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WSTĘP

Jest bez wątpienia paradoksem historii Kościoła, że urząd biskupa Rzymu, 
który w Kościele katolickim jest rozumiany jako urząd pasterza powszechne-
go i gwaranta jedności, stał się jednym z największych problemów w procesie 
zjednoczenia wierzących w Chrystusa. Jednocześnie nie jest to problem, który 
można by pominąć lub odłożyć na później, gdyż stanowi kluczowy punkt roz-
mienia natury i struktury Kościoła. Wprawdzie nauka dotycząca nieomylności 
papieża została definitywnie określona w ogłoszonej w 1870 r. konstytucji Soboru 
Watykańskiego I Pater aeternus, to jednak katolicka tradycja pielęgnowała już 
od pierwszych wieków przekonanie o szczególnym posłannictwie i prerogaty-
wach każdorazowego biskupa Rzymu. Zgodnie z katolicką nauką, nieomylność 
w wierze, która została udzielona całemu Kościołowi, w sposób szczególny jest 
„zapodmiotowana i skonkretyzowana w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła (z za-
chowaniem ściśle określonych kryteriów)”1. Krytyka nauczania Soboru Watykań-
skiego I ze strony teologów pochodzących z innych denominacji chrześcijańskich, 
jak i części teologów katolickich, skupiała się na zarzucie zbytniego centralizmu 
i niedocenianiu znaczenia wspólnoty wierzących, którzy, jako cały Kościół, są 
prawdziwym podmiotem nieomylności w wierze i obyczajach. Konieczne oka-
zało się więc dopełnienie nauczania o prymacie papieskim poprzez podkreślenie 
przez Sobór Watykański II znaczenia kolegialności w Kościele. W Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium sobór ten przedstawił wprawdzie na-
ukę o nieomylności papieża, uwypuklając jednak znaczenie kolegium biskupów, 
z którym papież w sprawowaniu swojego urzędu pozostaje w ścisłej łączności. 
Papież nie głosi własnej nauki, ale formułuje i ogłasza wiarę Kościoła, która jego 
samego również zobowiązuje2. Wraz z niezależnością od jakiejkolwiek władzy 
świeckiej, nauczanie papieskie pozostaje zatem w zależności od całego Kościoła 
i jest głoszone w kontekście wiary wspólnoty wierzących oraz w powiązaniu 
z kolegium biskupów.

1 M. Rusecki, Niemylność. II. Nauka Kościoła, w: EK, t. 13, kol. 1150.
2 W. Beinert, Unfehlbarkeit, w: LThK3, t. 10, kol. 389-392.
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W wypowiedziach ostatnich papieży zaznaczyło się wyraźne usiłowanie zbli-
żenia ekumenicznego w tej drażliwej kwestii, jaką jest jurysdykcja biskupa Rzymu, 
które to zbliżenie nie byłoby wymuszone lub osiągnięte za cenę utraty tożsamości, 
ale było wynikiem wspólnego nawrócenia do Chrystusa i intensywnej refleksji 
nad tym, jak Chrystus chce widzieć swój Kościół dzisiaj. Dialog dotyczący pry-
matu piotrowego otrzymał nowy mocny impuls, gdy Jan Paweł II w ogłoszonej 
w 1995 r. encyklice Ut unum sint zaprosił kościelnych zwierzchników i teologów 
różnych denominacji chrześcijańskich do nawiązania cierpliwego i braterskiego 
dialogu z Biskupem Rzymu na temat kształtu urzędu papieskiego3. Jednocześnie 
polski papież podkreślał, że autentyczny dialog ekumeniczny i „uznanie brater-
stwa łączącego nas z innymi nie jest przejawem jakiejś liberalnej filantropii albo 
niejasnego poczucia rodzinności”4, ale wyrasta z jednego chrztu, który dogłębnie 
łączy wszystkich wierzących w Chrystusa mimo dzielących ich różnic.

Stanowisko Benedykta XVI w kwestii dialogu ekumenicznego dotyczącego 
prymatu piotrowego jest o tyle godne uwagi, że problematyka eklezjologiczna 
należała do ulubionych przedmiotów badań Josepha Ratzingera przed jego wybo-
rem na Stolicę Piotrową. Benedykt XVI podkreślał konieczność interpretowania 
wypowiedzi Soboru Watykańskiego I dotyczących przymiotu nieomylności pa-
pieża w kontekście znaczenia kolegialności biskupów. Jak zaznaczał Benedykt 
XVI, kolegialność jest konstytutywna dla struktury Kościoła. W ramach kolegium 
biskupów „papież jest tylko pierwszym spośród wielu, a nie kimś, kto jak władca 
absolutny podejmuje samodzielne decyzja i wszystko ma robić sam”5. Nie można 
zatem mówić o urzędzie „monarchicznym”, analogicznym do prerogatyw władcy 
absolutnego, jak czasami urząd papieski postrzegany jest przez krytyków wewnątrz 
kościelnych, a także obserwatorów zewnętrznych.

Ekumeniczne otwarcie jest wyraźnie widoczne w słowach, a szczególnie ge-
stach papieża Franciszka. Już pierwsze słowa nowego papieża, wypowiedziane 
w czasie błogosławieństwa po ogłoszeniu wyników konklawe 13 marca 2013 r., 
w których określił on siebie jako biskupa Kościoła rzymskiego, który przewodzi 
wszystkim Kościołom w miłości, zostały odczytane jako ekumeniczny sygnał. 
Określenie to, pochodzące z Listu do Rzymian św. Ignacego Antiocheńskiego, 
biskupa Antiochii, zamęczonego za wiarę ok. 107 r., stało się symbolem dialogu 
dotyczącego roli i prerogatyw urzędu papieskiego. W różnych wypowiedziach, 
szczególnie podczas spotkań z przedstawicielami prawosławia, papież Franciszek 
powtarzał to określenie, zapraszając do bardziej intensywnego dialogu ekumenicz-
nego i wyrażając nadzieję na osiągnięcie widzialnej kościelnej jedności. Jednocześ-
nie papież podkreśla znaczenie kolegialności biskupów, wyrażającej się z jednej 
strony w podniesieniu rangi zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych synodów, z drugiej 

3 UUS 96.
4 UUS 42.
5 Benedykt XVI, Światłość w ciemności. Papież Kościół i znaki czasu, Kraków: Znak , s. 83.
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natomiast – w większym zaangażowaniem biskupów (w postaci doraźnych komi-
sji i grup doradczych) w podejmowaniu aktualnych wyzwań, jakie stawia świat 
dzisiejszy przed Kościołem.

Jak dla ewangelików i prawosławnych nie do przyjęcia jest roszczenie prostego 
podporządkowania się prymatowi jurysdykcyjnemu biskupa Rzymu w sprawach 
wiary i moralności, tak dla katolików równie nie do przyjęcia jest postulat rezygnacji 
z nauki o prymacie papieskim. Mimo tej wydaje się nierozwiązywalnej opozycji 
stanowisk, możliwy i istotny jest dialog, w którym – jak podkreślał Jan Paweł II, 
„moglibyśmy wzajemnie wysłuchać swoich racji, wystrzegając się jałowych po-
lemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego Kościoła, przejęci 
do głębi Jego wołaniem: „aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś 
Ty Mnie posłał” (J 17, 21)?”6 .

*
W niniejszym tomie podjęto ekumeniczną dyskusję na temat rozumienia pry-

matu piotrowego. Obok tekstów zawierających egzegezę kluczowych nowote-
stamentalnych perykop dotyczących pozycji Piotra w gronie Apostołów, a więc 
Mt 16, 13-20 oraz J 21, 15-19, składają się nań refleksje teologów proponujących 
różne sposoby rozumienia urzędu i posługi papieskiej. Obok głosów katolickich, 
nie brak także stanowiska ewangelickiego i prawosławnego. Oddając do rąk czy-
telników kolejny tom „Studiów Nauk Teologicznych PAN”, pragniemy włączyć się 
w rzeczowy dialog nad tym niezwykle ważkim zagadnieniem, jakim jest prymat 
biskupa Rzymu.

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF

6 UUS 96.
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JEZUSOWEGO KOŚCIOŁA  ŻYDÓW I GREKÓW  

WEDŁUG MT 16, 13-20

Zgodnie z teorią dwóch źródeł, ewangelista Mateusz redagując Ewangelię 
o Jezusie, bardzo obszernie korzystał z tekstu znanej mu Ewangelii Marka. Po-
równując dwie teologicznie bardzo istotne dla ewangelistów paralelne perykopy 
Mk 8, 27-30 i Mt 16, 13-20 obserwujemy daleko idące rozbieżności w tekstach 
opisujących to samo wydarzenie. Przede wszystkim w wersji Mateusza znajduje 
się obszerny materiał własny obejmujący wersety 16b-19 a którego brak u Marka 
oraz liczne zmiany redakcyjne w materiale wspólnym z Markiem. W tym drugim 
przypadku interesuje nas przede wszystkim kwestia imion pierwszego Apostoła. 
W perykopie 8, 27-30 Marek stosuje tylko jeden raz i to grecką formę imienia 
Piotr (Petros) w odniesieniu do Szymona Apostoła, brata Andrzeja, których Jezus 
powołał jako pierwszych na swoich uczniów (1, 16-18)1. Ewangelista Mateusz 
natomiast dodaje w tym miejscu hebrajskie imię Szymon2 i powtarza za Markiem 
imię greckie Piotr (8, 29b; 16, 17). Następnie w wypowiedzi Jezusa umieszcza 
ponownie imię Szymon z aramejskim dookreśleniem Barjona (16, 17) oraz greckie 
imię Piotr gdy wyjaśnia motyw dokonywanej zamiany imienia Szymon Barjona na 
Piotr (13, 18-19)3. Zatem, podczas gdy Marek stosuje tylko jeden raz imię w wersji 
greckiej Piotr, Mateusz czyni to dwukrotnie w wersji hebrajskiej Szymon, w tym 
jednokrotnie z dookreśleniem aramejskim Barjona, oraz dwukrotnie podaje wersję 
grecką Piotr. Tak głębokie różnice w tekstach każą postawić pytania o motywy 
i zamierzone cele jakie kierowały Mateuszem w chwili redagowania takiej właśnie 
wersji opowiadania o wydarzeniu spod Cezarei Filipowej. Czy miał on na celu 
jedynie przekazanie powszechnie znanych w świecie palestyńskim informacji, 

1 Imię Szymon występuje w scenie uzdrowienia jego teściowej (Mk 1, 29-31) oraz w opisie 
wyboru Dwunastu Apostołów, gdzie w sposób lakoniczny ewangelista dodaje, że Jezus nadał Szy-
monowi imię Piotr (Mk 3, 16).

2 Hbr. Szimon – Bóg wysłuchał. Por. X.L. Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum. i oprac. 
pol. K. Romaniuk. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1986, s. 588.

3 W scenie powołania mówi o Szymonie, zwanym Piotr (4, 18), w opisie uzdrowienia teściowej 
o Piotrze, a nie jak Marek o Szymonie (8, 14). Natomiast przy ustanowieniu Dwunastu o Szymonie 
zwanym Piotr (10, 2), a nie jak Marek o Szymonie, któremu Jezus nadał imię Piotr .
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a nieznanych bądź świadomie pominiętych przez Marka ze względu na odrębnych 
adresatów? Czy też zdecydowała o tym semicka mentalność i upodobania ewange-
listy Mateusza w stosowaniu semickich imion? – sam był przecież judeochrześci-
janinem i taki właśnie reprezentował Kościół. A może jednak zdecydowały o tym 
znacznie istotniejsze przyczyny, jak odmienne ujęcie chrystologii i eklezjologii 
podyktowane uwarunkowaniami historycznymi i doktrynalnymi towarzyszącymi 
Mateuszowi i judeochrześcijańskiemu Kościołowi palestyńskiemu jaki reprezen-
tował on na etapie definitywnej redakcji Jezusowej Ewangelii o królestwie. Czy 
celem Mateusza była doktrynalna pomoc reprezentowanemu Kościołowi w inte-
gracji z Wielkim Kościołem Chrześcijańskim, w większości etnochrześcijańskim 
(mówiącym po grecku) i poza ziemią Izraela, do którego właśnie z nim zmierzał 
udając się w kierunku Syrii?

1. ANALIZA LITERACKA I TEOLOGICZNA MT 16, 13-20

W okolicach Cezarei Filipowej4, jedynie gronu najbliższych uczniów wybra-
nych na Apostołów (10, 1-4) Jezus, zwracają się bezpośrednio do Szymona Piotra, 
ogłasza wolę zbudowania własnego Kościoła (16, 13-20)5. Zamiar ten ogłasza tuż 
po przeprowadzeniu niezwykle ostrej krytyki nauki religijnych elit ówczesnego 
Izraela (15, 1 – 16, 12), a przed nakreśleniem wspólnego losu członków owego 
Kościoła i Syna Człowieczego (16, 21-28) oraz ukazaniem boskiej godności Syna 
Człowieczego (17, 1-13) i wynikającym z tego faktu pouczeniem, że głęboka i nie-

4 Została wybudowana u stóp góry Hermon przez tetrarchę Filipa, syna Heroda Wielkiego, jako 
wyraz czci i oddania cezarowi Tyberiuszowi. Jezus mógł wybrać te właśnie okolice ze względu na 
praktykowany tam kult pogańskiego bożka Pana, co dla ewangelisty Mateusza, szczególnie w okresie 
wchodzenia w świat pogan i konfrontacji z mitologią grecką, mogło mieć niebagatelne znaczenie. Por. 
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza 1–13. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
NKB I.1, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005, s. 123.

5 Tekst ten pełni bardzo istotną funkcję w całej Ewangelii, szczególnie zaś w jej eklezjologii 
i chrystologii. Mateusz powraca w nim do 14, 2.5 (16, 14); 14, 33 (16, 16) i 13, 16-17 (16, 17), ale 
przede wszystkim do 11, 25-27. Przygotowuje też 18, 18 i 23, 13 (16, 19), a szczególnie chrysto-
logiczną scenę objawienia przed sanhedrynem w 26, 61-64, gdzie rolę Szymona Piotra przejmuje 
najwyższy kapłan. Pozostaje też ściśle powiązany z perykopą następną 16, 21-28, a dzięki zastoso-
wanemu słownictwu ściśle łączy się z chrystologicznie ważnym tekstem Ewangelii 17, 1-13. Por. 
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, HThK NT II, Freiburg-Basel-Wien: Herder Verlag 2000, s. 57-59; 
J. Lambrecht, „Du bist Petrus”, SNTU 11 (1986), s. 5-8; U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 
EKK II, Neukirchen–Vluyn: Patmos Verlag 19962, s. 452-453; B. Robinson, Peter and his Successor: 
Tradition and Redaction in Mt 16,17-19, „Journal to the Study of the New Testament” 21 (1984), 
s. 85-104; Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia 
narratywna, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2006, s. 101.
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zachwiana wiara w Niego jako Mesjasza i Syna Bożego musi określać tożsamość, 
styl życia i działania członków budowanego Kościoła, gdyż jedynie taka właśnie 
wiara będzie w stanie gwarantować skuteczność jego działalności ewangelizacyjnej 
i zbawczej w świecie (17, 14 – 18, 35).

Zanim jednak głośno wypowie słowa: zbuduję mój Kościół6, stawia wszyst-
kim Apostołom dwa pytania, w centrum których umieszcza siebie samego jako 
Syna Człowieczego. Najpierw, po raz pierwszy w narracji Mateusza, prosi ich by 
podzielili się z Nim swą wiedzą w kwestii postrzegania i rozumienia osoby Syna 
Człowieczego przez ludzi (anthrōpoi; 16, 13)7. Spośród ludzi Jezus powoływał 
swoich uczniów (mathētai): człowieka siedzącego na cle (9, 9). Zapowiedział też, 
że do nich zostaną posłani z powrotem jako Jego apostołowie (apostoloi): uczynię 
was rybakami ludzi (4, 19). Stosowanie tych właśnie słów w scenach powołania 
służy Mateuszowi do podkreślenia uniwersalizmu misji zbawczej Jezusa i Jego 
uczniów. Uczniowie już wcześniej otrzymywali od Jezusa pouczenia związane 
z posłannictwem Syna Człowieczego8, jednak niektórzy Jego słuchacze nie rozu-
mieli pełni sensu Jego słów9. Uwagi te służą ewangeliście do zaznaczania różnic 
między rozumiejącymi i wiedzącymi uczniami (13, 11.51), a nierozumiejącymi 
jeszcze ludźmi. Rozróżnienie tych dwóch grup społecznych ewangelista wzmacnia 
dodatkowo przez dwukrotnie sformułowane pytanie Jezusa oraz przeciwstawienie 
uczniów ludziom partykułą zaś, natomiast (de) w pytaniu skierowanym do ucz-
niów: wy zaś za kogo mnie uważacie? (16, 15). Od tego wydarzenia, aż do sceny 
przesłuchania przed sanhedrynem (26, 64), Jezus – w narracji ewangelisty – nie 
będzie już nic otwarcie mówił o Synu Człowieczym poza gronem uczniów. W ten 
sposób rozpoczyna on w tym miejscu pełen napięcia wątek, który znajdzie swe 
dopełnienie w wyroku skazującym Jezusa, wydanym przez religijnych przywódców 
Izraela (26, 66)10 .

Odpowiedź uczniów wskazuje, że zdecydowana większość ludu żydowskiego, 
określeni terminem ludzie, byli dalecy od właściwego rozumienia tożsamości osoby 
i charakteru misji Jezusa Syna Człowieczego. Jedni uważali, podobnie jak Herod 
Antypas (14, 2) że jest On Janem Chrzcicielem, inni natomiast sądzili że to Eliasz, 
jeszcze inni że Jeremiasz lub jeden z wielu proroków starotestamentalnych dzie-
jów Izraela (16, 14). W istocie jednak Jezus nie jest żadnym z nich (17, 12), choć 
wypełnia w swym posłannictwie również funkcję prorocką. Zastanawiającym jest, 
że Mateusza nie umieszcza w tym miejscu tytułu syn Dawida za którego uważały 
Jezusa liczne tłumy, wielkie rzesze ludu (ochloi polloi) idące za Nim (12, 23; 21, 9). 
Wydaje się to dość zaskakujące w jego narracji, ponieważ ochloi odgrywają w niej 

6 Oikodomēsō mou tēn ekklēsian (16, 18).
7 Za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? (16, 13).
8 Por. Mt 10, 23; 13, 37.41.
9 Por. Mt 11, 19; 12, 40; zob. 8, 20.
10 Por. U. Luz, Matthäus II, s. 459-460; H. Frankemölle, Matthäus. Kommentar II, Düsseldorf: 

Patmos 1997, s. 218n; A. Paciorek, Ewangelia, s. 122n.
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istotną rolę. Powodem dla którego tak postępuje wydaje się być zamiar wprowa-
dzenia kolejnej w tej perykopie wyraźnej fragmentacji społeczności żydowskiej 
pod względem rozumienia osoby Syna Człowieczego. Zabieg ten pomaga mu we 
wskazaniu, w tej centralnej chrystologicznie i eklezjologicznie perykopie Ewan-
gelii, trzech zdecydowanie różniących się w tej kwestii między sobą trzech grup: 
uczniów (mathētai), ludzi (anthrōpoi) i wielkie rzesze ludu (ochloi)11 .

Po wysłuchaniu relacji uczniów w kwestii opinii ludzi na swój temat, Jezus 
zapytał o ich osobiste przekonanie, co do tożsamości Jego osoby. Odpowiedzi 
udzielił, wyróżniony podwójnym imieniem, Szymon Piotr: „Ty jesteś Chrystus 
Syn Boga Żywego” (16, 16). Z wypowiedzianych słów wynika, że dla Szymona 
Piotra Jezus (Syn Człowieczy) jest Chrystusem – Mesjaszem Izraela12 i jedno-
cześnie jednorodzonym Synem Boga Jahwe13. Jako pierwszy z Dwunastu nie 
reprezentuje on tu jedynie siebie samego, lecz jest wyrazicielem opinii całego 
grona apostolskiego. Tym razem czyni to jednak jako osoba wyróżniona spośród 
pozostałych tam obecnych, i to podwójnym imieniem, co nadaje owemu wyzna-
niu bardzo podniosły charakter. Wcześniej, gdy po raz pierwszy wyznał synostwo 
Boże Jezusa – zgodnie z relacją Mateusza – uczynił to wraz ze znajdującymi się 
w łodzi współuczniami po wydarzeniu cudownego chodzenia Jezusa na wodach 
Jeziora Galilejskiego (14, 33). Tam przemówili wszyscy razem, zatem każdy we 
własnym imieniu. Tu natomiast sam Szymon Piotr za nich wszystkich, tj. w imie-
niu całego Kościoła którego za chwilę Jezus uczni skałą, jednego Kościoła dla 
Żydów i Greków. Podobnie jak w tym przypadku apostołowie już wcześniej, bo 
w 13, 16-17, usłyszeli też słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa 
nad nimi. Również sama myśl, że to nie ludzkie umiejętności i zdolności Piotra 
(ciało i krew), lecz sam Ojciec niebieski objawił wybranym apostołom swojego 
Syna, została wypowiedziana przez Jezusa w modlitwie uwielbienia Boga, swego 
Ojca (11, 25-30). Wynika z niej, że On, Syn Boży należy w pełni do Ojca, dlatego 
też nie jest w stanie objawić Go jako Syna Bożego ciało i krew, lecz jedynie Ten, 
który Go zna i od którego pochodzi, czyli Jego Ojciec – Jahwe, Boga Izraela14 .

Niewątpliwie fakt, że to Szymon udziela odpowiedzi, jak też nazwanie go po-
dwójnym imieniem (z dookreśleniem aramejskim Barjona)15 oraz błogosławieństwo 
tylko jego osoby sprawia, że zostaje on wyróżniony w szczególny sposób spośród 

11 Wcześniej zaprezentował poglądy i usposobienie przywódców Izraela w stosunku do osoby 
i misji Jezusa (12, 14; 14, 2). Por. U. Luz, Matthäus II, s. 460; A. Paciorek, Ewangelia, s. 123n; 
Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 102n.

12 Por. Mt 1, 17; 2, 4; 11, 2; 22, 42; 26, 63.
13 Zwrot Bóg Żyjący w judaizmie hellenistycznym i w biblijnym języku nowotestamentalnym 

funkcjonuje jako krótkie wyznanie wiary w Boga żywego i prawdziwego, obecnego rzeczywiście 
w historii, w konfrontacji do martwych bożków pogańskich. Por. U. Luz, Matthäus II, s. 460-461.

14 Por. H. Frankemölle, Matthäus II, s. 220.
15 Simōn Barjōna – Szymon syn Jony. W kwestii bogatej historii interpretacji zwrotu Barjōna 

zob. A. Paciorek, Ewangelia, s. 125n.
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pozostałych apostołów i uczniów. Jezus jeszcze bardziej wynosi jego osobę ponad 
innych przez zmianę jego własnego imienia Szymon na Piotr oraz złożenie mu przy 
tym obietnicy, że to właśnie na nim jako na skale zbuduje swój Kościół (16, 18)16. To 
on, a nie kto inny spośród uczniów, stanie się skałą przyszłego Kościoła Mesjasza 
i Syna Bożego w Izraelu. Ewangeliście nie chodzi w tej scenie tylko o sam fakt 
nadania imienia, gdyż już od dawna Szymon nosi również imię Piotr (4, 18; 10, 12), 
lecz dzięki konfiguracji zastosowanych słów petros – petra Mateusz pokazuje, że 
Jezus czyni jeden kamień (petros) skałą, opoką dla potężnej budowli jaką będzie 
Kościół w świecie17. Stosując tu synonimiczne słowo lithos (kamień) ewangelista 
nie osiągnąłby zamierzonego celu.

Z historiozbawczego punktu widzenia jest to bardzo ważny moment w Ewan-
gelii Mateusza – Jezus po zerwaniu kontaktów z przywódcami żydowskimi oraz 
nakazaniu uczynienia tego samego uczniom, zapowiada zbudowanie własnego 
Kościoła – nowego Zgromadzenia. Będzie się ono odróżniać od dotychczasowego 
zgromadzenia Izraela w sposób fundamentalny tym, że należeć on będzie do Niego, 
to będzie Jego własny Kościół (16, 18)18. Nazywając Szymona Petros/Skałą, ewan-
gelista nie tylko zapowiada trwałość i stabilność przyszłego Kościoła (7, 24-25), 
ale zapewne nawiązuje tu do Iz 51, 1-2 gdzie Abraham został również określony 
jako skała, czyli powraca do misji Abrahama odnośnie wszystkich ludów ziemi 
(Rdz 12, 3b). Za takim rozwiązaniem przemawia dobra znajomość Księgi Izajasza 
przez Mateusza oraz bezpośredni kontekst cytatu 51, 1n19 .

Ponadto w narracji ewangelisty obietnica skierowana do Piotra następuje zaraz 
po rozprawieniu się Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami oraz ich nauką, a jedynym 
miejscem, w którym faryzeusze pojawiają się wraz z saduceuszami (poza 16, 1-11) 
jest 3, 7, gdzie Jan Chrzciciel, udzielając chrztu nawrócenia w wodach Jordanu, 
wygłasza surowy sąd na nimi oraz zapowiada, że Bóg jest w stanie z kamieni (lit-
hoi) wzbudzić nowe dzieci Abrahamowi (3, 9), jeśli dotychczasowe nie wydadzą 
godnego owocu nawrócenia (4, 8). Mateusz nie stosuje tu słowa skała, lecz kamień 
(lithos), aby zapewne nawiązać do Joz 4, 1-18, gdzie Jozue nakazał podnieść ze 

16 Czasownik oikodomeō wyrażony w czasie przyszłym oikodomesō (zbuduję) sugeruje, że 
budowanie Kościoła dopiero się rozpocznie. Tymczasem z Ewangelii wiemy, że Jezus już nie tylko 
powołał wielu uczniów, ale też i spośród nich wybrał Dwunastu Apostołów i ustanowił ich jako an-
tytyp dwunastu pokoleń Izraela – fundament Kościoła. Wydaję się, że Mateusz myśli tu o budowaniu 
Kościoła Powszechnego, obejmującego również pogan, na co może wskazywać nadanie greckiego 
imienia Petros .

17 Por. J.D. Kingsbury, The Figure of Peter in Matthew`s Gospel as a Theological Problem, 
“Journal of Biblical Literature” 98 (1979), s. 67-83; P. Lampe, Das Spiel mit dem Petrus-Namen – 
Mt 16,18, NTS 25 (1978/1979), s. 227-245.

18 Mou tēn ekklēsian – mój Kościół .
19 Kontekst poprzedzający 50, 4-11: trzecia pieśń Sługi Pańskiego. Kontekst następujący 51, 3-8: 

ocalenie synów Abrahama, nadanie Prawa jako światła narodom – poganom (fōs ethnōn), zapowiedź 
sądu i wiecznego zbawienia Pana dla narodów – pogan, słowa otuchy i nadziei dla miłujących Prawo 
Pana.
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środka Jordanu dwanaście kamieni (dōdeka lithoi), odpowiednio do liczby pokoleń 
synów Izraela (patriarchy Abrahama) po wejściu do ziemi obietnicy. Zatem celem 
ewangelisty jest ukazanie Piotra jako nowego Abrahama. Nowego patriarchy no-
wego ludu Bożego – Kościoła Jezusa dla wszystkich narodów, co dobrze wpisuje 
się w całościowy przekaz teologii Mateusza zwieńczony rozesłaniem Jedenastu do 
wszystkich narodów przez Jezusa zmartwychwstałego na górze w Galilei (28, 16-20). 
Bóg Izraela wzbudzi nowy lud, ponieważ Jego stary lud nie wydał owocu godnego 
nawrócenia (4, 8). Dokona tego przez Mesjasza – swojego umiłowanego Syna, który 
będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem (3, 11), i tak otworzy dla nowego ludu 
granice nowej ziemi obiecanej, czyli królestwa Bożego w całym świecie. W tym celu 
Jezus powołał dwunastu swoich uczniów, zwanych Dwunastu Apostołami (10, 1n), 
będących antytypem dwunastu pokoleń Izraela, z których pierwszy Szymon zwany 
Piotrem stał się również antytypem Abrahama, jako odpowiedź na roszczenie fary-
zeuszy i saduceuszy: Abrahama mamy za ojca (3, 9).

Mamy tu do czynienia z syntezą dziejów zbawienia: od Abrahama przez Jo-
zuego i wprowadzenie ludu do ziemi obietnicy, działalność proroków włącznie 
z ostatnim z nich Janem Chrzcicielem, aż po Tego, który wypełni zapowiedziane 
przez Boga w osobach proroków zbawienie całej ludzkości, czyli Jezusa Mesjasza 
Izraela i Syna Bożego, który buduje nowy lud Boży – Kościół, aby zajął miejsce 
niewiernego Izraela i dalej kontynuował dzieło zbawienia w całym świecie i wresz-
cie skutecznie wypełnił Bożą obietnicę zawartą w powołaniu Abrahama: „W tobie 
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 3b)20 .

Ewangelista, oprócz tej perykopy, tylko dwukrotnie w swym dziele nazwał 
pierwszego apostoła podwójnym imieniem Szymon Piotr. W scenie powołania 
(4, 18) oraz wybrania na apostoła i ustanowienia go pierwszym z Dwunastu (10, 2). 
Wyraźnie uwidacznia się w tym jego zamiar łączenia w jego osobie od samego po-
czątku elementu semickiego (Szymon Barjona) i greckiego (Petros), żydowskiego 
i pogańskiego, judeochrześcijańskiego i etnochrześcijanskiego21. Ma być przecież 
w przyszłości opoką Kościoła Jezusa złożonego z judeo- i etnochrześcijan. Skoro 
tak, to musi reprezentować z ustanowienia samego Chrystusa i Syna Bożego jeden 
i drugi wymiar Jego Kościoła. Intencja ta staje się jeszcze bardziej czytelna, gdy 
patrzymy na kontekst historyczny i teologiczny ostatniego okresu pobytu jego 
Kościoła na terenie Palestyny. To czas ostatecznego już definiowania kształtu 
redagowanej przez niego Ewangelii, zarówno co do treści jak i doktrynalnego 
przesłania. W tym kontekście należy jeszcze zaznaczyć, że Mateusz konsekwentnie 
pomija osobę prawodawcy Mojżesza. Nie wymienia jego imienia ani w Mt 1, 1 

20 Por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 104n. Istnieje również żydowska tra-
dycja, która, odwołując się do tego samego tekstu Izajasza, widzi w Abrahamie fundament – skałę . 
Por. Str.Bill., I, s. 733. Inaczej U. Luz, Matthäus II, s. 461; A. Paciorek, Ewangelia, s. 126n.

21 We wszystkich trzech fundamentalnych dla jego powołania i przyszłej funkcji w Kościele 
wydarzeniach.
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i genealogii Jezusa, ani też w Kazaniu na Górze, gdzie należałoby oczekiwać słów: 
Mojżesz powiedział: …, a są tu ogólne wprowadzenia: Słyszeliście, że powiedziano 
(przodkom)…, a Ja wam powiadam … 22. Chce zapewne przez to powiedzieć, że 
odtąd wejście do królestwa Bożego nie będzie dokonywać się dzięki przestrzeganiu 
norm starego Prawo, lecz poprzez wiarę w Jezusa Nazarejczyka, Mesjasza Izraela 
i Syna Bożego, który jest jego definitywnym wypełnieniem i dopełnieniem. Drogę 
do niego będzie wyznaczać zaś wiara podobna tej, jaką odznaczał się Abraham oraz 
konsekwentne i nieustraszone naśladowanie Jezusa jako Nauczyciela i Mistrza, 
nawet wówczas, gdyby miała się okazać drogą krzyża23 .

Obietnica, że bramy otchłani nie przezwyciężą budowanego Kościoła (16,18) 
to zapowiedź, że będzie on trwać nieprzerwanie tak długo jak będzie istnieć ludz-
kość, albowiem zgodnie z 28, 20 zmartwychwstały Jezus będzie w nim obecny 
jako Emmanuel przez wszystkie dni aż do skończenia świata24. Obraz przekazania 
kluczy do królestwa niebieskiego oraz władzy związywania i rozwiązywania na 
ziemi i w niebie (16, 19), wyjaśnia sam ewangelista w 23, 13-14. Jezus wypomina 
tu faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że nie tylko sami nie wchodzą, ale co gorsze 
zamykają królestwo niebieskie przed tymi którzy chcą do niego wejść. Stąd też za-
daniem Szymona Piotra będzie prowadzenie ludzi wąską drogą wiodącą od ciasnej 
bramy królestwa niebieskiego, do której tylko on sam dzierży klucze (7, 13-14). 
Klucze do królestwa to nic innego jak Nauka (didachē) Jezusa, czyli Jego Ewange-
lia królestwa, którą Piotr będzie przepowiadał i interpretował wraz z pozostałymi 
apostołami, choć jedynie on sam został ustanowiony jako ostatecznie rozstrzygający 
ziemski autorytet w sprawach niejednoznacznych, stąd wymagających dodatkowej 
definitywnej interpretacji. Będzie on jej gwarantem i poręczycielem jako skała 
i posiadający klucze. Żaden z pozostałych apostołów nie może go w tym zastąpić. 
W czasie otwartego i zradykalizowanego konfliktu judeochrześcijaństwa z odra-
dzającym się judaizmem poświątynnym po 70 roku zapewne bardzo ważne dla 
Mateusza było wyeksponowanie ostatecznie rozstrzygającego jednoosobowego 
urzędu, identycznego do tego, jaki pełnił Jezus w czasie swego ziemskiego pobytu 
z uczniami. Podobny urząd i związana z nim funkcja istniały w bardzo prężnym 
ośrodku rodzącego się nowego oblicza judaizmu w Jabne. Piotr pełniłby w pew-
nym sensie podobną funkcję do tej, jaką sprawował Rabban Jochanan ben Zakkaj, 
kluczowa postać reorganizacji judaizmu bez świątyni i kapłaństwa25 .

22 Mt 5, 21.27.31.33.38.43.
23 Por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 105.
24 Por. Mt 18, 20; H. Hommel, Die Tore des Hades, „Zeitschrift für die Neutestamentliche 

Wissenschaft“ 80 (1989), s. 124-130; J. Marcus, The Gates of Hades and the Keys of the Kingdom 
(Mt 16,18-19), “The Catholic Biblical Quarterly” 50 (1988), s. 443-445.

25 Por. D. Duling, Binding and Loosing. Forum, “Sonoma” 3 (1987), s. 3-31; J. Gnilka, Mat-
thäus II, s. 64.69; R. Hiers, “Binding” and „Loosing”: The Matthean Authorizations, “Journal of 
Biblical Literature” 104 (1985), s. 233-250; U. Luz, Matthäus II, s. 466; W. Schenk, Das „Matthäu-
sevangelium“ als Petrusevangelium, „Biblische Zeitschrift Neue Folge“ 27 (1983), s. 58-80.
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Wydarzenie pod Cezareą Filipową Mateusz kończy nakazem Jezusa skierowa-
nym do apostołów, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem (16, 20), czym 
powraca do wyznania Szymona Piotra w 16, 16. Ewangelista ponownie podkreśla 
w ten sposób różnicę między uczniami, ludźmi i wielką rzeszą ludu w kwestii 
rozumienia osoby i posłannictwa Jezusa Syna Człowieczego. Spośród tych trzech 
grup tylko Dwunastu Apostołów wie, że jest On Mesjaszem Izraela i Synem Bożym, 
dlatego też od tej pory tych właśnie Dwunastu będzie stanowić i budować Kościół 
wyraźnie odróżniający się od zdecydowanej większości społeczności żydowskiej, 
bo Kościół szeroko otwarty również na świat pogan do tej pory izolowanych od 
Boga Jahwe i pozbawianych Jego zbawienia obiecanego w powołaniu Abrahama26 .

2. KONTEKST HISTORYCZNY I DOKTRYNALNY  
REDAKCJI EWANGELII MATEUSZA

Ostatni redaktor pierwszej w kanonie Nowego Testamentu Ewangelii Jezusa 
to palestyński judeochrześcijanin, uczeń apostolski związany zapewne osobiście 
z apostołem Mateuszem i Kościołem jerozolimskim. Zredagowane dzieło odsłania 
jego głęboką znajomość, przede wszystkim za pośrednictwem Septuaginty, tradycji 
biblijnej oraz jej interpretacji synagogalnej i judeochrześcijańskiej, ściśle związa-
nych z centralnymi ośrodkami judaizmu i judeochrześcijaństwa w Jerozolimie, zaś 
po roku 70, jeśli chodzi o judaizm, to z ośrodkiem w Jabne27 .

Był świadkiem zbrojnego powstania i wojny z Imperium Rzymskim (66-70/73), 
jej tragicznych konsekwencji dla judeochrześcijaństwa i judaizmu palestyńskie-
go oraz ich późniejszych wzajemnych relacji. Położenie mieszkańców Judei po 
zniszczeniach wojennych przypominało czasy Ezdrasza i Nehemiasza: utrata su-
werenności, zdziesiątkowana ludność, zniewolenie i głębokie zubożenie ocalałej 
ludności oraz narastająca z czasem coraz głębsza jej zapaść religijna i duchowa. 
W zburzeniu Jerozolimy i świątyni judeochrześcijanie widzieli karę za odrzucenie 
Mesjasza Jezusa i prześladowanie Jego wyznawców, Żydzi zaś karę za niewierność 
Torze i Tradycji. Po zakończeniu działań wojennych wyznawcy Jezusa byli oskar-
żani o zdradę i odmowę czynnego udziału w walce zbrojnej przeciwko Rzymowi, 
za co spotykały ich represje gdy powracali do swych domostw. Według Euzebiusza 
(Hist. Eccl. 3,5,3) mieli się oni przenieść na teren Zajordania (do Pelli) jeszcze przed 
decydującymi rozstrzygnięciami zbrojnymi. Podobnie postąpiła grupa faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie na czele z Johananem ben Zakkaj udając się do Jabne (Jamni) 
nad Morzem Śródziemnym. Tu założył on i stanął na czele akademii rabinicznej 

26 Por. U. Luz, Matthäus II, s. 466; H. Frankemölle, Matthäus, s. 222.
27 Por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 20n.363.
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w latach 70–80. Zreorganizował w niej na nowo judaizm, opierając go na trzech 
filarach: Torze spisanej (Pięcioksiąg) i ustnej (Talmud Tora), modlitwie i prakty-
kowaniu dzieł miłosierdzia. Za co otrzymał tytuł Rabban (Nauczyciel Nauczycieli, 
Wielki Nauczyciel). Po nim na czele akademii stanął Gamaliel II – uczeń Hillela 
i wnuk Gamaliela I (Dz 5, 33n). Dał on początek hillelickiej dynastii rabinów, roz-
ciągając swą jurysdykcję również na gminy diaspory. Zasłynął z wypowiedzenia 
zdecydowanej walki przeciw wszelkim heretykom i schizmatykom, a tym samym 
jakimkolwiek przejawom heterodoksji i idolatrii wewnątrz reformowanego juda-
izmu oraz konsekwentnej i nieugiętej jej realizacji. Jego działalność przypadała 
na lata 85–95, czyli na okres redagowania ostatecznej już wersji Ewangelii Jezusa 
przez ewangelistę Mateusza. Jednym z niezwykle ważnych przedsięwzięć akademii 
w Jabne było ustalenie kanonu ksiąg Biblii oraz końcowego kształtu i częstotliwości 
odmawiania modlitwy shemone ‘ezre. Reaktywowano też sanhedryn ustanawia-
jąc na jego czele urząd Nasi’ z prawem do rozstrzygającego głosu w kwestiach 
spornych. Akademia jabneńska z siedzibą Rabbana, do czasu stłumienia przez 
Hadriana drugiego powstania przeciwko Rzymowi (132-135), stanowiła centrum 
życia żydowskiego na terenach Judei28 .

Judeochrześcijaństwo palestyńskie, coraz sprawniej organizujące się instytucjo-
nalnie oraz zyskujące coraz głębszą świadomość odrębnej tożsamości doktrynalnej, 
przyjmując Septuagintę za własny kanon ksiąg świętych i poddając je interpretacji 
chrystologicznej, coraz częściej i odważniej wchodziło w spory tak fundamentalnej 
natury, jak odpowiedź na pytanie: kto jest obecnie i pozostanie „Verus Israel” – 
„Prawdziwym Izraelem”? Nasilająca się polaryzacja w kwestiach doktrynalnych, 
skutkowała pogłębiająca się wrogością ze strony reformującej się Synagogi fary-
zejsko-rabinicznej. Reformatorzy jabneńscy zaczęli kłaść zdecydowanie większy 
akcent niż dotychczas na Torę ustną (niespisaną Tradycję), niż na Torę spisaną. 
Byli przekonani, że sam Jahwe zawarł swą odpowiedź na pytanie o „Prawdziwy 
Izrael” właśnie w Torze ustnej, a nie spisanej (Pięcioksięgu). Stąd też, według nich, 
każdy kto jej nie znał nie mógł należeć do „Prawdziwego Izraela”. Tak radykalne 
zwrócenie się ku Tradycji zdecydowało o nasilaniu się wrogości do rodzącej się 
tradycji judeochrześcijańskiej i utrwalających ją w piśmie ksiąg (Ewangelie i inne 
Pisma). Przez rabinów były one określane wprost jako gilyonim oraz sifre minim, 
tzn. takie, które nie brudzą rąk, czyli nie natchnione (Yadaim II,13; bShab. 116a; 
pShab. 16,15c). Co więcej, dla nich nawet tylko przepisana przez chrześcijan Tora lub 
inne księgi biblijne, choć uznane przez nich samych za „brudzące ręce”, były przez 
sam ten fakt traktowane jako pozbawione świętości, stąd też należało je niszczyć29 .

28 Inne ważne ośrodki rabiniczne tego okresu to: Lod z Rabbim Jechoszuą ben Chananja, Peki`in 
z Rabbim Eliezerem ben Hyrkanos (uczniami Rabbana Jachanana ben Zakkaj) czy też Bene Berak 
z Rabbim Akibą ben Josef. Por. A. Mello, Judaizm, Kraków 2002, s. 16-20; W. Tyloch, Opowieści 
mędrców Talmudu, Gdynia: Wydawnictwo „Feniks” 1993, s. 106-111.141.

29 Por. J. Jocz, Jesus and the Law, “Judaica” 26 (1970), 1s. 05-124; J.F., Moore, Judaism in the 
First Centuries of the Christian Era. The Age of the Tannaim I-II, New York: Hendrickson Publishers 
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Modlitwie shema Israel w tym okresie nadano charakter znacznie bardziej 
wyznania wiary niż modlitwy, co również świadczy o silnej polemice z judeochrześ-
cijaństwem sięgającej samej istoty doktryny wiary. Modlitwę amida – shemone 
‘ezre, czyli osiemnastu błogosławieństw (faktycznie 19) wydano po raz pierwszy 
w wersji urzędowej i jedynie obowiązującej za czasów Gamaliela II. Werset brzmią-
cy: „Błogosławione Jego imię, którego chwalebne Królestwo jest na zawsze”, miał 
być odtąd odmawiany po cichu ze względu na minim/nocerim. Szczególnie istotną 
i brzemienną w skutki dla judeochrześcijan miała treść wprowadzona w tym czasie 
do dwunastego błogosławieństwa (w rzeczywistości przekleństwa) znanego jako 
birkat ha-minim30 . W minim/nocerim należy widzieć judeochrześcijan, obok innych 
heretyckich grup judaizmu oraz władz rzymskich i ich żydowskich kolaborantów. 
Samo zaś birkat ha-minim można traktować jako akt definitywnego rozłamu i ro-
zejścia się dróg judeochrześcijańskiego Kościoła Jezusa z Nazaretu i faryzejsko-
-rabinicznej Synagogi w Judei, co mogło mieć miejsce w latach 90–100.

W tym okresie rabini znacznie surowiej traktowali judeochrześcijan (minim/
nocerim) niż pogan, ponieważ ich zdaniem reprezentowali oni najgorszą ze wszyst-
kich herezję i idolatrię. Samo podejrzenie o herezję chrześcijaństwa lub tylko jej 
sprzyjanie było aż nadto wystarczającym powodem do wykluczenia podejrzanego 
ze społeczności żydowskiej, bowiem to właśnie judeochrześcijaństwo uważano za 
herezję najbardziej zagrażającą integralności judaizmu poświątynnego niż wszyst-
kie inne ugrupowania heterodoksyjne. Dotkniętemu ekskomuniką judeochrześcija-
ninowi (min/nocer) nie wolno było w żadnych okolicznościach sprzedawać ani od 
niego kupować, czy też korzystać z jego usług. Ich dzieci nie wolno było kształcić 
i uczyć zawodu. Wyznawcy judaizmu mieli uważać ekskomunikowanego i całą jego 
rodzinę za renegatów i wyrzutków, którym w żadnych okolicznościach nie wolno 
było pomagać, lecz raczej ich życie należało wystawić na niebezpieczeństwo (Str.
Bill. IV, 33n). Ksiąg należących do minim/nocerim nie wolno było ratować nawet 
z ognia, choćby zwierały słowo Boże. Mięso od nich musiało być traktowane jak 
ofiarowane bóstwom (idolatria), a wypieczony przez nich chleb jak chleb Samarytan 
(Str.Bill. III, 11). Wino należało traktować jak przeznaczone dla kultu pogańskich 
idoli (pShab. 13,5; bShab. 116), ich księgi jak księgi czarownic, a dzieci jak bękarty 
(mamzerim; T. Hullin 2,20-24).

18712; J. Neusner, Das Pharisäische und Talmudische Judentum, TSAJ 4 (1984), s. 25-95; J. Neusner, 
The Formation of Rabbinic Judaism: Yavneh (Jamnia) from A.D. 70-100, ANRW 192 (1979), s. 3-42; 
G. Stemberger, Die sogenannte „Synode von Jabne“ und das frühe Christentum, „Kairos“ 19 (1977), 
s. 14-21; Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 22-26.

30 A potwarcy niech nie mają nadziei, a wszyscy sprawcy niegodziwości w oka mgnieniu niech 
zginą i wszyscy niech rychło będą wytraceni, a zbrodniarzy rychło wykorzeń i skrusz i zniszcz i upokórz 
rychło za dni naszych. Pochwalonyś Ty, Wiekuisty, który kruszysz wrogów i upokarzasz zbrodniarzy . 
S. Spitzer, Modły Izraelitów na dni powszednie i święta, uroczystości i posty, oraz obrządki i ceremo-
nie religijne, Kraków: Drukarnia J. Fischera 1926 (przedruk: Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne 
i Filmowe 1991), s. 109.111.



 SZYMON PIOTR ZNAKIEM TRWANIA I JEDNOŚCI JEZUSOWEGO KOŚCIOŁA  25

Wszystkie działania akademii w Jabne jednoznacznie zmierzały do szybkiej 
i zdecydowanej separacji od judeochrześcijaństwa i stworzenia dla budowanej 
nowej formy judaizmu swego rodzaju systemu obronnego – geder (płotu) – chro-
niącego judaizm przed wpływami ruchu Jezusa Nazarejczyka, nadając mu indy-
widualną i niepowtarzalną tożsamość, tj. własną autonomię etniczną, kulturową, 
religijną i duchową. Podejmowano również na szeroką skalę przedsięwzięcia w celu 
likwidacji wszelkich ruchów politycznych i wspólnot religijnych, które uznano 
za niezgodne z oficjalną linią wyznaczoną przez rabinów z Jabne. Realizowane 
nadzwyczaj konsekwentnie zaplanowane działania doprowadziły w krótkim czasie 
do skutecznego wyeliminowania wszystkich heterodoksyjnych ugrupowań z ofi-
cjalnego faryzejsko-rabinicznego judaizmu poświątynnego31 .

W takich oto uwarunkowaniach historycznych i doktrynalnych przyszło 
ewangeliście Mateuszowi nadawać ostateczny kształt redagowanej przez siebie 
Ewangelii Jezusa dla reprezentowanego Kościoła. Prace nad tym rozpoczął za-
pewne dopiero po opuszczeniu Jerozolimy i Judei, już na terenie Galilei, gdzie 
przez pewien czas przebywał wraz z ocalonymi z pożogi wojennej, prześladowań 
i wewnętrznego upadku w wierze i moralności członkami własnej wspólnoty 
jerozolimskiej oraz innych wspólnot palestyńskich doświadczonych podobnym 
losem i opuszczających swe dotychczasowe miejsce pobytu i działalności ewan-
gelizacyjnej. Pracę zaś zakończył prawdopodobnie w pierwszych latach pobytu 
w Syrii, najprawdopodobniej w Antiochii, gdzie reprezentowany przez niego 
judeochrześcijański Kościół palestyński tworzył dla siebie na nowo miejsce sta-
łego pobytu poza granicami biblijnego Izraela, co mogło przypadać na lata 85–95, 
podejmując próbę włączenia się w Wielki Kościół Chrześcijanski, w zdecydowa-
nej większości etnochrześcijański. Grecka wersja kanonicznej Ewangelii według 
Mateusza jest więc świadectwem definitywnego już i bolesnego rozchodzenia się 
dróg palestyńskiego Kościoła judeochrześcijańskiego z żydowskim judaizmem 
i Synagogą jerozolimską, a w późniejszym okresie również jabneńską, a co za 

31 W. Horbury, The Benediction of the Minim and Early Jewish-Christian Controversy, “The 
Journal of Theological Studies” NS 33 (1982), s. 19-61; K.G. Kuhn, Die Kreuzesstrafe während der 
frühen Kaiserzeit. Ihre Wirklichkeit und Wertung in der Umwelt des Urchristentums, ANRW II 25/1 
(1982), s. 648-793; S. Mimouni, „La Birkat Ha-Minim. Une prière juive contre les judéo-chrétiens”, 
RSR 71 (1997), s. 275-298; A. Oppenheimer, Sectas judias en tiempos de Jesus: fariseos, saduceos, 
los „‘amme ha-`aretz”, w: A. Piñero, Origines del cristianesimo. Antecedentes y primeros pasos, 
Cordoba – Madrid: Ediciones el Almendro 19952, s. 123-134; T. Rajak, The Jewish Community and 
its Boundaries, w: J. Lieu, J. North, The Jews among Pagans and Christians, London: Routledge 
1992, s. 9-28; L. Vana, „La birkat ha-minim è una preghiera contro i giudei-cristiani?”, w: Verus 
Israel. Nuove prospettive sul giudeocristianesimo. Atti del Colloqiuo di Torino (4-5 novembre 1999), 
red. G. Filoramo, C. Gianotto, Brescia: Edizioni Paideia 2001, s. 147-189. E. Schürer, G. Vermes, 
The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 – B.C. – A.D. 135) I-III, Edinburg: 
A&C Black 1973-1987; S. Zeitlin, The Rise and Fall of the Judean State. A Political, Social and 
Religious History of the Second Commonwealth III (66–120), Philadelphia: Jewish Publication Society 
of America 1978; Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 26-28.
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tym idzie również świadectwem podjętych wysiłków zmierzających do określenia 
na nowo i wypracowania dalszych wzajemnych relacji w sytuacji, gdy musiała 
paść rozstrzygająca odpowiedź na najważniejsze dla nich pytania o „Prawdziwy 
Izrael” i autorytet Tory spisanej i ustnej. Równie istotnym, bezpośrednio zwią-
zanym z pierwszym problemem, była kwestia otwarcia się judeochrześcijaństwa 
palestyńskiego na etnochrześcijaństwo poza granicami biblijnego Izraela i w kon-
sekwencji tego rozstrzygnięcia, konieczność prowadzenia misji wśród pogan, 
do czego dotychczas judeochrześcijaństwo reprezentowane przez ewangelistę 
było sceptycznie nastawione. Niewątpliwie ważna była też sytuacja wewnątrz 
tego Kościoła po niezwykle bolesnych i wyniszczających go doświadczeniach 
w Izraelu; jej kryzys w wyznawaniu wiary w Jezusa Mesjasza i Syna Bożego oraz 
w wiernym praktykowaniu Jego Nauki32 .

3. HISTORYCZNO-DOKTRYNALNE MOTYWY I CELE  
EWANGELISTY MATEUSZA

Odnosząc wyniki egzegezy Mt 16, 13-20 do historycznych i doktrynalnych 
realiów w jakich znalazł się Mateusz i reprezentowany przez niego judeochrześci-
jański Kościół palestyński po powstaniu żydowskim i wojnie z Imperium Rzym-
skim (66-70/73), uzasadnionym wydaje się być stwierdzenie, że potraktował 
on jako oczywistą konieczność uwzględnienie w swym dziele tradycji uniwer-
salistycznych o charakterze chrystologicznym i eklezjologicznym, szczególnie 
w niezwykle istotnej dla całości orędzia jego Ewangelii perykopie opisującej 
wydarzenie pod Cezareą Filipową, obecnej również w Ewangelii Marka, z któ-
rą spotkał się w okresie końcowej redakcji swego dzieła i niewątpliwie z jej 
tekstu skorzystał. Obecne u Mateusza, w porównaniu do wersji Marka, zmiany 
redakcyjne wskazują, że uwzględnił on je zapewne w okresie podejmowania już 
ostatecznych decyzji co do struktury literackiej redagowanego dzieła, ilości i ja-
kości tradycji ewangelicznych które powinny być w nim uwzględnione oraz siły 
oddziaływania wypływających z nich idei doktrynalnych. Szczegółowa egzegeza 
tekstu badanej perykopy w kontekście uwarunkowań historyczno-doktrynalnych 
w jakich ona nabrała ostatecznego kształtu pokazuje, że dokonane w niej zmiany 
przez Mateusza miały na celu przede wszystkim nadanie jej znacznie silniejszego 
przesłania uniwersalistycznego, zapewne mało obecnego w pierwotnym jej tekście 
z okresu palestyńskiego, okresu naznaczonego niewątpliwie bardziej przesłaniem 
prożydowskim i projudeochrześcijańskim. W przełomowym dla dalszych dziejów 
palestyńskiego Kościoła czasie, bezsprzecznie niezwykle ważnym dla Mateusza 

32 Por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 363n.
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było ukazanie jego budowniczego – historycznego Jezusa jako zmartwychwsta-
łego Pana (Kyrion), który gromadzi w znaku Syna Człowieczego historycznych 
apostołów na górze w Galilei i rozsyła ich do wszystkich narodów (28, 19). 
Ewangelista ma tu na myśli zarówno naród żydowski, który w jego czasie pod 
wpływem akademii jabneńskiej definitywnie Go odrzucił – Żydów palestyńskich, 
jak i do tych, które Go jeszcze nie znają – czyli narodów pogańskich do których 
się właśnie udaje. Niewątpliwie bardzo mu zależało, aby właśnie w tym momencie 
wybrzmiało donośnie przesłanie, że to już od tego wydarzenia w Galilei, histo-
rycznych Jedenastu miało obowiązek głoszenia królestwa niebieskiego i wprowa-
dzania do niego ludzi zamieszkujących cały świat, czyniąc ich uczniami Jezusa 
przez udzielanie chrztu i nauczenie życia Jego Ewangelią, tą jaką dostaje teraz do 
rąk od ewangelisty Mateusza reprezentowany przez niego Kościół, w zwrotnym 
punkcie swoich dziejów.

W chwili opuszczania zamieszkiwanych dotychczas ziem Izraela ewangelista 
pragnie wzbudzić w swym judeochrześcijańskim Kościele głębokie przekonanie, 
że to właśnie on, tak boleśnie doświadczony doznanymi tam prześladowaniami, 
jest teraz gwarantem prawdziwości i skutecznego wypełnienia się zbawczej woli 
Boga Jahwe wyrażonej w Ewangelii królestwa Jego Syna Chrystusa Jezusa, że to 
przecież właśnie w tym celu nie pozwolił On by został tam całkowicie zniszczony 
przez Złego. Stąd też pierwszy nakaz misyjny, dotyczący jedynie Izraela (10, 5n), 
ewangelista uważał za aktualny w swej formule i obowiązujący go od czasu histo-
rycznego Jezusa i Jego apostołów aż do momentu opuszczenia przez Boga domu 
Izraela (23, 38), należało bowiem w tamtym czasie szukać przede wszystkim 
owiec, które poginęły z domu Izraela (10, 6; 18, 12-14), tzn. tych, którzy odrzucili 
wówczas swego Mesjasza.

Kiedy jednak Bóg definitywnie już opuścił dom Izraela wraz z judeochrześ-
cijańskim Kościołem, w którym zamieszkuje odtąd ze swoim Synem Chrystusem 
Jezusem i udaje się na tereny pogan, pozostały tam lud żydowski identyfikujący się 
z odradzającym się judaizmem faryzejsko-rabinicznym, stał się poprzez sam ten fakt 
równy narodom pogańskim, tj. ludem bez Boga Jahwe i Jego zbawienia ofiarowa-
nego w osobie i dziele Jego Syna Chrystusa. Zewnętrznym znakiem wypełnienia 
się tych historiozbawczych wydarzeń jest dla Mateusza zburzenie świątyni oraz 
definitywne już rozejście się dróg judeochrześcijańskiego Kościoła Jezusa z Jego 
Ewangelią królestwa zawierającą zbawczą wolę Jahwe oraz faryzejsko-rabinicznej 
Synagogi z jej normatywnym judaizmem z Jabne, pozbawionym tej Bożej woli. 
Z powodu właśnie tych wydarzeń pierwszy nakaz misyjny (wciąż aktualny ze 
względu na wybranie w Abrahamie) musiał zostać wyrażony w nowej formule, 
tzn. takiej, która w jednakowym stopniu traktuje Żydów i pogan.

Dla Mateusza drugie rozesłanie dokonane przez Jezusa Emmanuela na górze 
w Galilei w znaku Syna Człowieczego (28,16-20; 24,29-31) jest w pełni zgodne 
z wolą Boga od powołania Abrahama aż do historycznego Jezusa. Kościół pale-
styński przechodząc na tereny pogan musi zrozumieć i zaakceptować, że Jahwe 
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był obecny wśród zagubionego ludu Izraela dopóki przebywał pośród niego ju-
deochrześcijański Kościół Jego Syna Jezusa Chrystusa. Gdy zaś opuszcza dom 
Izraela palestyński Kościół, opuszcza go również i Jahwe ze swoim Synem Jezu-
sem. Judeochrześcijanom palestyńskim niewątpliwie trudno było zaakceptować 
tę tajemnicę królestwa Bożego. Dlatego też Mateusz wyjaśnia im to w zredago-
wanej na nowo Ewangelii Jezusa i czyni to nie z własnego upoważnienia ani we 
własnym imieniu, lecz z woli samego Boga zapisanej w Prawie i Prorokach oraz 
z woli Jezusa – Emmanuela Kościoła. Historyczni uczniowie Chrystusa, choć nie 
wszystko rozumieli i wielokrotnie okazywali swą małą wiarę, to jednak cały czas 
szli za Nim, aby coraz głębiej poznawać Jego Naukę. Podobnie konsekwentną 
postawą muszą wykazać się wszyscy członkowie palestyńskiego Kościoła w swej 
postawie wobec Jezusa Emmanuela w nowej rzeczywistości egzystencjalnej 
i doktrynalnej. Teraz to zmartwychwstały Jezus za pośrednictwem apostołów, 
szczególnie zaś Szymona Piotra, oraz ich następców ukazuje w pełnej prawdzie 
wszystko to, co dotychczas nie było jeszcze w ogóle znane bądź też nie do końca 
właściwie rozumiane.

Gwarantem absolutnej wiarygodności i prawdziwości nowych treści tajemnic 
królestwa Syna Człowieczego jest więc sam ewangelista jako uczeń apostolski, 
ponieważ to właśnie on otrzymał od apostołów historycznego Jezusa wierny 
przekaz tego wszystkiego, czego oni dowiedzieli się od swego jedynego Na-
uczyciela i Mistrza w czasie działalności w Izraelu. To oni – ze szczególną rolą 
Szymona Piotra – otrzymali władzę związywania i rozwiązywania w niebie i na 
ziemi33. Ewangelista doskonale o tym wie i dlatego redagując Jezusową Ewan-
gelię królestwa wykłada w niej owe tajemnice dotąd jeszcze nieznane bądź też 
niezrozumiane w pełnej prawdzie. Zbawcza wola Boża zawarta w omawianej 
perykopie, według Mateusza, odsłoniła się w pełni dopiero w świetle drugiego 
rozesłania Jedenastu na Górze w Galilei przez Jezusa zmartwychwstałego34 i dla-
tego musiała zostać przez niego dopowiedziana gdy ją redagował w ostatecznej 
już wersji. Określając osobę Pierwszego Apostoła semickim imieniem Szymon 
Barjona pokazuje go, zgodnie z wolą Bożą, jako tradenda judeochrześcijańskiej 
tradycji ewangelicznej okresu palestyńskiego zapewniającym jej ciągłość od 
historycznego Jezusa z Nazaretu i wybranych przez Niego historycznych Dwu-
nastu aż do dnia zakończenia dziejów świata, na który to czas wskazuje dodane 
do niego greckie imię Petros/Piotr.

W ten oto sposób Mateusz wypełniając, nie do końca właściwie zrozumiany 
dotąd zbawczy zamysł Boży, daje reprezentowanemu przez siebie Kościołowi 
chrystologiczno-eklezjologiczny fundament na którym będzie on mógł budować 
swą chrześcijańską przyszłość już w Wielkim Kościele w zdecydowanej większo-

33 Por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie, s. 262-345. 358-361.
34 To właśnie dlatego Jezus zakazał uczniom mówić publicznie o tym, czego byli świadkami 

na Górze Przemienienia do chwili aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie (Mt 17, 9).
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ści etnochrześcijańskim, z którym musi się zintegrować aby przetrwać w świecie 
hellenistycznym i spełnić wobec niego misję zleconą mu przez samego Jahwe 
w Jezusowej Ewangelii królestwa dotarcia z Jego zbawieniem do wszystkich naro-
dów ziemi. Mateusz zatem pragnął tak zredagować opowiadanie o wydarzeniu pod 
Cezareą Filipową, aby prowadzony przez niego Kościół do świata hellenistycznego 
zyskał całkowitą pewność doktrynalną, że tę samą władzę związywania i rozwią-
zywania w niebie i na ziemi jaką otrzymał od samego Jezusa Szymon Barjona 
by sprawować ją w ziemi Izraela, posiada również Szymon Piotr by sprawować 
ją z identyczną skutecznością zbawczą na ziemiach pogan. Bez tej doktrynalnej 
pewności niemożliwa byłaby zapewne jego dalsza judeochrześcijańska egzystencja 
w diametralnie odmiennym od dotychczasowego dla niego świecie. Bez niej jego 
historia zakończałaby się zapewne podobnie jak historie wielu innych judeochrześ-
cijańskich wspólnot owego okresu, czyli całkowitym jej zniknięciem z dalszych 
dziejów Kościoła Powszechnego.

S ł o w a  k l u c z o w e: Szymon Piotr, Ewangelia, Kościół, uniwersalizm, Synagoga, Ju-
daizm, Żydzi, Grecy.

Simon Peter, the sign, the duration and the unity of the Church of Jesus,  
the Jews and the Greeks by Mt 16,13-20

S u m m a r y

Exegesis of Matthew 16:13-20, made in the light of historical and doctrinal terms 
occurred after 70 years in Judea, in which the evangelist Matthew was presented with its 
Judeo-Christian Church, indicates clearly existing in the text emphasis and related them to 
universalist objectives . They primarily guided him to define the saving message of Jesus the 
Risen of being Christological and Ecclesiological, in the final version edited by himself, in 
the Gospel of the Kingdom at the turning point for the fate of the Palestinian Church. The 
scene from Caesarea Philippi is edited in a manner which allows Peter to run his church in 
the Hellenistic world in order to gain complete doctrinal confidence that the same power of 
binding and resolving in heaven and on earth which he received from Jesus Simon Barjon 
to exercise it in the land of Israel, is also possessed by Simon Peter to celebrate it with the 
same saving efficiency in the lands of the heathen. Without this doctrinal certainty, it would 
probably be impossible to guarantee its further Judeo-Christian existence in the world of 
ethnochristians and gentiles.

K e y w o r d s: Simon, Peter, Gospel, Church, universalism, Synagogue, Judaism, Jews, 
Greeks.
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Simon Petrus als Zeichen der Beständigkeit und Einheit der Kirche der Juden 
und Griechen nach Mt 16, 13-20

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Exegese von Mt 16, 30-20, durchgeführt im Licht der historischen und doktrinären 
Bedingungen im Gebiet von Judäa nach dem Jahr 70, in denen der Evangelist Matthäus 
und die von ihm repräsentierte Kirche sich befand, weist deutliche universalistische Ak-
zente und mit ihnen verbundene Ziele auf. Sie wurden von ihm stark berücksichtigt, als er 
die Erlösungsbotschaft des auferstandenen Jesus formulierte. Die endgültige Version der 
Botschaft vom Reich hatte in diesem Moment des Umbruchs für die Weiterentwicklung 
der palästinischen Kirche einen christologischen und ekklesiologischen Charakter. Die 
Szene, die sich bei Cäsarea Philippi abspielte, wird auch so verfasst, damit die sich für die 
hellenistische Welt öffnende Kirche zweifelsfreie doktrinale Sicherheit erhalte, dass dieselbe 
Bindungs- und Lösungsgewalt im Himmel und auf der Erde, welche Simon Barjona von 
Jesus für das Gebiet Israels erhalten hat, jetzt auch Simon Petrus für die genauso heils- 
effiziente Mission bei allen Heidenvölkern gegeben wird. Ohne diese doktrinale Sicherheit 
wäre eine weitere judenchristliche Existenz in der Welt der Christen und Heiden voraus-
sichtlich unmöglich gewesen.

S c h l ü s s e l w o r t e: Simon, Petrus, Evangelium, Kirche, Universalismus, Synagoge, 
Judaismus, Juden, Griechen.
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PIOTR JAKO PASTERZ W J 21, 15-19

Jedną z charakterystycznych cech eklezjologii Kościoła Rzymskokatolickiego 
jest przypisywanie szczególnej roli posłudze następcy Piotra Apostoła, określanego 
jako Biskup Rzymu lub papież. W rozumieniu katolickim urząd ten wyrasta z na-
kazu samego Jezusa Chrystusa oraz znajduje potwierdzenie w praktyce pierwotnej 
wspólnoty chrześcijańskiej. Odrzucenie katolickiej interpretacji tekstów biblijnych 
wskazujących na szczególną rolę Piotra i jego następców jest jednym z elementów 
doktryny, powstałych na przestrzeni wieków tzw. Kościołów niekatolickich, nale-
żących zarówno do szeroko pojętej tradycji wschodniej jak i powstałych w wyniku 
Reformacji. Pośród tekstów biblijnych, na które wskazuje się w trakcie dyskusji 
na temat prymatu wskazuje się głównie na wyznanie Piotra w okolicach Cezarei 
Filipowej u Mt 16, 13-20 oraz obietnicę Jezusa daną mu w kontekście zapowiedzi 
zaparcia w Łk 22, 31-341 .

W poniższym artykule poddano analizie inny tekst związany z biblijnym uza-
sadnieniem pierwszeństwa Piotra. Jest on zawarty w J 21, 15-19. Podstawowe 
znaczenie posiada tu dialog prowadzony przez Zmartwychwstałego Jezusa z Pio-
trem (J 21, 15-17). Jezus wymaga od niego trzykrotnego wyznania miłości, które 
powiązane jest z trzykrotnym przekazaniem władzy pasterskiej. Cel podstawowy 
niniejszego opracowania stanowi ukazanie w stopniu możliwie kompletnym, ory-
ginalnej charakterystyki teologicznej postaci Piotra zawartej w J 21, 15-19. Jest to 
tekst niełatwy zarówno pod względem zawartej w nim problematyki literackiej jak 
i wyzwań natury egzegetycznej. Konieczność właściwej interpretacji stosowanej 
w J 21, 15-19 terminologii teologicznej wymaga starannego przeanalizowania 
istniejących starożytnych wariantów tekstu. W perspektywie problematyki litera-
ckiej należy także zwrócić uwagę na, że problematykę redakcji tekstu J 21, 15-19 

1 Zob. J. Gnilka, Piotr i Rzym, Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 9-12; W. Gajewski, Cha-
ryzmat, urząd, hierarchia, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 50-52. Na temat biblijnej charak-
terystyki Piotra zob. P. Dschulnigg, Petrus im Neuen Testament, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 
1996; T. Wiadra, Peter in the Gospels, Wissenschafliche Untersuchungen zum Neuen Testament 
II/127, Tübingen: Mohr Siebeck 2000.
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w kontekście kompozycji Ewangelii św. Jana. Należy także zwrócić na strukturę 
literacką analizowanego fragmentu J.

W części głównej opracowania dokonano analizy egzegetycznej J 21, 15-19 
pod kątem realizowanego tematu – czyli charakterystyki Piotra jako pasterza. 
Ostatni punkt studium stanowi zarys głównych nurtów interpretacji J 21, 15-19 
w kontekście konfesyjnym. Rodzi się także pytanie o możliwy potencjał ekume-
niczny posługi następców Piotra w świetle przesłania teologicznego zawartego 
w omawianym tekście biblijnym.

1. CHARAKTER LITERACKI J 21, 15-19

Omawiany dialog między zmartwychwstałym Jezusem a Piotrem stanowi część 
ostatniego rozdziału Ewangelii św. Jana. Relacja J 21 do reszty Ewangelii rodzi 
wiele pytań i wątpliwości. Inny problem stanowi kwestia wewnętrznych zależności 
w ramach J 21. Tekst J 21,15-19 prezentuje przemyślaną strukturę wewnętrzną. 
Ważną kwestię stanowi także ustalenie właściwego brzmienia oryginalnego tekstu 
J 21, 15-19.

1.1. PROBLEMY KRYTYCZNO-LITERACKIE  
ZAWARTE W TEKŚCIE J 21, 15-19

Starożytne manuskrytpy zawierające J 21, 15-19 wskazują na kilka wariantów 
tekstu, które mogą mieć znaczenie dla jego interpretacji egzegetycznej. Niektóre 
z nich mają znaczenie marginalne, inne natomiast dotyczą kluczowej dla tego 
fragmentu terminologii teologicznej. W dialogu w ww. 15-17 na szczególną uwa-
gę zasługują różne wersje dotyczące owiec, które ma paść Piotr. W w. 15 zamiast 
wersji avrni,a – „baranki” znajdującej się w manuskryptach a1 B C D L W N W l , 
w C* D i w kodeksach italskich występuje wariant pro,bata – „owce”. Podobna 
sytuacja dotyczy w. 16, gdzie w a A D Q Y f 1.13 33 vid oraz w kodeksach bizantyj-
skich i syryjskich występuje forma pro,bata – „owce”, natomiast w B C 565 pc b 
– forma pro,batia – „owieczki”. Analogiczna sytuacja dotyczy w. 17. W głównych 
wersjach oficjalnych przyjęto następujące warianty: w. 15: avrni,a – „baranki”; w. 
16: pro,bata – „owce”; w. 17: pro,bata – „owce”. Na korzyść wersji wybranych 
przez wydawców podstawowych wersji tekstu krytycznego2 przemawia lepsze 
poświadczenie wybranej wersji w starożytnych manuskryptach chrześcijańskich. 

2 Zob. The Greek New Testament, ed. K. Aland et al., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 
41994; Novum Testamentum Graece, ed. E. Nestle – K. Aland, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 
272001; http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/text/bibeltext/ (dostęp 4.05.2015).
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Nie bez znaczenia jest brzmienie krytycznie pewnych części tekstu J 21, 15-17, 
w których zmienność terminologiczna jest spora.

Wśród kwestii o mniejszym znaczeniu teologicznym warto wymienić możli-
wość dwóch różnych brzmień pełnego imienia Piotra. W kodeksach a1 B C* D L 
W 844 lat co występuje Si,mwn VIwa,nnou – „Szymon (syn) Jana. Natomiast w A C2 
Q Y f 1.13oraz w kodeksach bizantyjskich i syryjskich pojawia się wersja Si,mwn 
VIw,na – „Szymon (syn) Jony”3 .

W drugiej część J 21, 18-19 nie występują żadne poważne wątpliwości natury 
krytyczno-literackiej. Jedyny wariant dotyczy użycia liczby pojedynczej w zda-
niu: a;lloj se zw,sei kai. oi;sei o[pou – „inny cie przepasze i poprowadzi tam”. 
W papirusie P59 oraz w niektórych kodeksach (a C2 D W i in.) zostaje ona bardziej 
urealniona przez wprowadzenie liczby mnogiej i mniej istotnych wariantów do-
tyczących czynności przepasania i prowadzenia. Wersja podstawowa zawarta jest 
w (A) B C* (Q) Y f 1.13 oraz w manuskryptach bizantyjskich, łacińskich i syryjskich.

Warto podkreślić, że w J 21,15-19 nie występują wątpliwości natury krytyczno-
-literackiej w odniesieniu do użycia czasowników avgapa,w (kochać), file,w (ko-
chać), poimai,nw (paść) czy bo,skw (paść). Na pytania o logikę ich zastosowania 
w omawianym tekście oraz ewentualne różnice w ich znaczeniu należy poszukiwać 
odpowiedzi w trakcie analizy egzegetycznej.

1.2. J 21, 15-19 A HISTORIA REDAKCJI EWANGELII JANA

Tekst Ewangelii Jana, ze względu na swój w znacznym stopniu niezależny od 
pozostałych ewangelii kanonicznych układ literacki oraz oryginalną terminologię 
był przedmiotem wielu szczegółowych studiów literacko-krytycznych4. Dotyczyły 
one zarówno możliwych etapów historii redakcji tekstu, jak i rozpoznawalnych 
w nim możliwych wpływów i zależności o charakterze religijno-historycznym. 
W opinii niektórych egzegetów XX w. Ewangelia św. Jana stanowiła posiadające 
liczne powtórzenia dość nieudolne dzieło literackie. Wskazywano na nielogiczny 
układ tekstu oryginalnego J. W niektórych komentarzach posuwano się wręcz do 
„poprawiania” i ustalania jego „właściwego” układu. Pomijając tę niezwykle bujną 
dyskusję naukową na temat historii redakcji tekstu J, można przyjąć, że niektóre 
sugestie z wczesnego etapu debaty zachowują nadal swoją aktualność. Jest oczy-
wiste, że podobnie jak pozostałe pisma nowotestamentowe, również Ewangelia 
św. Jana powstała jako efekt pracy redakcyjnej. Większość egzegetów zgadza się, 

3 Wersja ta może stanowić akomodację do stylu Mt 16, 17 – zob. R. Schnackenburg, Das 
Johannesevangelium . Kommentar zu Kap.13-21. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen 
Testament IV, Bd. III, Freiburg – Basel – Wien: Herder Verlag 1975, s. 432, nota 54.

4 Zob. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium. Einleitung und Kommentar zu Kap. 1-4, 
Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament IV, Bd. 1, Freiburg-Basel-Wien: Herder 
Verlag 1965, s. 34.
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że zarówno prolog (J 1, 1-18) jak i drugie zakończenie (J 21) mogły zostać dodane 
w ostatnim etapie redagowania tekstu Ewangelii5 .

Na późniejszy charakter J 21 wskazuje brzmienie tzw. pierwszego zakończenia 
w J 20, 30-31. Jest ono umieszczone bezpośrednio po opisie spotkania Zmar-
twychwstałego z Tomaszem (J 20, 19-29)6. Sugeruje ono, że narracja J jest już 
ukończona. Jednak w J 21, 1 opowiadanie trwa nadal. W tekście J 21, 1-23, obok 
Jezusa, szczególną rolę odgrywa Piotr oraz tajemniczy umiłowany uczeń. W J 21, 
24-25 znajduje się tzw. drugie zakończenie Ewangelii. Nie ma zatem wątpliwości, 
że zakończenie J poddane zostało jakiejś korekcie w formie uzupełnienia7 .

W dyskusji na temat kompozycji retorycznej J obydwa zakończenia wiąże się 
niekiedy razem i określa jako peroratio, czyli podwójny epilog formy kanonicznej8 . 
Miałby on stanowić wypełnienie wymogu stawianego przez starożytną retorykę 
w kompozycji typu deliberatywnego9. W J 20, 30-31 widzi się podsumowanie 
prezentacji znaków, natomiast w J 21, 24-25 epilog całej Ewangelii. Znajdujący 
się pomiędzy tekst 21, 1-23 traktowany jest jako dygresja na temat „świadczenia 
o Jezusie uwielbionym”10. W J 21, 24-25 znajdują się interesujące wskazówki 
dotyczące autora i wspólnoty, z którą się on identyfikuje (J 21, 24b)11. Wspólnota 
zaś identyfikuje się z autorem Ewangelii, który spisał swoje naoczne świadectwo 
(por. 19, 35; 1 J 1, 1-3)12. W opinii niektórych komentatorów w kompozycji re-
torycznej J 21 funkcję właściwego, drugiego epilogu pełni w. 25 natomiast w. 24 
jest retoryczną formą pochwały13. W tekście J 21, 1-23 rozdzielającym obydwa 

5 Zob. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium . Kommentar zu Kap.13-21, s. 406-417; 
G.R. Osborne, John 21: Test Case for History and Redaction Narratives, w: Gospel Perspectives: 
Studies of History and Tradition in the Four Gospels, ed. R.T. France, D. Wenham, Sheffield: Wipf 
& Stock Pub 1981, s. 293-328; D.A. Carson, The Purpose of the Fourth Gospel John 20:31 Recon-
sidered, „Journal of Biblical Literature” 106 (1987), s. 639-651; H. Roose, Joh. 20,30 ff.: Ein (un)
passender Schluss? Joh 9 und 11 als primäre Verweisstellen der Schlussnotitz des Johannesevange-
lium, “Biblica” 84 (2003), s. 326-343; R.E. Brown, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii 
wg św. Jana, tł. A. Gomola, Kraków: eSPe 2010, s. 98.

6 Zob. A. Dauer, Zur Herkunft des Thomas-Perikope Joh 20,24-29, w: Biblische Randbemerkun-
gen, Festschrift für R. Schnackenburg, Hrsg. H. Merklein und al., Würzburg: Echter 1974, s. 56-76.

7 Zob. J. Breck, John 21: Appendix, Epilogue or Conclusion, „St. Vladimir’s Theological Quar-
terly” 36 (1992), s. 27-49. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, 
red. nauk. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2000, s. 232.

8 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21, Nowy Komentarz Biblijny. 
Nowy Testament IV, t. 2, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2009, s. 319. Zob. także F. Neyrynck, 
John 21, „New Testament Studies” 36 (1990), s. 321-336; F.F. Segovia, The Final Farewell of Jesus. 
A Reading of John 20:30-21:15, „Semeia” 53 (1991), s. 167-190; T. Wiadra, John 21,1-23: Narrative 
Unity and Its Implications, „Journal for Studies on New Testament” 46 (1992), s. 53-71.

9 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 321.
10 Tamże, s. 319.
11 Jest nim „umiłowany uczeń” por. J 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7.
12 Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego 31-32.
13 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 376.



 PIOTR JAKO PASTERZ W J 21, 15-19 35

zakończenie dostrzega się elementy wskazujące na pojawiające się w środowisku 
janowym tendencje rozłamowe (dowartościowanie Piotra)14. Zauważa się także 
próby streszczenia i nawiązania o innych tekstów Jana i synoptyków15. Wskazuje się 
na podobieństwa do innych chrystofanii galilejskich16. Podkreśla się, że znaczenie 
retoryczne J 21 jako dygresji zakończonej epilogiem emocjonalnym. Wskazuje się 
także na możliwość intencjonalnego dodania J 21, 1-14 jako narracji o znaczeniu 
realnym i symbolicznym17 .

Analiza narratywna pozwala zatem spojrzeć na kwestię podwójnego zakoń-
czenia z J 20, 30-31 i 21, 24-25 w inny sposób. Możliwa poprawka redakcyjna 
(J 21), pomimo pewnych istotnych różnic natury diachronicznej, nie oznacza, że 
tekst ten jest jakąś obcą teologicznie interpolacją. W odniesieniu do ostatecznej 
formy redakcyjnej Ewangelii, podobnie jak Prolog, również tekst J 21 jest na różne 
sposoby powiązany z jej główną częścią. Problemy redakcyjne nie rzutują także 
na kwestię natchnienia J 21. Pod tym względem tekst ten nie różni się od reszty 
Ewangelii św. Jana18 .

1.3. STRUKTURA LITERACKA J 21, 15-19

Kwestie struktury J 21, 15-19 rozpatrzeć można na dwóch uzupełniających się 
płaszczyznach. Na płaszczyźnie struktury zewnętrznej19 określenie najbliższego 
kontekstu omawianego fragmentu pozwala lepiej dostrzec zawarte w nim oryginalne 
treści teologiczne. Pozwala to również ocenić jaką wagę posiada omawiany tekst 
J 21, 15-19 w bezpośrednim kontekście. Z perspektywy struktury wewnętrznej 
szczególnie potrójne pytanie Jezusa i trzy odpowiedzi Piotra w ww. 15-17 pre-
zentują się jako konstrukcja o intencjonalnie dopracowanym układzie logicznym.

Aktualnie wskazuje się na ścisły związek dwóch tekstów, między którymi 
umieszczony jest omawiamy dialog Jezusa i Piotra. Wspomniane dwa zakończe-
nia stanowią dwa paralelne teksty graniczne20. Tworzą one strukturę chiastyczną: 

14 Tamże, s. 330.
15 Por. R.E. Brown, John 21 and the First Appearance of the Risen Jesus to Peter, w: Resurrexit, 

ed. E. Dhanis, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1974, s. 246-265.
16 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Jana, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 217.
17 Zob. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium . Kommentar zu Kap.13-21, s. 430; 

S.M. Schneiders, John 21:1-14, „Interpretation” 43 (1989), s. 71.
18 To co zostało powiedziane w J 20, 24 odnosi się do całej Ewangelii. Autor „na bazie bezpośred-

niego doświadczenia i dzięki wierze jest ściśle związany z Jezusem i z Bogiem, a swoje świadectwo 
przekazuje wspólnocie wierzących, którzy podzielają tę samą wiarę”, Natchnienie i prawda 32.

19 Możliwe strukturyzacje Ewangelii Jana omawia J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii 
świętego Jana. Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii, Series 
Biblica Paulina 2, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2006, s. 17-38.

20 Zob. I. de la Potterie, Le témoin qui demeure: le disciple que Jésus aimait, «Biblica» 67 
(1986), s. 347.



36 KS. MAREK KARCZEWSKI 

A – 20, 30; B – 20, 31; B’ – 21, 24; A’ – 21, 2521. Struktura logiczna części znaj-
dującej się pomiędzy (J 21, 1-23) oparta na zwrotach akcji i tematyce jest dość 
klarowna. Werset J 21, 1a może stanowić ogólne wprowadzenie do trzech głównych 
tekstów zawartych w dalszym ciągu narracji.

Etap pierwszy zawiera opis cudownego połowu ryb, w czasie chrystofanii 
nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21, 1b-14; por. Mt 14, 28-31; Łk 5, 4-11; J 6). 
Tekst J 21, 14 podsumowuje spotkanie uczniów ze Zmartychwstałym Jezusem, 
a jednocześnie wiąże chrystofanię galilejską z poprzednimi dwiema (por. J 20, 
11-18; 20, 19-29). Opowiadanie o cudownym ryb dostarcza wielu pytań do-
tyczących jego interpretacji, na które niełatwo znaleźć klarowne odpowiedzi. 
Dotyczą one zarówno widocznych w tekście napięć w narracji jak i możliwych 
znaczeń symbolicznych (np. liczb związanych z ilością uczniów czy złowionych 
ryb)22. Niezależnie od przyjętych rozwiązań, istotną rolę w cudownym połowie 
ryb w Galilei odgrywa Piotr. W ten sposób J 21, 1b-14 nie tylko bezpośrednio 
łączy się z analizowanym tekstem J 21, 15-19, ale tworzy z nim pewną całość. 
Pomimo przerwania akcji w J 21, 14 kontynuacja wcześniejszej sceny jest dość 
ewidentna. Motyw posiłku, który kończy cudowny połów pojawia się na początku 
dialogu Jezusa z Piotrem (J 21, 13.15). Postacią, która łączy obydwa teksty obok 
Jezusa jest Piotr.

Dialog Jezusa i Piotrem i proklamacja jego męczeńskiej śmierci, zawarte w J 21, 
15-19 stanowią drugi etap narracji.

Trzecia część, zawarta w J 21, 20-23, poświęcona jest przede wszystkim 
postaci umiłowanego ucznia. Zawiera jednak wiele związków z omawianym 
tekstem J 21, 15-19. Należą do nich postać Jezusa i Piotra oraz powtórzone we-
zwanie do pójścia za Nim (por. J 21, 20.21.22). Z tego powodu w strukturyzacji 
J 21 przyjmuje się niekiedy podział na dwie główne części: a) ww. 1-14 – opis 
cudownego połowu ryb oraz b) ww. 15-23 – teksty poświęcone Piotrowi i umi-
łowanemu uczniowi23 .

Struktura wewnętrzna omawianego tekstu jest dość klarowna. W J 21, 15-19 
widoczne są dwie główne części. W pierwszej znajduje się dialog między Jezusem 

21 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 377.
22 Zob. M. Wojciechowski, Certains aspects algébriques de quelques nombres symboliques de 

la Bible (Gen 5; Gen 14,14; J 21,11), „Biblische Notitzen” 23 (1984), s. 29-31; W. Oberweis, Die 
Bedeutung der neutestamentlichen „Rätselzahlen” 666 (Ap 13,18) und 153 (Joh 21,11), „Zeitschrift für 
Neutestamentliche Wissenschaft” 77 (1986), s. 226-241; A. Pitta, Ichthys ed opsarion in Gv 21,1-14: 
semplice variazione lessicale o differenza con un valore simbolico?, „Biblica” 71 (1990), s. 348-364; 
P.E. Spencer, Narrative Echos in John 21: Intertextual Interpretation and Intertextual Connection, 
„Journal for the Study on New Testament” 75 (1999), s. 49-68; A. Paciorek, Ewangelia według 
świętego Jana, s. 217-218; R.A. Culpepper, Designs for the Church in the Imagery of John 21:1–14, 
w: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative 
Language, red. J. Frey, J.G. van der Watt, R. Zimmermann, Wissenschaflische Untersuchungen zum 
Neuen Testament 200, Tübingen: Paul Mohr Verlag 2006, s. 369–402.

23 Zob. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 364.
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i Piotrem, natomiast w drugiej zapowiedź jego męki24. Schemat pierwszej jednostki 
literackiej charakteryzuje duża regularność stylu. J 21, 15a stanowi wprowadzenie 
do pytań. Następnie w ww. 15b.16.17 trzykrotnie występuje ten sam układ: pytanie 
– odpowiedź – polecenie.

Układ w. 15-17 jest następujący:
w. 15 b:

a. pytanie Jezusa: (le,gei tw/| Si,mwni Pe,trw o` VIhsou/j\|) Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j 
me ple,on tou,twnÈ
„(Mówi Jezus do Szymona Piotra:) Szymonie Jana, miłujesz mnie bardziej od 
tych?”
b. odpowiedź Piotra: (le,gei auvtw/|\) nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ se
„(mówi Mu:) tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”
c. nakaz Jezusa: (le,gei auvtw/|\) bo,ske ta. avrni,a mouÅ
„(mówi Mu:) paś baranki moje.”

w. 16:
a. pytanie Jezusa: (le,gei auvtw/| pa,lin deu,teron\) Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j meÈ
„(Mówi mu znów po raz drugi:) Szymonie Jana, miłujesz mnie?”
b. odpowiedź Piotra: (le,gei auvtw/|\) nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ seÅ
„(mówi Mu:) tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
c. nakaz Jezusa: (le,gei auvtw/|\) poi,maine ta. pro,bata, mouÅ
„(mówi mu:) paś owce moje”.

w. 17:
a. pytanie Jezusa: (le,gei auvtw/| to. tri,ton\) Si,mwn VIwa,nnou( filei/j meÈ
„(Mówi mu po raz trzeci:) Szymonie Jana, kochasz mnie?”
b. odpowiedź Piotra: (evluph,qh o` Pe,troj o[ti ei=pen auvtw/| to. tri,ton\ filei/j meÈ 
kai. le,gei auvtw/|\) ku,rie( pa,nta su. oi=daj( su. ginw,skeij o[ti filw/ seÅ
„(Zasmucił się Piotr, że powiedział mu po raz trzeci: ‘czy kochasz mnie’ i mówi 
Mu:) Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
c. nakaz Jezusa: (le,gei auvtw/| Îo` VIhsou/jÐ\) bo,ske ta. pro,bata, mouÅ
„(Mówi Mu [Jezus]:) paś owce moje”.

Zauważalne są także pewne nieregularności. W pierwszym przypadku Jezus 
pyta, czy Piotr miłuje Go „więcej” od innych uczniów. Natomiast w w. 17 wskazuje 
się na zasmucenie Piotra z powodu powtarzanych przez Jezusa pytań oraz nastę-
puje poszerzenie jego odpowiedzi o słowa „Ty wszystko wiesz”. Ponadto istnieją 
różnice w użyciu terminologii. Dotyczy to zarówno pytań Jezusa (2x avgapa/|j me; 
1 raz filei/j me); odpowiedzi Piotra (2x, oi=daj 1 raz ginw,skeij), nakazów Jezusa 
dotyczących samej czynności pasterzowania (bo,ske; poi,maine; bo,ske) oraz okre-
ślenia trzody (ta. avrni,a mou: ta. pro,bata, mou: ta. pro,bata, mou).

24 G.L. Bartolomew (Feed my Lambs: John 21:15-19 as Oral Gospel, „Semeia” 39 [1987], 
s. 69-96) mówi o czterech jednostkach obejmujących trzy pytania i odpowiedzi oraz ww. 18-19.
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Część druga, J 21, 18-19 posiada strukturę trójdzielną. W J 21,18 pojawia się 
zwrócone do Piotra proroctwo dotyczące jego śmierci. W. 19 zawiera wtrącenie 
redaktora, który nie pozostawia wątpliwości, że Jezus ma na myśli męczeństwo 
Piotra. W w. 19 pojawia się konkluzja, w której Jezus po raz kolejny powołuje 
Piotra. Obecność postaci Jezusa i Piotra oraz treść J 21, 15-17 wskazują na bliski 
związek J 21, 15-17 i J 21, 18-19.

2. POSŁUGA PASTERSKA PIOTRA W ŚWIETLE EGZEGEZY J 21, 15-19

Dialog Jezusa i Piotra oraz zapowiedź jego losu pomimo różnic strukturalnych 
tworzą jedną całość teologiczną, którego motywem przewodnim jest jego powoła-
nie. W świetle J 21, 15-17 jest oczywiste, że jest to powołanie do bycie pasterzem 
owczarni Chrystusa.

2.1. JEZUS JAKO POWOŁUJĄCY PIOTRA

2.1.1. PYTANIA JEZUSA

Trzy pytania, które Jezus kieruje do Piotra w J 21, 15-17 zostały przygotowane 
przez relację dotyczącą cudownego połowu w J 21, 1-14. Pomimo, że uczestniczy 
w nim kilku uczniów (w. 2), Szymon Piotr odgrywa wśród nich rolę wiodącą (zob. 
ww. 3.7.11, por. 21, 15)25. Podobnie w J 21, 20-21 [czy chodzi o J 21, 20-21? – 
B.S.] Piotr odgrywa istotną rolę.

Wspomnienie o spożytym posiłku w w. 15a posiada podwójne znaczenie. 
Łączy całą sytuację z posiłkiem, który Jezus przygotował dla uczniów w postaci 
chleba i pieczonej ryby (por. w. 12-13)26. Podjęcie dialogu po posiłku wskazuje, 
że moment ten był szczegółowo zaplanowany i odbywa się w atmosferze spokoju 
i bez zbędnego napięcia.

Jezus zadaje trzy pytania. Liczba pytań nie jest przypadkowa i odpowiada po-
trójnemu zaparciu się Piotra w czasie aresztowania Jezusa (por. J 18, 15-18.25-27)27 . 

25 Zob. A.H. Maynard, The Role of Peter in the Fourth Gospel, „New Testament Studies” 30 
(1984), s. 531-548.

26 Poranny posiłek i jego okoliczności są pełne treści o znaczeniu symbolicznym. Liczba sied-
miu uczniów może wskazywać na symboliczny początek Kościoła, poranek jest uprzywilejowanym 
momentem nadzwyczajnej interwencji Boga i modlitwy, Jezus jako Nieznajomy zaprasza do podjęcia 
wysiłku rozpoznawania przez wiarę, sam posiłek może nawiązywać do kontekstu eucharystycznego 
– zob. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Jana, s. 218-219.

27 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 366.
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Liczba trzy posiada ponadto charakter symboliczny i nadaje dialogowi uroczysty 
charakter. Wskazuje ona na związek całej sceny z posłannictwem Piotra (por. 
J 21 ,19). Uroczysty charakter chwili wyraża także oficjalna forma pełnego imie-
nia, której używa Jezus zwracając się do Szymona. W dyskusji egzegetycznej 
wskazuje się na pominięcie imienia „Piotr” i żydowski wydźwięk sformułowania 
„Szymon Jana”. W Ewangelii św. Jana taka wersja imienia Piotra występuje jedynie 
w J 21, 15-17. Najczęściej używa się określenia „Szymon Piotr” (17 razy) i „Piotr” 
(17 razy). Tylko raz występuje imię „Szymon, syn Jana” (J 1,42)28. W interpreta-
cjach wiążących trójdzielny charakter rozmowy z trzykrotnym zaparciem się Piotra, 
idąc za opinią Cyryla z Aleksandrii wskazuje się na konieczność przywrócenia 
funkcji „Piotra-Skały”29 .

W pierwszym pytaniu Jezusa pojawiają się dwie wymagające wyjaśnienia kwe-
stie. Pierwsza z nich dotyczy użycia dwóch terminów wyrażających miłość. Pierw-
szy to avgapa,w, który pojawia się jeszcze w drugim pytaniu w w. 16, natomiast w w. 
17 zostaje zastąpione przez używany konsekwentnie przez Piotra termin file,w (zob. 
w. 15.16.17). Druga kwestia wiąże się poszerzonym zakresem pierwszego pytania. 
Podczas gdy w następnych dwóch pytaniach Jezus pyta tylko o miłość Piotra do 
siebie, w pierwszym wymaga dodatkowego potwierdzenia. W J 21, 15 Jezus pyta, 
czy Szymon kocha Go bardziej (ple,on tou,twn) niż pozostali, obecni w pobliżu 
uczniowie. Wyrażenie to jest wieloznaczne30. Dosłownie oznacza „bardziej tych, 
więcej niż tych”. W związku z tym możliwa jest interpretacja tego elementu pytania 
w kontekście J 21, 1-14. Odnosiłoby się wówczas do pierwotnego zajęcia Piotra, 
czyli łowienia ryb. Bez wątpienia pytanie o większą miłość wskazuje na większe 
oczekiwania i większą odpowiedzialność, których Jezus wymaga od Piotra. Może 
ono posiadać sens miłowania ponad wszystko, najbardziej ze wszystkiego, w sposób 
absolutny31. W ten sposób Piotr zostaje oddzielony do reszty uczniów. Odpowiedź 
Piotra na pytanie o wyjątkowość miłości jest twierdząca.

Pytanie drugie i trzecie są podobne, użyto jednak dwóch różnych sposo-
bów określenia miłości (J 21, 16-17). Użycie dwóch pokrewnych czasowników 
avgapa,w oraz file,w w kontekście J 21, 15-17 jest interpretowane na różne sposo-
by32. Często mówi się o synonimicznym znaczeniu obydwu terminów. Jest oczy-
wiste, że avgapa,w należy do terminów typowych dla Jana. Sugeruje się niekiedy, 
iż wyraża on bardziej decyzję woli. Natomiast czasownik file,w może posiadać 

28 W tekście J 1, 42 imię Piotra jest najbardziej rozbudowane: Szymon syn Jana, który będzie 
się nazywał Kefas to znaczy Piotr.

29 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 366.
30 Tamże, s. 367.
31 Zob. J. Kręcidło, „Piotrze czy miłujesz mnie ponad wszystko”. Propozycja alternatywnej 

interpretacji ple,on tou,twn w J 21,15, w: Verbum caro fatum est, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, 
Warszawa: Vocatio 2007, s. 315-329.

32 Zob. D. Shepherd, „Do You Love Me?” A Narrative-Critical Reappraisal of avgapa,w and 
file,w in John 21:15-17, „Journal of Biblical Literature” 129 (2010), s. 777.
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charakter bardziej emocjonalny33. Próbuje się także łączyć sens avgapa,w i file,w J 
21,15-17 z szerokim kontekstem ich zastosowania w całej Ewangelii św. Jana34 . 
Nie negując znaczenia tych poszukiwań warto zwrócić uwagę na oryginalny styl 
Jana. W ewangelii tej relatywnie często stosowana jest przez autora praktyka za-
miennego stosowania bliskich znaczeniowo terminów. Być może zatem, zarówno 
zmiana typu avgapa,w – file,w, jak i pozostałe przypadki zamiennego użycia bliskich 
znaczeniowo terminów (poimai,nw – bo,skw; avrni,a – pro,bata,) świadczą o orygi-
nalnym stylu literackim autora35 .

Potrójne pytanie Jezusa oraz okoliczności ich postawienia wskazują na wyjąt-
kowy charakter wydarzenia opisanego w J 21, 15-19. Prawdziwym celem nie jest 
bowiem rehabilitacja Piotra, ale nadanie mu funkcji, która będzie jego specyficznym 
powołaniem.

2.1.2. PRZEKAZANIE WŁADZY PASTERSKIEJ

Po każdej z twierdzących odpowiedzi Piotra Jezus nakazuje mu pasienie swojej 
owczarni (por. Dz 20, 28; Ef 4, 11; 1 P 2, 5). W nakazach Jezusa pojawiają się dwa 
różne określenia sprawowanie funkcji pasterza i dwa określenia owiec. W J 21, 15a 
pojawia się określenie bo,ske ta. avrni,a mou – „paś baranki moje”. Natomiast 
w J 21, 16 występuje inny wariant: poi,maine ta. pro,bata, mou -„paś owce moje”. 
W J 21, 17 nakaz Jezusa brzmi: bo,ske ta. pro,bata, mou – „paś owce moje”. Terminy 
dotyczące pasienia posiadają dostrzegalne różnice znaczeniowe. O ile termin bo,skw 
oznacza głównie pasienie w formie zapewnienia paszy, o tyle poimai,nw może wska-
zywać na szerszy kontekst pasterzowania jako przewodzenia stadu i podejmowania 
z nie pełnej odpowiedzialności36. Termin poimai,nw przywołuje kontekst janowej 
perykopy o Dobrym Pasterzu (J 10, 1-21)37. Jezus jest dobrym pasterzem, ponieważ 
daje życie za swoje owce (por. J 10, 11.15). Dalekie tło tego pasterzowania stanowi 
refleksja starotestamentowa związana z metaforyczną figurą Boga jako pasterza. 
Osiąga ona swoją największą wyrazistość w utożsamieniu mesjasza z optymalnym 
typem pasterzowania, czyli kierowania i troski o lud należący do Boga aż do ofiary 
z własnego życia (por. Jr 23, 1-8; Ez 34, 1-24).

Możliwe jest, że terminy odnoszące się do dwóch typów pasterzowania Piotra 
zostały ułożone intencjonalnie w typowym dla logiki semickiej układzie inkluzji 

33 Zob. J. Barr, Words of Love in Biblical Greek, w: The Glory of Christ in the New Testament: 
Studies in Christology in Memory of G.B. Caird, red. L.D. Hurst, N.T. Wright, Oxford: Worcester 
College 1987, s. 3-18; G.L. Bartolomew, Feed my Lambs, s. 76; C.S. Keener, The Gospel of John: 
A Commentary, t. 2, Peabody: Hendrickson 2004, s. 676.

34 D. Shepherd, „Do You Love Me?”, s. 780-786.
35 Zob. K.L. McKay, Style and Significance of Language of John 21:15-17, „Novum Testamen-

tum” 27 (1985), s. 319-333.
36 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 366.
37 Zob. Tamże.
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a-b-a’. Oznaczałoby to, że na poimai,nw położono akcent nadając mu znaczenie 
pierwszorzędne. Niezależnie od tego właśnie ten termin w sposób najbardziej pełny 
wyraża sens pasterskiej funkcji Piotra38 .

Trudniej znaleźć odpowiedź na pytanie o sens użycia dwóch określeń trzody. 
W J 21, 15b mówi się o barankach, natomiast w J 21, 16-17 pasterzowanie ma 
objąć owce. Prawdopodobnie określenia te należy rozumieć synonimicznie. Nie-
wykluczone, że istnieje tu daleka aluzja do dwóch rodzajów owiec, o których mówi 
się w perykopie o Dobrym Pasterzu (zob. J 10, 16). W takim przypadku nakaz 
pasterzowania Piotra zawierałby w sobie intencję budowania jedności pierwotnego 
Kościoła, który tworzą zarówno chrześcijanie żydowskiego jak pogańskiego po-
chodzenia. Jest to jednak aluzja, która dla wielu egzegetów może posiadać jedynie 
walor przypuszczeń39 .

Piotr wypełnia misję pasterza z polecenia samego Zmartwychwstałego Jezusa. 
Pasterzowanie to posiada pewien aspekt pierwszeństwa wobec innych uczniów. 
Jednak główny akcent położony jest na troskę Piotra o powierzone mu stado. Stado 
to nie stanowi jego własności, ale należy do samego Jezusa. Podstawę posłannictwa 
Piotra stanowi jego osobisty związek z Jezusem, jedynym Dobrym Pasterzem. 
Idąc Jego śladem Szymon Piotr nie zawahał się przyjąć śmierci męczeńskiej (por. 
J 21, 18-19).

2.1.3. POWOŁANIE PIOTRA

W odniesieniu do Piotra klasyczna dla ewangelii formuła powołania avkolou,qei 
moi – „pójdź za mną” pojawia się dopiero w J 21, 19 (por. J 1, 43). Tekst J 21, 
18-19 określa się niekiedy jako sentencję lub zawierającą proroctwo uroczy-
stą wypowiedź objawieniową40. Podkreśla to uroczysta formuła wprowadzająca 
avmh.n avmh,n – „zaprawdę, zaprawdę” oraz komentarz redaktora w w. 19a. Sama 
zawartość proroctwa dotyczy okoliczności męczeństwa Piotra. Jezus wskazuje 
na silny kontrast między czasem młodości i momentem starości w życiu Piotra. 
Piotr sam wyciągnie ręce, zostanie opasany i poprowadzony wbrew swej woli41 . 

38 Zob. D.F. Tolmie, The (Not So Good) Shepherd: The Use of Shepherd Imagery in the Char-
acterization of Peter in the Fourth Gospel, w: Imagery in the Gospel of John, s. 353-368. Zob. także 
R.D. Aus, Simon Peter’s Denial and Jesus ’ Commissioning Him as His Successor in John 21:15-19: 
Studies in Their Judaic Background, Lanham: UPA 2013.

39 Przypuszczenie takie wysuwa także J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 203. Autor przestrzega jed-
nocześnie przed nadinterpretacją tego porównania. Analizę egzegetyczną J 10, 16c przedstawia 
H. Witczyk, Kościół Syna Bożego . Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii, Biblioteka Verbum Vitae 
3, Kielce: Verbum 2012, s. 424-426.

40 Zob. S. Mędala Ewangelia według świętego Jana, s. 365.367.
41 J. Gnilka (Piotr i Rzym, s. 128) przypuszcza, że chodzi przywiązanie Piotra do poprzecznej 

belki (patibulum) podczas, gdy był prowadzony na stracenie.
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Pomimo swego zwartego charakteru zastosowana w w. 18 terminologia posiada 
znaczny potencjał metaforyczny. Opasanie (zwnnu,w) może oznaczać ograniczenie 
wolności, związanie i aresztowanie (por. Dz 21, 11)42. Jednak w komentarzach 
starożytnych i średniowiecznych gest ten łączono z ukrzyżowaniem Piotra po-
przez przywiązanie go do krzyża43. Również wyciągnięcie rąk (evktei,nw) może 
być interpretowane zarówno jako ukrzyżowanie jak i gest modlitwy. Wzmianka 
o uwielbieniu Boga poprzez śmierć sugeruje, że ukrzyżowanie Piotra było widziane 
jako forma modlitwy uwielbienia44. Zapowiedź męczeńskiej śmierci poprzedza 
wezwanie do pójścia z Jezusem.

Wezwanie do pójścia za Jezusem w J 21, 19 (zob. 21, 22) posiada szczególne 
znaczenie. Według narracji Ewangelii św. Jana Piotr został przyprowadzony do 
Jezusa na samym początku Jego publicznej działalności (J 1, 40-42). Od razu otrzy-
muje nowe imię – „Kefas, to znaczy Piotr” (J 1, 42). Jest jednak dopiero początek 
jego drogi. Piotr pojawia się w wielu epizodach. Nie wszystko jest dla niego jasne 
(J 13, 36-39). W czasie męki Jezusa zapiera się Go. Przełom następuje po zmar-
twychwstaniu Jezusa (zob. J 20, 6; 21, 1-14.22). Razem z drugim uczniem biegnie 
do pustego grobu zaniepokojony informacją Marii Magdaleny45. Z perspektywy 
eklezjologicznej Ewangelii św. Jana powołanie Piotra przedstawione jest jako 
proces, który dokonuje się między „pierwszym” powołaniem w J 1, 42 i „drugim” 
powołaniem w J 21, 19.22 (por. 13, 36)46. Pierwsze jest raczej wskazaniem. To 
drugie wymaga decyzji Piotra. Jest ona dojrzała, ponieważ została poprzedzona 
długą droga bycia uczniem i gwałtownikiem. Poprzedziła ja także gorzka chwila 
zaparcia się Jezusa. Sugeruje się niekiedy, że ta dynamika stawania się uczniem 
została zasygnalizowana poprzez użycie czasu przyszłego już na początku drogi 
powołania w J 1, 42 poprzez słowa „będziesz się nazywał Kefas”47 .

Tło stopniowego, coraz bardziej dojrzałego przyjmowania powołania stanowi 
janowa koncepcja wiary jako rzeczywistości dynamicznej opartej na osobistej 
relacji do Jezusa (por. J 14, 6)48. Wydarzenie zmartwychwstania Jezusa stanowi 

42 W Dz 21,11 chrześcijański prorok Agabos w symbolicznym geście związania się zapowiada 
bliskie aresztowanie Pawła – zob. M. Karczewski, Prorok Agabos w Dziejach Apostolskich, „Biblica 
et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 99-122.

43 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 367. Tradycja o śmierci Piotra głową w dół 
pochodzi od Euzebiusza i pojawia się w jego Historii kościelnej III 1,2. Znajduje także oddźwięk 
w literaturze apokryficznej – zob. J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 129.

44 S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, s. 367-368 wskazuje, że popularna w sztuce 
wczesnochrześcijańskiej postawa oranta oznaczała zarazem modlitwę jak i Chrystusa ukrzyżowanego.

45 J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 199-201.
46 Zob. A. Gangemi, Pietro il pastore: la sua Vicenda secondo cap. 13 del Vangelo di S. Giovanni, 

“Synaxis” 4 (1986), s. 7-75.
47 H. Witczyk, Kościół Syna Bożego, s. 180-182.
48 Zob. M. Karczewski, Jakże możemy znać drogę (J 14,5)? Czasowniki oida i ginōskō w kon-

tekście teologicznym J 14,1-14, w: Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Bpa Jacka 
Jezierskiego w 65 rocznicę urodzin, 40 rocznicę kapłaństwa i 20 rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-
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dla ewangelisty J moment szczególny, który zmienia całkowicie perspektywę 
wiary i funkcjonowania wspólnoty wierzących (por. J 20, 17.29)49. W kontekście 
paschalnym Piotr jest powołany, by paść owce i oddać życie na wzór Dobrego Pa-
sterza. W opinii niektórych egzegetów J 21 świadczy o wzroście znaczenia Piotra 
w okresie popaschalnym50. Znaczenie Piotra podkreśla także pozycja „umiłowanego 
ucznia”, który jest przedstawiony jako osoba mu bliska (por. J 20, 2; 21, 7.20-23). 
Jeżeli „umiłowany uczeń” jest autorem Ewangelii św. Jana, wówczas teksty zawarte 
w J 21 świadczą o roli Piotra jako pasterza całej owczarni Chrystusa, którą podjął 
po Jego zmartwychwstaniu (zob. Dz 1, 13; 2, 14-37)51 .

2.2. WYZNANIA PIOTRA

Pozytywne odpowiedzi Piotra na pytanie o miłość do Jezusa poprzedzają 
nakazy podjęcia służby pasterskiej (zob. J 21, 15-16). W ostatnim, trzecim przy-
padku Piotr zasmucony kolejnym powtórzeniem pytania rozbudowuje odpowiedź 
twierdzącą (J 21, 17). Odpowiadając na pytania Jezusa Piotr potwierdza swoją 
miłość konsekwentnie używając czasownika file,w. Pomimo faktu, że użycie 
przez Jezusa dwóch terminów odnoszących się do miłości może posiadać jedynie 
walor stylistyczny, w odpowiedziach Piotra widoczna jest regularność i stałość52 . 
Piotr wyraźnie potwierdza swoje nastawienie do Jezusa. W dyskusji egzege-
tycznej wskazuje się niekiedy na fakt, że w kontekście J 21, 15-17 w przypadku 
odpowiedzi Piotra avgapa,w może posiadać charakter racjonalnie uzasadnionego 
wymagania, natomiast file,w odnosi się do miłości, którą on oferuje. Wspomnia-
ny powyżej aspekt emocjonalny file,w koresponduje z pozytywnymi cechami 
osobowości Piotra, na które wskazują teksty ewangeliczne53. Piotr angażuje się 
w sposób całkowity (por. J 21, 15.17). Stałość i zaangażowanie Piotra świadczą 
o jego wewnętrznej dojrzałości i zdolności do wiernego pełnienia roli pasterza 
Kościoła. W kontekście popaschalnym Piotr jest w pełni zdolny do wypełnienia 
powołania, które zostało mu dane przez Jezusa. Wyznania Piotra nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości, że jedynym celem jego służby jest wypełnianie misji, do 
której powołuje go sam Chrystus.

-Blakiewicz, P. Rabczyński, J.M. Wojtkowski, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2014, 
s. 97-109.

49 Zob. I. de la Potterie, Studi di cristologia giovannea, Dabar. Studi biblici e giudaistici 4, 
Genova 1992, s. 191-214; H. Witczyk, Kościół Syna Bożego, s. 303-343.

50 Zob. R.E. Brown, I Bogiem było Słowo, s. 245-250.
51 Zob. J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 201; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Jana, s. 221-

222.
52 Zob. D. Shepherd, „Do You Love Me?”, s. 787-788.
53 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Jana, s. 220.
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3. PIOTR JAKO PASTERZ W J 21, 15-19 W PERSPEKTYWIE EKLEZJALNEJ

W szeroko pojętej, międzykonfesyjnej perspektywie eklezjalnej wybranie Piotra 
na pasterza owczarni Chrystusa traktowane jest jako obowiązujący ponadczasowy 
model lub jako jednorazowe wydarzenie z czasów biblijnych.

3.1. PRZEKAZANIE WŁADZY PASTERSKIEJ JAKO MODEL 
PONADCZASOWY

Scena przekazania władzy pasterskiej Piotrowi w J 21, 15-19 rzuca światło na 
naturę prymatu Biskupa Rzymu. W rozumieniu egzegezy katolickiej tekst ten należy 
do całej grupy świadectw biblijnych wykraczających poza jednorazowe wydarzenie 
historyczne. Wybór Piotra stanowi ponadczasowy model. Każdy z kolejnych Bi-
skupów Rzymu jest następcą Piotra. Należy podkreślić, że jedynie w Mt 16, 16-18 
oraz w J 1, 42 Piotr nosi przydomek „Skała”54. Nie ma wątpliwości, że według Jana 
Piotr pełni szczególną rolę we wspólnocie chrześcijańskiej. Jest to dostrzegalne 
szczególnie w kontekście popaschalnym. Jest oczywiste, że po zmartwychwstaniu 
Jezusa Piotr jest pierwszym z apostołów. Jan widzi w Piotrze już nie rybaka, ale 
pasterza. Dyskusja na temat tzw. galilejskiego pochodzenia J 21 nie zmienia faktu, 
że tekst ten, choć prawdopodobnie dodany w ostatnim stadium redakcji księgi, 
zawiera liczne związki z jej pozostałą treścią55. Dla właściwego zrozumienia moty-
wu uzupełnienia Ewangelii św. Jana o rozdz. 21, konieczne jest odniesienie się do 
historycznego kontekstu funkcjonowania wspólnoty chrześcijańskiej w I w. po Chr.

Podstawowy, wyraźnie zarysowany przez Jana problem stanowi proces rozej-
ścia się chrześcijaństwa i Synagogi56. Chrześcijanie traktowani byli przez oficjalne 
czynniki religijne ówczesnego judaizmu jako odszczepieńcy i heretycy. Dramaturgię 
całej sytuacji wyrażał fakt, że również pierwsi chrześcijanie z apostołami włącznie, 
byli etnicznymi Żydami57. Ponadto warto pamiętać, że także w pierwotnym środo-
wisku chrześcijańskim istniała silna presja, by nie odchodzić od tradycji żydowskiej, 
a przynajmniej zachować jej elementy. W takiej sytuacji istniała pilna potrzeba 

54 Zob. P. Perkins, Ewangelia według świętego Jana, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. 
R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa: Vocatio 2004, s. 1125.

55 Zob. S. Mędala, Funkcja i treść opowiadania o trzecim objawieniu się Jezusa uczniom po 
zmartwychwstaniu (J 21,1-14), w: Duch i Oblubienica mówią: przyjdź (Ap 22,17) . Księga pamiątkowa 
dla o. prof. A. Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 
2001, s. 247-274.

56 Zob. M. Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej 
Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Studia Biblica 3, Kielce: Verbum 2002.

57 Zob. M. Wróbel, Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację 
czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
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utrzymania jedności młodej wspólnoty chrześcijańskiej, stąd pierwszeństwo Piotra 
nie było traktowane jako wyjątkowy przywilej, ale szczególne powołanie w Koś-
ciele. Piotr jest nie tylko skałą, ale także pasterzem.

Pasterzowanie to posiada jednak charakter ściśle chrystocentryczny. Posłu-
ga Piotra jest dana Kościołowi przez Zmartwychwstałego Chrystusa. Sam Piotr, 
angażując się w wypełnianie swojej misji, powinien trwać w wyjątkowej, pełnej 
zaufania relacji do Jezusa Chrystusa. Musi on także pamiętać, że powierzone mu 
owce są własnością Jezusa i to On pozostaje jedynym Dobrym Pasterzem. To Jezus 
Chrystus Zmartwychwstały stanowi fundament istnienia wspólnoty. Piotr jest od-
powiedzialny za Kościół. Jest znakiem jedności (por. J 21, 11)58. Jest osobą, której 
zależeć powinno na tym, by powierzona mu owczarnia zachowywała charakter nie 
tyle owczarni Piotra, ale przede wszystkim owczarni Jezusa Chrystusa.

Nie ma wątpliwości, że temat przekazania władzy pasterskiej Piotrowi powinien 
być rozpatrywany w kontekście wszystkich świadectw biblijnych dotyczących 
kwestii prymatu Piotra. Jest jednak oczywiste, że w świetle J 21, 15-19 Piotr po-
siada wyjątkowe zadania do spełnienia w Kościele. Dogmatyczna i praktyczno-
-teologiczna interpretacja tego tekstu zależy od przyjęcia lub odrzucenia modelo-
wego charakteru szczególnej pozycji Piotra we wspólnocie eklezjalnej zarysowanej 
w omawianym tekście.

3.2. J 21, 15-19 W PERSPEKTYWIE EKUMENICZNEJ59

Wielu zasłużonych egzegetów protestanckich wyraziło podobne opinie na temat 
przekazania władzy pasterskiej w J 21, 15-1960. Odrzucają oni jednak interpretację, 
w świetle której teksty biblijne dedykowane posłudze Piotra posiadają walor mo-
delu i zasady obowiązującej w Kościele. Inna hermeneutyka widoczna jest także 
w wielu innych punktach doktryny biblijnej. Od wielu dziesięcioleci z różnym 
natężeniem prowadzone są rozmowy na temat możliwości uznania prymatu Piotra 
przez niekatolickie nurty chrześcijaństwa61. Podstawę tych wysiłków stanowi nie 

58 Sugeruje się niekiedy, że symbol rwącej się sieci w J 21,11 oznacza Kościół zagrożony utratą 
jedności – zob. J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, tł. W. Szymona, Kraków: 
Wydawnictwo M 2004, s. 376.

59 Ze względu na charakter artykułu punkt ten posiada walor postulatów wypływającego z analizy 
egzegetycznej tekstu J 21, 15-19.

60 Przestrzeń naukowej dyskusji egzegetycznej począwszy od debaty na temat właściwego do-
boru starożytnych wariantów tekstu biblijnego od wielu dziesięcioleci jest często pozbawiona różnic 
konfesyjnych. Także w przypadku J 21, 15-19, na poziomie dyskusji dotyczącej kwestii literackich 
i typowo egzegetycznych, typu – warianty terminologiczne i ich interpretacja, różnice międzykonfesyj-
ne są praktycznie niezauważalne. Problem dotyczy jednak ich interpretacji teologicznej i eklezjalnej.

61 Zob. S.C. Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, Tarnów: Biblos 2003, s. 283-307; J. Bu-
jak, Prymat Biskupa Rzymu w świetle katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego, Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 43-58.
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tyle chęć dominacji katolików, co stawiane uczciwie pytanie: czy mój Kościół, moje 
wyznanie rzeczywiście realizuje biblijne nakazy Chrystusa? Element dodatkowy 
stanowią dążenia ekumeniczne. Dla wielu niekatolików prymat Piotra jest nie 
do przyjęcia. Dla innych mógłby istnieć, ale w sposób symboliczny. Zauważalne 
w ostatnich latach zbliżenie Kościoła Rzymskokatolickiego oraz niektórych Koś-
ciołów Prawosławnych budzi nadzieję, że także tym względzie uda się wypracować 
konkretne zbliżenie stanowisk.

Wydaje się, że tekst J 21, 15-19 zawiera w sobie treści, które pozwalają 
dostrzec w Piotrze nie tylko Głowę Kościoła, ale także pasterza, który miłując 
Jezusa stara się wypełnić dane mu przez Niego szczególne powołanie62. Służba 
Piotra nie tylko nie stanowi zagrożenia dla chrystocentryzmu chrześcijaństwa, 
ale jest z nim ściśle związana (por. 1 P 5, 2-4)63. Piotr jest znakiem i strażnikiem 
jedności Kościoła. Jest sługą Kościoła, wypełniającym z gorliwością ewange-
liczny nakaz, a nie realizującym jakieś własne plany ludzkie. Być może nieła-
twe, ale konieczne poszukiwanie porozumienia uda się stopniowo realizować, 
tak, aby we współczesnym świecie chrześcijanie stanowili jedno (por. J 17, 11). 
Z pewnością współczesne warunki pełnienia posługi Piotra są inne niż w czasach 
Jana. Jednak pasterska posługa jego następców może stanowić wielkie dobro dla 
wszystkich chrześcijan.

PODSUMOWANIE

Teologiczny obraz Piotra zawarty w J 21, 15-19 uzupełnia pozostałe teksty 
ewangeliczne związane z kwestią biblijnego uzasadnienia prymatu Biskupa Rzy-
mu. Piotr zaprezentowany w omówiony tekście jest osobowością przemienioną 
i dojrzałą. Oczywiste nawiązanie do momentu jego największego z perspektywy 
apostolatu kryzysu wskazuje, że jego zdrada stanowi jeden z momentów prze-
łomowych w jego życiu. Decydujące znaczenie posiada żywa relacja miłości 
z Jezusem Zmartwychwstałym. To On powołuje go na kontynuatora swojego 
dzieła do szczególnej posługi pasterza całego Kościoła. Piotr jest wybrany, by 
strzec i paść owczarnię należącą do Dobrego Pasterza. Posługa pasterzowania 
niesie w sobie wyróżnienie i wielką odpowiedzialność. Piotr jest wezwany do 
wiernej służby Jezusowi i wspólnocie Kościoła. Swoją wierność Jezusowi Piotr 
potwierdzi poprzez męczeńską śmierć.

Obraz teologiczny z J 21,15-19 zawiera zatem istotne treści eklezjologiczne. 
W perspektywie historyczno-kościelnej dostarcza informacji na temat kształtowa-

62 S.C. Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, s. 291-292.
63 Zob. H. Witczyk, Kościół Syna Bożego, s. 429.
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nia się i biblijnego uzasadnienia prymatu pierwszego z Dwunastu. Stanowi także 
zaproszenie do wszystkich denominacji chrześcijańskich zaangażowanych w dia-
log ekumeniczny, by rozważać możliwość znalezienia szerokiego porozumienia 
w kwestii prymatu papieża. Głównym powodem tego kroku nie byłyby względy 
ludzkie, ale wierność nakazowi Zmartwychwstałego Jezusowi.

S ł o w a  k l u c z o w e: J 21,15-19, Piotr jako pasterz, prymat Piotra Apostoła, papiestwo.

Peter as shepherd in John 21: 15-19

S u m m a r y

The main objective of the paper is to show original theological emphasis on Peter the 
Apostle. Chapter 21 is considered to be a later addition to the Gospel of John. It is necessary 
to pay a special attention to related issues of editorial text. Despite its seemingly simple 
structure John 21: 15-19 poses other challenges. One of them is a puzzling variation of 
terminology. It is therefore necessary to draw attention to possible variants of critical-literary 
assessment of the biblical text. In John 21: 15-19 Peter is presented as a shepherd. This par-
ticular mission is given to him by the Risen Jesus. The flock, which he has to feed, remains 
Jesus’ property. John 21:18-19 associated the ministry of Peter with his martyrdom. The 
entire passage has an ecumenical significance. The delegation of pastoral authority can be 
treated as a one-off event. The historical context of John 21 indicates the unifying character 
of the ministry of Peter the Apostle. Proper reading of the text can facilitate dialogue on 
the nature of the primacy of the Bishop of Rome.

K e y w o r d s: John 21: 15-19, Peter as Shepherd, Primacy of the Apostle Peter, Papacy.

Petrus als Hirte in Joh 21,15-19

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Hauptziel des Artikels besteht im Aufzeichnen der originellen theologischen Ak-
zente der Gestalt des Petrus, enthalten im behandelten Fragment des Johannesevangeliums. 
Das 21. Kapitel wird heute für einen späteren Zusatz zum Text des Evangeliums gehal-
ten. Um glaubwürdige exegetische Schlussfolgerungen erhalten zu können, muss man 
eine besondere Aufmerksamkeit auf die mit dem Text zusammenhängende redaktionelle 
Fragen richten. Trotz seiner auf den ersten Blick einfachen Struktur, ist das Fragment Joh 
21, 15-19 eine Herausforderung. Dazu gehört vor allem eine rätselhafte Veränderung der 
verwendeten Terminologie. Um alle Unsicherheiten bezüglich der gewählten Terminologie 
ausräumen zu können, müssen verschiedene kritisch-literarische Varianten berücksichtigt 
werden. Petrus wird in Joh 21, 15-19 als ein Hirt dargestellt. Diese Funktion erhält er vom 
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Auferstandenen. Die Herde, die von ihm geweidet werden soll, bleibt das Eigentum Jesu. 
Verse 18-19 verbinden den Dienst Petri mit dem Martyrium. Der ganze Text Joh 21, 15-19 
hat ein deutliches ökumenisches Potential. Die Übergabe der Hirtengewalt kann zwar als 
ein einmaliges Ereignis betrachtet werden, aber der historische Kontext um die Hinzufü-
gung des Kapitels 21 zum Rest des Evangeliums weist deutlich auf den einheitsstiftenden 
Charakter des petrinischen Hirtendienstes. Es stellt sich die Frage, ob die Lektüre des 
Textes im ökumenischen Sinne den Dialog über das Wesen des Primats des Bischofs von 
Rom erleichtern kann.

S c h l ü s s e l w o r t e: Joh. 21, 15-19, Petrus als Hirte, Primat des Apostels Petrus, Papsttum.
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Prymat Biskupa Rzymu jest rzeczywistością na wskroś prakseologiczną, tzn. 
prawdą i zdolnością adaptującą Kościół do czasu i miejsca w jego nadprzyrodzonej 
misji ewangelizacyjnej1. Prawda teoretyczna o prymacie, zawierająca niezmienne 
pierwiastki dogmatyczne, jest ukazywana zawsze przez konkretną osobę. Choć 
trudno jest ściśle rozdzielić obiektywną prawdę o prymacie od jej realnego ucie-
leśniania przez poszczególnych biskupów Rzymu, tym niemniej każdy pontyfikat 
posiada swój własny profil i rytm uwarunkowany osobowością papieża i specyficzną 
sytuacją Kościoła i świata. Należy też pamiętać, że najpierw jest prymat, dziedzi-
ctwo Piotra Apostoła, z jego podstawową strukturą i przeznaczeniem, a dopiero 
potem konkretny pontyfikat, czyli realizacja papieskiego posłannictwa, z wszelkimi 
podmiotowymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami2 .

Zrozumienie pontyfikatu papieża Jana Pawła II zdeterminowane jest dwoma kluczo-
wymi wydarzeniami najnowszej historii Kościoła – z jednej strony Soborem Watykań-
skim II, z drugiej Wielkim Jubileuszem 2000 roku. Taki klucz hermeneutyczny znajduje 
się w pierwszej, programowej encyklice Redemptor hominis, nazywający Vaticanum II 
wielkim dziedzictwem, zaś przygotowanie III Millenium nowym adwentem Kościoła3 . 
Również w komentarzach obecny jest podobny schemat. J. Ratzinger stwierdził, iż droga 
życiowa Karola Wojtyły prowadziła wprost do godziny Soboru, który znalazł wierne 
wypełnienie w posłudze Następcy Piotra4. Natomiast Kardynał Wyszyński widział jego 
misję jako przygotowanie Kościoła do wejścia w trzecie tysiąclecie5 .

Posoborowe kierunki badań teologicznych, praktyka pastoralna a przede 
wszystkim sposób sprawowania najwyższego urzędu w Kościele przez papieży 

1 Cz.S. Bartnik, Prymat papieski w świetle eklezjologii prakseologicznej, „Communio” 6 (1991), 
s . 81 .

2 S. Nagy, Godzina prymatu papieskiego, „Tygodnik Powszechny” 45 (1978), s. 6.
3 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 

Kraków: Znak 1998, s. 6-76.
4 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardy-

nałem rozmawia Peter Seewald, Kraków: Znak 1997, s. 223-224.
5 Słowa te wielokrotnie przytaczał Jan Paweł II.
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Jana XXIII i Pawła VI oraz wyzwania współczesności, uwypuklone zbliżającym 
się przełomem wieków, stanowią więc podstawowe faktory w analizie posługi 
prymacjalnej Jana Pawła II. W syntetycznym ujęciu można stwierdzić, że wierność 
tradycji i otwartość na świat, z głęboką wrażliwością na znaki czasu są właściwą 
płaszczyzną do ukazania fenomenu osoby Jana Pawła II i znaczenia dla Kościoła 
i świata urzędu Biskupa Rzymu. Niniejszy artykuł jest prezentacją sposobu rozu-
mienia przez Papieża posługi zleconej św. Piotrowi i jego następcom, określonej 
źródłami biblijnymi oraz formułą dogmatyczną sformułowaną na Soborze Waty-
kańskim I6, a także opisem praktycznej jej realizacji, adekwatnej do historycznych, 
kulturowych i eklezjalnych oczekiwań.

BISKUP RZYMU JAKO PETRUS AETERNUS

Wiara katolicka w szczególną rolę św. Piotra i jego następców, a także teo-
logiczne opracowania tej prawdy odwoływały sie zawsze do tekstów Nowego 
Testamentu ukazujących rolę Apostoła w pierwotnym Kościele, z fragmentami 
ukazującymi wprost jego misję. Najważniejsze z nich to: tekst obietnicy pryma-
cjalnej (Mt 16, 18-19), nadania prymatu (J 21, 15-17) oraz fragment dotyczący 
misji nauczycielskiej (Łk 22, 31-38). W symbolach skały, kluczy, sformułowania 
związywać i rozwiązywać odnajdywano funkcję władzy pasterskiej św. Piotra i jego 
zwierzchnictwa zapewniającego społeczności trwałość i jedność oraz przekazy-
wanie wiary i czuwanie nad nią. Jej zakres obejmować miał to wszystko, czego 
dokonał Chrystus w ramach swego posłannictwa zbawczego. Wykluczałoby to 
jakąkolwiek władzę o charakterze świeckim, podkreślając jej religijny charakter, 
utożsamiający ją z Bożym miłosierdziem7 .

W tekście obrazującym Piotra jako pasterza chodzi o posługę, rozumianą jako 
partycypację we władzy Chrystusa, który ma właściwą misję zbawczą nad swoją 
owczarnią. Apostoł ma w wymiarze historycznym, jako Vicarius Christi, żywić 
wspólnotę Ewangelią i bronić ją przed fałszywą nauką i rozbiciem. Podstawowym 
kryterium jego posługi powinna być miłość, o czym świadczą trzy pytania zadane 
przez Chrystusa i dodać należy – miłość pełna i całkowita8 .

Również trzeci wskazany wyżej fragment z Ewangelii św. Łukasza podkreśla 
chrystologiczny i eklezjalny charakter władzy św. Piotra. Modlitwa Jezusa o wy-
trwanie dla Apostoła i polecenie utwierdzania innych w wierze, jest właściwie 

6 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus, DS n. 3050.
7 J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, „Communio” 6 (1991), s. 12.
8 M. Żmudziński, Ty jesteś Piotr. Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, Olsztyn: 

Hosianum 2003, s. 23.
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odpowiedzią na pytanie: jak człowiek, który zaparł się Jezusa, mógł stać się kamie-
niem węgielnym niewzruszonej wiary apostolskiej? A więc słaby Piotr otrzymuje 
od Chrystusa misję utwierdzania braci w wierze, jako historyczną kontynuację 
misji, partycypującą i opartą na Zbawicielu9. Reasumując, można powiedzieć za 
J. Ratzingerem, że Szymon Piotr staje się, z racji powierzonego mu zadania tym, 
kim nie jest z ciała i krwi, czyli jego misja i władza zakotwiczona jest w powołaniu 
Bożym i Jego działaniu10 .

W historycznym kształtowaniu się prawdy o prymacie, jej biblijny fundament 
został dopełniony praktyczną realizacją, ukazującą kolejnych biskupów Rzymu jako 
kontynuatorów misji Piotra. Należy podkreślić, że stolica imperium stała się miej-
scem realizacji misji prymacjalnej nie z racji politycznych, ale – czysto religijnych, 
wynikających przede wszystkim z faktu obecności ewangelizacyjnej św. Piotra i Pa-
wła oraz ich najwyższego świadectwa wiary, wyrażonego męczeństwem. Wskazuje 
się tu na żywą i pogłębiającą się świadomość pierwotnego Kościoła, że Piotr poprzez 
świadectwo swojej śmierci w Rzymie, na końcu swej długiej misyjnej wędrówki, 
zawarł z Kościołem Rzymu jedyny w swoim rodzaju związek11. S. Nagy konklu-
dował ten fakt stwierdzeniem, że „Piotr niósł do Rzymu ministerium petrinum”12 .

Teologiczna refleksja dotycząca prymatu i jego sukcesji rozwijała sie powoli, 
ale już w połowie V w. znalazła, szczególnie u papieża Leona Wielkiego (440-461), 
taką dojrzałość, która, jak wskazują komentatorzy, w istocie nie różni się wiele od 
współczesnych określeń i w niczym nie ustępuje współczesnej teologii. Wiodącą 
była wtedy idea Petrus aeternus, czy Petrus perpetuus, która wskazywała, że kolejni 
biskupi Rzymu są ucieleśnieniem św. Piotra Apostoła. Ważną jej egzemplifikacją 
miała być słynna aklamacja ojców Soboru Chalcedońskiego (451 r.) – Petrus locutus 
est per Leonem (Piotr przemówił przez Leona)13. Tytuł Petrus aeternus podkreśla, 
że prymat jest funkcją o charakterze nadprzyrodzonym, zawierającą w sobie nie-
zmienną prawdę, objawioną słowami Chrystusa, która znajduje swoją realizację 
w konkretnej osobie Biskupa Rzymu. By precyzyjniej określić te dwa wymiary 
prymatu wprowadza się od pewnego czasu dwie formuły: posłannictwo Piotra, 
które jest jedno, jasno określone od strony doktrynalnej oraz posłannictwo papieża, 
które jest każdorazowym, uwzględniającym wszelkie okoliczności, pontyfikatem 
konkretnego papieża, realizującym jednak zawsze to pierwsze posłannictwo14 .

9 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1996, s. 124.
10 J. Ratzinger, Prymat Piotra, s. 10.
11 S.O. Horn, Piotrowe posłannictwo Kościoła rzymskiego. Aspekty biblijne i patrystyczne, 

„Communio” 6 (1991), s. 50.
12 S. Nagy, Papież z Krakowa. Szkice do pontyfikatu Jana Pawła II, Częstochowa: Biblioteka 

„Niedzieli” 1997, s. 26.
13 Cz.S. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 

Archidiecezjalnej 1982, s. 252.
14 S. Nagy, Dwa oblicza papiestwa, „Niedziela” 26 (1998), s. 1; S. Nagy, Godzina prymatu 

papieskiego, „Tygodnik Powszechny” 45 (1978), s. 6.
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Pontyfikat Jana Pawła II i jego nauczanie obfituje w wypowiedzi potwierdza-
jące tę teologiczną prawdę. Od momentu wyboru na najwyższy urząd w Kościele 
Papież dawał niejednokrotnie wyraz temu, że przyjął go, kierując się wyłącznie 
nadprzyrodzoną wiarą, podejmując z całą świadomością dziedzictwo Kościoła: 
„W duchu wiary, z posłuszeństwa przyjąłem ten wybór, mocą którego stałem się 
Następcą Piotra i Biskupem Rzymu”15. Wydaje się, że adekwatną płaszczyzną, 
ukazującą nadprzyrodzony charakter posługi, jest kategoria chrześcijańskiego 
powołania, na którą sam zresztą wskazywał, mówiąc o specyficznym papieskim 
powołaniu16. Tę jego świadomość charakteryzowały m.in. słowa o inicjatywie Boga, 
Jego darze, jako wezwaniu i zadaniu, czasie przygotowania, odczytaniu Bożego 
wezwania i świadomości wielkości daru przekraczającego ludzkie perspektywy, 
z czego wynikała konieczność nieustannego odwoływania się do pomocy Boga. 
Komentatorzy pontyfikatu właśnie w religijnym, pełnym ufności powierzeniu 
się Bogu i odnajdywaniu swojej osoby na płaszczyźnie chrześcijańskiej nadziei, 
widzieli dynamizm i energię jego pracy oraz optymizm, który stanowił jednocześ-
nie wiarygodnościowy faktor jego misji17. Potwierdzały to zresztą słowa samego 
Papieża, który widząc ewangeliczne pójście za Jezusem, jako klasyczny przejaw 
powołania, stwierdził, iż „dla urzędu Piotrowego jest to naczelną prerogatywą, 
obowiązkiem i programem”18 .

Niewątpliwie charakterystyka posługi prymacjalnej rozumianej jako realizacja 
powołania stawia Jana Pawła II obok biblijnego obrazu Piotra Apostoła, przyjmu-
jącego słowa Zbawiciela z wielką pokorą, lękiem, ale i całkowitym powierzeniem 
się Bogu. W nauczaniu Papieża wskazać można wiele przykładów, w których 
wprost odnosi swoją misję do osoby Rybaka z Betsaidy. Najbardziej wymowne są 
wypowiedzi, w których słowa skierowane do Piotra odnosi do siebie: „Przybywam 
jako Następca Apostoła Piotra, któremu Jezus powiedział: utwierdzaj swoich braci, 
a potem trzy razy: bądź pasterzem moich baranków… bądź pasterzem także moich 
owiec, czyli całej mojej owczarni. Z woli Bożej, choć nie jestem godzien, ja z ko-
lei odziedziczyłem ten obowiązek, obowiązek Papieża, to znaczy Ojca, Zastępcy 
Chrystusa na ziemi, który przewodniczy jedności w wierze i miłości”19. Również 

15 Jan Paweł II, Widzialny znak misji kobiety w świecie (5.11.1978). Papież u grobu św. Kata-
rzyny, w: Nauczanie papieskie, I 1978, red. F. Kniotek, Poznań-Warszawa: Pallottinum 1987, s. 1. 
Korespondują z tym pierwsze słowa pontyfikatu: „Obawiałem sie przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to 
w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem 
jego Matki, Najświętszej Maryi Panny”. Jan Paweł II, Widzialny znak misji kobiety, s. 1.

16 Jan Paweł II, Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego krzyżowi, Kościołowi (14.10.1978). 
List do Polaków, w: Nuczanie Papieskie I, s. 23.

17 S. van Calster, Utwierdzaj twoich braci. Niektóre aspekty pastoralnych poczynań Jana Pawła 
II, „Communio” 5 (1988), s. 48-49.

18 Jan Paweł II, Sprawa chrześcijańskiego wychowania młodzieży (18.06.1984). Spotkanie 
z Kurią Rzymską, „L’Osservatore Romano” 6 (1984), s. 13.

19 Jan Paweł II, Razem z wami obchodzić będę stulecie ewangelizacji (2.05.1980). Spotkanie 
z duchowieństwem w Kinszasie, w: Nauczanie papieskie III-1 1980, red. F. Kniotek, Poznań-Warszawa: 
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klasyczny tekst prymacjalny odnosił do swojej osoby, gdy, w analogii do wyznania 
Piotra, który wyznając wiarę w Jezusa jako Mesjasza, usłyszał słowa obietnicy. 
Mówił: „Oto więc dzisiaj również i my pragniemy uczynić to wyznanie naszym 
własnym i powtórzyć je – to wyznanie, które począwszy od owego odległego dnia 
w okolicach Cezarei Filipowej rozbrzmiewa już od dwóch tysięcy lat: Ty jesteś 
Chrystus, Syn Boga żywego”20. Znamienne jest, że wyznanie Piotra wypowiadał 
jako swoje osobiste, ale też słowa, które usłyszał Apostoł od Jezusa, przyjmował, 
jako skierowane do siebie: „W ciągu dwóch tysięcy lat, 264 razy te same słowa 
wypowiadane były do uszu i świadomości słabego, grzesznego człowieka. 264 
razy nowy Piotr, stawiany był obok pierwszego, aby być kamieniem węgielnym 
Kościoła. Mnie ostatniemu powtarzano obietnicę cezarejską i oto w roli Piotra 
znajduję się między wami”21 .

Obok słów powołujących Piotra do posługi pasterskiej, również miejsce jego 
apostolatu i męczeństwa było ważnym elementem tożsamości pasterskiej Jana 
Pawła II. A więc Rzym i grób św. Piotra, czyli symbole dziedzictwa prymacjalne-
go – hereditas Petri – traktował jako ogniwo łączące Kościół apostolski i Kościół 
przełomu XX i XXI wieku. Była to – w jego przekonaniu – gwarancja autentycz-
ności i wierności posłannictwu, bowiem pozwalała dostrzegać tożsamość skały, 
która z woli Chrystusa stała się fundamentem Jego Kościoła22 .

Charakterystycznym elementem łączącym posłannictwo Piotra i jego następ-
ców z posługą Jana Pawła II są tytuły prymacjalne, których używał. Jako przykład 
można wskazać:

a) tytuły o charakterze chrystologicznym: Wikariusz Chrystusa, Namiestnik 
Chrystusa, Zastępca Chrystusa, Sługa Jezusa Chrystusa,

b) tytuły podkreślające sukcesję prymacjalną: Następca Piotra, Następca Apo-
stoła Piotra, Piotr, Dziedzic Apostoła Piotra, Następca pierwszego Pasterza,

c) tytuły podkreślające urząd: Biskup Rzymu, Papież,
d) tytuły o charakterze pastoralnym: Sługa sług Bożych, Pasterz Kościoła po-

wszechnego, Pasterz Kościoła, Najwyższy Pasterz Kościoła, Pasterz powszechny 
Kościoła, Ojciec Kościoła powszechnego, Sługa Kościoła powszechnego, Ojciec23 .

Należy stwierdzić, że teologiczny opis prymatu, zawarty w tytule – Petrus aeter-
nus – wskazujący kolejnych biskupów Rzymu jako sukcesorów Rybaka z Betsaidy, 

Pallottinum 1985, s. 445.
20 Jan Paweł II, Zbudowani na fundamencie apostołów składamy dzięki (29.06.1983). Uroczy-

stość Piotra i Pawła. Homilia podczas mszy świętej, „L’Osservatore Romano” 5-6 (1983), s. 1.4.
21 Jan Paweł II, Eucharystia źródłem braterstwa w świecie. Homilia na mszy św. w Kurtybie 

(6.07.1980), w: Nauczanie papieskie III-2, red. F. Kniotek, Poznań-Warszawa: Pallottinum 1986, s. 78. 
Por. Jan Paweł II, Wdzięczność Kościoła Rzymskiego. 29.06 .1985 . Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, „L’Osservatore Romano” 6-7 (1985), s. 6.

22 Jan Paweł II, Sprawa chrześcijańskiego wychowania młodzieży (18.06.1984), s. 13.
23 Szerzej na ten temat zob. M. Żmudziński, Ty jesteś Piotr, s. 59-60; M. Żmudziński, Pryma-

cjalne tytuły Biskupa Rzymu, „Studia Elbląskie” 10 (2009), s. 147-156.
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znalazł w pontyfikacie Jana Pawła II wyraźną praktyczną realizację. Świadczą 
o tym: przyjęcie urzędu jako chrześcijańskiego powołania, z rozpoznaniem swej 
ludzkiej niewystarczalności, stanowiące symboliczną łączność z osobą i misją 
św. Piotra oraz tytuły prymacjalne używane w czasie sprawowania misji. Dodać 
można, że adekwatną ilustracją powyższych analiz, ukazujących Jana Pawła II 
jako kolejnego biskupa, spełniającego najwyższy urząd w Kościele, jest powstałe 
w Polsce piękne, emfatyczne określenie Piotr naszych czasów24 .

PRYMAT JAKO URZĄD I CHARYZMAT

W tradycyjnej eklezjologii apologetycznej wiele uwagi poświęcano elementom 
organizacyjnym Kościoła, a zwłaszcza jego monarchicznemu i hierarchicznemu 
ustrojowi. Z obrazu tego wynikało, że nie wszyscy maja być równi w społeczności 
kościelnej i posiadać równe prawa. Szczególnym wyrazem takiego poglądu był fakt 
powierzenia prymatu jurysdykcji nad całym Kościołem Piotrowi i jego następcom. 
Główny nacisk kładziono na stronę widzialną, upatrując w tym urzędzie realną 
władzę rządzenia, na kształt społeczności świeckich25 .

Ten rodzaj myślenia o Kościele i jego ustroju jako instytucji doskonałej, obec-
ny na Soborze Watykańskim I, został dopełniony nauczaniem kolejnego soboru 
o elementy teologiczne. Konstytucja dogmatyczna o Kościele stwierdza, że „celem 
pasterzowania Ludowi Bożemu i jego nieustannego pomnażania Chrystus Pan 
ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi, które nakierowane są na dobro 
całego Ciała. Wyposażeni bowiem w świętą szafarze służą swoim braciom, aby 
wszyscy, którzy należą do Ludu Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie chrześci-
jańską godnością, w sposób wolny i uporządkowany dążąc do tego samego celu, 
doszli do zbawienia”26 .

Nauczanie Kościoła odwołuje się dziś do pierwotnego znaczenia terminu hierar-
chia, podanego przez Pseudo-Dionizego Areopagitę, rozumianego jako hiera arche, 
czyli święty początek, zasada, źródło, porządek. Na tej podstawie urząd i władzę 
rozumie się jako dar dla Kościoła z góry od Chrystusa, jako czynnik tworzący i regu-
lujący chrześcijańskie życie zbiorowe i jednocześnie jako możność partycypowania 
w tym darze ze strony wszystkich członków Kościoła27. Pozwala to stwierdzić, 
że ustrój Kościoła posiada charakterystyczne wymiary ewangeliczne: jest wspól-

24 Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 232.
25 M. Rusecki, Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej, Lublin: Wydaw-

nictwo KUL 2014, s. 51-52.
26 KK 18 .
27 Cz.S. Bartnik, Dogmatyka, s. 181.
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notowy i hierarchiczny zarazem28. Nie należy też zapomnieć, że istotną strukturą 
hierarchiczności jest jej charakter osobowy, tworzący misteryjny związek między 
Osobą Jezusa Chrystusa i wszystkimi Osobami Trójcy Świętej a osobą hierarchy. 
Święcenia i jurysdykcja nie są zapodmiotowane w jakimś układzie, stanie, prawie 
i w ogóle w czymkolwiek anonimowym, lecz w konkretnych osobach, z całym 
ich wyposażeniem prozopoicznym29. Domaga się to w konsekwencji dopełnienia 
hierarchicznego obrazu Kościoła płaszczyzną charyzmatyczną, rozumianą jako 
Boże łaski pozainstytucjonalne, uzdalniające do osobistej realizacji chrześcijaństwa, 
odpowiednio do konkretnych potrzeb jednostkowych i zbiorowych30 .

W istocie eklezjologia mówi dziś o dialektycznej strukturze, składającej się 
z jednej strony z hierarchii, a z drugiej z charyzmatów. Nie znajdują sie one w jakiejś 
opozycji, nie kolidują ze sobą, ale wzajemnie się potrzebują, warunkują i uzupełnia-
ją. W odniesieniu do prymatu niektórzy akcentują w nim postać władzy biskupiej 
na płaszczyźnie jurysdykcyjnej (J. Ratzinger, E. Kopeć), inni zaś postać charyzmatu 
apostolskiego (K. Rahner, Y. Congar). Idąc za Bartnikiem, należy stwierdzić, że 
właściwe jest ujęcie syntetyczne, które widzi w prymacie proeklezjalny dar Ducha 
Świętego o dwóch obliczach: urzędowym i osobistym, jako centralny czynnik 
tworzący Kościół widzialny w historii w aspekcie jedności, udzielony z urzędu 
oznaczonej jednostce dla całego Kościoła31 .

Papież Jan Paweł II – jako Biskup Rzymu – jest adekwatną egzemplifikacją 
rozwijającej się po soborze eklezjologii communio, która akcentuje teologiczną 
i sakramentalną wizję Kościoła. W odniesieniu do sprawowanej funkcji zmiana 
najbardziej widoczna polegała na odejściu od jurydycznego, instytucjonalnego 
jej pojmowania. W konsekwencji waloryzowało to pojęcie posługi, a nie urzędu, 
czy też służby, a nie władzy. S. Nagy mówił w tym kontekście o nowej filozofii 
papiestwa, w której nie było miejsca dla koncepcji papieża – suwerena, realizu-
jącego swą najwyższą władzę na kształt władzy politycznej i świeckiej, co miało 
miejsce w historii32. Należy podkreślić, że doktrynalne zapisy nie uległy zmianie, 
ale praktyczna ich realizacja, w której odczytywanie znaków czasu spowodowało 
gruntowną przemianę prymacjalnego praxis. Symbolicznie oddaje ją porzucenie 
dziewiętnastowiecznego obraz papieża, zamkniętego na Zamku Anioła, jako więźnia 

28 H. Seweryniak, Święty Kościół, s. 62.
29 Cz.S. Bartnik, Dogmatyka, s. 183.
30 Tamże, s. 186. O charyzmatach nauka Vaticanum II stwierdza: „Duch Święty nie tylko przez 

sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży i przyozdabia cnotami, ale udzielając każdemu tak, 
jak chce (1 Kor 12, 11) swoich darów, rozdziela między wiernych w każdym stanie także specjalne 
łaski, przez które czyni ich zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji 
mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła”. KK 12.

31 Cz.S. Bartnik, Dogmatyka, s. 191.
32 S. Nagy, Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II. Próba syntezy, w: Sympozjum naukowe 

z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 11-12.10.1993 r., red. J.D. Szczurek, R. Zawadzki, 
Kraków: Znak 1994, s. 226.
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Watykanu, na rzecz obrazu Pielgrzyma, idącego do każdego człowieka i całych 
społeczeństw z orędziem wiary, jako świadek Chrystusa i wrażliwy Pasterz33 . Na-
stąpiło istotne przewartościowanie sposobu sprawowania prymatu, podkreślające 
płaszczyznę duszpasterską, której pielgrzymowanie stało się pierwszoplanowym 
wykładnikiem34. Jan Paweł II był świadomy tego, podkreślając, że w jego dusz-
pasterskim pielgrzymowaniu, „ujawnia się charyzmat dzisiejszego posługiwania 
Piotra na drogach świata”35 .

W komentarzach podkreśla się, że na taką zmianę klimatu miały wpływ formy 
sprawowania tej posługi w poprzedzających pontyfikatach, począwszy od papieża 
Jana XXIII, w którego postawie ujawniły się elementy mające wpływ na powolne 
zanikanie różnych uprzedzeń i dwuznaczności, do tego stopnia, że inne Kościoły 
zaczęły spoglądać na papiestwo z pewną sympatią36. Jan Paweł II permanentnie pod-
kreślał, że jego sposób sprawowania prymatu miał swoje źródło w formach wypra-
cowanych właśnie przez bezpośrednich poprzedników. W Janie XXIII, w kontekście 
zwołanego soboru powszechnego, widział obraz Jana Chrzciciela – prekursora 
przygotowującego drogi dla Chrystusa, podkreślając jego skromność i odwagę 
oraz niezachwianą nadzieję i optymizm, z jakimi podejmował najpoważniejsze 
decyzje urzędu prymacjalnego, dotyczące inicjatyw w dziedzinie ekumenicznej, 
wielkich oczekiwań misyjnych czy ufności pokładanej w młodych37. Natomiast 
w stosunku do papieża Pawła VI nie ukrywał, że wiele konkretnych elementów 
w wykonywaniu przez siebie urzędu Biskupa Rzymu zaczerpnął właśnie od niego. 
Dotyczyło to tak kluczowych spraw eklezjalnych jak apostolskie pielgrzymki, 
odnowienie instytucji synodów czy bardziej symbolicznych, jak ucałowanie ziemi 
na rozpoczęcie wizyty w danym kraju 38 .

Papież Jan Paweł II w swej praktyce prymacjalnej odwoływał się nie tylko do 
ostatnich poprzedników, ale również do praktyki pierwotnego Kościoła w osobach 
św. Piotra i św. Pawła, w których widział pierwowzór apostolskiego pielgrzy-
mowania, ucieleśniającego w pełnym sensie pojęcie ecclesia itinerans39. Był to, 
w jego przekonaniu, najwłaściwszy w obecnych czasach sposób realizacji wskazań 

33 M. Żmudziński, Ty jesteś Piotr, s. 64.
34 A. Szostek, Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. W piętnastolecie pontyfikatu Jana 

Pawła II, „Ethos” 2-3 (1993), s. 28-30.
35 Jan Paweł II, Ojciec Święty o głównych zadaniach i pracach pontyfikatu. Do swoich współ-

pracowników w centralnym zarządzie Kościoła (28.06.1980), w: Nauczanie papieskie III-1 1980, 
s. 837.

36 J.E. Borges de Pinho, Posługa Piotra w aktualnej sytuacji ekumenicznej, „Communio” 6 
(1991), s. 108.

37 Jan Paweł II, Papież Jan – wielki dar Boga dla Kościoła. Audiencja generalna (25.11.1981), 
w: Nauczanie papieskie IV-2, red. F. Kniotek, Poznań: Pallottinum 1989, s. 335-337.

38 Jan Paweł II, Paweł VI był darem dla ludzkości i Kościoła. Inauguracja Instytutu Pawła VI 
(26.09.1982), „L’Osservatore Romano” 10 (1982), s. 18.

39 A. Frossard, Rozmowy z Janem Pawłem II, przeł. A. Turowiczowa, Cittá del Vaticano: Libera 
Editrice Vaticana 1982, s. 237-240.
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soborowych, o niezastąpionych walorach eklezjotwórczych: „Widzę w tym piel-
grzymowaniu – mówił Papież – jakąś bardzo potrzebną formę urzeczywistniania 
się Kościoła. Kościół musi niejako wiedzieć samego siebie. Tak jak potrzebne 
jest zgromadzenie wiernych w parafii, nie tylko wokół własnego proboszcza, ale 
także, co jakiś czas, wokół swojego biskupa – tak też okazuje się potrzebne, ażeby 
Kościół widział siebie w wymiarze właściwej sobie jedności i powszechności”40 . 
Tę ogólnokościelną obecność Papieża – totum in fragmento – rozumiano jako 
szczególny sposób objawiania się dogmatu o Piotrze: „Żywa obecność osobista to 
inkarnacjonistyczna konsekwencja tego dogmatu, jego szata historyczna i kulturo-
wa, jego funkcja praktyczna. Zamiast tkwić w enchirydionie, credo w kerygmacie, 
w samej liturgii, prawda o Piotrze przybiera kształty żywe i przychodzi do Koś-
ciołów lokalnych całego świata”41. Można więc było mówić wprost o dostępnej 
wszystkim widzialności posługi Piotrowej42 .

Implikacją tej zwielokrotnionej obecności pasterskiej w świecie była bez wąt-
pienia zwiększona skuteczność misji ewangelizacyjnej. Dla P. Pouparda była ona 
na wskroś profetyczna, przybierając znamię wyroczni w zeświecczonym społeczeń-
stwie43. J. Chelini widział w tej obecności Pasterza, który na kształt starotestamen-
talnych proroków ogłasza ludom i władzom prawdy o Bogu i o człowieku, głosi 
zasady i wymagania moralne, które Bóg naznaczył swoją pieczęcią i przeznaczył 
do zbawienia44. Bartnik zaś ukazywał jej sens historiozbawczy: „jak po Pierwszym 
Adamie przyszedł Adam Drugi, tak po Piotrze jako pierwszym musiał – dla trwania 
Dzieła Adamowego – przyjść Nowy Piotr, Piotr Drugi, a raczej Petrus continuus”45 . 
Dodać należy, że choć ta obecność pasterska przybierała często formę znaku sprze-
ciwu, czego Jan Paweł II był świadomy, to jednak nie powodowało to zmiany jego 
nastawienia, by była to służba miłości i prawdzie w świecie zagrożonym utratą tych 
wartości. Jego celem było zawsze być blisko człowieka w jego egzystencjalnym 
trudzie, wnosząc weń światło ewangelicznej prawdy, które rodziło w nim nieutra-
calny sens życia, właściwą wielkość i godność oraz wartość swego człowieczeń-
stwa46. Z jednej więc strony realizował główną ideę Vaticanum II, stwierdzającą, 
że „człowiek jest najważniejszą drogą Kościoła”, z drugiej zaś hasłem nie lękajcie 
się, przygotowywał ludzkość do zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu. Swoją zaś 
osobę przedstawiał w tym kontekście jako Servus servorum Dei .

40 Jan Paweł II, Jan Paweł II o swej podróży do Brazylii. Wywiad Ojca Świętego dla Tygodnika 
Powszechnego (16.07.1980), w: Nauczanie papieskie III-2, red. F. Kniotek, Poznań: Pallottinum 
1986, s. 150.

41 Cz.S. Bartnik, Prymat papieski w świetle eklezjologii, s. 87-88.
42 G. Conetti, Doniosła rola posługi Piotrowej w dzisiejszym świecie, „L’Osservatore Romano” 

9 (1996), s. 59.
43 P. Poupard, Od Pawła VI do Jana Pawła II, „Communio” 5 (1988), s. 6.
44 J. Chelini, Powrót profetyzmu. Jan Paweł II w Polsce, „Communio” 5 (1988), s. 27.
45 Cz.S. Bartnik, Prymat papieski w świetle eklezjologii, s. 87.
46 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994, s. 30-31.



58 KS. MAREK ŻMUDZIŃSKI 

NASTĘPCA PIOTRA JAKO ŹRÓDŁO JEDNOŚCI

Jedność Kościoła jest podstawowym kryterium jego tożsamości i wiarygod-
ności. W jej budowaniu wyjątkowa rola przypadła urzędowi prymacjalnemu. 
Sobór Watykański I w formule dogmatycznej o urzędzie Biskupa Rzymu zawarł 
sformułowanie, iż zasadniczym celem tej posługi jest jedność wiary i wspólnoty 
wszystkich wierzących47. Dlatego funkcja ta w widzialnym kontynuowaniu się 
Kościoła jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno 
kolegium biskupów, jak i wszystkich wierzących48. W nauce Kościoła podkreśla 
się, że jest to szczególna łaska ministerialna, konieczna do wypełniania misji 
zbawczej49 .

Papież Jan Paweł II w praktycznej realizacji urzędu jedności podkreślał dwa 
istotne elementy jego uzasadnienia – realizacja woli Chrystusa50 oraz świadectwo, 
jako pragmatyczny element misji ewangelizacyjnej51. Powodowany wielowieko-
wym doświadczeniem historii ukazywał sensowność i konieczność jedności Koś-
cioła, demaskując jednocześnie wszystko, co tej jedności zagrażało i ją burzyło. 
Jeśli wiara, słowo objawione, sakramenty, posłuszeństwo biskupom i papieżowi, 
świadomość powołania i wspólnej odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków 
dzieła Chrystusowego w świecie należało widzieć jako budulec jedności, to jej 
zakwestionowaniem były względy ziemskie, kompromisy ideologiczne, nie do 
przyjęcia z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej oraz wszelkiego rodzaju opcje 
doczesne wraz z fałszywymi koncepcjami Kościoła, które miałyby zastąpić praw-
dziwą. Te eklezjalne zagrożenia jedności Papież umieszczał w szerszym kontekście 
– dziedzictwa podziału ludzi spowodowanego grzechem pychy, które trwało od 
wieków. Tym dziedzictwem były wszelkiego rodzaju konflikty, prześladowania, 
nienawiść, dające znać o sobie również wśród członków Kościoła52 .

Jan Paweł II był aktywnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II i miał 
świadomość jego dorobku w kwestii kolegialności biskupiej i roli jaką spełnia 
w Kościele. Jako Następca św. Piotra mógł te inspiracje wprowadzać w życie. 
Szczególną posługą prymacjalną w tej dziedzinie było pełnić funkcję Głowy Ko-
legium. W komentarzach dotyczących jego pontyfikatu stwierdzano, że soborowy 
impuls eklezjalnej kolegialności urzeczywistniał się jako swoiste novum, w któ-

47 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus, n. 3, DS n. 3050.
48 KK 23.
49 Sobór Watykański II, Dekrekt o ekumenizmie Unitatis redintegratio, n. 1.
50 „By rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” J 11, 52.
51 Papież stwierdzał wprost: „Kościół musi być zjednoczony, by móc głosić prawdziwe orędzie 

ewangelii – wedle zasad Tradycji oraz swego Urzędu Nauczycielskiego – i zachować wolność od 
deformacji płynących z jakiejkolwiek ideologii ludzkiej czy programu poltycznego”. Jedność Koś-
cioła – homilia w czasie Mszy św. w Managui (4.03.1983), „L’Osservatore Romano” 3 (1983), s. 28.

52 Jedność Kościoła – homilia w czasie Mszy św. w Managui, s. 28.
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rym prymat przestał być najwyższym, żyjącym w izolacji organem kościelnego 
zwierzchnictwa, a stał się posługiwaniem z i pomiędzy braćmi w episkopacie. Ta 
odnowiona formuła była też inspiracją nowych i twórczych elementów budowanej 
jedności całego Kościoła, odpowiadających bardziej mentalności współczesnych 
ludzi53. Papież twierdził, że misja Piotra jest prymacjalna w mocnej oprawie ko-
legialnej54. Jako istotne dopowiedzenie można przywołać jego słowa ze słynnego 
wywiadu Vittorio Messoriego, gdy do słów św. Augustyna: Vobis sum episcopus, 
vobiscum christianus, dodał: „o ileż więcej znaczy to Christianus niż episcopus – 
nawet gdyby chodziło o Biskupa Rzymu”55 .

Należy podkreślić, że praktyka życia Kościoła wymagała od Papieża również 
decyzji trudnych, wynikających z władzy jurysdykcyjnej, mającej realny wpływ na 
zabezpieczenie jedności. Bez wątpienia najtrudniejszą i najbardziej bolesną była 
sprawa zerwania komunii eklezjalnej przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a i za-
łożoną przez niego Konfraternię św. Piusa X56. Znamienna była w tym wypadku 
postawa otwartości Jana Pawła II, który już miesiąc po swoim wyborze przyjął 
będącego od dwóch lat w karach kościelnych arcybiskupa. W trwającym później 
dialogu wobec prefekta Kongregacji Nauki Wiary wyrażał pragnienie, aby wycho-
dzić, na ile to tylko możliwe, naprzeciw okazywanej przez arcybiskupa gotowości 
porozumienia57. W specjalnym liście do prefekta wspomnianej kongregacji58, 
wyraził wolę kontynuowania dialogu i nadzieję rozwiązania tego bolesnego prob-
lemu. Wskazał jednak na zdrowe zasady, jakimi Kościół powinien się kierować 
w rozeznawaniu odwiecznej prawdy i na sposoby głoszenia jej w zmieniających 
się uwarunkowaniach historycznych. W tymże Liście przeciwstawił wierną Tra-
dycję Kościoła tendencjom destrukcyjnym, jakimi były z jednej strony postępo-
wy progresizm, z drugiej zachowawczy konserwatyzm. Wskazał też na zadania 
Stolicy Apostolskiej, wymagające od niej w tej konkretnej sytuacji szczególnej 

53 S. Nagy, Papież, s. 221-222; A. Szostek, Pozwólcie Chrystusowi, s. 27.
54 Jan Paweł II, Ojciec Święty o głównych zadaniach i pracach pontyfikatu, s. 834.
55 Jan Paweł II, Przekroczyć próg, s. 32.
56 Arcybiskup Marcel Lefebvre był uczestnikiem Soboru watykańskiego II. Nie zgodził się 

jednak podpisać konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes i deklaracji o wolności religijnej Dig-
nitatis humane. Był to – według niego – sprzeciw wobec wpływom katolicyzmu liberalnego. Przed 
zakończeniem Soboru opuścił Rzym. W 1968 roku założył Fraternię św. Piusa X. Konflikt wybuchł 
w 1974 roku, gdy ogłosił manifest przeciwko Vaticanum II. Rok później, mimo ostrzeżenia Pawła VI 
udziela święceń kapłańskich. W 1976 po kolejnym udzieleniu święceń został suspendowany. W ponty-
fikacie Jana Pawła II szczególnie ostro kontestował wizytę w synagodze rzymskiej (1986) i modlitwę 
o pokój w Asyżu (1986), ale uznawał go za papieża i nie chciał być schizmatykiem (1987). Po wielu 
spotkaniach z Ojcem świętym i prefektem Kongregacji Nauki Wiary dokonał samoistnego aktu 
wykluczenia się z Kościoła przez konsekrację nowych biskupów bez zgody Papieża (30.06.1988).

57 Nota informacyjna w sprawie abpa Marcela Lefebvre’a ogłoszona 16 czerwca 1988. [Pod-
pisana przez Papieża 9 czerwca]. „L’Osservatore Romano” 5 (1988), s. 29.

58 List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a. 
8.04.1988. „L’Osservatore Romano” 3-4 (1988), s. 15.
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wnikliwości, roztropności i długomyślności. Odróżnienie tego, co istotnie buduje 
Kościół, od tego co go rozbija było w takich momentach – według Jana Pawła I 
– szczególną posługą wobec całej wspólnoty wierzących. Ostatecznym zaś kry-
terium wszelkich działań w Kościele powinno być wierne trwanie w Prawdzie 
otrzymanej od Boga59 .

Na wielką troskę Jana Pawła II o jedność powierzonej mu owczarni wskazują 
słowa Kardynała Ratzingera, jakie skierował do arcybiskupa Lefebvre’a w przed-
dzień dokonanej schizmy: „Ojciec Święty po ojcowsku i z całą stanowczością 
prosi Cię, w imię miłości Chrystusa i Jego Kościoła, abyś dziś jeszcze udał się 
do Rzymu”60. Prośba ta zaś poparta została gorącą modlitwą o jedność wspólnoty 
Kościoła61. Ze strony Papieża ostatnim aktem w tej sprawie był List Apostolski62 
potwierdzający zaistniały rozłam. Jest to tekst pełen smutku wobec zniweczonej 
pracy i bólu z dokonanego podziału: „ów smutek odczuwa w sposób szczegól-
ny Następca Piotra, na którym spoczywa obowiązek pierwszego stróża jedności 
Kościoła”63. Podkreślał też, że był to akt nieposłuszeństwa wobec Biskupa Rzy-
mu w materii najwyższej wagi, mającej zasadniczy wpływ na jedność Kościoła. 
Była to odmowa uznania prymatu rzymskiego, co praktycznie oznaczało schizmę. 
Jednocześnie finałem tej sprawy był dramatyczny apel Ojca Świętego o głęboką 
refleksję wszystkich członków Kościoła na temat swojej wierności Tradycji Koś-
cioła, która jest autentycznie interpretowana przez zwyczajne czy też nadzwyczajne 
Magisterium, w szczególności zaś przez sobór64 .

Elementem prakseologii prymacjalnej w analizowanym kontekście, którego 
pominąć nie wolno, jest przestrzeń ekumeniczna. Prymat w dążeniach ekume-
nicznych jest w opinii teologów, ale też w świadomości ostatnich papieży naj-
poważniejszą przeszkodą. Jednak z drugiej strony paradoksalnie określany jest 
jako nadzieja i szansa i, co godne podkreślenia, zwracają na to uwagę członkowie 
wspólnot niekatolickich, widzący potrzebę wspólnego centrum chrześcijaństwa, 
jako skuteczną obronę wolności i jednoznaczności wiary, czy też widzący w tym 
urzędzie rzecznika całego chrześcijaństwa65 .

59 List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, s. 15.
60 J. Ratzinger, Telegram do abpa Marcela Lefebvre’a. 29.06.1988. „L’Osservatore Romano” 

6 (1988), s. 3.
61 „Papież modli się do świętych Apostołów Piotra i Pawła, abyś za ich natchnieniem nie zdradził 

udzielonej Ci władzy biskupiej i złożonej przez Ciebie przysięgi dochowania wierności Papieżowi, 
następcy Piotra. Modli się on o to, abyś nie sprowadził na błędne drogi i nie rozproszył tych, których 
Chrystus przyszedł zgromadzić w jedno”. J. Ratzinger Telegram, s. 3.

62 Jan Paweł II, List Apostolski Motu Proprio Ecclesia Dei. 2.07.1988. „L’Osservatore Romano” 
6 (1988), s. 3.

63 Tamże, 2.
64 Tamże, 5.
65 J. Ratzinger, Kościół wspólnotą, przeł. W. Życiński, Lublin: Wydawnictwo KUL 1993, s. 31; 

H Schuette, Kirche im oekumenischen Verstaendnis. Kirche des dreieinigen Gottes, Paderborn: Bo-
niftius Druck Buch Verlag 1991, s. 96-99.
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Jan Paweł II, jako pierwszy z papieży, napisał encyklikę poświęconą ekume-
nizmowi66. W swej działalności postulował twórczą rozmowę, której zadaniem 
było m.in. oczyszczenie pamięci historycznej, która w dużej mierze dotyczyła 
właśnie prymatu. Jako więc otwarcie przestrzeni, w której posługa następców Piotra 
mogłaby być elementem jednoczącym wszystkich chrześcijan, należy traktować 
głos Jana Pawła II, odnoszący się do bolesnych wydarzeń z przeszłości: „jestem 
świadom – mówił – iż z różnorakich przyczyn i wbrew woli jednych i drugich 
to, co miało być posługą, mogło niekiedy przybierać dość odmienną postać”67 . 
Jego prośbę o przebaczenie skierowaną do wszystkich chrześcijan, obciążonych 
bolesnymi wspomnieniami odnoszącymi się do urzędu Piotra, można odczytywać 
w kategoriach symbolicznych, ale też jako konkretną inicjatywę ekumeniczną68 . 
Jako logiczną konsekwencję tego gestu należy widzieć też najdalej idącą inicja-
tywę dotyczącą prymatu, zapraszającą do wspólnego poszukiwania, adekwatnej 
do współczesnej sytuacji ekumenicznej, nowej formuły prymatu. Już w 1988 roku 
Papież wobec Dimitriosa I uzewnętrznił swoje twórcze poszukiwania: „Modlę się 
gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem i oświecił wszystkich 
pasterzy i teologów naszych Kościołów, abyśmy wspólnie poszukiwali takich form 
sprawowania owego urzędu, w których możliwe będzie realizowanie uznawanej 
przez jednych i drugich posługi miłości”69. Zasadniczy zaś głos w tej kwestii zawarł 
we wspomnianej już encyklice Ut unum sint zapraszając wszystkich poczuwających 
się do odpowiedzialności za jedność chrześcijaństwa do rzetelnego dialogu i wspól-
nej troski o przyszłość posługi następców św. Piotra: „Jest to ogromne zadanie, od 
którego nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać samodzielnie. Czy 
zatem realna, choć niedoskonała komunia, istniejąca między nami, nie mogłaby 
nakłonić kościelnych zwierzchników i ich teologów do nawiązania ze mną bra-
terskiego i cierpliwego dialogu na ten temat?”70. Wskazać można wiele inicjatyw, 
jako odpowiedź na ten ważny krok ekumeniczny Jana Pawła II71 .

66 Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Città del Vaticano: Libera Editrice Vaticana 1995.
67 Słowa te przytoczone w Encyklice poświęconej ekumenizmowi (UUS 95), Jan Paweł II 

wypowiedział do Patriarchy ekumenicznego Dymitriosa I w czasie jego wizyty w Rzymie. Por. Ho-
milia w Bazylice Watykańskiej w obecności Dymitriosa I, Arcybiskupa Konstantynopola i Patriarchy 
ekumenicznego. 6.12.1987. AAS 80 (1988), s. 714.

68 UUS 88 .
69 Homilia w Bazylice Watykańskiej w obecności Dymitriosa I, Arcybiskupa Konstantynopola 

i Patriarchy ekumenicznego. 6.12.1987, AAS 80 (1988), s. 714.
70 UUS 96.
71 Wymienić można chociażby Sympozjum na temat: Prymat Następcy Piotra zorganizowa-

ne przez Kongregację Nauki Wiary w grudniu 1996 r. z udziałem przedstawicieli innych wyznań 
chrześcijańskich. Materiały zostały opublikowane w: Il Primato del Successore di Pietro, „Atti del 
Simposio teologico: Roma, 2-4 dicembre 1996” . Cittá del Vaticano: Libera Editrice Vaticana 1998. 
Oficjalnym owocem tego spotkania był dokument Kongregacji Nauki Wiary: Prymat Następcy Piotra 
w tajemnicy Kościoła. Zob. „L’Osservatore Romano” 2 (1999), s. 52-56. Pewną formą odpowiedzi 
było też kolejne, odbyte z inicjatywy wiedeńskiej fundacji Pro Oriente, studyjne seminarium eku-
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PRYMAT JAKO MUNUS DOCENDI

Wyznawanie jednej wiary traktowane było zawsze z należytą atencją i ro-
zumiane jako podstawowy filar jedności eklezjalnej72. Świadomość wierzących 
kształtowana jest nauczaniem, że z woli swego Założyciela Kościół, posiadając 
nadprzyrodzony zmysł wiary, trwa w czystości wiary pod przewodnictwem żywe-
go Urzędu Nauczycielskiego73. Tak więc służba Chrystusowi, który jest Prawdą 
staje się służbą słowu Bożemu i jednocześnie buduje jedność wspólnoty74. Misja 
nauczania przyporządkowana całemu kolegium biskupów w sposób szczególny 
zawiera się w posłudze Biskupa Rzymu, włącznie z przywilejem nieomylności.

Jan Paweł II widział tę rolę w całokształcie swej pasterskiej posługi w Koś-
ciele powszechnym. Pełny bowiem sens posługi Piotra rozumiał jako głoszenie 
nauki objawionej i szerzenie w całym Kościele prawdziwej wiary w Chrystusa. 
Jednocześnie wskazywał na zawężone czy wręcz błędne pojmowanie Magiste-
rium papieskie, według którego polegałoby ono jedynie na potępianiu błędów 
przeciw chrześcijańskiej wierze75. Można stwierdzić, że jeśli czas bezpośrednio 
po Soborze Watykańskim II przyniósł wiele niepokoju w obszarze nauczania 
doktrynalnego i moralnego, to pontyfikat Jana Pawła II był powrotem pewności 
i ładu76 .

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej charakterystycznym elementem posługi 
prymacjalnej jest ranga nieomylności jego nauczania. Chodzi w tym wypadku 
o formalny aspekt nauczania określanego jako ex cathedra. W dotychczasowej 
historii w nauczaniu papieskim pojawiły sie dwa przypadki takiego nauczania: 
prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłoszona przez 
Piusa IX w 1854 roku oraz prawda o Wniebowzięciu Maryi ogłoszona przez Piu-
sa XII w 1950 roku. W komentarzach analizujących całościowo nauczanie Jana 
Pawła II obecna jest teza, że w dwóch przypadkach można mówić o formie dog-
matycznej, czy też przynajmniej o wypowiedzi w dużym stopniu wypełniającej 

meniczne poświęcone zagadnieniu autorytetu i jurysdykcji w Kościele. Jako też bardzo interesującą 
należy traktować inicjatywę teologów związanych z Institut für Ökumenische Forschung w Tübingen, 
którzy zwrócili się do przedstawicieli ośmiu Kościołów z pytaniem o przyszłość prymatu Piotra (Mit 
welchem Positionspapier gingen Sie in eine Gesprächsrunde über die ökumenische Zukunft des Pe-
trusdinstes als Primat?) Odpowiedzi zawarte są w: „Theologische Quartalschrift” 2 (1998). Również 
Tygodnik Powszechny nr 26 z dnia 26. 06. 1996 r. opublikował wypowiedzi przedstawicieli innych 
wyznań, jako odpowiedź, m.in. Patriarchy Bartłomieja I.

72 KKK 815 .
73 KKK 889; KK 12; KO 10.
74 W. Kasper. Rzeczywistość wiary, Warszawa: PAX 1979, s. 119.
75 Jan Paweł II, Misja nauczania Następcy św. Piotra, w: Wierzę w Kościół jeden, święty, po-

wszechny i apostolski, red. S. Dziwisz i in., Città del Vaticano 1996, s. 248.
76 S. Nagy. Piętnaście lat pontyfikatu, s. 232-235.
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wymogi formalne dogmatu: Encyklika Evangelium vitae77 oraz List apostolski 
Ordinatio sacerdotalis78 .

W pierwszej, ze wskazanych wypowiedzi, już we wstępie znajduje się formuła 
podkreślająca kolegialną jedność i zapotrzebowanie na autorytatywną wypowiedź. 
Papież pisał: „Kardynałowie zwrócili się do mnie z jednomyślnie wyrażoną proś-
bą, abym autorytetem Następcy św. Piotra potwierdził wartość ludzkiego życia 
i jego nienaruszalność, nawiązując do obecnej sytuacji i do zagrażających mu 
dziś niebezpieczeństw”79. Niejako dalszą procedurą było rozesłanie osobistego 
listu Papieża do wszystkich biskupów, by w ich odpowiedziach znaleźć cenną po-
moc. Dlatego analizowana encyklika, w przekonaniu Jana Pawła II, była owocem 
współpracy całego kolegium biskupiego i był to głos stanowczy i jednoznaczny80 . 
W dalszej części Papież powoływał się na prawdę bezpośrednio wynikającą z na-
uczania Pisma Świętego, niezmiennie uznawaną przez Tradycję Kościoła i jedno-
myślnie głoszoną przez jego Magisterium, by ostatecznie odnieść się do autorytetu 
spełnianego przez siebie urzędu: „Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej 
Piotrowi i jego Następcom, w komunii z biskupami Kościoła katolickiego, potwier-
dzam, że …”81. Jest to więc wyrażenie, które bez względu na opinie teologów, co 
do teologicznego stopnia pewności, wskazuje na uroczysty sposób formułowania 
nauczania kościelnego82 .

Analogiczny sens ma wypowiedź zawarta w drugim z wymienionych wyżej 
dokumentów. Porusza on problem święceń kapłańskich udzielanym wyłącznie 
mężczyznom. Tu również występuje wyraźny moment nauczania uroczystego. 
Jan Paweł II odwołując się do zachowywanej i niezmiennej Tradycji Kościoła, 
stwierdza: „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, 
która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu 
utwierdzania braci (por. Łk 22, 32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy 
udzielania święceń kapłańskich kobietom, oraz że orzeczenie to powinno być przez 
wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”83. Dodać można, iż wobec 
wysuwanych wątpliwości Kongregacja Nauki Wiary dała precyzyjną odpowiedź 
o ostateczności tego orzeczenia i przynależności tej prawdy do depozytu wiary84 .

77 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Città del Vaticano: Libera Editrice Vaticana 1995.
78 Jan Paweł II. List apostolski „Ordinatio sacerdotalis” Ojca Świętego Jana Pawła II o udzie-

laniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. Città del Vaticano: Libera Editrice Vaticana 1994.
79 EV 5.
80 EV 5.
81 EV 57.
82 Szczegółowa analiza tego zagadnienia znajduje się w: S. Nagy. Problem stopnia teologicznej 

pewności nauki encykliki „Evangelium vitae”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 29 (1996), 
s. 279-285.

83 OS 4.
84 Kongregacja Nauki Wiary. Odpowiedź na wątpliwości dotyczące doktryny zawartej w liście 

apostolskim „Ordinatio sacerdotalis”, „L’Osservatore Romano” 3 (1996), s. 49.
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* * *

Jan Paweł II, jako aktywny uczestnik Soboru Watykańskiego II był świadomy 
zachodzących w Kościele procesów. Kierunek ad fontes, odnawiający misję Koś-
cioła, opierając ją na źródłach biblijnych i patrystycznych, miał na uwadze rów-
nież znaki czasu, które wyrażały współczesną kulturę i tworzącego ją człowieka. 
Posługa Następcy św. Piotra znalazła w jego wykonaniu również taką odnowioną 
formułę. Nie dezawuując w najmniejszym stopniu nauczania Kościoła o prymacie, 
w praktycznej jego realizacji zaproponował formy adekwatne do wyzwań współ-
czesności. Nota bene były one już obecne w historii, a ich najkrótszą definicję 
wyraża tytuł Servus servorum Dei oraz starożytna formuła określająca prymat jako 
pierwszeństwo w miłości. A w odniesieniu do osoby Jana Pawła II, adekwatne jest 
stwierdzenie, iż zrealizował pontyfikat, w którym postawa mądrości, przeobrażała 
się w magisterium i kroczyła drogami serca, które od serca samego Boga prowa-
dziły do serca świata85 .

S ł o w a  k l u c z e: Jan Paweł II, Kościół, prymat, kolegialność, Vaticanum II, urząd.

Theology and Praxeology of the Primacy in the Pontificate of John Paul II

S u m m a r y

The primacy of the Bishop of Rome is the term for the highest office in the Church. It 
consists in carrying out a mission appointed to St. Peter and his successors by Christ. The 
truth about the primacy is a theoretical plane, dogmatically defined at the I Vatican Council 
in 1870. It also has a practical dimension, which depends on the individual popes and the 
particular historical context. A characteristic feature of the pontificate of John Paul II was 
the implementation of the reforms of the II Vatican Council and the Church’s preparation 
for the Great Jubilee of the third millennium. John Paul II realized the primacy function in 
accordance with the tradition of the Church, on the grounds of the biblical image of Peter 
the Apostle, and continuing the line of his predecessors – John XXIII and Paul VI. The 
leading element of his pontificate was the openness to the world, to man and his dignity, or 
sensitivity to the signs of the times. The priority at the level of ecclesial unity was a concern 
for the community at all levels, including the ecumenical field. John Paul II realized the 
primacy ministry as Servus servorum Dei, in the ancient formula – priority in love .

K e y w o r d s: John Paul II, church, primacy, collegiality, Vatican II, office.

85 J. Ratzinger, Teologia mądrościowa. Troska Jana Pawła o trzecie tysiąclecie, „Gość Nie-
dzielny – Azymut” 7 (1999), s. 4-5.
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Theologie und Praxeologie des Primats im Pontifikat vom Johannes Paul II.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Primat des Bischofs von Rom bezeichnet die Höchste Gewalt in der Kirche. Sie 
besteht in der Erfüllung der Mission, die von Petrus und seinen Nachfolgern von Christus 
gegeben wurde. Die Wahrheit über den Primat lässt sich auf einer theoretischen Ebene 
betrachten, die dogmatisch durch das I. Vatikanische Konzil im Jahre 1870 definiert wurde. 
Sie hat aber auch eine praktische Dimension, die von einzelnen Päpsten und einem kon-
kreten historischen Kontext abhängt. Das charakteristische Merkmal des Pontifikats von 
Johannes Paul II. war die Umsetzung der Reformen des II. Vatikanischen Konzils sowie 
die Vorbereitung der Kirche auf das große Jubiläum des dritten Jahrtausends. Johannes 
Paul II hat seine primatiale Funktion gemäß der Tradition der Kirche ausgeübt, indem er 
auf das biblische Bild des Apostels Petrus verwies und die Linie seiner Vorgänger – Jo-
hannes XXIII. und Paul VI. weiter verfolgte. Das leitende Element seines Pontifikats war 
die Öffnung für die Welt, für den Menschen und seine Würde, also eine Sensibilität für die 
Zeichen der Zeit. Die Priorität auf der ekklesialen Ebene war die Sorge um die Einheit der 
Gemeinschaft auf allen Ebenen, inklusiv den ökumenischen Bereich. Johannes Paul II übte 
den primatialen Dienst als Servus servorum Dei aus was in einer altertümlichen Formel 
heißt: die Vorrangstellung in der Liebe.

S c h l ü s s e l w o r t e: Johannes Paul II., Kirche, Primat, Kollegialität, Vaticanum II, Amt.
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Do podstawowych struktur Kościoła Chrystusowego należał urząd apostolski – 
Kolegium Dwunastu i urząd prymacjalny – urząd Piotrowy. Kamieniem węgielnym 
kolegium apostolskiego był Piotr. Kolegium to nie istniało bez Piotra, lecz zawsze 
z Piotrem1. Dziś następcami tych pierwotnych struktur jest odpowiednio kolegium 
biskupów i papież. Obydwa te urzędy są sposobem sprawowania władzy w Kościele 
rozumianym jako communio. Pierwotne znaczenie tego słowa odnosi się do dwóch 
płaszczyzn pojmowania Kościoła. Pierwsza mówi, że Kościół jest eucharistia, 
a zatem jego źródłem jest Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa antycypowane 
ofiarowaniem Jego Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina. Druga uważa, że 
Kościół jest ecclesia, czyli zgromadzeniem ludzi z całego świata do Boga. Łącznie 
obie płaszczyzny przedstawiają dynamiczny proces wertykalnego i horyzontalnego 
zjednoczenia. Jest to odpowiednio jednoczenie człowieka z Trójjedyną Miłością 
Boga i przez to jednoczenie ludzi między sobą. Dlatego Joseph Ratzinger może 
powiedzieć, że „Kościół jest komunią; jest komunią słowa i ciała Chrystusa i dla-
tego jest wzajemną komunią ludzi, którzy dzięki tej zespalającej ich od góry i od 
wewnątrz komunii stają się jednym ludem, a nawet jednym Ciałem”2 .

Pojmowanie Kościoła jako znaku komunii pozwala na pełniejsze rozumienie 
podstawowych urzędów kościelnych, a w szczególności zbadanie jaką rolę odgrywa 
urząd Piotrowy w uniwersalnym wymiarze communio .

1. PIERWSZEŃSTWO PIOTRA W NOWYM TESTAMENCIE

Znamienne jest stanowisko Ratzingera dotyczące prymatu Piotrowego już 
w samej metodologii pracy nad tekstami biblijnymi. Nie zaczyna swoich badań nad 

1 Por. Cz. S. Bartnik, Kościół, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 192.
2 J. Ratzinger, Kościół powszechny i Kościół partykularny, w: Joseph Ratzinger Opera Omnia 

[dalej: JROO], t. 8/1: Kościół – znak wśród narodów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 478.
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istnieniem prymatu w NT od klasycznego miejsca Mt 16, 13-203, by je następnie 
udowodnić, lecz patrzy na postać Piotra w perspektywie całego NT, by w końcu 
dojść do miejsc mówiących wprost o prymacie. Uważa bowiem, że tzw. problem 
Piotra, a w szczególności jego pierwszeństwo pośród Dwunastu, jest oczywisty 
dla tradycji nowotestamentalnej4 .

W pismach Pawłowych najistotniejszym takim tekstem jest 1 Kor 15, 3-7, 
stanowiącym najstarsze wyznanie wiary, w którym Piotr (Kefas, aram. kefa = 
skała) jest uznany za pierwszego świadka zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 
(w. 5: „i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu”). Oczywiste jest dla Pawła to 
świadectwo, gdyż sam uważa, że jest apostołem powołanym przez Zmartwych-
wstałego (Dz 9, 5).

Motyw pierwszeństwa Piotra ukazuje Paweł w Liście do Galatów. Już sam 
fakt, że udaje się do Jerozolimy, aby zapoznać się z Piotrem (Ga 1, 18), wskazuje 
na pewnego rodzaju homagium nowego Apostoła. Uwyraźnia się to w drugiej 
podróży Pawła do Jerozolimy, gdy po czternastu latach, jak sam pisze (Ga 2, 1), 
chce potwierdzenia u trzech filarów (Jakub, Kefas i Jan), czy w swoim głoszeniu 
Orędzia Chrystusowego do pogan „nie biegł na próżno” (w. 2)5 .

Także Jan Ewangelista, jeden z filarów, wyraźnie akcentuje pierwszeństwo 
Piotra (J 21, 15-19), jakby rehabilitując jego zaparcie się Jezusa po Jego pojmaniu 
(Mt 26, 69-75). Jest to niejako powtórzenie klasycznego tekstu nadania prymatu 
przez Zmartwychwstałego.

W tradycji synoptycznej należy zwrócić uwagę na jeszcze dwa inne znamienne 
fakty, gdzie wyrażone jest pierwszeństwo Piotra w gronie Dwunastu. Pierwszy 
dotyczy uczestnictwa Piotra w tzw. gronie Trzech (trzech filarów, o którym pisał 
już Paweł). Związane są z nimi (Piotr, Jakub i Jan) dwa ważne wydarzenia: Prze-
mienienie na Górze Tabor (Mk 9, 2-8, par.) i wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5, 35-43 
par.). To wyróżnienie Trzech wyrażone jest także w tzw. listach uczniów, gdzie na 
pierwszym miejscu jest zawsze Piotr (Mk 3, 16-19, par.). Pośród Dwunastu usta-
nowionych przez Jezusa Chrystusa tylko Piotr otrzymuje nowe imię ze względu na 
powierzone mu zadanie: „Ty jesteś Skałą (grec. petros) i na tej Skale zbuduje mój 
Kościół” (Mt 16,18). Jest to odpowiedź Jezusa na objawione przez Boga wyznanie 
Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (w. 16). Ale Piotr jest Skałą nie 
w sensie zwykłego zabiegu pedagogicznego, lecz w sensie ściśle eklezjalnym: on 
ma być ostoją wiary Kościoła na wzór Abrahama, czyli „skałą, która stawia opór 
brutalnej fali niewiary i jej sile niszczącej człowieka”6 .

3 Por. J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, w: JROO, t. 8/1, Lublin: Wydawni-
ctwo KUL 2014, s. 563. Ratzinger wprost nazywa to „błędem”. Ten sam tekst ukazał się wcześniej 
w „Communio” rok XI (1991) nr 6 (66), s. 3-17. Cytowanie za JROO.

4 Por. J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, s. 563.
5 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, w: JROO, t. 6/1: Jezus z Nazaretu, Lublin: Wydawnictwo KUL 

2015, s. 337.
6 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, s. 567.
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Dopiero na tej podstawie należy przejść do analizy centralnego tekstu o pryma-
cie (Mt 16, 17-19), który uznany jest za słowo Jezusa i które potwierdza jedność 
tradycji nowotestamentalnej. Tekst ten zawiera dwa ważne aspekty: Piotr jest skałą, 
na której Chrystus zbuduje swój Kościół i który nie będzie pokonany przez moce 
zła oraz Piotr otrzymuje „władzę kluczy”, władzę definitywnego związywania 
i rozwiązywania. Jeden i drugi aspekt jest darem pochodzącym od Pana, a nie 
z własnych sił; z Bożego objawienia, a nie „z ciała i krwi”; z tego, co Boże, a nie 
z tego, co ludzkie. Mówiąc prościej: to Bóg może uczynić człowieka skałą, a nie 
on sam. Człowiek musi jednak współdziałać przy tym, czyli „myśleć o tym, co 
Boże, a nie o tym, co ludzkie” (por. Mt 16, 23). Gdy Piotr „myślał po ludzku”, to 
zaparł się Jezusa, a gdy „myślał po Bożemu”, to przyjął śmierć męczeńską. Tak 
Bóg, dając swoją obietnicę Piotrowi, nie tylko wymaga od niego bezwarunkowe-
go zaufania w Jego moc, ale bliskość Boga staje się gwarantem tej mocy skały. 
Z kolei aspekt władzy danej Piotrowi wiąże się z obietnicą gromadzenia nowego 
ludu Bożego (Kościoła) i jednocześnie otwierania bramy tegoż nowego królowania 
Boga: kto ma wejść, a kto nie. Na tym polega „władza kluczy”. Ale nie chodzi tu 
jednak o absolutny rygoryzm, czyli zatrzaskiwanie drzwi przed kimś, lecz o wiele 
bardziej o władzę przebaczania, która powierzona jest Kościołowi w osobie Pio-
tra: „Kościół jest zbudowany na przebaczeniu”7. Kościół ma władzę, ale jej imię 
to nie „ucisk” (na podobieństwo władzy świeckiej), lecz – „miłosierdzie”. Dzięki 
przebaczeniu i miłosierdziu Kościół jest znakiem społeczności grzeszników, którzy 
szukają przebaczenia, a nie społeczności doskonałej, która uważa się za „świętą”8 . 
Konieczna jest więc dla człowieka pokora przyjęcia łaski Bożej. Bez niej nie ma 
słów Bożego przebaczenia.

2. SUKCESJA PIOTROWA

Skoro bezsporny jest prymat Piotra w tradycji nowotestamentalnej, zatem 
nie powinno być problemu z sukcesją urzędu prymacjalnego. Ale już historia 
starożytnego Kościoła, głównie Afrykańskiego, rozpoczęła dyskusję w kwestii 
„ubi est ecclesia”. Nie wystarczyła już odpowiedź: „tam, gdzie jest biskup”9. Ko-
nieczne było znalezienie nowego kryterium, ale już nie we wspólnocie lokalnej, 
lecz w całym Kościele. Kryterium tym stało się pojecie „cathedra unica” jako 

7 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, s. 572.
8 Por. K. Góźdź, Kościół świętych – Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera, „Teologia 

w Polsce” 8/2 (2014), s. 31-41.
9 Jest to wyrażenie św. Cypriana, De unitate ecclesiae, 5; Ep 66,8. Kościół jest w biskupie. Kto 

nie jest z biskupem, nie jest w Kościele. Por. też św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos, 
8,1 (zob. KKK 896, 1369, 1549,1593).
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jedyna katedra Piotra w Rzymie10. A kiedy donatyści mogli wskazać także na 
swoją katedrę w Rzymie, wówczas lista sukcesji katolickiego biskupa rzymskiego 
przypieczętowała pierwszeństwo katedry Piotra. To wskazanie na Rzym uwyraźnia 
się w określeniu jedności z Rzymem, która różni się od jedności z miejscowym 
biskupem, polegającej na pozostawaniu z nim we wspólnocie komunijnej. Nato-
miast jedność z Rzymem polega na ukazaniu jedności z całym chrześcijaństwem, 
ze wszystkimi Kościołami założonymi przez apostołów. Powstała zatem zasada: 
„kto «komunikuje» z Rzymem, ten «komunikuje» ze światem, a kto nie «komuni-
kuje» z Rzymem, ten nie «komunikuje» ze światem. Rzym jest jakby namacalnym 
probierzem, pozostawania we wspólnocie z całym Kościołem”11 . Tak catholica 
stała się widzialnym znakiem w katolickim Rzymie.

W Nowym Testamencie nie ma – zdaniem Ratzingera – wyraźnej wypo-
wiedzi o sukcesji Piotra12, choć wydaje mi się, że implicite Jezus to potwierdza, 
mówiąc, iż Kościół nie zginie (por. Mt 16, 18n), to jednak jest ona w Kościele 
pierwotnym pojmowana nie jako wydarzenie historyczne, które przeminęło wraz 
ze śmiercią Piotra, lecz jako rzeczywistość trwała, która rozpoczyna tzw. linię 
Piotra. Rzeczywistość sukcesji Piotra opiera się bowiem nie na nim samym, lecz 
na Paraklecie, który jest gwarantem świadectwa, czyli tego, „co usłyszy [od Chry-
stusa]” (por. J 16, 13). Właśnie ta sakramentalna obecność Ducha Świętego staje 
się po prostu zasadą autentycznej Tradycji apostolskiej, czyli trwałości w wierze 
apostołów dzięki asystencji Bożego Pneuma. Stolica Piotrowa, przypieczętowana 
jego i Pawła męczeństwem, urasta do uniwersalnego świadectwa chrześcijańskiej 
wiary. Kościół Rzymu jest zatem punktem normatywnym Tradycji apostolskiej, 
a więc stanowi kryterium autentyczności wiary dla pozostałych stolic apostol-
skich: Antiochii i Aleksandrii. Więcej jeszcze, to tu, w Rzymie, kontynuowana 
jest funkcja Piotra, a przez to cały proces kształtowania się Tradycji i jedności 
Kościoła w ogóle. Najlepszym tego wyrazem jest kształtowanie się kanonu Pisma 
Świętego, który jest dziełem Tradycji i który po koniec II wieku ukształtował się 
właśnie w Rzymie13 .

Należy tu jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że obietnica dana Piotrowi przez 
Chrystusa nie przeminęła wraz z jego męczeńską śmiercią, lecz wręcz odwrotnie – 
„ożyła” w całej swej krasie i prawdzie dzięki tej śmierci, bo w ten sposób stała się 
prawdziwym świadectwem wyznanej wiary. Piotr stał się więc prawdziwą opoką 
dopiero wtedy, gdy oddał życie za Tego, który dał mu pierwszeństwo w rodzącym 
się Jego Kościele. Od Piotra rozpoczęła się w Rzymie historyczna realizacja tej 
obietnicy i trwa nadal aż po kres historii, gdyż sam Bóg jest w niej obecny. To nie 

10 J. Ratzinger, Lud i dom Boży, w: JROO, t. 1: Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 163. Takie pojęcie reprezentował Optat z Milewy, podczas gdy 
dla Cypriana była to katedra biskupia każdej ecclesia .

11 J. Ratzinger, Lud i dom Boży, s. 164n. „Komunikuje”, tzn. „być w komunii”.
12 J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, s. 573.
13 Por. J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, s. 576.
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tyle „ciało i krew” każdego następcy Piotra jest opoką Kościoła, ile trwała obec-
ność Zmartwychwstałego pełni ciągle tę funkcję Opoki za pośrednictwem Piotra 
i ich następców.

Zdogmatyzowanie prawdy o prymacie Piotrowym na Soborze Watykańskim 
I (konstytucja dogmatyczna „Pastor aeternus” z 1870) nie zażegnało późno-śred-
niowiecznego sporu o potestas w Kościele między ekstremalnymi pozycjami pa-
palizmu, czyli absolutnej, jednostkowej władzy papieża i koncyliaryzmu, czyli 
przewagi władzy soboru nad papieżem, ale wytyczyło jednak drogę pośrednią (via 
media)14. Ratzinger stoi na stanowisku via media i uważa, że Vaticanum I potępiło 
zarówno papalizm, jak i episkopalizm jako błędne nauki15. Stąd jest oczywiste, 
że Ratzinger rozwija własną wersję teologii prymatu, opartą na wzajemnej relacji 
papieża i biskupów16. Jak się ta relacja przedstawia?

Propozycja wzajemnej relacji papieża i biskupów opiera się na soborowej Kon-
stytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” (nr 18-29), która na nowo od-
kryła kolegialną ideę w Kościele17. Oczywiście, idea kolegialności nie jest żadnym 
zaprzeczeniem dogmatu o prymacie Piotrowym Soboru Watykańskiego I (1870, 
DH 3050-3053), a wręcz jego potwierdzeniem: „Żeby zaś episkopat był jeden 
i niepodzielny, postawił [Chrystus] nad innymi Apostołami św. Piotra i w nim 
ustanowił trwałą i widzialna zasadę i fundament jedności wiary i komunii” (LG 18 
za „Pastor aeternus” DH 3050n). Ale sama kolegialność jest inaczej rozumiana, 
a mianowicie jako uznanie własnego ciężaru i prawa wielości Kościołów par-
tykularnych naprzeciw „absolutnego centryzmu w Kościele”18. Jest to również 
propozycja ekumeniczna.

Ratzinger widzi kolegialność w perspektywie pierwotnego Kościoła. Stanowi 
ją najpierw Dwunastu19, następnie Apostołowie i dopiero potem biskupi. Biskupi 

14 Por. W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische 
Zukunft, Freiburg: Verlag Herder 2004, s. 216-224.

15 J. Ratzinger, Primat, Episkopat und Succesio Apostolica, w: K. Rahner – J. Ratzinger, Epi-
skopat und Primat, QD 11, Freiburg: Herder 1961, s. 43.

16 Por. W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom im Denken Joseph Ratzinger, w: Kirche 
– Sakrament und Gemeinschaft. Zur Ekklesiologie und Ökumene bei Joseph Ratzinger, Ratzinger-
Studien 4, red. Ch. Schaller, Regensburg: Pustet 2011, s. 161.

17 Główne zdanie Konstytucji o tej kolegialności brzmi następująco: „Jak nieprzerwanie trwa 
funkcja (munus) powierzona przez Pana indywidualnie Piotrowi, pierwszemu wśród Apostołów, 
z zadaniem przekazywania jej jego następcom, tak nieprzerwanie trwa misja Apostołów powierzona 
Kościołowi, która ma być zawsze sprawowana przez uświęcony stan biskupi” (LG 20). Por. Joseph 
Ratzinger Gesammelte Schriften, t. 7/2: Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg: 
Herder 2012, s. 664.

18 J. Ratzinger, Einleitung, w: Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über 
die Kirche, Münster: Verlag Aschendorff 1965, s. 14.

19 Według Ratzingera wspólnota Dwunastu jako kolegium jest określona jako „ścisła wspólnota” 
(seu coetus stabilis), co Vaticanum II ujął jako „stały zespół”. Por. Joseph Ratzinger Gesammelte 
Schriften, t. 7/2: Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg: Herder 2012, s. 663.
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są następcami Apostołów, ale sami nie są apostołami; wprawdzie przejmują istotę 
posłannictwa apostołów, ale nie mają nieomylności indywidualnej w wierze. Taka 
sama zasada niepowtarzalności dotyczy następców Piotra. Piotr jest we wspólnocie 
apostołów, ale jednocześnie ma w niej szczególne miejsce. Tak też i każdy następca 
Piotra, ale on sam nie jest już apostołem, lecz jak biskupi – stoi w porządku na-
stępstwa. Jednak każdy biskup Rzymu ma w tym modelu communio specyficzne 
zadanie20. Należy tu jednak wspomnieć specyficzną tezę Oscara Cullmanna, który 
przyjmuje prymat Piotra, ale bez następstwa21 .

Według Ratzingera Konstytucja dogmatyczna o Kościele ma dwa typy kolegial-
ności biskupiej: współczesna, która wychodzi z Kościoła powszechnego i całego 
kolegium oraz starokościelna, dla której na pierwszym miejscu jest biskup Koś-
cioła partykularnego, z którego wyłania się obraz Kościoła. Nie chodzi mu jednak 
o zwykłe odnowienie pierwotnego rozumienia kolegialności, lecz o adopcję tego 
historycznego, pierwotnego rozumienia kolegialności do dzisiejszej sytuacji22 . 
Można tym samym zażegnać napięcie między modelem communio a modelem 
iurisdictio zarządzania Kościołem.

3. PRYMAT I KOLEGIALNOŚĆ

Podobnie jak przy wykazywaniu sukcesji Piotrowej, tak przy rozwijaniu idei 
o kolegialności w Kościele, sięga Ratzinger do myśli patrystycznej. Jedność Koś-
cioła wyrażała się najpierw przez jedność biskupów, która pociągała za sobą także 
jedność poszczególnych wspólnot kościelnych. Jedność Kościoła wyraża się w tym, 
że „uczestniczy w słowie i chlebie, czyli w Logosie i Ciele Pana. Jako euchary-
styczna wspólnota stołu każda pojedyncza wspólnota kościelna sama w sobie 
urzeczywistnia całą duchową istotę Kościoła (…).”23 Fundamentem tej jedności 
jest Eucharystia.

Dopiero na tej podstawie można odczytać, czym był prymat biskupa Rzymu. 
„Oznaczał on po prostu, że rzymski biskup sedis Sancti Petri stanowił wiążący 
orientacyjny punkt jedności communio; kto z nim pozostawał we wspólnocie, 
ten wiedział, że znajdował się we właściwej communio (…)”24. Rozwinęło się 
przekonanie, że rzymska communio stanowi gwarancję communio catholica, 
jest wcieleniem rzeczywistej communio i dlatego jest stałym punktem odniesie-

20 W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom im Denken Joseph Ratzinger, s. 176.
21 O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt, Tübingen: J. C. B. Mohr 1990, s. 90-110, tu s. 101.
22 O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt, s. 179.
23 J. Ratzinger, Pojęcie Kościoła w myśli patrystycznej, w: JROO, t. 1: Lud i dom Boży w nauce 

św. Augustyna o Kościele, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 614.
24 J. Ratzinger, Pojęcie Kościoła, s. 615.
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nia dla wszystkich Kościołów, bez tego odniesienia do Rzymu żadna wspólnota 
kościelna nie może być rzeczywistym Kościołem. Przez tę kolegialność prymat 
ma inne rozumienie: nie jest administracyjny, jurydyczny, lecz sakramentalno-
-eucharystyczny, eklezjalny.

Ratzinger przyjmuje dwa różne sposoby postrzegania Kościoła jako communio, 
w których dostrzega wyraźną pozycję Kościoła Rzymu i jego Biskupa25 .

Pierwszy sposób widzenia Kościoła jako communio wychodzi od Kościoła 
powszechnego i wyrasta z eklezjologii Vaticanum II, która mówi o zbawczym 
planie Boga wobec Kościoła (LG ) i z dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Com-
munionis notio26, według którego Kościół powszechny jest rzeczywistością „on-
tologicznie i czasowo uprzednią” w stosunku do każdego pojedynczego Kościoła 
partykularnego (nr 9). Idea communio zawiera się w zamyśle Bożym „zjednoczenia 
ludzi w jednym Ciele Chrystusa”27, a więc w Kościele. Zjednoczenie to realizuje 
się najpierw w Izraelu, postrzeganym przez niektórych Ojców już jako Kościół, 
który z czasem przybrał charakter uniwersalny. Chodzi tu o rozwinięcie motywu 
oblubieńczości w Rdz 2, 24: Bóg przygotowuje Oblubienicę dla swego Syna, 
aby się stali jednym Ciałem28. Kościół jest więc tą jedną Oblubienicą Chrystusa. 
Tym samym zostaje podkreślona wewnętrzna, ontologiczna uprzedniość Koś-
cioła powszechnego (uniwersalnego) wobec Kościoła partykularnego29, a także 
szczególna pozycja Piotra i jego Następcy, gdyż urząd Piotrowy jest założeniem 
Kościoła powszechnego30. „Ten urząd Piotra i jego odpowiedzialność nie mogłyby 
jednak istnieć, gdyby uprzednio nie istniał Kościół powszechny”31. Przejawem tej 
uprzedniości jest – według Ratzingera – Eucharystia i chrzest. Eucharystia jednoczy 
bowiem z Chrystusem, a tym samym z jednym Ciałem Chrystusa, czyli Kościołem 
powszechnym. Także w chrzcie i słowie Bożym realizuje się dla chrześcijanina 
Kościół powszechny, gdyż chrzest włącza w jedną wiarę Kościoła, przez co czło-
wiek staje się członkiem jednego Ciała i jednego Kościoła.

25 S. Horn SDS, Kościół jako znak komunii, w: Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, red. 
K. Góźdź, S. Kunka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 62-64.

26 List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako ko-
munia (1992).

27 J. Ratzinger, Kościół lokalny a Kościół powszechny, w: JROO, t. 8/1: Kościół – znak wśród 
narodów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 553.

28 J. Ratzinger, Kościół lokalny, s. 535.
29 Poza ustalonym terminem „Kościół powszechny”, istnieją też dwa inne terminy: „Kościół 

partykularny” (diecezja) i „Kościół lokalny” (w bardziej ogólnym znaczeniu, por. LG 23: ecclesiae 
locales); por. Cz. S. Bartnik, Negowanie zła przez wolność, Lublin: „Standruk” 2015, s. 205; L. Si-
wecki, Ecclesia universalis – Ecclesia localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii wło-
skiej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2008, s. 549. Także Ratzinger używa tych terminów: 
Gesamtkirche, Teilkirche oraz Ortskirche.

30 S. Horn, Kościół jako znak komunii, s. 63.
31 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji „Lumen gentium”, w: JROO, t. 8/1: Kościół – znak 

wśród narodów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 541.
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Drugi sposób pojmowania przez Ratzingera Kościoła jako communio ma inny 
punkt wyjścia. Jest nim Kościół partykularny w jego ukierunkowaniu na Kościół 
powszechny32. Biskup Kościoła partykularnego sprawujący Eucharystię w swojej 
wspólnocie jest jednocześnie ogniwem łączącym katolickość i wyrażającym „MY” 
w Kościele, czyli communio całego Kościoła. W ten sposób biskup Kościoła party-
kularnego służy Kościołowi powszechnemu przez budowanie wspólnoty Kościoła 
partykularnego i przez otwieranie swego Kościoła partykularnego na jedność uni-
wersalną. Wyrazem tejże służby i odpowiedzialności jest wstępowanie biskupów 
w sukcesję apostolską. Biskupi nie są wtedy apostołami, ale zostają włączeni ich 
powszechna misję i stanowią wspólne „MY” wiary Kościoła.

W obu ukazanych sposobach rozumienia Kościoła jako communio znajduje się 
uzasadnienie dla szczególnej pozycji urzędu Piotra i jego następców. Pierwszy, wy-
chodzący od Kościoła powszechnego, mówi o wewnętrznym uzasadnieniu urzędu 
Piotra, a drugi, wychodzący od Kościoła partykularnego, o dopełnieniu jedności 
wszystkich Kościołów partykularnych33. Na czym zatem polega ta szczególna 
posługa Piotra i jego następców w tak nakreślonej communio Kościołów?

4. PERSONALNY CHARAKTER PRYMATU

Na pytanie Jezusa, skierowane do Jego uczniów: „za kogo uważają Mnie lu-
dzie?”, w imieniu Dwunastu odpowiada Piotr: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8, 27-30; 
Mt 16, 13-20; Łk 9, 18-21). Odpowiedź ta jest wyznaniem. Wtedy Jezus zapowiada 
swoją Mękę i Zmartwychwstanie oraz wskazuje, jaka ma być droga ucznia: naśla-
dowanie Ukrzyżowanego, a więc zatracenie się, aby się odnaleźć (Mk 8,31-9,1; 
Mt 16,21-36; Łk 9,22-27). Objaśnienie i pogłębienie tych słów, a w szczególności 
wyznania Piotra, daje Przemienienie Jezusa na Górze Tabor (Mk 9,2-13; Mt 17,1-13; 
Łk 9,28-36). Wyznanie Piotra, zapowiedź Męki Jezusa i słowa o naśladowaniu Go 
stanowią nierozłączną całość34 i jednocześnie początek drogi do Jerozolimy, wtedy 
Dwunastu, a dziś Kościoła, który jest „w drodze” z Jezusem.

To bycie „w drodze” z Jezusem wyrażone jest w perspektywie Męki i Krzyża. 
Ratzinger ujmuje więc urząd w Kościele (papieski, biskupi i prezbitera) zawsze 
w związku z Męką Chrystusa. Jest to jakieś ujecie mistyczne, nawiązujące do św. 
Jana od Krzyża i św. Jana Pawła II. Ale rozciąganie tej perspektywy na całość może 
być zbyt jednostkowe i pesymistyczne. Kościół Wschodni ujmuje urząd w świetle 
Zmartwychwstania, a nie tylko Krzyża.

32 J. Ratzinger, Kościół powszechny i Kościół partykularny. Posłannictwo biskupa, w: JROO, 
t. 8/1: Kościół – znak wśród narodów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 477-493.

33 S. Horn, Kościół jako znak komunii, s. 65.
34 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, s. 332.
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Także po swym Zmartwychwstaniu Pan podkreśla szczególną misję Piotra, 
która rozpoczęła się jego wyznaniem pod Cezareą i została potwierdzona w Wie-
czerniku: „prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwier-
dzaj twoich braci” (Łk 22,32). Misja ta włączyła Piotra w eucharystyczną strukturę 
Kościoła35. Dlatego też Zmartwychwstały ukazuje się mu jako pierwszemu, przed 
Dwunastoma, i tak odnawia jego jedyne w swoim rodzaju posłannictwo, by był 
opoką, na której jest zbudowany Kościół.

Zatem prymat Piotrowy ma swoistą strukturę świadectwa, a także – przez 
naśladowanie – martyrologii. Stanowi to istotę urzędu prymacjalnego, który jest 
stałym, widzialnym znakiem jedności i odpowiedzialności za słowo wiary. Dlatego 
też należy rozróżnić między tym, co jest stałe i niezmienne w tym urzędzie, a tym, 
co stanowi historyczne, czyli zmienne formy tej posługi36 .

Do istoty urzędu Piotrowego należy świadczenie za Jezusem Chrystusem i za 
Jego orędziem zbawczym. Dogmatycznie oznacza to odpowiedzialność za czystość 
wiary i jedność Kościoła. Wtedy Piotr i każdy jego następca jest rzeczywiście opoką, 
na której zbudowany jest Kościół Chrystusowy. Właściwą opoką-skałą jest więc 
wiara Kościoła, a tym samym postać Kościoła, której świadkiem jest Piotr. Wyraża 
się ona przez strukturę „MY”, która jest podstawą jedności. Ratzinger postrzega 
tę jedność w kolegialnej dwubiegunowości: każdy biskup wprowadza Kościół, 
któremu przewodzi, w „jedną powszechność”, a biskup Rzymu, także jako biskup 
Kościoła partykularnego, jest znakiem jedności wszystkich Kościołów partyku-
larnych i o tę jedność się troszczy37. Widać tu wyraźnie rzeczywistość communio 
jako życiową i konstytucyjną formę Kościoła:

„Struktura kolegialna istnieje w Kościele dlatego że Kościół żyje w komunii Koś-
ciołów i ponieważ ta komunijna struktura implikuje wzajemne relacje biskupów, 
kolegium. (…) skoro Kościół buduje się od wewnątrz w Kościołach partykularnych, 
które przez łączność w słowie i Ciele Pana stanowią jedność, to można stąd wy-
prowadzić dwie praktyczne reguły: a) Konieczność istnienia Kościołów partyku-
larnych, jako podstawowych postaci życia kościelnego, należy uważać za istotne 
uwarunkowanie i cel ustroju Kościoła. b) Ta charakterystyczna żywotność Kościołów 
partykularnych musi na tym polegać, że nie żyją jako zamknięte w sobie jednostki, 
lecz są same sobie ‘powszechne’ i dlatego w swych procesach życiowych pozostają 
otwarte na całość”38

Eklezjalna struktura „MY” wiary i Kościoła wyraża się nie tylko na sposób 
hierarchiczny ludu Bożego (biskup, prezbiter, diakon i wierzący bez święceń), lecz 

35 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, s. 561.
36 Wydaje się, że Jan Paweł II podszedł podobnie do tego problemu w enc. Ut unum sint 

(nr 88-99).
37 J. Ratzinger, Komunijna struktura Kościoła, w: JROO, t. 8/1: Kościół – znak wśród narodów, 

Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 520.
38 J. Ratzinger, Komunijna struktura Kościoła, s. 520.
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także na sposób duchowy, a ściślej mówiąc – osobowy tegoż ludu. Piotr nie tylko 
otrzymuje od Pana obietnicę ponadczasowego zgromadzenia nowego ludu Bożego, 
ale też obietnicę zarządcy orędzia Chrystusowego w sensie władzy w podejmowaniu 
decyzji doktrynalnych i władzy w sprawach dyscyplinarnych.39 Obietnica ta dana 
jest personalnie Piotrowi i odtąd jest on osobiście odpowiedzialny za to świadectwo. 
Bóg jest gwarantem tej obietnicy i urzędu prymacjalnego, na co wskazują słowa 
„w niebie i na ziemi” (por. Mt 16, 20), a także gwarantem społecznej struktury wiary 
(Wir-Struktur)40, na czele której stoi Piotr jako jej strażnik. Ta społeczna struktura 
wiary jest charakterystyczna dla całego chrześcijaństwa, gdyż wchodzi w nią każdy 
ochrzczony. Przestrzeń „MY” jest bowiem podstawą trynitarnej wspólnoty Boga 
„Ja” – „Ty” – „My”, która historiozbawczo tworzy wspólnotę Boga z ludźmi jako 
Jego ludem, a przez to wyraża wspólnotowy charakter stworzonej przez Boga 
historii. I właśnie za tę wspólnotę „MY” wertykalnie i horyzontalnie odpowiada 
Piotr naszych czasów. To jest jego osobiste świadectwo wobec Boga i historii! 
A poświadczeniem tego jest ostatecznie męczeńska śmierć Piotra. W ten sposób 
Ratzinger podkreśla personalny charakter prymatu. Z jednej strony stoi za tym 
teologia Piotra41 w Nowym Testamencie, a z drugiej – martyrologia prymatu42 . Tak 
fundamentem Kościoła jest zarówno osoba jak i wyznanie wiary, którego podmio-
tem jest właśnie osoba. Dlatego też już od początku II wieku zaczęto tworzyć listy 
biskupów, aby w ten sposób przedstawiać imienną odpowiedzialność świadków 
Jezusa Chrystusa wobec historii43 .

Natomiast do zmiennych form posługi Piotrowej należą wszelkie inne histo-
ryczne działania czy próby zbliżenia ekumenicznego. Posoborowe rozumienie 
prymatu według Ratzingera jest z natury ekumeniczne. Dlatego nie dziwi fakt, 
że Ratzinger wysunął propozycję „rozłączenia samego urzędu następcy Piotra 
i urzędu patriarchalnego oraz – tam, gdzie to konieczne – ustanowienie nowych 
patriarchatów i wyłączenie ich z Kościoła łacińskiego”44. Wtedy jedność z pa-
pieżem nie oznaczałaby jedności administracyjnej, lecz tylko jedność w wierze 
i komunii eklezjalnej. Nie chodzi tu więc o zapewnienie pełnej autonomii pa-
triarchatom, a tym bardziej o tworzenie Kościołów narodowych, lecz o prze-
kształcenie „autonomii” w „chrystonomię”, tj. podporządkowanie się jedności 
Kościoła powszechnego45. Papież miałby dalej prymat w interpretacji Objawienia. 
Ta ewentualna „reforma” mogłaby bardziej zbliżyć Rzym i prawosławie. Podobną 

39 J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, w: JROO, t. 8/1: Kościół – znak wśród na-
rodów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 571.

40 J. Ratzinger, Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 608.
41 J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, s. 563-572.
42 J. Ratzinger Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 613-621.
43 J. Ratzinger Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 611n.
44 J. Ratzinger, Prymat a episkopat, w: JROO t. 8/1: Kościół – znak wśród narodów, Lublin: 

Wydawnictwo KUL 2014, s. 602; por. S. Horn, Kościół jako znak komunii, s. 67.
45 J. Ratzinger Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 560.
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myśl miał już prawosławny bp Piotr Mohyła (1696-1647)46. „Według Mohyły 
Kościół Chrystusowy jest Wspólnotą Kościołów Obrządkowych (Patriarchatów). 
Na czele Kościoła powszechnego stoi Papież jako Głowa wiary i doktryny, bez 
jurysdykcji jednakże nad Kościołami obrządkowymi, niełacińskimi. Co do dok-
tryny panuje więc jedność, co do jurysdykcji – panuje autonomia. Jedność bogata 
jest więc w zakres wiary, nauki i miłości chrześcijańskiej. Autonomia widziana 
jest zaś w zakresie obrządku i jurysdykcji”47. Druga formą posługi Piotrowej jest 
wzajemne współdziałanie prymatu i episkopatu48, które należy do właściwego 
rozumienia communio49 .

Sedno teologii prymatu stanowi ostatecznie teologia męczeństwa. Ratzinger 
opowiada się za ideą wypracowaną przez R. Pole50. Zmartwychwstały Pan zwraca 
się do Piotra: „Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15). 
Po potrójnym wyznaniu Piotra, Pan rzekł: „(…) Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz” (w. 18b). Urząd papieża jako wikariusza Chrystusa – to posłuszeństwo 
i krzyż51. Jest to wyraz rzeczywistego naśladowania Chrystusa w pokorze, w Jego 
uniżeniu, czyli „byciu związanym” w posłuszeństwie, „skrępowaniu” wolą Bożą.

Pomimo jasnego i głębokiego wykładu J. Ratzingera o prymacie trzeba pa-
miętać, że jest to teologiczny problem struktury Kościoła. Kształtował się on od 
samych początków, zarówno w praktyce, jak i w teologii. Bardzo doniosła jest na-
uka św. Leona Wielkiego, papieża w latach 440-46152. Wyłaniały się też w historii 
Kościoła różne problemy. Na czoło wychodziła kwestia, jaką naturę ma prymat 
i czy nieomylność doktrynalna wiąże się z konieczności z prymatem jako urzędem? 
Nieomylność doktrynalna może być odróżniana od prymatu. Trzeba pamiętać, że 
nieomylność osobistą posiadał każdy Apostoł, choć nie miał władzy prymacjalnej 
jak Piotr. Prymat zaś nie jest ani osobisty, ani prywatny, choć jest związany z kon-
kretną osobą. Nie przyjęła się dawna teoria z czasów patrystycznych, że Rzym ma 
prymat kolektywny jako Kościół rzymski53 .

46 Por. B. Modzelewska, Mohyła Piotr, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, k. 47.
47 K. Góźdź, z rec.: Ks. mgr Roman Wasyliw, Koncepcja Kościoła u Metropolity Kijowskiego 

Piotra Mohyły, Lublin 1999, ss. 383 (Katedra Teologii Historycznej, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Czesława Stanisława Bartnika), s. 2.

48 J. Ratzinger, Prymat a episkopat, s. 604n.
49 J. Ratzinger, Die bischöfliche Kollegialität nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, 

w: Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften, t. 7/1, Freiburg i.Br.: Herder 2012, s. 660-695.
50 J. Ratzinger, Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 615-621; por. S. Horn, Kościół jako 

znak komunii, s. 69-70.
51 J. Ratzinger, Prymat papieża a jedność ludu Bożego, s. 617.
52 Por. Cz. S. Bartnik, Nauka Leona Wielkiego o prymacie Biskupa Rzymu, w: Cz. S. Bartnik, 

Słowo i czyn, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 107-118.
53 Przykładem może być List do Rzymian św. Ignacego Antiocheńskiego, gdzie we wstępie pisze: 

„Kościołowi, który pierwsze dzierży miejsce, a leży w miejscowości przez Rzymian zamieszkałej; 
(…); który pierwsze zajmuje miejsce w miłości związku…”, w: Pisma Ojców Kościoła, t. 1: Pisma 
Ojców Apostolskich, tł. J. Sajdak, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1924, s. 226.
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Jest problem, jak powstaje sytuacja, gdy papież abdykuje i żyje, a kto inny jest 
papieżem. Tak było np. z Celestynem V (1294 r.) i z Grzegorzem XII (1415 r.). 
A dzisiaj po abdykacji Benedykta XVI powstaje problem: czy mamy dwóch papieży 
czy jednego? Czy Benedykt XVI ma jeszcze coś więcej niż tylko tytuł papieża? 
Otóż niewątpliwie papież senior (papa emeritus) nie ma już władzy jurysdykcyjnej, 
prymacjalnej, a posiada jedynie tytuł. Ale pozostaje problem, czy stracił on chary-
zmat nieomylności doktrynalnej? Problem ten jest bardzo trudny do rozstrzygnięcia. 
Niewątpliwie, jeśliby zachował ten dar, to jednak nie może być on wykonywany, bo 
nie sprawuje urzędu papieża, ale może pomocniczo służyć obecnemu papieżowi. 
Zatem ów Chrystusowy dar nieomylności może być u Benedykta XVI w pewnej 
formie jakiś „nieaktywny” lub podporządkowany prymatowi obecnego papieża 
Franciszka lub też wirtualny, np. gdyby ponownie został czynnym papieżem. A jak 
było w historii, kiedy też byli i antypapieże, zwłaszcza w czasie Wielkiej Schizmy 
Zachodniej (przełom XIV i XV ww.), kiedy było na raz ich pięciu, przy pewnej 
niejasności, kto jest prawdziwym papieżem? Za Grzegorza XII (1406-1415) było 
czterech antypapieży: Klemens VII, Benedykt XIII, Aleksander V i Jan XIII. Nie 
było wiadomo, czyj urząd był legalny. W związku z Soborem w Konstancji sam 
pap. Grzegorz XII zrzekł się urzędu i ostatecznie zażegnał dalszą schizmę. Poza 
tym, gdyby papież stał się niepoczytalny, to wówczas traci i władzę jurysdykcji 
i charyzmat nieomylności. W każdym bądź razie Kościół ma prawo określić, który 
jest prawowitym papieżem, np. na Soborze w Konstancji wybrano nowego papieża 
Marcina V.

***

Religijna nazwa „prymat” (gr. proteion, łac. primatus) oznacza przede wszyst-
kim pierwszeństwo, pierwsze miejsce, stanie na czele, jakkolwiek równy jest 
co do święceń biskupich, to jednak we władzy jest głową kolegium biskupiego. 
W dziejach Kościoła rozróżnia się zatem potrójne znaczenie prymatu: honorowy, 
administracyjny i jurysdykcyjny. Prymat w trzecim znaczeniu jest właściwy i po-
lega na posiadaniu pierwszeństwa realnej władzy pasterskiej w zakresie Kościoła 
bez niwelowania innych, niższych szczebli władzy. Ale i ten jurysdykcyjny prymat 
może być wykonywany na sposób monarchistyczny albo kolegialny. Bez wątpienia 
J. Ratzinger opowiada się za kolegialnym rozumieniem prymatu w tym sensie, 
że papież jest głową kolegium biskupów. Według niego prymat i kolegialność są 
we wzajemnej do siebie relacji, która jest nieusuwalna. Takie rozumienie ma też 
wymiar ekumeniczny.

S ł o w a  k l u c z o w e: papież, prymat papieski, sukcesja Piotrowa, nieomylność doktry-
nalna, prymat jurysdykcyjny, kolegialność w Kościele, communio, J. Ratzinger, abdykacja 
papieska, naśladowanie Ukrzyżowanego.
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Joseph Ratzinger’s Views on the Primacy

S u m m a r y

Joseph Ratzinger discusses papal primacy in the Church, which is a communio based on the 
relationship between primacy and collegiality. Therefore, he supports jurisdictional primacy 
executed not in a monarchical way, but collegially, with the Pope as the head of the college 
of bishops. Joseph Ratzinger discusses the Petrine primacy in the New Testament, which he 
considers a starting point for a discussion about the succession of Peter’s office, choosing 
(via media) between papalism and conciliarism. He, therefore, focuses on the personal aspect 
of primacy connected with a given person. Moreover, the article discusses the relationship 
between the papacy and doctrinal infallibility. It also poses the question whether after his 
renunciation Benedict XVI still retains the charisma of doctrinal infallibility (or authentic 
orthodoxy) and how this refers to the current Pope Francis.

K e y w o r d s: Pope, Pope’s primacy, Petrine succession, doctrinal infallibility, jurisdictional 
primacy, collegiality of the Church, communio, J. Ratzinger, papal renunciation, following 
the Crucified.

Der Primat nach Joseph Ratzinger

Z u s a m m e n f a s s u n g

Joseph Ratzinger zeigt die Wirklichkeit des päpstlichen Primats auf der Ebene der 
Kirche, verstanden als Communio, wo die grundlegende Kategorie die gegenseitige Rela-
tion des Primats und Kollegialität in der Kirche ist. Aus diesem Grund plädiert er für das 
Jurisdiktionsprimat, das jedoch nicht in einer monarchistischen, sondern einer kollegialen 
Art ausgeübt wird, wo der Papst als Haupt des Bischofskollegiums verstanden wird. Er 
verweist nachdrücklich auf die Vorrangstellung des Petrus im Neuen Testament und von 
da aus entfaltet er den Gedanken der Sukzession des päpstlichen Amtes, indem er den 
Mittelweg zwischen Papalismus und Konziliarismus wählt. Aus diesem Grund konzentriert 
er sich auf den personalen Charakter des Primats, verbunden mit einer konkreten Person. 
Außerdem wird im Artikel das Verhältnis zwischen dem Amt und der doktrinalen Unfehl-
barkeit analysiert, wobei eine Hypothese bezüglich der Frage aufgestellt wird, ob Benedikt 
XVI. nach seinem Rücktritt das Charisma der Unfehlbarkeit beibehalten hat und wie das 
in Bezug auf den Papst Franziskus zu verstehen ist.

S c h l ü s s e l w o r t e: Papst, päpstlicher Primat, petrinische Sukzession, doktrinale Unfehl-
barkeit, Iurisdiktionsprimat, Kollegalität in der Kirche, Communio, J. Ratzinger, Abdankung 
des Papstes, Nachfolge des Gekreuzigten.
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WOLFGANG KLAUSNITZER

PRIMAT UND KOLLEGIALITÄT

Das Studiendokument „Communio Sanctorum“ der Bilateralen Arbeitsgruppe 
der Deutschen Bischofkonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands1 weist im Zusammenhang seiner Dar-
stellung des „Petrusdienstes“ darauf hin, dass im Augenblick zwei Modelle der 
Kirchenleitung in der katholischen Kirche mit „konziliare(r) Autorität“ „in Span-
nung zueinander stehen“2. Der Text spricht vom „Communio-Modell“ und vom 
„Hierarchie-Modell“. Auf diese beiden Formen, die Kirchenleitung theoretisch 
und praktisch darzustellen, hatten schon vorher Antonio Acerbi (1975) und Her-
mann Josef Pottmeyer (1980; 1983)3 aufmerksam gemacht. Auch Joseph Ratzinger 
unterscheidet „zwei Typen in der Konstruktion der Kollegialitäts- (und auch der 
Primats-)Idee“, einen Typus, der von der Gesamtkirche und dem Gesamtkollegi-
um ausgehe, und einen zweiten Typus, der sich an der Einzelkirche orientiere4 . 

1 Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Communio Sanctorum. Die Kirche als 
Gemeinschaft der Heiligen, Paderborn: Lembeck 2000.

2 Ebd., 87 (Nr. 174): „Zwei Kirchenbilder, die sich sachlich ergänzen, aufgrund ihrer histori-
schen Befrachtung aber in Spannung zueinander stehen, bekommen nun konziliare Autorität”.

3 A. Acerbi, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di communione nella 
„Lumen Gentium” (CNST 4), Bologna: EDB 1975; H.J. Pottmeyer, Kontinuität und Innovation in 
der Ekklesiologie des 2. Vatikanums. Das Problem der ausgebliebenen Vermittlung von 1. und 2. Va-
tikanum, „Theologische Quartalschrift“ 160 (1980), S. 277-294; H.J. Pottmeyer, Die zwiespältige 
Ekklesiologie des Zweiten Vaticanums – Ursache nachkonziliarer Konflikte, „Trierer Theologische 
Zeitschrift“ 92 (1983), S. 272-283.

4 J. Ratzinger, Die bischöfliche Kollegialität. Theologische Entfaltung, in: De Ecclesia. Bei-
träge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils, Bd. 2, Hrsg. G. Ba-
raúna, Freiburg: Verlag Herder 1966, S. 44-70, 56f: Er diagnostiziert ein „Erlöschen des Sinnes für 
die Bedeutung der Ortskirche“ in der lateinischen Kirche des 2. Jahrtausends und umgekehrt eine 
„Sprengung des gesamtkirchlichen Bewusstseins“ durch die Idee der Autokephalie der Ortskirchen 
in den Kirchen des Ostens. „Vielleicht wird man von hier aus geradezu zwei Typen in der Konstruk-
tion des Kollegialitäts- (und auch der Primats-) Idee unterscheiden können. Der eine geht von der 
Gesamtkirche und vom Gesamtkollegium aus. Seine übergeordnete Idee ist die Einheit aller Bischöfe 
in einem gesamtkirchlichen Kollegium, das Bischofsamt definiert sich von da aus geradezu als das 
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Ratzinger selbst hatte als Kurienkardinal mit seinem Kollegen Walter Kaspar über 
das Verhältnis von Gesamtkirche und Ortskirche und über den ontologischen oder 
chronologischen Vorrang der beiden Größen einen Disput ausgetragen, der ein 
wenig (und sehr analog) an die Grundentscheidungen von Platon und Aristoteles 
erinnerte5. Man kann diese beiden Modelle, die sich geschichtlich entwickelt haben 
und gegenwärtig in der katholischen Kirche durchaus im Widerstreit liegen, grosso 
modo den beiden vatikanischen Konzilien zuordnen6 .

Amt derer, die solche Verantwortung für die Gesamtkirche tragen, dass sie mit Recht zu dem sie lei-
tenden Kollegium gezählt werden können. … Von der Theologie der Väter her würde die Entfaltung 
des Gedankens den genau umgekehrten Weg nehmen: Weil jede ‚Teilkirche‘ nicht bloß Teil, sondern 
wahrhaft Kirche ist (was die besondere, mit keinem Staatswesen vergleichbare Eigentümlichkeit der 
von Wort und Eucharistie her bestimmten Kirche Jesu Christi darstellt, die sich spekulativen Verfas-
sungskonstruktionen widersetzt), darum hat derjenige, der an der Spitze einer Kirche steht, notwendig 
auch eine Bedeutung für die ganze Kirche überhaupt, die in den Einzelkirchen lebt. Der Papst ist dann 
nicht nebenher zu seiner gesamtkirchlichen Aufgabe ungeschickterweise auch noch Bischof einer 
Einzelgemeinde, sondern nur weil er Bischof einer Kirche ist, deshalb kann er überhaupt episcopus 
episcoporum sein, derart, dass alle Kirchen sich an der einen Kirche von Rom zu oientieren haben.“ 
Ratzinger weist darauf in, dass etwa bei Karl Rahner beide Sichtweisen begegnen. Vgl. Rahner, in: 
Karl Rahner – Joseph Ratzinger, Episkopat und Primat, QD 11, Freiburg: Herder 1961, S. 13-36 
(ortskirchlich); ders., Über den Episkopat, in: W. Stählin u.a., Das Amt der Einheit. Grundlegendes 
zur Theologie des Bischofsamtes, Stuttgart: Schwabenverlag 1964, S. 243-311, 253-257. 272 (in einer 
gesamtkirchlichen Perspektive).

5 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche 
über einige Aspekte der Kirche als Communio, VApS 107 (2. Mai 1992), hrsg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1992! Relevant 
ist der Disput von Walter Kasper und Joseph Ratzinger: Walter Kasper, Zur Theologie und Praxis 
des bischöflichen Amtes, in: Auf eine neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten – Herausforderungen 
– Wandlungen, hrsg. W. Schreer, G. Steins, München: Bernward bei Don Bosco 1999, S. 32-48; 
J. Ratzinger, L’ecclesiologia della Costituzione „Lumen Gentium“, in: Il Concilio Vaticano II. Re-
cezione e attualità alla luce del Giubileo, hrsg. R. Fisichella, Cinisella Balsamo: Edizioni San Paolo 
2000, S. 66-81; W. Kasper, Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche. Freundschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger, „Simmen der Zeit“ 125 (2000), 
S. 795-804; J. Ratzinger, Die große Gottesidee „Kirche“ ist keine Schwärmerei. Nicht nur eine 
Frage der Kompetenzverteilung: Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche aus der Sicht 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ v. 298 (22. Dezember 2000), 
S. 46. Zusammenfassung: M. Kehl, Zum jüngsten Disput um das Verhältnis von Universalkirche und 
Ortskirchen, in: Kirche in ökumenischer Perspektive . FS Walter Kasper, hrsg. P. Walter, K. Krämer, 
G. Augustin, Freiburg: Herder Freiburg; Auflage 2003, S. 81-101; auch: K. McDonnell, Pentecost in 
Relation to the Ontological and Temporal Priority of the Universal Church: The Ratzinger/Kasper 
Debate, in: Kirche in ökumenischer Perspektive . FS Walter Kasper, hrsg. P. Walter, K. Krämer, 
G. Augustin, Freiburg: Herder Freiburg; Auflage 2003, S. 102-114.

6 H.J. Pottmeyer, Die zwiespältige Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums – Ursache nachkonzili-
arer Konflikte, „Trierer Theologische Zeitschrift“ 92 (1983), S. 277: „In dem Nebeneinander der beiden 
Ekklesiologien spiegelt sich der ungelöste Konflikt der beiden ekklesiologischen Fraktionen auf den 
letzten beiden Konzilien. Während auf dem 1. Vaticanum die Vertreter der communio-Ekklesiologie 
eine Minorität bildeten, die vor der Schlussabstimmung das Konzil verließ, war es auf dem 2. Va-
ticanum umgekehrt. Hier bildeten die Vertreter der hierarchologischen Ekklesiologie die Minorität, 
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1. DAS MODELL DER COMMUNIO (BZW. DER KOINONIA)

Im Abschlussbericht der ersten Phase des offiziellen anglikanisch-katholischen 
Dialogs auf Weltebene7 (=ARCIC I) war „Koinonia“ das Schlüsselwort. Aller-
dings gilt schon gleich zu Beginn festzuhalten: In der katholischen Kirche sind 
die kirchlichen Leitbilder „Communio“ und „Hierarchie“ oder besser „Iurisdictio“ 
nicht chemisch rein realisiert. Das heißt: Die katholische „Communio“ etwa des 
Vaticanum II ist nicht schlechthin identisch mit der Praxis des ersten Jahrtausends 
oder der heutigen Orthodoxen Gemeinschaft.

Ausgangspunkt des ersten Modells der Kirchenleitung ist die „Ortskirche“ oder 
„Teilkirche“ (= die Diözese), wie es im Sprachgebrauch von Kapitel 3 der Kirchen-
konstitution „Lumen Gentium“ heißt8. In jeder Ortskirche, in denen (in quibus) 
und aus denen (ex quibus) „die eine und einzige katholische Kirche“ besteht (LG 
23,2), ist jeweils die Kirche Christi „wahrhaft anwesend“ (vere adest) (LG 26,1). 
Nach LG 14,2 ist die Kirche (in ihrer sichtbaren Gestalt) durch drei Wesensele-
mente konstituiert, nämlich das Glaubensbekenntnis (vinculum symbolicum), die 
Sakramente (vinculum liturgicum) und die kirchliche Leitung und Gemeinschaft 
(vinculum sociale vel hierarchicum), die stets das bischöfliche Amt einschließt. 
Diese Bestimmung, die auf Robert Bellarmin zurückgeht9, d.h. die traditionelle 

aber eine Minderheit mit großem Einfluss, welche in der communio-Ekklesiologie einen Gegensatz 
zum 1. Vaticanum sah. Um einen Konflikt wie auf dem vorhergehenden Konzil zu vermeiden, ließ 
der Papst die nota praevia einfügen, die u.a. die völlige Handlungsfreiheit des Papstes gegenüber der 
kollegialen Mitwirkung des Episkopats betont. Auch fällt auf, dass in der Kirchenkonstitution überall 
dort, wo von der Gesamtverantwortung des Bischofskollegiums die Rede ist, fast ängstlich immer 
zugleich die Rechte des Primats hervorgehoben werden. So erscheint die kollegiale Verantwortung als 
eine den Primat bedrohende oder einschränkende Konkurrenz. Die ekklesiologische Wende, die das 
2. Vaticanum vollzog, als es das nunmehr zweite Kapitel der Kirchenkonstitution über das Volk Gottes 
dem nunmehr dritten Kapitel über die Hierarchie vorordnete, diese Wende hat nicht durchschlagen 
können. Es blieb bei einem Nebeneinander zweier unterschiedlicher und gegenläufig akzentuierter 
Ekklesiologien, die nicht miteinander vermittelt sind.“

7 Anglican – Roman Catholic International Commission, The Final Report. Windsor, September 
1981, London: S.P.C.K. 1982.

8 LG 26,1: „Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der 
Gläubigen anwesend (vere adest in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus), die in 
der Verbundenheit mit ihren Hirten auch selbst Kirchen heißen.“ Vgl. auch LG 23,2: „Die Bischöfe 
die den Teilkirchen vorstehen, üben als einzelne ihr Hirtenamt über den ihnen anvertrauten Anteil 
des Gottesvolkes, nicht über andere Kirchen und nicht über die Gesamtkirche aus (Singuli episcopi, 
qui particularibus Ecclesiis praeficiuntur, regimen suum pastorale super portionem Populi Dei sibi 
commissam, non super alias Ecclesias neque super Ecclesiam universalem exercent).“

9 R. Bellarmin, Opera Omnia, Bd. 2, hrsg. v. J. Fèvre, Paris: Giuliano 1870, S. 317 (= Contro-
vers. IV 3, 2): „Nostra autem sententia est, Ecclesiam … illam unam et veram esse coetum hominum 
ejusdem Christianae fidei professione, et eorumdem Sacramentorum communione colligatum, sub 
regimine legitimorum pastorum, ac praecipue unius Christi in terris Vicarii Romani Pontificis.” Bel-
larmin betont im dritten Glied die Verbindung mit dem Bischof von Rom (ebd., 318): „Tres enim sunt 
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katholische Auffassung von den drei „sichtbaren Banden der Gemeinschaft“ bzw. 
den „tria vincula“10, findet sich auch in anderen Texten des Vaticanum II (UR 2,4; 
OE 2)11. Wo diese drei Elemente vollständig vorhanden sind, spricht man von 
„Kirche“. Der Streitpunkt, dessen Existenz z.B. den lutherischen oder reformierten 
Kirchen in dieser Elementenekklesiologie gewöhnlich abgesprochen, in der Ortho-
doxen Gemeinschaft aber durchaus anerkannt wird, ist das Institut des Episkopates 
(apostolische Sukzession)12. Paul VI. hat deshalb die Orthodoxe Gemeinschaft ganz 
selbstverständlich als „Schwesterkirche“ apostrophiert13. Wenn (z.B. bei manchen 
christlichen Gemeinschaften, die sich als „protestantisch“ oder „evangelisch“ ver-
stehen) nur einzelne dieser Elemente vorhanden sind, redet das Ökumenedekret 
„Unitatis Redintegratio“ von „kirchlichen Gemeinschaften“ (z.B. UR 19)14. Diese 

partes hujus definitionis, Professio verae fidei, Sacramentorum communio et subjectio ad legitimum 
pastorem Romanum Pontificem“.

10 Vgl. Weltkatechismus, Nr. 815; Ökumenisches Direktorium, Nr. 12.
11 Zum Ganzen: Y. Congar, Die Wesenseigenschaften der Kirche, in: Mysterium Salutis. Grund-

riss heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. J. Feiner, M. Löhrer, Bd. 4/1, Einsiedeln 1972, S. 357-599, 
372-395 (bes. 372-375). Als biblische Begründung nennt er Apg 2,42.

12 Vgl. dazu Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung Dominus Iesus. Über die Einzigkeit 
und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche (VApS 148) (6. August 2000), hrsg. v. Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2000, Nr. 17: „Es gibt also eine einzige Kirche Christi, die 
in der katholischen Kirche subsistiert und vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemein-
schaft mit ihm geleitet wird. Die Kirchen, die zwar nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande, wie die apostolische Sukzession und die gültige 
Eucharistie mit ihr verbunden bleiben, sind echte Teilkirchen. Deshalb ist die Kirche Christi auch 
in diesen Kirchen gegenwärtig und wirksam, obwohl ihnen die Gemeinschaft mit der katholischen 
Kirche fehlt, insofern sie die katholische Lehre vom Primat nicht annehmen, den der Bischof von 
Rom nach Gottes Willen objektiv innehat und über die ganze Kirche ausübt. Die kirchlichen Gemein-
schaften hingegen, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit 
des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn; die in 
diesen Gemeinschaften Getauften sind aber durch die Taufe Christus eingegliedert und stehen deshalb 
in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der Kirche“. Zur Diskussion 
um „Dominus Iesus“: „Dominus Iesus“. Anstößige Wahrheit oder anstößige Kirche? Dokumente, 
Hintergründe, Standpunkte und Folgerungen, hrsg. v. Michael J. Rainer, Münster 2001. Das Problem 
der Anglikanischen Gemeinschaft und der Anerkennung der anglikanischen Weihen stellt sich noch 
einmal besonders. Vgl. Anglican Orders. Essay on the Centenary of Apostolicae Curae, 1896-1996, 
hrsg. v. R. W. Franklin, Harrisburg: Morehouse Publishing 1996.

13 Gemeinsame Erklärung von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras I. v. 28. Oktober 1967, 
in: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessio-
neller Gespräche auf Weltebene 1931-1982, hrsg. und eingel. v. H. Meyer, H. J. Urban, L. Vischer, 
Paderborn: Bonifatius-Druckerei 1983, S. 524f. Y. Congar, Note sur les mots „Confession“, „Église“ 
et „Communio“, Irén. 23 (1950), S. 3-36, 23-25, gibt zahlreiche Belege für die Qualifizierun der 
orthodoxen Gemeinschaften als „Kirchen“ seit der Trennung zwischen Ost und West in päpstlichen 
und konzilaren Lehrschreiben schon vor dem Vaticanum II. Der Artikel findet sich auch in: Y. Congar, 
Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l’Oecuménisme, Paris: Cerf 1964, S. 211-242.

14 Der Komm. v. Johannes Feiner erklärt zur Stelle (LThK2 13, 110): Das Dekret spezifiziert 
nicht, „welche von diesen Gemeinschaften (im christlichen Abendland neben der katholischen Kirche; 
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Definition von „Kirche“ unter Einschluss des Bischofsamtes hat die Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen mindestens 
als anzustrebendes Ideal übernommen, wenn im „Lima-Dokument“ (1982)15 die 
christlichen Kirchen, die kein Bischofsamt haben, „gebeten“ werden, „zu erkennen“, 
dass das „Zeichen der bischöflichen Sukzession“ „die Kontinuität mit der Kirche 
der Apostel“ „stärken und vertiefen wird“16 .

„In“ den Ortskirchen und „aus“ ihnen besteht also „die eine und einzige ka-
tholische Kirche“ (LG 23,1). Jede dieser Kirchen gruppiert sich um ihren Bischof. 
Der Bischof habe, heißt es in der Kirchenkonstitution, drei Hauptaufgaben. Er sei 

Anm. W. K.) vom katholischen Standpunkt aus als Kirchen im theologischen Sinn zu bezeichnen 
sind. Niemand bestreitet katholischerseits diese Bezeichnung für die altkatholische Kirche mit ihrer 
apostolischen Sukzession und ihrem gültigen Priestertum und ihrer vollgültigen Eucharistie. Was die 
Anglikanische Gemeinschaft anbelangt, so wird auch von einzelnen katholischen Theologen die Frage 
nach der Gültigkeit der anglikanischen Weihe neu gestellt.“ Bei den Lutheranern, den Reformierten 
und den evangelischen Freikirchen gilt es sehr genau zu unterscheiden. Ebd., 55f: „Kardinal König 
von Wien schlug in der Konzilsdiskussion vor, man sollte diese (nichtkatholischen christlichen; 
Anm. W. K.) Gemeinschaften als Communitates ecclesiales bezeichnen. Damit würde einerseits 
zur Geltung gebracht, dass ihnen kirchlicher Charakter eigne und dass sie an ihren Gläubigen die 
Aufgabe der Kirche erfüllen, und andererseits käme zum Ausdruck, dass diesen Gemeinschaften 
nach katholischem Glauben zum vollen Kirche-Sein in je verschiedenem Maß konstitutive Ele-
mente fehlen. Andere Konzilsväter gingen weiter und wünschten, dass auch die nichtkatholischen 
Gemeinschaften als Ecclesiae bezeichnet werden sollten… Dabei wurde allerdings betont, dass der 
Begriff Kirche hier in einem analogen Sinn zu verstehen sei. Für die Bezeichnung der orthodoxen 
Gemeinschaften als Kirchen ergab sich keine Schwierigkeit, da dies der traditionellen Terminologie 
der katholischen Kirche entspricht und sachlich darin begründet ist, dass diese Gemeinschaften durch 
das in apostolischer Sukzession stehende Bischofsamt und alle gültigen Sakramente die wesentlichen 
kirchlichen Elemente besitzen, die sie zu Einzelkirchen konstituieren, und ihnen nur die verbindende 
Beziehung zum Träger des Petrusamtes als dem hierarchischen Faktor der Einheit aller Einzelkirchen 
fehlt. … Anders liegen die Verhältnisse bei den von Rom getrennten Gemeinschaften des Westens, 
da hier auf jeden Fall nicht allgemein gesagt werden kann, sie würden durch das Bischofsamt mit 
apostolischer Sukzession und durch die Vollzahl der Sakramente zu Einzelkirchen im Vollsinn des 
Wortes konstituiert. In gleicher Weise wie von den orthodoxen Kirchen kann dies mit Sicherheit nur 
von den altkatholischen Kirchen gesagt werden. Ob der Begriff Kirche im theologischen Sinn auch 
verwendet werden kann, wenn das Bischofsamt mit apostolischer Sukzession nicht (oder nicht sicher) 
vorhanden und nur ein Teil der Sakramente anerkannt ist, wie dies bei den Reformationskirchen der 
Fall ist, darüber gingen die Meinungen der Konzilsväter auseinander. Dazu kommt, dass einzelne 
reformatorische Gemeinschaften sich selbst nicht als Kirchen bezeichnen wollen.“

15 Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission für Glaube und Kir-
chenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, abgedruckt in: Dokumente wachsender Über-
einstimmung (Anm. 13), S. 545-585.

16 Ebd., 584 (Nr. 53b): „Kirchen, ohne bischöfliche Sukzession und in Treue zum apostolischen 
Glauben und seiner Sendung lebend, haben ein Amt des Wortes und der Sakramente, wie es durch den 
Glauben, die Praxis und das Leben dieser Kirchen klar bezeugt wird. Diese Kirchen werden gebeten, 
zu erkennen, dass die Kontinuität mit der Kirche der Apostel durch die sukzessive Handauflegung der 
Bischöfe tiefen Ausdruck findet und dass, obwohl ihnen vielleicht die Kontinuität der apostolischen 
Tradition nicht fehlen mag, dieses Zeichen jene Kontinuität stärken und vertiefen wird. Sie müssen 
vielleicht das Zeichen der bischöflichen Sukzession wieder neu entdecken“.
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a) der Verkünder schlechthin der Botschaft des Evangeliums in seiner Diözese 
(LG 25), b) „mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet“ der Verwalter 
der Sakramente und insbesondere der letztverantwortliche Leiter der Eucharistie 
(LG 26) und c) der entscheidende Hirte in seiner Ortskirche (LG 27). Das sind die 
bekannten drei Grundfunktionen des Bischof in der Beschreibung des Vaticanum 
II, die in der Praxis allerdings oft eben so viele „Fiktionen“ sind17, da die Diözesen 
in vielen Ländern viel zu groß geschnitten sind, als dass ein Mensch allein diese 
„Ämter“ (munera) (LG 25,1) tatsächlich real ausüben könnte. Mitarbeiter des Bi-
schofs sind zunächst (kollektiv) das Kollegium der Priester (LG 28,2: „Als sorgsame 
Mitarbeiter, als Hilfe und Organ der Ordnung der Bischöfe [ordinis Episcopalis] 
bilden die Priester, die zum Dienst am Volke Gottes gerufen sind, in Einheit mit 
ihrem Bischof ein einziges Presbyterium [unum presbyterium]…“) und gestuft 
das Kollegium der Diakone (LG 29,1: „In der Hierarchie eine Stufe tiefer stehen 
die Diakone… Mit sakramentaler Gnade gestärkt, dienen sie dem Volke Gottes in 
der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der Liebestätigkeit in Gemeinschaft mit 
dem Bischof und seinem Presbyterium“). Priester und Diakone haben Anteil am 
Dienstamt des Bischofs. Auch hier lässt sich eine Entwicklung konstatieren18. „Die 
Hervorhebung der Rolle einer Person innerhalb des Kollegiums der Amtsträger, d.h. 
der Funktion des Bischofs, erscheint erst in nachneutestamentlichen Quellen (vor 
allem in den Briefen des Ignatius von Antiochia; Anm. W. K.) und hat sich dann 
im Laufe des 2. Jahrhunderts überall durchgesetzt (monarchischer Episkopat).“19 
Nicht immer war in der Folgezeit das Presbyterkollegium die wichtigste Mitar-
beitergruppe des Bischofs. In der frühen Kirche (z.B. in Rom) waren die Diakone 
die Verantwortlichen für die kirchliche Vermögensverwaltung20, d.h. konkret die 
Friedhofs- und Finanzverwaltung. Das zeigt sich im Institut des Archidiakons, der 
seit dem 4. Jahrhundert der Bevollmächtigte des Bischofs in der Armenfürsorge, 
der Leitung der bischöflichen Verwaltung und der Dienstaufsicht über den niederen 
Klerus war21. Der Archidiakon als Vorsitzender des Diakonenkollegiums war etwa 

17 A. Ganoczy, „Größe und Elend” der tridentinischen Ämterlehre, „Concilium“ 8 (1972), 
S. 741-747, 745. Karl Rahner, in: K. Rahner, J. Ratzinger, Episkopat und Primat (Anm.4), S. 114, 
spricht davon, dass ein Bistum so groß sein müsse, dass es „innerhalb seines eigenen Lebens auch 
alle Funktionen der Kirche … vollziehen und leben kann”. Vgl. J. Lécuyer, Das dreifache Amt des 
Bischofs, in: De Ecclesia (Anm. 54), S. 166-188. Zum Hintergrund: L. Schick, Das Dreifache Amt 
Christi und der Kirche. Zur Entstehung und Entwicklung der Trilogien, EHS.T 171, Frankfurt: Gang 
Verlag 1982; auch: ders., Die Drei-Ämter-Lehren nach Tradition und Zweitem Vatikanischen Konzil, 
„Internationale Katholische Zeitschrift Communio“ 10 (1981), S. 57-66.

18 Vgl. dazu M. Garijo-Guembe, Gemeinschaft der Heiligen. Grund, Wesen und Struktur der 
Kirche, Düsseldorf: Patmos-Verlag 1988, S. 182-193.

19 M. Garijo-Guembe, Gemeinschaft der Heiligen, S. 185.
20 J. A. Jungmann, Art. Diakon. II. Der Diakon in der Geschichte, in: LThK2 3, 319-321, 320.
21 Das Amt, das zuweilen fast in Konkurrenz zum Bischof trat, bestand mit wechselnden Auf-

gabenzuschreibungen vereinzelt bis ins 19. Jahrhundert: A. Franzen, Art. Archidiakon, in: LThK2 1, 
824f; M. Groten, Art. Archidiakon, in: LThK3 1, 947f.
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in Rom der offenkundige Bischofskandidat bei einer Sedisvakanz. Ein Datum, 
dass eine Gewichtsverteilung im Einfluss bezeichnet, lässt sich vielleicht sogar 
angeben. 250 wurde Bischof Fabian von Rom mitsamt seinen engsten Mitarbeitern, 
den sieben Diakonen, verhaftet. Erst ein Jahr später konnte der neue Bischof Cor-
nelius gewählt werden. In dieser Zeit und seit dieser Phase des Interregnums war 
in Rom das Presbyterkollegium, das von den staatlichen Behörden damals nicht 
angetastet worden war, die entscheidende Gruppe der verantwortlichen Mitarbeiter 
des Bischofs.

Die drei Ämter bzw. Funktionen erhält der Einzelbischof durch seine Weihe 
(LG 21,2)22. Damit wendet sich das Vaticanum II gegen eine einflussreiche Schul-
theologie, die einige dieser Funktionen und insbesondere den Hirtendienst bzw. 
den Dienst der Leitung nicht aus der Weihe, sondern aus der Beauftragung (missio 
canonica) durch eine übergeordnete Instanz (z.B. den Papst) herleitet23. Die Weihe 
ist zugleich die Eingliederung in das Kollegium der Bischöfe (LG 22,1). Das zeigt 
auch der schon sehr früh eingeführte Weiheritus, der die Teilnahme mehrerer Bi-
schöfe an der Bischofsweihe eines Kandidaten vorsieht24 .

a) Weltkirchlich gesehen werden dem Einzelbischof ebenfalls drei Ämter zu-
geschrieben. Aufgrund der Weihe und der Eingliederung in das Kollegium 
übt der Einzelbischof in seiner Diözese eine Gewalt (potestas) aus, die von 
niemandem delegiert ist. LG 27,1 betont, dass den Bischöfen diese Gewalt, 
„die sie im Namen Christi persönlich ausüben“, „als eigene, ordentliche und 
unmittelbare“ (propria, ordinaria et immediata) zukommt. Die Bischöfe sind 
deshalb „nicht als Stellvertreter der Bischöfe von Rom zu verstehen, denn 
sie haben eine ihnen eigene Gewalt inne“ (LG 27,2).

b) Der Einzelbischof ist weiter der Träger einer nichthoheitlichen („nicht in 
einem hoheitlichen Akt“) Pflicht der „Sorge“ (sollicitudo) für die Gesamt-
kirche (LG 23,3). Das bezieht sich besonders auf die Nachbardiözesen oder 
die Diözesen einer Region (Bischofskonferenz) und auf Ortskirchen in Not, 
zumal in Gebieten der Mission (LG 23,4). Allerdings gibt es hier keinen 

22 LG 21,2: „Die Heilige Synode lehrt …, dass durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihe-
sakramentes übertragen wird. … Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der Heiligung auch die 
Ämter der Lehre und der Leitung, die jedoch ihrer Natur nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft 
mit Haupt und Gliedern des Kollegiums ausgeübt werden können”.

23 Vgl. den Komm. v. Karl Rahner zur Stelle: LThK2 12, 219.
24 LG 22,1: „Schon die uralte Disziplin, dass die auf dem ganzen Erdkreis bestellten Bischöfe 

untereinander und mit dem Bischof von Rom im Bande der Einheit, der Liebe und des Friedens 
Gemeinschaft hielten, desgleichen das Zusammentreten von Konzilien zur gemeinsamen Regelung 
gerade der wichtigeren Angelegenheiten in einem durch die Überlegung vieler abgewogenen Spruch 
weisen auf die kollegiale Natur und Beschaffenheit des Episkopates hin. Diese beweisen die im 
Lauf der Jahrhunderte gefeierten ökumenischen Konzilien. Darauf deutet aber auch schon der früh 
eingeführte Brauch hin, mehrere Bischöfe zur Teilnahme an der Erhebung eines Neuerwählten zum 
hohenpriesterlichen Dienstamt beizuziehen. Glied der Körperschaft der Bischöfe wird man durch die 
sakramentale Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums”.
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rechtlichen Anspruch dieser Ortskirchen gegenüber einem konkreten Diö-
zesanbischof, wohl aber einen moralischen und allgemein-christlichen, da 
sich die Pflicht zur Sorge auf „Christi Stiftung und Vorschrift“ (ex Christi 
institutione et praecepto) (LG 23,3) beruft.

c) Schließlich ist der Einzelbischof als Mitglied des Bischofskollegiums (ge-
meinsam mit dem Bischof von Rom als dem Haupt dieses Kollegiums) 
„Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche“ (LG 22,2).

Diese Ekklesiologie baut die Struktur der Kirche von der Praxis der Feier der 
altkirchlichen Eucharistie her auf (als Communio innerhalb der Ortskirche)25. Igna-
tius von Antiochia hebt den Bischof deswegen hervor, „weil man ohne ihn weder 
taufen noch das Liebesmahl halten darf“. Die beiden Grundsakramente der Kirche 
(zur Initiation in die Communio und zur Feier der Communio) sind also ohne den 
Bischof nicht legitim. „Jene Eucharistiefeier gelte als zuverlässig, die unter dem 
Bischof oder einem von ihm Beauftragten stattfindet.“26 Der reguläre Vorsitzende 
bzw. Leiter der Eucharistie ist der Bischof.

Auch die Communio zwischen den Ortskirchen geschieht über den jeweiligen 
Ortsbischof27. Die Bischöfe teilen sich gegenseitig ihre Wahl mit und führen ein 
Verzeichnis aller oder wenigstens der bedeutendsten Bischöfe, mit denen sie in 
Communio stehen. Diese Bischofslisten haben also die Funktion, die Communio 
zu ermöglichen. Weiter informieren sich die Bischöfe über die Verurteilung und den 
Ausschluss aus der Communio (Ex-Communicatio) von Häretikern, damit diese 
nicht in einer anderen Ortskirche Aufnahme finden. „Ausdruck dieser Communio 
sind auch die ‚Kommunionbriefe‘ oder ‚Friedensbriefe‘, welche die Bischöfe für 
Reisende oder für Christen, die den Wohnsitz wechseln, verfassen. Wer einen 
solchen Kommunionbrief vorweist, wird als Christ und Angehöriger der Catho-
lica in der Gemeinde zugelassen; er darf an der Eucharistiefeier teilnehmen und 
außerdem die christliche Gastfreundschaft beanspruchen; er wird als Fremder auf 
Gemeindekosten beherbergt. Solche Kommunionbriefe, die für die ganze Kirche 
gelten, können nur Bischöfe ausstellen.“28 Diese Kommunionbriefe (litterae com-
municatoriae) werden von Tertullian erwähnt29: „So sind denn die vielen Kirchen, 

25 Vgl. Garijo-Guembe, Gemeinschaft der Heiligen (Anm. 18), S. 182-186. Dort Belege aus der 
Patristik .

26 Smyrn. 8,2; vgl. auch Phil. 4.
27 Beispiele bei K. Schatz, Der päpstliche Primat. Seine Geschichte an den Ursprüngen bis zur 

Gegenwart, Würzburg: Echter 1990, S. 31f.
28 K. Schatz, Der päpstliche Primat, S. 31.
29 Tertullian, De praescr. haer. 20, 7f : „Itaque tot ac tantae ecclesiae una est illa ab apostolis 

prima, ex qua omnes. Sic omnes primae et omnes apostolicae, dum una omnes. Probant unitatem 
communicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio hospitalitatis”. Zit. nach der Ausgabe: 
Tertullian, De praescriptione haereticorum (SQS 1. Reihe H. 3), hrsg. v. Erwin Preuschen, Tübingen: 
Mohr Verlag 21910, S. 15. Zur Praxis der frühen Communio: L. Hertling, Communio und Primat. 
Kirche und Papsttum in der christlichen Antike, US 17 (1962), S. 91-125; F. Heiler, Altkirchliche Au-
tonomie und päpstlicher Zentralismus (Die katholische Kirche des Ostens und Westens 2), München: 
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die aus der einen entstanden sind, selbst die eine apostolische Urkirche. Alle sind 
ursprünglich, alle sind apostolisch; alle beweisen ihre Einheit, denn sie haben die 
Gemeinschaft des Friedens, den Namen der Brüderschaft und die Briefgemein-
schaft (contesseratio) der Gastfreundschaft.“ Das Modell funktioniert zunächst 
einmal auf der Basis der grundsätzlichen Gleichheit und Gleichberechtigung der 
Ortskirchen und ihrer jeweiligen Bischöfe. Allerdings ist keine Ortskirche für sich 
autark. Das zeigt sich z.B. darin, dass bei der Bestellung des jeweiligen Ortsbi-
schofs die Mitbeteiligung der konkreten Ortsgemeinde und die Letztentscheidung 
der Nachbarbischöfe, die den Kandidaten bestätigen müssen, durchaus ineinan-
dergreifen. Im Konfliktfall, wenn die Communio gestört ist (durch die Rivalität 
zweier Kandidaten, die sich gegenseitig die Bischofskathedra streitig machen, 
oder durch die gegenseitige „Exkommunikation“ zweier Bischöfe und damit ihrer 
Ortsgemeinden), ist entscheidend die allgemeine, d.h. die „katholische“ Commu-
nio. Darauf hat im Streit mit den Donatisten Augustinus hingewiesen: „Securus 
iudicat orbis terrarum“ (der gesamte christliche Erdkreis gibt ein sicheres Urteil 
ab)30. Eine Winkelkirche, deren Communio nur auf eine Region oder ein Land 
begrenzt ist, ist ohne Belang, da sie das Merkmal der wahren Communio, nämlich 
den grundsätzlichen Bezug zur Gesamtchristenheit, die über den ganzen Erdkreis 
verbreitet ist, nicht besitzt. Bei aller grundsätzlichen Gleichheit der Bischöfe sind 
einige Bischofssitze doch bedeutsamer als andere. Eine Schlüsselstellung haben 
Bischöfe in Städten, die ohnehin zentrale Verkehrsmittelpunkte im römischen Reich 
sind. Zu diesen Knotenpunkten des Verkehrs und des Handels gehören in den ersten 
Jahrhunderten Karthago in Nordafrika, Alexandria in Ägypten und natürlich Rom. 
Neben diesem eher soziologischen Aspekt trat aber auch ein theologischer. In der 
Auseinandersetzung mit der Gnosis hoben die großkirchlichen Autoren besonders 

Verlag von Ernst Reinhardt 1941; J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, 
Düsseldorf: Patmos-Verlag 1969, S. 121-146. 201-224.

30 Das Diktum „Quapropter securus iudicat orbis terrarum bonos non esse, qui se dividunt ab 
orbe terrarum in quacum parte terrarum” wurde von Augustinus in der Auseinandersetzung mit den 
Donatisten geprägt (Contra epistulam Parmeniani III 4, 24 [CSEL 51, 131]). Es erklärt, dass eine 
Regional- oder Winkelkirche schon deswegen nicht den Anspruch erheben könne, die (katholische) 
Kirche zu sein, weil sie sich von dieser weltweiten (katholischen) Kirche separiert habe. Der spätere 
Kardinal Nicolas Wiseman hatte diesen Ausspruch in einem Artikel in der „Dublin Review” (Au-
gust 1839) auf die römische Kirche in England bezogen, die allein eine weltweite Verbreitung habe, 
während die anglikanische Kirche von England (als Regionalkirche) sich nur auf einen Teil der Welt 
beschränke. In seiner Autobiographie beschreibt John Henry Newman die Lektüre dieses Satzes in 
der Form einer Bekehrung (von der Via Media der Church of England zur Katholizität der Kirche 
von Rom). J. H. Newman, Apologia pro Vita Sua (1864), Taschenbuchausgabe: London: Cambridge 
Scholars Publishing 1972, S. 185: „For a mere sentence, the words of St. Augustine, struck me with 
a power which I never had felt from any words before. … they were like the ‘Tolle, lege, – tolle, 
lege,’ of the child, which converted St. Augustine himself. ̓ Securus judicat orbis terrarum!ʼ By those 
great words of the ancient Father, the theory of the Via Media was absolutely pulverised”. Zu den 
Umständen dieser Entdeckung: I. Ker, John Henry Newman. A Biography, Oxford (1988) Taschen-
buchausgabe: London: Oxford University Press 21990, S. 182-184.
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auf die apostolische Tradition ab, die sie in den Ortskirchen gewährleistet sahen, 
in denen Apostel gewirkt hatten oder begraben waren (apostolicae sedes). Als sol-
che Kirchen wurden genannt Jerusalem, Philippi, Korinth, Ephesus, Thessaloniki, 
Antiochia, Alexandria und Rom.

Man kann dieses Modell graphisch mit einem Geflecht von Ringen (= Ortskir-
chen) darstellen. Im Kontext dieser Kirchensicht ist Rom in mehrfacher Hinsicht 
als bedeutende Ortskirche wichtig, nämlich als zentraler Verkehrsmittelpunkt und 
als Kommunikationszentrum, als die entscheidende apostolische Kirche im latei-
nischen Westen, als Stadt des Petrus und des Paulus und als christliche Modellkir-
che aufgrund der allmählich anwachsenden römischen Christengemeinde, deren 
sozial-karitative Kompetenz und Zeugnisbereitschaft in der Verfolgung anerkannt 
waren. Der Bischof von Rom ist zunächst herausragend als Bischof von Rom31 . 
Eine Variante dieses Modells bildete sich im 6. Jahrhundert in der Theorie und 
wenigstens teilweisen Realität der „Pentarchie“ heraus. Die fünf Patriarchate in der 
Reihenfolge Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem wurden als 
die wichtigsten Einheitszentren der kirchlichen Communio genannt. Die anderen 
Kirchen mussten mit ihnen im Glauben und in der Eucharistiefeier in Communio 
stehen. „Seit Konstantinopel III (680/81) galt ein Konzil dann als ökumenisch, 
wenn an ihm Vertreter aller fünf Patriarchen teilnahmen. In der späteren Zeit (8./9. 
Jahrhundert) wird die Pentarchie immer mehr ideologisiert: Die fünf Patriarchen 
sind die fünf Säulen, auf denen die Kirche gebaut ist; auf ihnen ruht die Unfehl-
barkeit der Kirche: Sie können nicht alle zusammen irren; selbst wenn vier von 
ihnen vom wahren Glauben abfallen, wird der fünfte rechtgläubig bleiben und 
dann die übrigen zurückführen. Sie werden als die wahren Nachfolger der Apostel 
gesehen.“32 Allerdings schwand die reale kirchenpolitische Bedeutung der Theorie 
der Pentarchie spätestens seit dem Einbruch des Islam in Palästina und Nordafrika, 
der eine faktische kirchliche Vorrangstellung von Alexandria und Antiochia (und 
die geringe Bedeutung, die Jerusalem seit dem 2. Jahrhundert allenfalls noch besaß) 
als in jeder Beziehung obsolet erscheinen ließ.

31 G. L. Müller, Der römische Primat. Ein Ansatz zu seiner dogmatisch-theologischen Begrün-
dung, „Münchener Theologische Zeitschrift“ 38 (1987), S. 65-85, 80: „Der Papst kann den Primat, 
durch den er die Einheit und Apostolizität des Episkopates und damit der ganzen Kirche verwirklicht, 
einzig und allein dadurch darstellen, aktiv bewirken und bezeugen, weil er Bischof der Kirche von 
Rom ist, die aus der Überlieferung des Apostels Petrus hervorgeht, in dem die Einheit des Apostel-
kollegiums verbürgt ist. Das primatiale Amt des römischen Bischofs ist nicht ein äußerer Zusatz 
zu seinem römischen Bischofsamt, sondern ein einschlußweise mitgegebenes Element an diesem, 
nämlich als Bischof in der Nachfolge des Apostels Petrus die Einheit des Episkopates in der Vielzahl 
der Bischöfe und ihrer Kirchen durch seine Person bischöflich (als Hirte und Lehrer) zu verkörpern 
und so im Gegensatz zur Auflösung der Kirche durch Irrlehre und Spaltung ihr sichtbares centrum 
unitatis zu sein”.

32 K. Schatz, Der päpstliche Primat (Anm. 27), S. 67f. Zur Pentarchietheorie: F.R. Gahbauer, 
Die Pentarchietheorie. Ein Modell der Kirchenleitung von den Anfängen bis zur Gegenwart (FTS 
42), Frankfurt: Knecht 1993.
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Vorschläge zur Reform des Papsttums, die innerhalb der Strukturvorgaben 
dieses Modells denken, fordern in der Regel, dass das Bischofsamt des römischen 
Bischofs stärker gewichtet werden müsste, etwa in dem Sinne eines Pastoralprimates 
und eines Vorranges in der Liebe und im Glauben in der Leitung der römischen 
Ortskirche, so dass diese geradezu eine Musterdiözese wird, an der sich die anderen 
Diözesen orientieren.

2. DAS MODELL DER IURISDICTIO

Im Modell der Communio fallen gewöhnlich das Sakrament des Ordo und 
die Funktion auf der einen Seite und die Verbindung von Region und Auftrag auf 
der anderen zusammen. Der zum jeweiligen Bischof einer Region Bestellte und 
Geweihte übt (einschließlich seiner Mitarbeiterkollegien) seine Funktionen im 
Dienst an den Menschen aus, die in diesem Gebiet leben. Die Kirche realisiert 
sich in den konkreten Ortsgemeinden und hier zumal in der aktuellen Feier der 
Eucharistie. Aber so sehr jede dieser Ortskirchen auch schon vollgültig und ganz 
Kirche ist, so ist sie doch noch nicht die ganze Kirche. Denn neben ihr stehen die 
anderen Ortskirchen. In den Worten von Joseph Ratzinger ausgedrückt33: „Obwohl 
die vorhin geschilderte Struktur als solche eine Ganzheit ist, genügt sie sich doch 
nicht einfach selbst, sondern weist als Struktur der Einzelgemeinde einen offe-
nen Punkt auf: Sie ist nur dann vollständig, wenn der Bischof nicht allein steht, 
sondern seinerseits in Kommunion gemeinschaft lebt mit den anderen Bischöfen 
der anderen Kirchen Gottes.“ Durch diesen Bezug auf die anderen Kirchen, der 
notwendig ist und bleibt, entsteht im Konfliktfall das Problem der Autorität. Wer 
hat das Sagen und das letzte Wort, wenn die Communio innerhalb der Ortskirche 
oder zwischen den Ortskirchen in Gefahr gerät? „Was geschieht, wenn diese 
gesamtkirchliche Einheit und Solidarität nicht mehr greifbar sein sollte? Wenn 
also tiefgreifende Spaltungen nicht mehr bloß einzelne Kirchen, sondern die 
ganze Kirche in Mitleidenschaft ziehen, Synoden gegen Synoden stehen und die 
eine Synode das annullieren sollte, was die andere festgesetzt hatte? Wenn also 
teilkirchlich keine Lösung mehr möglich war?“34 Im 4. Jahrhundert stellte sich 
genau diese Situation ein.

Die Ekklesiologie der Iurisdictio ist der Versuch, auf diese Fragen eine Antwort 
zu geben. Das Wort „Iurisdictio“ entstammt der antik-römischen Rechtssprache, die 
auf diese Weise vor allem die Gerichtsgewalt und konkret die Zivilgerichtsbarkeit 
beschreibt. „Im kanonischen Recht hat der Jurisdiktionsbegriff eine bereits im römi-

33 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes (Anm. 29), S. 206.
34 K. Schatz, Der päpstliche Primat (Anm. 27), S. 35.
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schen Recht anzutreffende Erweiterung erfahren und umschließt alle Funktionen der 
kirchlichen Hoheitsgewalt (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung).“35 Es 
geht also darum, rechtliche Zuständigkeiten und die jeweiligen Träger der rechtlich 
festgelegten Vollmachten zu bestimmen. Die Ekklesiologie der Iurisdictio findet sich 
in Ansätzen seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts im Westen; „sie wird, von 
einzelnen Autoren abgesehen, im Osten nicht mitvollzogen“36. Programmatisch wird 
sie im 11. Jahrhundert in der Gregorianischen Reform (Gregor VII. 1075: Dictatus 
papae) formuliert. Sie ist die dominierende Ekklesiologie des Vaticanum I. Das 
Vaticanum II übernimmt sie37 und stellt sie neben die Ekklesiologie der Communio.

Ausgangspunkt und Zielvorstellung dieses Modells ist nicht die Ortskirche, 
sondern die Gesamtkirche, die als ein Corpus gesehen wird. Graphisch kann man 
das Modell in der Form einer Pyramide darstellen, deren Spitze der Papst ist, der 
die Fülle der Rechtsgewalt (plenitudo potestatis) innehat. Die Universalkirche 
ist in kleine Verwaltungseinheiten portioniert, die jeweils von Jurisdiktionsträ-
gern geleitet werden, die eine desto größere Autorität besitzen, je höher sie in 
der kirchlichen Hierarchie angesiedelt sind. Ihre eigene Jurisdiktionsgewalt ist 
abgeleitet von der jeweils ihnen vorgesetzten Rechtsinstanz. Der Schlussstein des 
ganzen Gebäudes ist der Papst, dessen Begriff und Funktion im Kontext dieser 
jurisdiktionellen Ekklesiologie zu verstehen ist. Die päpstlichen Kanonisten und 
Papsttheoretiker des 14. Jahrhunderts kommen deshalb zu der Aussage38: „Papatus 
est nomen iurisdictionis et non ordinis.“ Es entsteht die „hierarchia iurisdictionis“ 
(Hierarchie der Rechtsvollmacht), die von den Gläubigen über die Diakone (und 
übrigen „ministri“), die Kapläne, die Pfarrer, die Dekane, die Domkapitulare, die 
Archidiakone, die Bischöfe, die Metropoliten (und Patriarchen) und die Kardinäle 
bis zum Papst reicht. Von ihr ist abgehoben die „hierarchia ordinis“ (Hierarchie 
der Sakramentes des Ordo), die sakramental vermittelt ist und verschiedene Stu-
fen kennt39. Gegenüber einer alten Tradition, die auf Hieronymus zurückgeht und 

35 K. Mörsdorf, Art. Jurisdiktion, in: LThK2 5, 1220.
36 K. Schatz, Der päpstliche Primat (Anm. 27), S. 44.
37 LG 18,2: „Diese Heilige Synode setzt den Weg des Ersten Vatikanischen Konzils fort und 

lehrt und erklärt feierlich mit ihm, dass der ewige Hirt Jesus Christus die heilige Kirche gebaut hat, 
indem er die Apostel sandte wie er selbst gesandt war vom Vater (vgl. Joh 20,21). Er wollte, dass 
deren Nachfolger, das heißt die Bischöfe, in seiner Kirche bis zur Vollendung der Weltzeit Hirten 
sein sollten. Damit aber der Episkopat selbst einer und ungeteilt sei, hat er den heiligen Petrus an 
die Spitze der übrigen Apostel gestellt und in ihm ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und 
Fundament der Glaubenseinheit und Gemeinschaft eingesetzt. Diese Lehre über Einrichtung, Dauer, 
Gewalt und Sinn des dem römischen Bischof zukommenden heiligen Primates sowie über dessen 
unfehlbares Lehramt legt die Heilige Synode abermals allen Gläubigen fest zu glauben vor”.

38 Vgl. Augustinus Triumphus: W. Klausnitzer, Das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern 
und Katholiken. Schwerpunkte von der Reformation bis zur Gegenwart (IThS 20), Innsbruck: Tyrolia 
1987, S. 75.

39 Vgl. zum Unterschied und zur Bezogenheit von „hierarchia ordinis” und „hierarchia iuris-
dictionis”: H. Dombois, Hierarchie. Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur, Freiburg: Her-
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das Bischofsamt als eine rein jurisdiktionelle Stufe versteht (Bischof als „nomen 
iurisdictionis“), bestätigt das Tridentinum ein dreifach gestuftes und sakramental 
vermitteltes Amt („ministri“ bzw. Diakon, Priester, Bischof) und damit drei Grade 
der „hierarchia ordinis“.

Entscheidend ist in dieser Ekklesiologie, dass die „hierarchia iurisdictionis“ 
losgelöst vom Sakrament des Ordo besteht. Klaus Mörsdorf40 und John Ryan41 haben 
darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff „Jurisdiktion“ eine Unterscheidung 
von Rechtswirksamkeit (potestas iurisdictionis) und sakramentaler Lebenswirk-
lichkeit (potestas ordinis) voraussetzt, die sich in dieser Deutlichkeit erst in der 
lateinischen Kirche des zweiten Jahrtausends mit der Gregorianischen Reform 
herausgebildet hat. Iurisdictio und Ordo fallen auseinander, wobei vielfach die 
Iurisdictio faktisch über dem Ordo steht. Mit der in der Kanonistik ausgebildeten 
Vorstellung einer doppelten Hierarchie (der Iurisdictio mit dem Papst an der Spitze 
und des Ordo, die der Priester – bei Theodor von Mopsuestia, dem Ambrosiaster, 
bei Hieronymus und noch bei Thomas von Aquin – oder der Bischof anführt) schien 
in dieser Ekklesiologie das Juridische den Sieg über das Sakramentale davonge-
tragen zu haben, zumal das Papstamt, das ja eben nicht durch den Ordo verliehen 
wurde, gerade als die Quelle aller Rechtsgewalt gesehen wurde42. Bis 1918 gab 
es vereinzelt Kardinäle, die keine Priesterweihe hatten. Can. 232 des CIC (1917) 

der 1971, S. 68-82. Er weist darauf hin, dass auch die Reformation diese Unterscheidung rezipiert 
(Apologie der CA 28: BSLK 400; nicht CA 28, wie ebd., 68, behauptet).

40 K. Mörsdorf, Art. Jurisdiktion, in: LThK2 5, 1220.
41 J. J. Ryan, The Separation of „ordo” and „iurisdictio” in its Structural-Doctrinal Develop-

ment and Ecclesiological Significance. A Dogmatic-Historical Contribution towards the Renewal of 
Canon Law, Diss. masch., Münster 1972.

42 Can. 219 des Codex von 1917 gibt dem gewählten Papst sofort nach Annahme der Wahl die 
volle Jurisdiktionsgewalt. Das heißt, auch ein Nichtbischof ist in dieser Sicht in jurisdiktioneller 
Perspektive vollgültig Papst. Man konnte höchstens in der Weise argumentieren, dass der Papst als 
Haupt des Kollegiums „in einem gewissen Sinn” schon vor seiner eigenen Bischofskonsekration 
Anteil an der Weihegewalt des Kollegiums habe und es seine Pflicht sei, die Bischofsweihe zu emp-
fangen (Karl Rahner, Über den Episkopat, in: SzTh 6, 369-422, 407). Der neue Codex von 1983 hat 
hier jede Unklarheit beseitigt: Der Papst erhält die Voll- und Höchstgewalt in der Kirche durch die 
Annahme der Wahl zusammen mit (una cum) der Bischofsweihe (Can. 332 § 1). In der Ansprache 
beim zweiten Weltkongress des Laienapostolates „Quelques aspects fondamentaux de l’apostolat 
des laics“ (AAS 49 [1957] 924-939, 924) hat Pius XII. klar betont: Die Vollmachten, die ein zum 
Papst gewählter Laie schon vor seiner Wahl innehaben kann, sind abhängig von seiner Absicht, sich 
weihen zu lassen. „… si un laic était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être 
apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, 
ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même 
avant son ordination“ (ebd., 925). Nach Auskunft des Liber Pontificalis, 440, wurde nach dem Tod 
von Papst Zacharias (15. oder 22. März 752) ein Priester Stephan „ad ordinem pontificatus“ gewählt. 
Dieser starb innerhalb von drei Tagen und vor seiner Bischofsweihe. Er ist in die Liste des Liber Pon-
tificalis und in offizielle Papstlisten nicht aufgenommen. Vgl. J. Lécuyer, Derzeitige Orientierungen 
der Theologie vom Bischofsamt, in: Das Bischofsamt und die Weltkirche, hrsg. Y. Congar, Stuttgart: 
Schwabenverlag 1964, S. 811-843, 814.
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schreibt dann für die Übernahme des Kardinalsamtes die Priesterweihe vor. Manche 
Kardinäle waren der Weihestufe nach Diakone oder Priester, hatten aber trotzdem 
Anteil an der obersten Kirchenleitung (zumindest in der Wahl des Papstes). Erst 
Johannes XXIII. hat, abgesehen von Ausnahmefällen, 1962 die Bischofsweihe für 
alle Kardinäle verpflichtend gemacht43. Für die Kanonisten war in diesem Modell 
der Kirchenleitung der hypothetische Fall der sogenannten „Päpstin“ Johanna 
theoretisch kein Problem44. An der Spitze der Pyramide konnte unter Umständen 
durchaus ein Laie stehen. Can. 219 des CIC (1917) verlangt für die Übernahme 
des Papstamtes die Annahme der Wahl. Die Bischofsweihe war nach damaliger 
Theologenmeinung moralisch, nicht aber kirchenrechtlich gefordert. Ein Beispiel 
dafür ist Innozenz III., der als Kardinaldiakon am 8. Januar 1198 gewählt wurde 
und sofort die volle päpstliche Iurisdiktion ausübte, obwohl er erst an seinem 
Krönungstag am 22. Februar desselben Jahres zum Bischof konsekriert wurde45 . 

43 AAS 54 (1962) 256-258. Vgl. CIC (1983) Can. 351 § 1.
44 Zu diesem Fall: E. Gössmann, Mulier Papa. Der Skandal eines weiblichen Papstes. Zur 

Rezeptionsgeschichte der Gestalt der Päpstin Johanna (APTGF 5), München: Iudicium 1994. Als 
Forschungsinteresse gibt sie an (ebd., 19): „Es sei also von vornherein klargestellt, dass diese Un-
tersuchung die Rezeption der Päpstin-Gestalt und nicht etwa ihre Historizität zum Gegenstand hat.“ 
Die Historizität lässt sie offen (ebd., 17): „Um es kurz und bündig vorweg zu sagen: Alle Autoren, 
die überzeugt sind, erwiesen zu haben, dass eine Päpstin historisch nicht existiert hat, können nur 
von einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad dieser Nicht-Existenz sprechen. Aber auch denjenigen, die 
ein wie auch immer beschaffenes historisches Faktum hinter der legendär verfremdeten Erzählung 
von der Päpstin vermuten, geht es nicht anders”. Allerdings gibt es in den Papstlisten keinen Raum 
für eine solche Gestalt. Darauf hat I. Döllinger (Die Papstfabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur 
Kirchengeschichte [Stuttgart 21890] Nachdruck: Darmstadt 1970, S. 1-53) zu einer Zeit aufmerksam 
gemacht, als er schon lange nicht mehr als uneingeschränkter Apologet des Papsttums galt. Gössmann 
meint, dass eine historische Analyse der theologischen Diskussion wenig helfe. Ihre Argumentation 
ist jedoch etwas schwebend (Gössmann, 17f): „Ist es also anzuraten, das Päpstin-Thema aufs neue der 
historischen Zunft zu empfehlen? Dabei ist zunächst zu überlegen, was es uns (= den von der femini-
stischen Theologie geprägten Autorinnen; Anm. W. K.) wert ist: Wollen wir damit etwas ‚beweisen‘, 
was der heutigen Entwicklung der Stellung der Frau in der Kirche dienlich sein kann? Etwa nach dem 
Motto: Was einmal in der Kirche Realität war, kann es auch wieder werden? Daran wird nur (?) höchst 
unkritischen Geistern gelegen sein. Die feministische Bibelexegese hat, allerdings bisher von Rom 
ungehört, genügend darauf hingewiesen (!), dass Frauen in die früheste Form des kirchlichen Amtes 
einbezogen waren. Daran (!) und an einer neuen Theologie des kirchlichen Amtes ist viel gelegen. 
Eine historische Päpstin könnte uns dabei wenig helfen”. Ich sehe nicht recht, warum die historische 
Forschung in der Frühzeit der Kirche hilfreich sein soll, in späteren Jahrhunderten aber nicht. Gera-
de das Papsttum hat sich in der Geschichte immer wieder neu positioniert, wie das 11. Jahrhundert 
deutlich zeigt. Vgl. auch die Rez. v. Thorsten Dietz zu dem Roman von Donna W. Cross, Die Päpstin 
(Berlin 1997 u.ö.), „Ichthys. Theologische Orientierung für Studium und Gemeinde” 18/33 (2002), 
S. 49-51.

45 Wilhelm Imkamp, „Sicut papa verus“. Der Anfang der Primatialgewalt beim noch nicht 
zum Bischof geweihten Elekten in Theorie und Praxis Papst Innocenz’ III., in: Apoll. 49 (1976) 106-
132; Carl Gerold Fürst, „Statim ordinetur episcopus” oder Die Papsturkunden „sub bulla dimidia”, 
Innozenz III. und der Beginn der päpstlichen Gewalt, in: Ex Aequo et bono, FS Willibald M. Plöchl, 
hrsg. P. Leisching u.a., Innsbruck: Verlag Wagner 1977, S. 45-65. Das mit dieser Frage verbundene 
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Erst der CIC von 1983 (Can. 332 § 1) fordert für die Übernahme des Papstamtes 
die Wahl und die Bischofsweihe, falls notwendig.

Vorschläge zur Reform des Papstamtes, die sich an diesem ekklesiologischen 
Modell orientieren, heben darauf ab, dass die römische Kurie verstärkt internatio-
nalisiert und die Präsenz des Papstes in den Ortskirchen durch Pastoralreisen und 
Nuntien ausgebaut werden sollte. Der Papst wird im Sinne eines Generalsekretärs, 
Geschäftsführers oder Moderators der (Gesamt-)Kirche gesehen, wobei sein Bi-
schofsamt (im Blick auf die römische Ortskirche) eher in den Hintergrund tritt. Ganz 
in der Logik dieses Modells stehen auch immer wieder artikulierte Überlegungen, 
der Papst könne oder solle angesichts der demographischen Entwicklung der ka-
tholischen Kirche oder aus Solidarität mit den Ländern der Dritten Welt oder aus 
Rücksicht auf die Anwesenheit der Kirche in den heutigen politisch-wirtschaftlichen 
Machtzentren seinen Bischofssitz nach Lateinamerika, Afrika oder Asien oder gar 
nach Washington oder New York verlegen46 .

praktische Problem ist gelöst durch: Paul VI, Constitutio apostolica „De Sede Apostolica Vacante” 
88. U. Betti, Sia subito ordinato vescovo, in: OR v. 20. November 1975, S. 2, nimmt an, dass hier eine 
grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde. Zur Ekklesiologie von Papst Innozenz III.: W. Imkamp, 
Das Kirchenbild Innocenz’ III. (1198-1216) (PuP 22), Stuttgart: Hiersemann 1983; Innocent III. Vicar 
of Christ or Lord of the World?, hrsg. J. M. Powell, Boston: D.C. Heath & Co 1963.

46 Auf den ekklesiologischen Hintergrund der verschiedenen Reformvorschläge zum Papstamt 
weist auch hin: Walter Kasper, Dienst an der Einheit und Freiheit der Kirche. Zur gegenwärtigen 
Diskussion um das Petrusamt in der Kirche, in: Petrus und Papst, Bd. 2, 119-141, 132: „Die erste 
mehr universalistische Tendenz sieht im Papst in erster Linie den Dienst der Einheit an der Gesamt-
kirche. Sie möchte ihn entsprechend von einem für die Gesamtkirche repräsentativen Gremium 
gewählt sehen und sein Amt effektiver mit den Teilkirchen verbinden durch ein System von Synoden, 
Räten, Konsultationen u.ä. In dieser universalistischen Sicht wird die Trennung von Rechtsbereich 
und sakramentalem Bereich in der Kirche eher noch verstärkt. Das bringt die Gefahr mit sich, dass 
der Papst am Ende als Superbischof oder gar als eine Art Kirchenpräsident und Generalsekretär der 
vereinigten katholischen Kirchen betrachtet und vom konkreten kirchlichen Leben einer Ortskirche 
entfremdet wird. Dies käme einer völligen Trennung von Jurisdiktion und sakramentaler Lebenswirk-
lichkeit und damit einer Säkularisierung des Petrusamtes gleich. Dieser Gefahr möchte die zweite 
mehr communiale Tendenz steuern. Sie sieht den Papst in erster Linie als Bischof von Rom; also im 
Lebenszusammenhang mit einer konkreten Ortskirche und ihren pastoralen Problemen. Als Bischof 
von Rom kommt dem Papst nach dieser Meinung der gesamtkirchliche Dienst der Einheit zu. Als 
Bischof von Rom hätte er auch die relative Eigenständigkeit der anderen Bischöfe und ihrer Kirchen 
zu wahren. Zweifellos hätte diese zweite Sicht eine Beschränkung in der administrativen Ausübung 
der universalkirchlichen Verantwortung des Papstes zur Folge. Doch dies wäre eher ein Vorteil. 
Auf diese Weise könnte die maßlose und unmenschliche Überforderung, der der Papst persönlich 
ausgesetzt ist, abgebaut werden. Eben dadurch könnte aber auch die spezifisch petrinische Funktion 
seines Amtes deutlicher zum Vorschein kommen. Das Eigentliche des Petrusamtes liegt ja nicht im 
Administrativen, sondern im geistlichen, sakramental-zeichenhaften Dienst an der Einheit.“ Die 
persönliche Präferenz von Kasper ist durchaus deutlich.
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3. DAS PROBLEM DER VERMITTLUNG

Wie diese beiden Ekklesiologien miteinander vermittelt werden können, ist im 
Augenblick noch unklar. Grundsätzlich stehen drei Wege offen:

a) Rückkehr zur Praxis der frühen Kirche (Communio)
 Dieses Programm zielt auf eine Neugewichtung der Ortskirchen, die als 

die eigentlichen Orte des Kircheseins zentral im Mittelpunkt kirchlicher 
Praxis stehen. Eingeschlossen ist hier oft auch die Vorstellung einer zu-
nehmenden Wiederbelebung der altkirchlichen Synodalstruktur auf allen 
Ebenen kirchlichen Lebens47. Eine lineare Rückkehr zu Leben und Praxis 
der frühen Kirche (soweit wir diese rekonstruieren können) ist jedoch ana-
chronistisch und wohl auch nicht möglich. Mehr als 1500 Jahre der Chri-
stentums- und Kirchengeschichte können nicht einfach gestrichen werden. 
Eine solche Forderung wäre theologischer Klassizismus, der einen „Fehlweg“ 
im Verständnis der Tradition darstellt. Er operiert mit einem „Verfalls- bzw. 
Ursprünglichkeitsschema“48. „Das Verfallsschema macht nicht ernst mit der 

47 K. Schatz, Der päpstliche Primat (Anm. 27), S. 213f: „Kirchliche Einheit ist eine gestufte 
Wirklichkeit. Sie verwirklicht sich schon rein historisch in der alten Kirche nicht so, dass von den 
einzelnen Bischofsgemeinden der Schritt gleich zum Bischof von Rom führt. Sie führt dort zunächst 
zu den regionalen Synoden und den Kirchenprovinzen, dann zu den ‚Hauptkirchen‘ und später den 
Patriarchaten. Die Vorstellung, dass theologische Größen nur einerseits der Einzelbischof und die 
Diözese, andererseits der Bischof von Rom und die Gesamtkirche sind, alles dazwischen – also vor 
allem die heutigen Bischofskonferenzen – aber bloß administrative Einheiten rein kirchlichen Rechtes, 
ist daher eine Konstruktion, die der realen Geschichte Gewalt antut. Denn in der alten Kirche haben 
zunächst einmal Synoden Autorität über den einzelnen Bischof hinaus. Besonders wichtig ist dabei, 
dass auch noch lange nach dem ersten ökumenischen Konzil von Nikaia (325) das Bewusstsein sich 
nur sehr langsam durchsetzt, dass ein solches ökumenisches Konzil eine qualitativ höhere Autorität 
darstellt als Partikularsynoden. Das eigentliche Problem und die eigentliche Aufgabe ist daher heute 
nicht die Stärkung des Bischofsamtes, sofern dieses im Einzelbischof gesehen wird. Es ist vielmehr 
die theologische Aufwertung und praktische Funktionsfähigkeit überdiözesaner Strukturen, sei es der 
nationalen Bischofskonferenzen, sei es entsprechender kontinentaler Instanzen. Theologisch müssen 
diese überdiözesanen Strukturen als kirchliche Autoritäten eigenen Rechtes gesehen werden und nicht 
als Ausfluss päpstlicher Vollmacht. Denn es handelt sich bei ihnen um einen eigenständigen Ausdruck 
der bischöflichen Kollegialität. … Es gibt nicht nur Ortskirche und Universalkirche, sondern einen 
dynamischen Übergang zwischen beiden. Ein Partikularkonzil oder eine Bischofskonferenz verkör-
pert die Konkretheit überörtlicher Kirche und ihres Sprechens in einer bestimmten geschichtlichen 
Situation. Diese Instanzen verkörpern die eigentliche geschichtliche Präsenz der Kirche, in gewisser 
Weise mehr als ein ökumenisches Konzil, welches viel stärker unter dem Gebot der allseitigen Aus-
gewogenheit steht, weil es auf sehr disparate Situationen und mögliche Missverständnisse Rücksicht 
nehmen muss”.

48 Zum „Verfalls- bzw. Ursprünglichkeitsschema“ und zum „Evolutionsschema“: J. Ratzinger, 
Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der katholischen Theologie (VAFLNW.G 139), Köln: 
Westdeutscher 1966. Auch: W. Kasper, Tradition als Erkenntnisprinzip. Systematische Überlegungen 
zur theologischen Relevanz der Geschichte, „Theologische Quartalschrift“ 155 (1975), S. 198-215.
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bleibenden Gegenwart des Geistes Christi in der Kirche. Es führt zu einem 
Archäologismus, der meint, das jeweils zeitlich Frühere sei deshalb schon 
das sachlich Ursprünglichere.“49

b) Weiterentwicklung des Systems der Iurisdictio
 Manche Tendenzen weisen heute in diese Richtung. Das Vaticanum II, 

das eine Neurezeption der frühkirchlichen Leitungspraxis (Kollegium der 
Bischöfe) im Licht der dogmatischen Entscheidungen des Vaticanum I ver-
sucht, wäre dann ein Betriebsunfall auf dem Weg einer Praxis von Kirchen-
leitung, die konkret und massiv mit den hierokratischen Theoremen des 
Mittelalters einsetzt und sich verstärkt seit der Gegenreformation formiert. 
„Hier dürfte ein historischer Vergleich nachdenklich und betroffen machen. 
Wir haben ja schon einmal in der Kirchengeschichte erlebt, dass die Vermitt-
lung zweier Ekklesiologien nicht glückte und dann eine in solchen Fällen 
stärkere, konsequentere und effizientere monarchische Ekklesiologie den 
Sieg davontrug. Das war die Zeit der Reformkonzilien des Spätmittelalters, 
speziell die Zeit nach Konstanz. Damals hieß die Alternative: Entweder steht 
das Konzil über dem Papst, oder der Papst über dem Konzil. Die Vermitt-
lung zwischen der überkommenen papalistischen Ekklesiologie, welche 
die Kirche als Monarchie sah, und einer konziliaristischen Ekklesiologie, 
die bestimmte vergessene Aspekte (gerade der Kirche als Communio) neu 
entdeckte, jedoch in ihrer Absolutheit auch einseitig wurde, glückte damals 
nicht. Damals wie heute spielten in der Communio-Ekklesiologie neben der 
Tradition auch profane Modelle (damals das korporativ-genossenschaftliche 
Modell, heute die Demokratie) eine wesentliche Rolle. Liegt nicht der 
Schluss nahe: Wenn es nicht gelingt, zur Integration zu kommen, wird 
sich in ähnlicher Weise wieder eine rein monarchische Ekklesiologie in 
Theorie und Praxis durchsetzen und die neu entdeckten kollegialen und 
konziliaren Aspekte ähnlich zurückdrängen, wie dies im 15. Jahrhundert 
geschah?“50 In der Tat ist die hierarchokratische, zentral (monarchisch) 
ausgerichtete Ekklesiologie laut Ausweis der Geschichte effizienter. Theo-
logisch gesehen steht hinter einer solchen Sicht das „Entwicklungsschema“ 
im Verständnis der Tradition. „Das Entwicklungsschema macht nicht ernst 
mit der Geschichtlichkeit der Kirche. Es führt zu einem Enthusiasmus, der 
die Glaubens- und Dogmengeschichte der Kirche als eine organische Ent-
faltung eines ursprünglichen Keims sieht und die zuletzt erreichte Gestalt 
verabsolutiert; weiterer Fortschritt kann dann nur noch Vervollkommnung 
des Bestehenden, aber nicht eine tiefgreifende Transformation aus dem 
einen Geist Jesu Christi sein.“51

49 W. Kasper, Tradition als Erkenntnisprinzip (Anm. 48), S. 213.
50 K. Schatz, Der päpstliche Primat (Anm. 27), S. 205f.
51 W. Kasper, Tradition als Erkenntnisprinzip (Anm. 48 ), S. 213.
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c) Synthese von Rechts- und Sakramentenwirklichkeit bzw. von Iurisdictio und 
Ordo

 Walter Kasper hat eine Synthese der Entwicklung des ersten und des zweiten 
Jahrtausends als eine noch zu leistende Aufgabe für das dritte Jahrtausend 
gefordert52. Im Verständnis der Tradition ist das eine „typologisch-sakramen-
tale“ Interpretation. Eine solche Deutung „betrachtet die einzelnen Zeugnisse 
der Tradition als Typen, Modelle, Zeichen, in denen sich die eine Tradition 
Jesu Christi im Heiligen Geist jeweils auf geschichtliche Weise vergegen-
wärtigt und die für unsere gegenwärtigen Versuche, das eine Evangelium in 
die Sprache und Probleme unserer Zeit zu übersetzen, einen modellhaften 
Charakter besitzen“53. Joseph Ratzinger sieht das – speziell im Blick auf die 
Frage der Kirchenleitung – ähnlich54: „Die Bewegung der Kirche, die das 
Prinzip der Kollegialität wieder in ihrem Aufbau zu Geltung bringt, kann 
gleichzeitig als Sprung nach vorn und als Rückkehr zum Ursprünglichen 
und Anfänglichen ausgelegt werden. Und beides ist letztlich gar kein Wider-
spruch, sondern bezeichnend für die Art und Weise, wie die Kirche in und 
zwischen den Zeiten existiert. Sie gründet einerseits ganz und gar in einem 
Faktum der Vergangenheit: in Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi, 
die sie auf Grund des Zeugnisses der Apostel verkündigt als das Heil der 
Menschen und den Ursprung ewigen Lebens. Die Offenbarung Gottes, von 
der sie lebt, ist in einem einmaligen Hier und Jetzt geschehen, und so bleibt 
sie an das Damalige und Einmalige gebunden. Erneuerung kann für sie 
daher nur immer Neuorientierung an diesem allein maßgeblichen Ursprung 
sein, sie kann nicht beliebig manipuliert werden: Die Kirche hat es nicht 
in der Hand, je nach Wunsch ‚zeitgemäß‘ zu sein; sie darf nicht Christus 
und Christentum an der Zeit und ihrer Mode messen, sondern sie muss 
umgekehrt die Zeiten unter das Maß Christi stellen. Wahrer und falscher 

52 W. Kasper, Dienst an der Einheit und Freiheit der Kirche. Zur gegenwärtigen Diskussion um 
das Petrusamt in der Kirche, in: Petrus und Papst. Evangelium – Einheit der Kirche – Papstdienst, 
Bd. 2, hrsg. A. Brandenburg, H.J. Urban, Münster: Aschendorff 1978, S. 119-141, 141. H. Müller, 
Der Anteil der Laien an der Bischofswahl. Ein Beitrag zur Geschichte der Kanonistik von Gratian bis 
Gregor IX. (KStT 29), Amsterdam: John Benjamins Publishing 1977, S. 238, interpretiert in diesem 
Sinn LG 23,1: „Wer nur sagt, die Kirche bestehe in den Teilkirchen, der löst die Gesamtkirche in 
die Teilkirchen hinein auf und verflüchtigt sie in dieser exklusiven Sicht zu einer bloßen Idee. Wer 
lediglich sagt, die Kirche bestehe aus den Teilkirchen, berücksichtigt ausschließlich soziologische 
Fakten und übersieht die mystische Wirklichkeit, mit der in der Teilkirche die Gesamtkirche in Er-
scheinung tritt. In solch exklusiver Sicht wird die Teilkirche in die Gesamtkirche hinein aufgelöst”.

53 W. Kasper, Tradition als Erkenntnisprinzip (Anm. 48), S. 213.
54 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes (Anm. 29), S. 223f, 224: „Es wäre nicht schwer, diesen 

Sachverhalt am Thema der Kollegialität zu exemplifizieren, deren erneute Herausstellung einerseits 
Rückkehr zu den Ursprüngen ist und andererseits doch nicht Rekonstruktion und Restauration be-
stimmter geschichtlicher Formen sein kann, sondern Eröffnung in die Zukunft hinein sein will, in 
der das Ursprüngliche auf seine Weise wirksam werden soll”.
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Erneuerungswille, die sich auf den ersten Blick oft zum Verwechseln ähn-
lich sehen, scheiden sich an dieser Stelle. Wahre Erneuerung für die Kirche 
besteht immer nur darin, die Überwucherungen bestimmter Zeiten (die sich 
unbemerkt allezeit einstellen werden) wegzuschneiden, um wieder dem 
reinen Bild des Ursprungs Geltung zu verschaffen. Das bloße Zugeständnis 
an die Zeit, die bloße ‚Modernisierung‘ ist immer falsche Erneuerung, die 
im ersten Moment Begeisterung weckt, aber sich sehr bald als trügerische 
Hoffnung erweist, denn in der Konkurrenz der Modernisierungen wird die 
Kirche nie den ersten Platz erringen können. Im Laufe der Geschichte haben 
sich die wohlgemeinten Modernisierungen immer sehr bald als Hindernisse 
erwiesen, die die Kirche an eine bestimmte Epoche fesselten und der Kraft 
ihrer Botschaft oft lähmend im Weg standen. Obwohl also die Erneuerung 
der Kirche nur aus der Zuwendung zu ihrem Ursprung kommen kann, ist 
solche Erneuerung dennoch etwas ganz anderes als Restauration, romantische 
Verherrlichung des Gewesenen (die nämlich ebenso unchristlich wäre wie die 
bloße Modernisierung). Das kommt letztlich davon, dass der geschichtliche 
Jesus, auf dem die Kirche steht, zugleich der kommende Christus ist, auf 
den die Kirche hofft, dass Christus nicht bloß ein Christus gestern, sondern 
ebenso der Christus heute und auf immerdar ist (vgl. Hebr 13,8).“

Karl Rahner hat die im Grunde unaufhebbare Polarität der beiden Wirklichkeiten 
Sakrament (Ordo) und Recht (Iurisdictio) oder konkret Episkopat und Primat aus der 
Besinnung auf das Wesen von „Kirche“ schon im NT abgeleitet55. „Kirche“ ist nach 
seiner Darstellung schon im NT auf der einen Seite Ortskirche und hier vor allem 
Eucharistiegemeinschaft; auf der anderen Seite ist sie aber auch eine universale 
irdische Größe, die soziologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt. 
Joseph Ratzinger hat diese „polare Zwei-Einheit“ (positivistisch) als Kennzeichen 
der göttlichen Stiftung der Kirche gesehen. Sie sei eben – aufgrund des Willens 
Gottes – beides. Er hat weiter von einer notwendigen „Dialektik“ gesprochen und 
gewarnt, zu schnell oder überhaupt „eine den Verstand befriedigende Einheitsfor-
mel“ herauszustellen56. Trotzdem (bei allem Respekt vor diesem Hinweis): Der 

55 Karl Rahner, in: K. Rahner, J. Ratzinger, Episkopat und Primat (Anm. 4), S. 23; vgl. 26f. 
Ebd., 28: „Da und insofern die Kirche Weltkirche ist und sein soll, insofern es überall die wahren 
Anbeter des Vaters im Geist und im Namen Christi geben soll und diese Kirche auch in ihrer ge-
schichtlichen Verfassung eine sein soll, gibt es den Primat. Insofern dieselbe eine und ganze Kirche 
am einzelnen Ort erscheinen soll und gerade so ihren höchsten Vollzug hat, nämlich die Feier der 
Eucharistie und der Sakramente, gibt es den Episkopat göttlichen Rechtes”. Ebd., 21, spricht er von 
einer „merkwürdige(n) Zweiheit und Verschränktheit der päpstlichen und episkopalen Gewalt”.

56 J. Ratzinger, in: ebd., 43: „Das Vatikanum (I; Anm. W. K.) ist eine Verurteilung des Papalismus 
wie des Episkopalismus. Es kennzeichnet der Sache nach beide Doktrinen als Irrlehren und setzt an 
die Stelle einliniger Lösungen aus spätem theologischem (sic!) oder machtpolitischem (sic!) Denken 
heraus die Dialektik der von Christus her vorgegebenen Wirklichkeit, die ihren Gehorsam gegenüber 
der Wahrheit gerade im Verzicht auf eine den Verstand befriedigende Einheitsformel bestätigt. … 
In dem großen geschichtlichen Ringen der beiden mächtigen Strömungen stellt es sich weder auf 
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Verzicht auf den Versuch einer theoretisch-theologischen Synthese bedeutet in der 
Praxis die Entscheidung für das Modell der Iurisdictio, denn dieses ist, wie schon 
gesagt wurde, eindeutig das effizientere Leitungsmodell und (unter soziologischen 
und rechtlichen Aspekten) leichter umsetzbar. Das sagt allerdings nichts über seine 
theologische Stellung und seine innerkatholische oder ökumenische Rezeption aus.

Interessant ist in dieser Debatte vielleicht auch ein Hinweis auf die theologi-
sche Entwicklung, die Ratzinger in seiner Einschätzung des Primats vollzogen hat. 
Während des Konzils und unmittelbar nach ihm gehörte er wohl zu den Theologen, 
die am eindrücklichsten eine Communio-Ekklesiologie und den Gedanken der bi-
schöflichen Kollegialität vertreten haben. Dieses Engagement steht im Hintergrund 
der Einschätzung, die er der „Nota explicativa praevia“ vom 16. Dezember 1964 
gab. Seine Kritik galt einerseits dem Procedere und andererseits dem Inhalt der 
Verlautbarung zumal in der Regelung des Verhältnisses von Primat und bischöflicher 
Kollegialität57. Vor allem im Blick auf die altkirchliche Praxis und die Ökumene mit 
den Orthodoxen beschreibt er die Aussage der Nr. 4 der „Nota explicativa praevia“, 
der Papst könne seine Vollmacht „nach Gutdünken (ad placitum)“ ausüben, als 
jederzeit seine „unglückliche Formulierung“ 58 .

In einem Beitrag vom November 1963 unterscheidet Ratzinger eine dreiglied-
rige Grundgestalt des päpstlichen Amtes59:

• Zum einen ist der Papst Bischof von Rom, Bischof einer Ortskirche, „die 
mit den verschiedenen anderen Orts-Kirchen kommuniziert und mit ihnen 
die eine Kirche Gottes auferbaut“60 .

• Sein zweites Amt ist das des Patriarchen der abendländischen, d.h. „lateini-
schen“ Kirche, wobei nach Ratzinger „auf dieser Ebene“ „Rom prinzipiell 

die eine noch auf die andere Seite, sondern schafft eine neue Position, die über alles menschliche 
Verfassungsdenken hinaus die besondere Eigenart der Kirche formuliert, die nicht aus menschlichem 
Gutdünken, sondern letztlich aus dem Worte Gottes kommt”. Ebd., 44, vergleicht er das Verhältnis 
von Episkopat und Primat mit dem Zusammenhang von Sakrament und Wort in der Kirche und zieht 
daraus die auch für das Verhältnis von Episkopat und Primat geltende Konsequenz: „… wir finden 
im Verhältnis dieser beiden Größen abermals jene nicht weiter rückführbare polare Zwei-Einheit, 
die das Zeichen des Lebendigen ist, das den Konstruktionen der Logik vorausgeht und nie ganz in 
sie einzugrenzen ist”.

57 J. Ratzinger, Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode, Köln: Bachem 1965, 
S. 47f. Hintergrund: W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom im Denken Joseph Ratzingers, 
in: Kirche – Sakrament und Gemeinschaft. Zu Ekklesiologie und Ökumene bei Joseph Ratzinger 
(Ratzinger-Studien 4), hrsg. Ch. Schaller, Regensburg: Auflage 2011, S. 153-195.

58 J. Ratzinger, Kommentar zu den „Bekanntmachungen, die der Generalsekretär des Konzils 
in der 123. Generalkongregation am 16. November 1964 mitgeteilt hat”, in: LThK2 12, S. 348-359, 
357.

59 J. Ratzinger, Konkrete Formen bischöflicher Kollegialität, in: Das Ende der Gegenreforma-
tion? Das Konzil. Dokumente und Deutung, hrsg. J. Ch. Hampe, Mainz: Grünewald Verlag 1964, 
S. 155-163.

60 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 156.
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mit den anderen alten Patriarchaten gleichrangig“ ist61. In diesem Zusam-
menhang gibt er zu bedenken, „dass eine Reihe von Funktionen, die wir 
heute gewöhnlich als Ausfluss des Primats ansehen, sich ursprünglich als 
Ergebnis der patriarchalen Würde verstanden…“ Gemeint sei „das Recht 
der liturgischen Gesetzgebung, der Mitwirkung bei Ein- und Absetzung von 
Bischöfen und ähnliche Befugnisse auf der Ebene der kirchlichen Disziplin“.

• Die dritte Funktion des Papstes ist die „Petrusnachfolge und mit ihr ein 
vom Herrn selbst gesetztes Primatsamt über die Kirche…, dessen konkrete 
Aufgaben freilich an sich viel geringere Ausdehnung einnehmen, als sie es 
heute infolge vielfältiger geschichtlicher Entwicklung tatsächlich tun“62 .

Während des Vaticanum II und noch bis in 1970er Jahre sah es Ratzinger als 
eine wichtige Aufgabe an, die bischöflichen Zwischeninstanzen zwischen dem 
Petrusamt und dem einzelnen Ortsbischof zu stärken, um auf diese Weise das 
kollegiale Prinzip fruchtbar zu machen. Unbestritten für ihn ist, dass der Papst 
zunächst einmal Bischof von Rom ist. Damit ist die altkirchliche Kirchenstruktur 
theologisch festgehalten. Weiter unbestritten für ihn ist, dass der Primat bzw. die 
auf Petrus zurückgehende Funktion einer Verantwortung für die Gesamtkirche 
zum Wesen der Kirche gehört. In diesem Sinn ist auch die ursprünglich 1976 in 
Graz in dem Vortrag „Prognosen für die Zukunft des Ökumenismus“63 vorgelegte 
„Ratzinger-Formel“64 zu verstehen, die vorschlägt, das Verhältnis von Primat und 
Kollegialität in der Perspektive des ersten christlichen Jahrtausends zu bedenken. 
Dieser Ansatz gründet in der Überzeugung, „dass sich bereits im ersten Jahrtausend 
im Westen und im Osten, und zwar schon sehr früh, ein gemeinsamer Wurzelgrund 
kirchlicher Einheit und auch der Anerkennung der petrinischen Stellung der Kir-
che von Rom“ gezeigt hätte65. Um die Kollegialität zu akzentuieren, hat Ratzinger 
zur Zeit des Konzils den Vorschlag gemacht, „das lateinische Patriarchat (also 
die eine geschichtlich im Westen Rom zugefallene Funktion des Bischofs von 
Rom; Anm. W. K.) in seiner gegenwärtigen Extension aufzulösen und durch eine 
Mehrzahl von patriarchalen Räumen zu ersetzen“66. Interessanterweise hat auch 
das Vaticanum II die Struktur der (alten ostkirchlichen) Patriarchate wieder ins 
Bewusstsein gerückt (LG 23,4; OE 7-11)67. In einer vergleichbaren Absicht der 

61 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 156; Dort auch die weiteren Zitate!
62 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 158. Vgl. auch 157.
63 J. Ratzinger, Prognosen für die Zukunft des Ökumenismus, in: J. Ratzinger, Vom Wiederauf-

finden der Mitte. Grundorientierungen. Texte aus vier Jahrzehnten, hrsg. v. Schülerkreis, Freiburg: 
Herder 21998, s.181-194.

64 W. Kasper, Das Verhältnis von Universal- und Ortskirche (Anm. 5), S. 798.
65 S. Otto Horn, II. Ökumenische Dimensionen. Einführung, in: J. Ratzinger, Vom Wiederauf-

finden der Mitte (Anm. 63), S. 175-180, 176.
66 J. Ratzinger, Konkrete Formen bischöflicher Kollegialität (Anm. 63), S. 158f.
67 Vgl. F. R. Gahbauer, Die Patriarchalstruktur auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in: Das 

Dienstamt der Einheit in der Kirche, hrsg. v. A. Rauch, P. Imhof, St. Ottilien: EOS 1991, S. 377-415. 
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theologischen Rehabilitation der Kollegialität plädiert er zur Zeit des Konzils und 
darüber hinaus für die theologische Aufwertung der Bischofskonferenz68. Ratzinger 
weist 1964 darauf hin, dass sich die Bischöfe selbst „vielfach gegen die wirksame 
Einrichtung der Bischofskonferenz gewehrt haben“, weil sie eine Beschränkung 
ihrer eigenen Rechte fürchteten69. Er persönlich sah damals diese Bedenken nicht, 
sondern proklamierte die Bischofskonferenz – insofern sie „auf das Vorbild der 
altkirchlichen Synodalstruktur zurückgreift“ – „als Ausdruck des kollegialen Struk-
turelementes“ für heute70. Insbesondere wandte er sich 1965 gegen die Meinung, 
dass den Bischofskonferenzen jede theologische Grundlage fehle, so dass sie den 
einzelnen Bischof nicht verpflichten könnten, da sich der Begriff des Kollegiums 
„allein auf den einheitlich handelnden Gesamtepiskopat“ anwenden lasse. Er sah 
in den Bischofskonferenzen die geschichtliche Artikulation einer grundsätzlichen 
Kirchenstruktur, d.h. der Kollegialität71. 1984 allerdings übernimmt Ratzinger 
die von ihm früher kritisierte Position72: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
Bischofskonferenzen keine theologische Grundlage haben, sie gehören nicht zur 
unaufgebbaren Struktur der Kirche, so wie sie von Christus gewollt ist; sie haben 
nur eine praktische, konkrete Funktion.“ Hermann Josef Pottmeyer und Walter 
Kasper73 haben vermutet, dass Henri de Lubac Ratzingers Revision der Sicht der 

Kritisch zu seinem eigenen Vorschlag der Schaffung neuer „Patriarchate”: J. Ratzinger, Gott und 
die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt 2000, S. 329f.

68 J. Ratzinger, Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode (Anm. 57), S. 80: „Kolle-
gialität der Bischöfe als Medium für den Vollzug der Einheit in der Vielfalt und als Ausdruck für den 
Aufbau der einen Kirche Gottes aus den vielen Ortsgemeinden beschreibt … die normale Gestalt 
des geordneten Lebens der Kirche. Die Formen, in denen sich diese Kollegialität vollzieht, können 
vielfältig sein: Die alte Kirche hat die Einrichtung der verschiedenen Synoden und diejenige des Pa-
triarchats geschaffen; in der Gegenwart ist es die Einrichtung der Bischofskonferenzen, in denen die 
gleiche Realität neu zur Geltung kommt”. Zur nachkonziliaren Entwicklung der Bischofskonferenzen 
vgl. Apostolos suos, in: AAS 90 (1998); H. Legrand u.a., Les conferences épiscopales. Théologie, 
statut canonique, avenir, Actes du Colloque international de Salamanque, 3-8 janvier 1988 (CFi 
149), Paris: Cerf 1988.

69 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 161.
70 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 162. Vgl. auch Ratzinger, Das neue Volk Gottes (Anm. 29), 

S. 66-68.
71 J. Ratzinger, Konkrete Formen, S. 67: „Natürlich kann die ‚suprema potestas in universam 

Ecclesiam‘, die der Codex in can. 228 § 1 (gemeint ist der CIC von 1917; Anm. W. K.) dem ökumeni-
schen Konzil zuschreibt, nur dem Bischofskollegium als Ganzes mit seinem Oberhaupt, dem Bischof 
von Rom, zukommen. Aber geht es denn in der Kirche nur um die ‚suprema potestas‘? Das würde 
in fataler Art an den Rangstreit der Jünger erinnern. Wir werden vielmehr sagen müssen, dass der 
Begriff der Kollegialität … gerade ein vielfältiges und im Einzelnen wandelbares Element andeutet, 
das grundsätzlich zur Kirchenverfassung gehört”.

72 J. Ratzinger, Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori, München: Neue 
Stadt 1985, S. 60.

73 H.J. Pottmeyer, Der theologische Status der Bischofskonferenz – Positionen, Klärungen 
und Prinzipien, in: Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status, hrsg. H. Müller, 
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Bischofskonferenzen mit seiner (bereits 1974 aufgestellten) These beeinflusst 
habe, dass „in den letzten Jahren die Idee der bischöflichen Kollegialität allzu sehr 
derjenigen der Bischofskonferenzen wie auch aller überdiözesanen Organisatio-
nen angenähert, wenn nicht gar damit gleichgesetzt“ wurde74. Ähnlich hat auch 
Hans Urs von Balthasar 1986 die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des 
einzelnen Bischofs durch die „Kurialisierung der Ordinariate“ und das Zurücktre-
ten der Verantwortung des individuellen Bischofs hinter die ständigen Büros der 
Bischofskonferenzen beklagt75. Ratzinger zeichnet 1982 in dem Artikel „Bilanz 
der Nachkonzilszeit – Misserfolge, Aufgaben, Hoffnungen“76 ein eher düsteres 
Bild der konkreten Formen bischöflicher Kollegialität, die sich nach dem Konzil 
entwickelt hatten. Auch hier nennt er – unter Berufung auf die altkirchliche Praxis 
– vor allem das Faktum der persönlichen Verantwortung des individuellen Bischofs. 
Ratzinger selbst nennt vor allem drei Gründe, die ihn dazu bewogen hätten, sei-
ne Bewertung der Bischofskonferenzen zu verändern77: a) Die Erkenntnis, dass 
Bischofskonferenzen keine Lehrgewalt in Glaubens- und Sittensfragen haben, b) 
so dass ihre Mehrheitsbeschlüsse für den einzelnen Bischof nicht bindend seien, 
weil c) das „Gewissen des Glaubens“ sie nur der Wahrheit verpflichtet. Er beruft 
sich hierbei auf CIC (1983) Can. 455 und 75378, die hohe Bedeutung, die in der 
Konziliengeschichte dem Prinzip der „moralischen Einmütigkeit“ zugewiesen 

H.J. Pottmeyer, Düsseldorf: Patmos 1984, S. 44-87, besonders 47-54, 57f; W. Kasper, Nochmals: 
Der theologische Status der Bischofskonferenzen, „Theologische Quartalschrift“ 168 (1988), S. 237-
240, 237.

74 H. de Lubac, Quellen kirchlicher Einheit, Einsiedeln: Johannes Verlag 1974, S. 81-90, 82. 
Vgl. M. Figura, Die Beziehung zwischen Universalkirche und Teilkirchen nach Henri de Lubac, 
„Internationale Katholische Zeitschrift Communio“ 20 (2001), S. 468-483, 475.

75 H. U. von Balthasar, Prüfet alles – das Gute behaltet, Ostfildern: Kopp 1986, S. 48.
76 J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, München: 

Wewel Verlag 1982, S. 383-295, 392: „So entstand anstelle der bisher formlosen Zusammenkünfte 
von Bischöfen eine rechtlich fest geformte und bürokratisch sorgfältig unterbaute Bischofskonferenz. 
Es entstand als eine Vertretung der Zusammengehörigkeit aller Bischofskonferenzen der Bischofsrat, 
eine Art von regelmäßig tagendem Ersatz-Konzil. Es traten die nationalen Synoden zusammen und 
bekundeten ihre Absicht, sich zu einer ständigen Einrichtung der Kirche ihrer Länder zu entwickeln. 
Es entstanden Priester- und Seelsorgerat in den Diözesen und die Gemeinderäte in den Pfarreien. 
Niemand wird bestreiten, dass der Grundgedanke richtig und dass gemeinschaftliche Verwirklichung 
des Auftrags der Kirche notwendig ist. … Aber niemand kann auch bezweifeln, dass die unkoordinierte 
Vermehrung der Gremien zu einem Übermaß von Verdoppelungen, zu einer unsinnigen Papierwolke 
und zu einem Leerlauf geführt hat, bei dem die besten Kräfte sich in uferlosen Diskussionen verbrau-
chen… Die Grenze dieses papierenen Christentums und der Reform der Kirche durch Papiere liegt 
inzwischen offen zutage”.

77 J. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie, Einsiedeln: 
Johannes-Verlag 1987, S. 49-63 (= „Fragen zu Struktur und Aufgabe der Bischofssynode”), 59f.

78 J. Ratzinger, Zur Lage des Glaubens (Anm. 72), S. 60. Widerspruch von H. Schmitz, Die Lehr-
autorität der Bischofskonferenz gemäß c. 753 CIC, in: Die Bischofskonferenz (Anm. 73), S. 196-235, 
201f. Zustimmung zu Ratzinger: von Balthasar, Prüfet alles – das Gute behaltet (Anm. 75), S. 16.
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wurde79, und die persönliche (Gewissens-) Verantwortung des Einzelbischofs vor 
der Wahrheit des Glaubens80 .

Noch einmal: Gibt es theologische Gründe, warum eine Synthese von Com-
munio und Iurisdictio notwendig ist? Die deutschsprachigen Lehrbücher der Fun-
damentaltheologie, wenn sie denn dieses Thema überhaupt besprechen81, betonen,

– dass der Primat und der Episkopat nur in der Relation zueinander gewürdigt 
werden können,

– dass beide sich in der Geschichte herausgebildet haben, und
– dass die je aktuelle geschichtliche Konkretion von Primat und Episkopat 

vom jeweiligen kirchlich-gesellschaftlichen Kontext her verstanden werden 
muss.

Sie deuten auch eine mögliche geschichtliche Weiterentwicklung des kirchen-
leitenden Amtes an und benennen Zielvorstellungen, nämlich

– einen „Pastoralprimat“ (Hans Küng),
– die Stärkung der Ortskirchen (aus theologischem und ökumenischem Inter-

esse),
– die Kräftigung des synodalen Elementes auf allen Ebenen, und
– eine tiefere Reflexion auf das trinitarische Wesen der Kirche angesichts des 

Vorwurfs orthodoxer Theologen an die Adresse der westlich-(römisch-)ka-
tholischen Ekklesiologie, die Kirche fast ausschließlich von Jesus Christus 
und damit beinahe christomonistisch zu konzipieren82. Synthese heißt ja 
sowohl in der scholastischen Theologie als auch in der Philosophie Hegels, 
dass These und Antithese nicht ersetzt („aufheben“ im Sinne von „destru-
cere“) werden, sondern dass vielmehr ihre jeweiligen Wahrheitselemente 
miteinander vermittelt („aufheben“ im Sinne von „conservare“ und „ele-

79 J. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik (Anm. 77), S. 59. Vgl. auch: J. Ratzinger, Zur Lage 
des Glaubens (Anm. 72), S. 63.

80 J. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik (Anm. 77), S. 59f; J. Ratzinger, Zur Lage des 
Glaubens (Anm. 72), S. 64 (unter Verweis auf CIC Can. 756 §2). Im Kommentar zu Art. 16 der 
Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes” war er noch etwas zurückhaltender in der Beurteilung des 
persönlichen Gewissens (zumal in der Form des irrenden Gewissens): LThK2 14, 328-331.

81 H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz: Styria Verlag 1985, S. 461-496; H. Waldenfels, Kon-
textuelle Fundamentaltheologie, Paderborn: UTB/Schöningh 1985, 382-385. 476-481; H. Verweyen, 
Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie, Regensburg: Friedrich Pustet Verlag 
2000, S. 424-434. Vgl. Handbuch der Fundamentaltheologie, Bd. 3: Traktat Kirche, hrsg. W. Kern, 
H.J. Pottmeyer, M. Seckler, Tübingen: Francke 2000. Dort finden sich nur kurze Hinweise (vor 
allem historischer Art im Artikel von Peter Stockmeier, Kirche unter den Herausforderungen der 
Geschichte; in: ebd., 85-108). J. Werbick, Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, 
Freiburg: Verlag Herder 2000, S. 749-751. 780-797, enthält ebenfalls nur vereinzelte Bemerkungen.

82 Die Dogmatischen Konstitutionen zur Kirche der beiden vatikanischen Konzilien „Pastor 
Aeternus” und „Lumen Gentium” beziehen sich schon in ihrem Titel auf Jesus Christus – wie übrigens 
auch die Dogmatischen Konstitutionen zum Glauben und zur Offenbarung „Dei Filius” (Vaticanum I) 
und „Dei Verbum” (Vaticanum II).
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vare“) und so zu einer umfassenden („katholischen“) Wahrheit integriert 
werden. In seinem Papstbuch „Der antirömische Affekt. Wie lässt sich das 
Papsttum in der Gesamtkirche integrieren?“ (Freiburg 1974) hat Hans Urs 
von Balthasar ein Kapitel „Das katholische Und“. Er weist dort darauf 
hin, dass gegenüber den Verabsolutierungen der Häretiker – „Häresie“ 
heißt dem griechischen Wortsinn nach „Auswahl“ eines Partikularen aus 
einer gottgewollten Fülle – (angefangen bei den Gnostikern über die Soli-
Kampfformeln Luthers bis zu manchen Fundamentalismen der Gegenwart) 
die Katholische Kirche immer versucht hat, verschiedene Wahrheiten auf-
einander zu beziehen, Gott und Mensch, Natur und Gnade, Vernunft und 
Offenbarung, Glaube und Werke, Schrift und Tradition… Das gelte dann 
auch vom Papsttum, also Papst und Bischöfe, Lehramt und glaubendes Volk 
(und Theologie), Papst und Kirche.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Artikel vergleicht die zwei Modelle der Kirchenleitung, die in der Katholischen 
Kirche spätestens seit dem Vaticanum II mit konziliarer Autorität in Spannung zueinander 
stehen. Das Modell der „Communio“ strukturiert die Gesamtkirche von der Ortskirche her; 
das Modell der „Iurisdictio“ (oder der „Hierarchie“) geht vom Jurisdiktionsprimat des Bi-
schofs von Rom aus. Der Vf. plädiert mit Walter Kasper für eine Synthese von Iurisdictio und 
Ordo als eine noch zu leistende Aufgabe für das dritte christliche Jahrtausend. Ein Exkurs 
beschäftigt sich mit Joseph Ratzingers ekklesiologischer Theorie, in der im Blick auf das 
Verhältnis von Primat und Episkopat eine Entwicklung von der Betonung der Kollegialität 
zum Zeugnis des Einzelbischofs festgestellt werden kann.

S c h l ü s s e l w o r t e: Primat, Kollegialität, universal und/oder Ortskirche, „munera” des 
Bischofs und des Papstes, Communio, Iurisdictio, Dogmenentwicklung.

Primacy and collegiality

S u m m a r y

The article compares two models of the Church government, which since Vatican II are 
often in a certain antagonism in the Catholic Church. The model of „Communio” builds the 
Universal Church from the local church (i.e. the diocesis); the model of „Iurisdictio” (or 
„Hierarchy”) starts from the primacy of jurisdiction of the bishop of Rom (and separates 
„ordo“ and „iurisdictio”) The author proposes (with Walter Kasper) a synthesis of „iuris-
dictio” and „ordo” as a theological theme for the third Christian millennium. A special 
place is given to the discussion of the ecclesiology of Joseph Ratzinger, who demonstrates 
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a development from the significance of the collegiality of the episcopate to the „martyria” 
of the single bishop in the relation of primacy and collegiality.

K e y w o r d s: Primacy, collegiality, local and/or universal Church, the office („munera“) 
of the bishop and the Pope, „Communio“, „Iurisdictio“, development of doctrine.

Prymat i kolegialność

S t r e s z c z e n i e

W artykule porównane są dwa modele kierowania Kościołem, które w Kościele kato-
lickim co najmniej od Soboru Watykańskiego II stoją wobec siebie w pewnym napięciu. 
Model „Communio” strukturyzuje cały Kościół wychodząc od Kościoła lokalnego; Model 
„Iurisdictio” (bądź też hierarchiczny) wychodzi od prymatu jurysdykcyjnego biskupa 
Rzymu. Wraz z Walterem Kasperem autor artykulu opowiada się za syntezą Iurisdictio 
oraz Ordo, co pozostaje jeszcze zadaniem do wykonania na trzecie chrześcijańskie tysiąc-
lecie. Tematem Ekskursu jest teoria eklezjologiczna Josepha Ratzingera, w ramach której 
w odniesieniu do relacji między papieżem a episkopatem można zaobserwować rozwój od 
podkreślania kolegialności w kierunku świadectwa pojedynczego biskupa.

S ł o w a  k l u c z o w e: prymat, kolegialność, Kościół uniwersalny/lokalny, munera biskupa 
i papieża, communio, iurisdictio, rozwój dogmatów.
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DER GLAUBE UND DIE DOGMATISCHEN AUSSAGEN  
DES I. VATICANUMS  ÜBER DEN PÄPSTLICHEN PRIMAT 

VERSUCH EINES NEUEN ZUGANGS

Es ist paradox: Das Papstamt, das doch „Dienstamt der Einheit“ ist, erweist 
sich gerade als eines der größten Hindernisse für die Einheit der Christen. Ist in 
diesem Punkt überhaupt ein Weiterkommen auf dem Weg zur Einheit der Kirchen 
möglich? Nicht selten wird darauf verwiesen, dass eine neue „Form der Primats-
ausübung“ das Papsttum auch für nichtkatholische christliche Kirchen plausibel 
machen könnte.1 Doch dürfte das m.E. illusorisch sein. Denn eine auch noch so 
einladende Gestalt des Petrusdienstes würden Verdacht und Besorgnis nicht beseiti-
gen, dass möglicherweise künftige Amtsträger in späteren, anderen Situationen dann 
doch wieder die „knallhart“ formulierten dogmatischen Aussagen des I. Vaticanums 
über die päpstliche Unfehlbarkeit und universale Jurisdiktionsgewalt hervorholen 
und in der Praxis wirksam werden lassen könnten. Denn gemäß dem Dogma ist 
der Papst – so noch einer der jüngsten theologischen Beiträge zum Thema – „die 
einsame Spitze der katholischen Kirche. Er ist aufgrund göttlicher Setzung mit ei-
ner Amtsgewalt ausgestattet, die ihn rechtlich als unumschränkten Souverän in der 
katholischen Kirche konturiert“; wie das Papsttum deshalb überhaupt eine andere 
Gestalt annehmen könnte, „ohne in die Aporie der rechtlichen Beschränkung des per 
definitionem unbeschränkten Jurisdiktionsprimats zu führen, ist nicht ersichtlich“.2 
Deshalb blockieren die dogmatischen Aussagen des I. Vaticanums, solange sie 
Geltung haben, die Einheit der Christen, und es führt kein Weg daran vorbei zu 
versuchen, diese in einem solchen Sinnzusammenhang neu zu interpretieren, dass 
sie eine ökumenische Einheit nicht apriori verhindern.

Dafür gibt es schon eine Reihe von Versuchen.3 Doch scheinen sie mir alle 
nicht radi kal genug zu sein, um die durch die Dogmen von 1870 verbaute Piste 

1 Auf dieser Linie äußert sich auch die Enzykl. Johannes Pauls II. von 1995 „Ut unum sint”, 
nr 95. Dazu wiederum Papst Franziskus 2013 in seinem Apost. Schreiben „Evangelii gaudium“ mit 
den Worten: „In diesem Sinn sind wir wenig vorangekommen”, nr 32.

2 G. Bier, Einsame Spitze. Die innerkirchliche Rechtsstellung des Papstes, in: R. Heinzmann 
(Hrg.), Kirche – Idee und Wirklichkeit, Freiburg i. Br.: Herder 2014, S. 229-250, hier S. 248f.

3 Bis ca. 1978 sind diese Versuche zusammengefasst bei G. Greshake, Die Tragweite der Ent-
scheidungen des I. Vatikanischen Konzils über den Primat des Papst, „Una Sancta“ 34 (1979) 56-78, 
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aufzusprengen. Deshalb möchte ich im Folgenden einen relativ neuen, im Grunde 
aber uralten Weg gehen, der grundsätzlicher an der „radix“ der Prob leme ansetzt 
und darum auch radikaler ist, nicht nur für unsere Fragestellung hier, sondern 
überhaupt für die Interpretation der sog. Dogmen. Es sollen im 1. Teil des Bei-
trags Überlegungen vorgestellt werden, die alle Dogmen berühren; erst im 2. Teil 
werden wir dann die erörterte Perspektive auf die dogmatischen Aussagen von 
1870 beziehen.

1. GLAUBE UND GLAUBENSAUSSAGE. EINIGE GRUNDSÄTZLICHE 
ÜBERLEGUNGEN

(a) DIE „GRUNDFORMEL“ DES GLAUBENS

Wenn der Glaube das Fundament von allem und jedem ist, stellt sich mit Nach-
druck die Frage: Was ist Glauben?4

Im Glauben öffnet sich der Mensch Gott, der sich selbst ihm als erster zu-
wendet, und erkennt ihn als den tragenden Grund seines Lebens und der ganzen 
Wirklichkeit an. Im Glauben antwortet er einem Du, dem er sich restlos anvertraut, 
dem er sich aber auch bereitwillig zur Verfügung stellt. Kurz: Im „Gehorsam des 
Glaubens“ – so das II. Vaticanum (VD 5) – „überantwortet sich der Mensch Gott 
als ganzer in Freiheit“. Glauben im biblischen Sinn ist deshalb primär nicht ein 
Fürwahrhalten von Sachverhalten und Sätzen, „sondern – so Karl Rahner – das 
bedingungslose Sichöffnen für eine Wirklichkeit [der Gottes], damit diese Macht 
über uns gewinnt, uns bestimmt und ein Stück der eigenen Wirklichkeit wird“.5 
Deshalb ist der „Ur-Ort“, an dem sich der Glauben vollzieht, das Gebet: „Ich glaube 
an dich, mein Gott, ich setze auf dich, ich vertraue mich dir an!“ Und indem ich 
Gott glaube, übereigne ich mich ihm. Zum Wesen jedes Glaubens gehört es also, 
„ex-zentrisch“ zu werden, eine „Verlagerung“ der Person vorzunehmen: Das Ich 
überschreitet sich auf Gott ihn und findet in ihm Grund und Sicherheit des Lebens.

Was hat nun aber der Glaube, der wesentlich Vertrauensglaube, gläubiges Set-
zen auf Gott ist, mit den vielen Glaubenswahrheiten zu tun, an die man – minde-

mehrfach, auch in engl. Sprache, veröffentlicht; danach: H. J. Pottmeyer, Die Rolle des Papsttums im 
Dritten Jahrtausend = QD 179, Freiburg. i. Br.: Herder 1999, S. 93ff; W. Klausnitzer, Der Primat des 
Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische Zukunft, Freiburg i. Br.: Herder 2004, S. 369ff.

4 Das Folgende ist ausführlicher und überdies mit Bezug auf „Maria-die Glaubende” dargelegt 
in G. Greshake, Maria-Ecclesia. Perspektiven einer marianisch grundierten Theologie und Kir-
chenpraxis, Regensburg: Pustet 2014, S. 367-417. Daraus werden gelegentlich auch ganze Passagen 
übernommen.

5 K. Rahner, Sämtliche Werke, Bd. 9, Freiburg i. Br.: Herder 2004, S. 331.
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stens nach christlicher Tradition – „auch“ zu glauben hat?6 Die Bezie hungsbrücke 
zwischen diesen beiden Glaubens-Modi stellt sich folgendermaßen dar: Auch 
wenn der Glaube primär ein personales Sich-Gott-Anvertrauen und ein Sich-ihm-
zur-Verfügung-Stellen ist, bleibt in dieser Bestimmung doch gerade noch offen, 
wer denn dieser Gott ist, auf den man im Glauben sein Leben setzt. Ist er die 
„oberste Spitze der Seinspyramide“, der „erste Beweger“, das „höchste Wesen“, 
das als Grund der Welt und/oder als Garant der Sittlichkeit zu postulieren ist? Ist 
er „oberster Weltbaumeister“ in erhabenen Höhen über uns oder das Unbedingte 
in uns? So könnte man fortfahren mit Gottesvorstellungen aller nur erdenklicher 
Art. Angesichts dieser Vielfalt kann Glaube nicht darin bestehen, sich einfach ei-
nem „Gott“, der ein radikal vieldeutiges X ist, zu überlassen. So würde der Glaube 
ins Unbestimmte und Leere gehen. Zum Glauben gehört vielmehr ein bestimmter 
Gehalt, der darüber Auskunft gibt,

– wer dieser Gott ist, dem man sich glaubend überlässt,
– welche Weisungen er an den Menschen richtet,
– welche Verheißungen er bereithält.
Antwort auf diese Fragen, die gewissermaßen drei verschiedene Inhaltsbereiche 

des Glaubens abstecken, kann nur Gott selbst in seiner Zuwendung zum Menschen 
geben in dem, was „Offenbarung“ genannt wird, durch die er sich auf dem Wege 
der Schöpfung und seiner heilsgeschichtlichen Taten selbst bestimmt und dem 
Menschen erschließt. Auf diesem Hintergrund lässt sich das Wesen des biblischen 
Glaubens in folgende Strukturformel fassen:

Ich glaube an den Gott, (im Sinn einer vertrauensvollen Hingabe an ihn) 
welcher durch a, b, c … (durch Taten, Weisungen, Verheißun-
gen) bestimmt ist, da er sich als solcher dem Menschen in Welt 
und Geschichte kundgetan hat .

Im formellen Sinn glaube ich also nicht an a, b, c …, sondern an den Gott, der 
sich selbst durch a, b, c, … näher bestimmt hat und dadurch bestimmt ist. Diese 
Selbstbestimmungen Gottes, die sich im Deutschen als explizierende Relativsätze 
formulieren lassen, dürfen aber nicht von ihrem Bezugswort „Ich glaube an Gott, 
welcher …“ gelöst und als Sachverhalte in sich betrachtet werden, soll nicht das 
innere Gefüge des Glaubens Schaden leiden.

Wie aber hat dieser Gott, an den zu glauben der Mensch eingeladen ist, sich 
in Welt und Geschichte (gemäß den Schriften des Alten und Neuen Bundes) näher 
bestimmt und erwiesen? Um es in einer sehr kurzen Formel zu sagen: Gott hat sich 

6 Für Martin Buber zeigen sich hier bekanntlich „zwei Glaubensweisen“, die gegensätzlich 
sind und in unvermittelbarer Spannung zueinander stehen. Doch ist diese Charakterisierung mit 
Sicherheit überzogen. Zwar unterscheidet auch die kirchliche Tradition zwei Glaubensweisen: das 
„credere Deo” und das „credere (in) Deum“. Gemeint ist damit der „Vertrauensglaube“ – Ich glaube 
Dir („fides qua”) auf der einen Seite und die sachhaltigen Inhalte des Glaubens – Ich glaube, dass 
(„fides quae”) auf der anderen Seite. Aber beides steht nicht einfach im Gegensatz zueinander.
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gezeigt und zeigt sich als derjenige, der seine Schöpfung deshalb ins Werk gesetzt 
hat, um sie in die trinitarische Gemeinschaft seines seligen Lebens aufzunehmen. 
Dieses Zugehen Gottes auf die Welt hat seinen Höhepunkt in der unübersteigbaren 
Vereinigung des Gottessohnes mit einer sich verweigernden Welt. In ihm und in 
der Gabe des Geistes zeigt sich die Vereinigung Gottes mit den Menschen als un-
rücknehmbar und unbedingt geltend. Noch kürzer: Gott manifestiert sich als „die 
Liebe“ schlechthin (1 Joh 4, 16), die sich dem Menschen vorbehaltlos zuwendet. 
Diese geschichtliche „Selbstbestimmung“ Gottes ist im Wesentlichen im sog. „Apo-
stolischen Glaubensbekenntnis“ und anderen Symbola zusammengefasst und macht 
damit den den christlichen Glauben identifizierenden „Inhalt“ dieses Glaubens aus.

Ich glaube also nicht an Gott und darüber hinaus noch an 1000 andere Dinge, 
sondern ich glaube an den Gott, der sich uns als so und nicht anders Bestimmter 
erschlossen hat.7 Beides gehört unauflösbar zusammen: Glaube als Antwort auf 
Gottes Offenbarung ist sowohl ein sich Festmachen in Gott (fides qua) als darin 
auch eo ipso ein Annehmen seiner unbedingten liebenden Selbstmitteilung an uns 
(fides quae), die sich, ausgehend von den Grundaussagen der Hl. Schrift, jeweils 
in (auch!) zeitbedingten Begriffen und Vorstellungen ausformulieren, welche das 
Zentrum des Glaubens je neu zur Sprache bringen wollen und müssen.

(b) DAS LABILE VERHÄLTNIS VON FIDES QUA UND FIDES QUAE

Auch wenn der Glaube also weder allein das Vertrauen auf ein unbestimmtes 
göttliches X, noch allein das Für-wahr-Halten einer Anzahl von durch Offenbarung 
ergangener Wahrheiten ist, sondern beides im angeführten Sinn unauflösbar zu-
sammengehört, nimmt doch das „Festmachen in Gott“ den ersten Rang ein, wobei 
freilich festzustellen ist, dass im Lauf der Geschichte das Zueinander der beiden 
Größen je unterschiedlich austariert wurde.

So hat im christlichen Glauben von Anfang an der konkrete Inhalt eine größere 
Rolle gespielt als beispielsweise im Judentum. Und dies aus guten Gründen. Denn 
Gott hat sich in Jesus Christus in unübersteigbarer Weise „definiert“, d.h. definitiv 
dem Menschen erschlossen. Dem entspricht konsequenterweise ein Glaube, der sich 
an dieser neuen und endgültigen Selbstbestimmung Gottes orientiert. Diese unerhört 
neuen „Inhalte“ waren es dann auch, die von Anfang an zu einer neuen Bekennt-
nisbildung führten, d.h. zu einem Glauben, bei dem der neue christliche Gehalt, die 

7 Dabei ist das „uns” von äußerster Wichtigkeit. Denn die Selbsterschließung Gottes und seine 
Selbstbestimmung in der Geschichte geschehen – jedenfalls nach biblischem Verständnis – nicht je 
individuell dem einzelnen gegenüber, sondern für eine Gemeinschaft und durch sie für die ganze Welt, 
nicht nur weil das Ziel allen Handelns Gottes „Communio”, Gemeinschaft, ist, sondern auch weil die 
„vertikale” Zuwendung Gottes zum Menschen „horizontal” ergeht, indem sie in und durch die Welt 
und auf geschichtliche Weise den Menschen erreicht und darum auch wieder in zwischenmenschliche 
Beziehungen umzusetzen ist. Glaube ist somit wesentlich eine communiale = ekklesiale Größe.
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großen Taten Gottes in Jesus Christus, die entscheidende Rolle spielten, und der 
dann auch seinen verbindlichen Ausdruck fand: anfangs in kurzen Glaubensfor-
meln, dann in umfassenden Glaubensbekenntnissen bis hin zu einzelnen definierten 
Glaubenssätzen. Von diesem (legitimen) Ansatz her steigerte sich jedoch im Lauf 
der Geschichte die Akzentuierung der Inhaltlichkeit des Glaubens (gegenüber dem 
subjektiven Glaubensvollzug) immer mehr, und zwar aus verschiedenen Gründen:

(1) Das inhaltlich pointierte Bekenntnis diente der „Vergewisserung“, welchem 
Gott man sein Vertrauen schenkt, wie sich Handeln aus dem Glauben zu realisieren 
hat und auf welche Hoffnung man sein Leben setzt. Diese „Vergewisserung“ war 
man auch der Welt schuldig: Der Glaube hatte darüber Auskunft zu geben, „worin er 
sich von anderen Angeboten der Sinndeutung unterscheidet und worin das Positive 
dieser Unterscheidungsmerkmale liegt“.8

(2) Intellektuelle Auseinandersetzungen über die rechte Auslegung zentraler 
Glaubensgehalte richteten gleichfalls alle Aufmerksamkeit auf die inhaltliche Seite 
des Glaubens.9

(3) Auch die Implementierung des Glaubens in die griechisch-römische Bil-
dungswelt, die das Ganze der Wirklichkeit zu erfassen und zu verstehen suchte, 
abstrahierte (=„zog weg“) das Element der „fides quae“ vom Integral des Glaubens. 
Indem man die Glaubensinhalte als Wahrheiten auf die gleiche Ebene wie die von 
der Ratio erfassten Einsichten eintrug (dabei nur die unterschiedliche Herkunft und 
Begründung der Wahrheiten hervorhebend – ex ratione bzw. ex revelatione – und 
ihr beiderseitiges Verhältnis diskutierend), wurde nicht nur das Band zwischen 
Glaubensvollzug und Glaubensinhalt geschwächt, auch die Glaubensinhalte selbst 
wurden „objektiviert“ und als Wahrheiten „in sich“ genommen.10 So kam es im 
Mittelalter zu einer steigenden „Verschulung“ des Glaubens,11 bei der man den 

8 L. Karrer, Glaube, der das Leben liebt, Christsein als Mut zu wahrer Menschlichkeit, Freiburg 
i. Br.: Herder 2014, S. 17.

9 Diese Auseinandersetzungen waren vor allem in der Frühzeit der Christenheit von aller-
höchster Wichtigkeit, da sich in ihnen die Tragweite der in Christus geschehenen Selbstbestimmung 
Gottes als unbedingter Liebe entschied. Ist Jesus Christus wirklich Gottes ewiger Sohn, der Mensch 
geworden ist, um unser Elend zu teilen; nur dann kann er uns in das göttliche Leben führen (so die 
Fragestellung der christologischen Konzilien)? Ist die Welt wirklich Gottes gute Schöpfung und 
deshalb heilsfähig (entgegen dem gnostischen Grund-Satz: Das Fleisch ist heilsunfähig)? Gibt es eine 
kirchliche Heilsvermittlung, in welcher Gott sich auch armseliger menschlicher Mittel bedient (die 
Fragestellung im donatistischen Streit)? In diesen und vielen anderen Auseinandersetzungen ging es 
letztlich nicht um Wahrheiten „in sich“, sondern um die Frage, wie weit der Glaubende sich darauf 
verlassen kann, dass Gott sich in Christus und im Hl. Geist als unbedingte Liebe mitgeteilt hat.

10 Ganz abgesehen davon, dass die Betonung eines fixen Depositums von (immer mehr anwach-
senden) Wahrheiten dazu führte, den Glauben eher dem Bereich der „theoria” als dem der „praxis” 
zuzuordnen. Man übersah, dass schriftgemäß alle Priorität dem „Tun“ des Wortes und der Wahrheit 
zukommt (vgl. Joh 3, 21; Jak 1, 22).

11 Diese „Engführung“ zeigte sich im Mittelalter noch nicht in letzter Radikalität, weil es den 
heutigen Dogmenbegriff noch nicht gab. Das, was in etwa letzterem entsprach, war der articulus fidei, 
der jeweils mit den anderen verbunden als Zusammenfassung der Hl. Schrift verstanden wurde.
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Glauben in Richtung auf einen gleichwie die Philosophie und über die Philosophie 
hinaus führenden Gesamtentwurf zum Verstehen der Wirklichkeit systematisierte. 
Das hatte aber eine Konsequenz, die Adolf v. Harnack (wohl ein wenig zu pau-
schal) bereits für die Frühzeit der Kirche festzustellen glaubte: Indem man mit 
den vorgegebenen (begrifflichen, soziologischen, kosmologischen… ) Mitteln der 
Zeit sich und anderen „das Evangelium verständlich zu machen versucht hat, sind 
[diese Mittel] mit seinem [des Evangeliums] Inhalt verschmolzen und zum Dogma 
erhoben worden“.12

Hier ist der entscheidende Knackpunkt, der uns für unsere spezifische Frage 
nach den Dogmen von 1870 noch eigens beschäftigen wird: An die Stelle der an 
sich primären fides qua rückten immer mehr unbedingt zu glaubende Wahrheiten 
(„Dogmen“13) der fides quae, von denen viele ein situationsbedingtes Amalgam 
sind und sich nicht ohne weiteres, d.h. nicht ohne den Akt einer ausdrücklichen 
Reduktion, auf das zurückführen lassen, was wir vorhin als biblisch bezeugte 
„Selbstbestimmungen“ Gottes und damit als eigentlichen Inhalt des Glaubens 
identifiziert haben.

(4) Während die subjektive Glaubenshaltung des einzelnen allenfalls in An-
sätzen beurteilbar ist, konnte die Annahme des Glaubensinhalts Gegenstand öf-
fentlicher Diskurse werden, aber auch kirchlicher Kontrolle, die sich aufgrund 
der gesellschaftlichen Machtposition der Kirche ab dem Mittelalter immer mehr 
und immer subtiler durchsetzte. Zudem war in den herrschenden volkskirchlichen 
Strukturen eine gewisse Reduktion des Glaubens auf dessen objektive Inhalte die 
einzige Möglichkeit, den Glauben als verbindendes Band von Kirche und Gesell-
schaft zu realisieren.

Auch wenn diese vier Gründe im Prinzip alle eine gewisse (!) Berechtigung 
aufweisen, darf doch die in ihnen steckende, sehr leicht fehlführende Dynamik nicht 
übersehen werden. Tatsächlich geriet im Laufe der Zeit die integrale Gestalt des 
Glaubens aus den Fugen: Statt Glauben vorrangig als Antwort auf die Selbst-Gabe 
Gottes zu betrachten, die dazu befähigte, sich ihm zu überlassen, wird er immer 
mehr als Für-wahr-Halten vorgegebener (offenbarter) Inhalte verstanden, die das 
Wesen Gottes und seiner Heilsordnung betreffen und dem Menschen „Belehrung“ 
zukommen lassen. Es kam damit auch zu einer Verrechtlichung des Glaubens, der, 
gleich einem Gesetzbuch, auf das Einhalten seiner Vorschriften abgefragt, bestraft 
und belohnt werden konnte. Entsprechend wurde im Glaubensakt vorwiegend, 
wenn nicht gelegentlich sogar ausschließlich, der Gehorsam herausgestellt, nicht 
so sehr der Gehorsam gegenüber dem Anruf des lebendigen Gottes, als vielmehr 
die gehorsame Annahme sachhaltiger Wahrheiten und der Gehorsam gegenüber 
jener Instanz, der Kirche, die „im Namen Gottes“ deren Annahme einfordert, 

12 A. v. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. I, Darmstadt: WBG 1964, S. 19f.
13 Dabei ist der neuzeitliche Dogmenbegriff eine nochmals verengte, geschichtlich-situative 

Größe. Siehe dazu W. Kasper, Dogma unter dem Wort Gottes: Matthias-Grünewald-Verl. 1965.
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gleich einer „um Katechismustreue besorgten Sprachleitzentrale“ (Alex Stock). 
Kurz: Das Für-wahr-Halten von Glaubensinhalten überwucherte das (wichtigere) 
Moment der vertrauensvollen Hingabe an Gott, einer Hingabe, die die Einlösung 
der mit dem Glauben verbundenen Praxis einschließt. Und nicht zuletzt verdeckte 
die Konzentration auf formulierte Glaubensinhalte die „mystische“ Dimension und 
den essentiellen Geheimnischarakter des Glaubens.14

(c) RE-AKTIONEN DES II. VATICANUMS

Diese Fehlentwicklung des Glaubens wurde auf dem II. Vaticanum durchaus 
gesehen. Nicht wenige Bischöfe und deren Theologen erkannten die Gefahr, dass 
die Kirche sich hinter einem System von verbindlichen Glaubenssätzen und mora-
lischen Normen verschanzte und den Glauben nicht mehr in seiner faszinierenden 
integralen Gestalt an die Welt weitergab. Auf diesem Hintergrund eröffnete das 
Konzil in wenigstens zweierlei Hinsicht neue Perspektiven.

(1) Die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung nimmt Ab-
schied von einem sog. „instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis“.15 
Das heißt: Die Offenbarung Gottes besteht nicht darin, uns über dies und das zu 
„instruieren“, zu belehren, sondern um, wie es in DV 2 heißt, „aus überströmender 
Liebe die Menschen wie Freunde anzureden und mit ihnen zu verkehren, um sie in 
seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen“. Anders gesagt: Offenbarung 
ist wesentlich persönliche Selbstmitteilung Gottes, Mitteilung seiner Liebe. An 
diesem schlichten, aber faszinierenden Zentrum der Offenbarung ist alles andere 
zu messen und ggf. auch zu relativieren.16 Von dieser Mitte aus erhält der ganze 
Inhalt des Glaubens seine Konzentration, dem der subjektive Glaubensvollzug zu 
entsprechen hat: Weil Gott „aus überströmender Liebe“ mit uns umgeht, ist der 
Mensch eingeladen, sich diesem Gott der Liebe in Liebe vertrauensvoll hinzugeben 
und zur Verfügung zu stellen.

(2) Diese „Konzentration“ des Glaubensinhalts auf eine Mitte hin wurde in 
anderer Weise nochmals im Ökumenismus-Dekret aufgegriffen, und zwar mit der 
Idee der „Hierarchie der Wahrheiten“. Damit wollte das Konzil daran erinnern, „dass 

14 Siehe die letzten eindringlichen Mahnungen von K. Rahner, Erfahrungen eines katholischen 
Theologen, in: K. Lehmann (Hrg.), Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen, K. Rahner 
zum 80. Geburtstag, Freiburg i. Br.: Herder 1984, S. 105-119, besonders: S. 107.

15 Vgl. als Basisliteratur M. Seckler, Der Begriff der Offenbarung, HFTh II, S. 60-83 (Lit.).
16 Siehe dazu und auch zu den oben folgenden Erörterungen über die „Hierarchie der Wahrhei-

ten“: H. Mühlen, Die Lehre des Vaticanum II über die „Hierarchia veritatum“ und ihre Bedeutung 
für den ökumenischen Dialog, „Theologie und Glaube“ 56 (1966), S. 303-335; U. Valeske, Hierarchia 
veritatum, München: Claudius-Verl. 1968; K. Rahner, Der Glaube des Christen und die Lehre der 
Kirche, in: Schriften zur Theologie, Bd. 12, Zürich u.a. 1975, S. 262-285; ders., Erfahrungen, S. 109f; 
A. Kreiner, Hierarchia veritatum, Cath. 46 (1992), S. 1-30.
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es eine Rangordnung oder ‚Hierarchie’ der Wahrheiten innerhalb der katholischen 
Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Funda-
ment des christlichen Glaubens“ (UR 11). Dieses „Fundament“ ist zweifellos der 
Glaube an die persönliche, liebende Selbstmitteilung Gottes an den Menschen. Alles 
andere, was sonst noch im Glauben zu sagen ist, steht mit dieser fundamentalen 
Wahrheit in einem engen oder vielleicht auch nur sehr lockeren Zusammenhang, 
ist jedenfalls nur von diesem Zusammenhang her richtig zu verstehen. Deshalb 
genügt es nicht zu sagen: Dies oder jenes ist ein Dogma und im Gehorsam des 
Glaubens anzunehmen!, sondern es ist zu fragen: Was bedeutet dieser oder jener 
Glaubensinhalt vom Zentrum bzw. Fundament des Glaubens her? Welches Licht 
wirft die „Mitte“ auf die „Peripherie“? Beachtet man diese Idee der „Hierarchie 
der Wahrheiten“, wird der Glaubensinhalt, die „fides quae“, etwas sehr Einfaches, 
so „einfach“ wie auch der subjektive Glaubensakt, die „fides qua“, selbst, durch 
die sich der Mensch dem Anruf der Liebe Gottes anheimgibt.

2. DIE DOGMATISCHEN AUSSAGEN VON 1870 IN DER PERSPEKTIVE  
DER VORANGEHENDEN SKIZZE

(a) VOM ZENTRUM DES GLAUBENS ENTFERNT

Die Konsequenzen der gerade skizzierten Grundzüge einer Glaubenstheologie 
für die Frage nach der Stellung des Papstamtes sind äußerst weitreichend. Denn 
wenn die Aussagen über den Papst Bedeutung für den Glauben haben sollen, müs-
sen sie sich in das „Grundschema“ des Glaubens einordnen lassen. Das heißt aber 
konkret: Ich glaube nicht an den Papst, sondern: Ich glaube an den Gott, der sich 
schriftgemäß so und so bestimmt hat. Kann man aber im Ernst sagen und glaubend 
vollziehen: Ich glaube an den Gott, der sich in der Einsetzung des durch Unfehl-
barkeit und allgemeinen Jurisdiktionsprimat qualifizierten Papsttums erwiesen 
und bestimmt hat? Wohl aber könnte man formulieren und glaubend realisieren: 
Ich glaube an den Gott, der sich als derjenige erwiesen hat, der in Jesus Christus 
sein Volk in der Kirche zur Einheit versammelt. Mehr lässt sich wohl kaum mit 
dem Grundakt des Glaubens verbinden. Denn „von Jesus her … gibt es keine 
verbindlichen Vorgaben für die Struktur der Kirche“.17 Gewiss kann man diesem 
Zentralbekenntnis: Ich glaube an den Gott, der sich als derjenige erwiesen hat, 

17 So mit der Mehrheit heutiger Theologen O. H. Pesch, Der Gott Jesu Christi und die Struk-
turen der Kirche, in: R. Heinzmann (Hrg.), Kirche – Idee und Wirklichkeit, Freiburg i. Br.: Herder 
2014, S. 17-39, hier: 28. Ebenso im Gleichen Band R. Heinzmann, Erneuerung aus dem Ursprung, 
315-321, hier: 317f.
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der in Jesus Christus sein Volk in der Kirche zur Einheit versammelt, hinzufügen: 
… und der für die Kirche Ämter und Dienste vorgesehen hat, die sich dann bis hin 
zu einem Papstamt, das mit Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat ausgezeichnet 
ist, entwickelt haben. Eine solche Hinzufügung wäre zwar nicht von vornherein 
falsch. Aber es dürfte doch wohl jedem deutlich sein, dass sich solche und ähn-
liche „Ergänzungen“ immer mehr von der Grundformel: Ich glaube an Gott, der 
sich so und so bestimmt hat, entfernen18 und damit kaum noch den persönlichen 
Glaubensvollzug berühren.

Diese „Entfernung“ aber verdankt sich genau jenem Umstand, der im vor-
angehenden 1. Teil unter „(b) 3“ erörtert wurde: Wichtige Inhalte des Glaubens 
(gerade auch die zum Thema Kirche und kirchliche Ämter) wurden im Lauf der 
Geschichte „implementiert“ in ein widerspruchsfreies und ge schlos senes Univer-
salsystem der Wirklichkeitserschließung und –bewältigung. Und dies geschah mit 
Hilfe vorliegender Kategorien, die dann mit den zentralen Größen des Glauben 
zusammenschmolzen zu einem Faktor, zu denen seit der Neuzeit auch sog. „Dog-
men“ gehören, die in vielen Fällen doch nur ein Amalgam aus für das Christen-
tum wesentlichen Glaubensgrößen einerseits und situativen Plausibilitäten einer 
bestimmten Zeit andererseits sind.

Gerade dies lässt sich an den dogmatischen Aussagen von 1870 auch konkret 
nachweisen.

(b) DIE LEHRAUSSAGEN VON 1870 ALS AMALGAM

Aufs Ganze gesehen stellte gegen Ende des 19. Jh. das Papsttum für viele 
glaubende Menschen und Theologen „eine aktuelle Antwort auf die geistigen und 
oft auch gesellschaftlichen Probleme der Zeit [dar]. … Im Vordergrund [stand] 
die Frage nach Sicherheit in einer unstabilen Welt“.19 Unstabil geworden war die 
Welt insgesamt infolge des allgemeinen geistigen Umbruchs, der durch die Auf-
klärung und Französische Revolution markiert ist und sich im 19. Jh. vor allem in 
einem verbreiteten Rationalismus und Liberalismus niederschlug, innerkirchlich 
durch das vordringende, von der absoluten Monarchie erstrebte Staatskirchentum, 
das die Kirche in Abhängigkeit zu bringen suchte, sowie durch das Aufleben von 
Gallikanismus und Konziliarismus. Sicherheit schien in dieser prekären Situation 
nur ein starkes Papsttum bieten zu können. Um dieses zu gewährleisten, knüpfte 
man an restaurative Tendenzen damaliger Gesellschaftstheorien, wie z.B. an die 
von J. M. de Maistre, an, für den der absolute Monarch die einzige Friedens- und 
Ordnungsmacht war, ausgezeichnet durch absolute Autorität und Souveränität nach 
außen und innen. War dies die Grundüberzeugung jeder damaligen Theorie einer 

18 Ähnlich entfernt sind solche Aussagen auch vom Zentrum einer hierarchia veritatum .
19 W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom, S. 376f.
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absolutistischen Monarchie, so kam bei de Maistre noch hinzu, dass sich nach ihm 
die staatliche Souveränität als „Ausfluss der souveränen Herrschaft Gottes“ verstand 
und „deshalb der göttlichen Weihe durch die höchste kirchliche Autorität, die sich 
direkt von Gott herleitet,“ bedurfte. „Die radikale Überwindung der Revolution 
und die wahre Restauration der Monarchie setzen daher die Anerkennung des 
souveränen Supremats des Papstes voraus“.20

In Horizont dieser solchermaßen geprägten gesellschaftlichen Situation und 
mit den Vorstellungsmitteln und gesellschaftlichen Kategorien der damaligen Zeit 
wurde das „päpstliche Dienstamt der Einheit“ gesehen und wurden die Papstdog-
men von 1870 formuliert, freilich nicht ohne gehörige, von der Konzilsminderheit 
gegen die Mehrheit erreichte Modifikationen, was die „absolute“ Souveränität und 
Autorität des Papstes und was sein notwendiges Eingebundensein in die Kirche 
anging.21 Denn „für die Minorität hatte die Bindung des Papstes an die Glauben-
stradition der Kirche Priorität, für die Majorität dagegen die Unabhängigkeit und 
Effizienz der päpstlichen Autorität“.22 Im Grunde ging diese Auseinandersetzung 
auch im II. Vaticanum weiter, wo man immerhin versuchte, Primat und Sonder-
stellung des Papstes in die Gesamtkirche einzubinden – mit zweifelhaftem Erfolg. 
Zweifelhaft deshalb, weil man die – ich wiederhole es – „knallharten“ Aussagen 
des I. Vatikanischen Konzils als Ausgangs- und Fixpunkt beibehielt und diese so-
mit trotz aller „weichen“ und „ausweitenden“ Interpretationen die leitenden und 
prägenden Größen blieben.

Noch etwas kommt hinzu: Die dogmatischen Aussagen des I. Vaticanums sind 
ganz im Horizont der Vorstellung formuliert: Gott hat bestimmte Wahrheiten offen-
bart, die dann vom Lehramt irrtumsfrei als verbindlich zu glauben vorgelegt werden. 
Zu diesen Wahrheiten gehört, dass Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern 
direkt und unmittelbar die Leitung der Kirche übertragen hat. Doch abgesehen 
davon, dass diese „Wahrheit“ das „Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung 
[ist], die nicht auf die Ursprünge der Kirche zurückzuführen ist“23 (auch wenn die 
Schrift einen besonderer Petrusdienst der Einheit gut bezeugt), so stehen diese 
und ähnliche dogmatische Aussagen doch in jener Perspektive (kurz: Offenbarung 
als instructio), die seitens des II. Vaticanums durch eine andere (Offenbarung als 
persönliche Selbstmitteilung) abgelöst wurde. Nimmt man diese neue Perspektive 
ernst, so erhalten alle, bisher unter einem anderen Horizont formulierten Wahrhei-
ten einen anderen Stellenwert; sie sind neu zu interpretieren, nicht im Sinne einer 

20 H.J. Pottmeyer, Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der 
ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts, Mainz: Grünewald 1975, S. 62f.

21 Siehe dazu z.B. Pottmeyer, Die Rolle des Papsttums im Dritten Jahrtausend, S. 52ff, 82ff; 
G. Greshake, Die Tragweite der Entscheidungen des I. Vatikanischen Konzils über den Primat des 
Papst, „Una Sancta“ 34 (1979) 56-78.

22 H.J. Pottmeyer, Die Rolle des Papsttums im Dritten Jahrtausend, S. 73.
23 R. Heinzmann, Kirche – Idee und Wirklichkeit, S. 318.
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relativierenden Eliminierung, sondern im Sinne einer dezidierten Inbezugsetzung 
auf das Zentrum des biblischen Glaubens.

Und darum: Hatten die dogmatischen Aussagen von 1870 in der damaligen 
Zeit und Problemsituation, angesichts der damals vorgegebenen Vorstellungen und 
der damals zur Verfügung stehenden begrifflichen Mittel sowie nicht zuletzt in der 
früheren Verstehensperspektive der Offenbarung zweifellos verbindlichen Charak-
ter, so muss es heute, in einer anderen Situation darum gehen, sie als Amalgam zu 
diagnostizieren und auf die Grund-Offenbarungsaussage von der „überströmenden 
Liebe, mit welcher Gott die Menschen wie Freunde anredet und mit ihnen verkehrt, 
um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen“ zu „reduzieren“, bes-
ser: zu „intensivieren“. Auf diese Weise erst sind sie geeignet in die „Urformel“ des 
Glaubens einzugehen, so dass es einen guten Sinn hätte zu bekennen: Ich glaube 
an den Gott, der sich als derjenige erwiesen hat, der sein Volk in der Kirche zur 
Einheit versammeln will und dafür auch ein Dienstamt der Einheit vorgesehen hat. 
Wie dieses Amt der Einheit aber dann genau auszusehen hat und auszuüben ist, 
muss sich, nicht ohne Orientierung an den Erfahrungen der bisherigen kirchlichen 
Tradition (!) und an der jeweiligen gesellschaftlichen Situation, je neu konkreti-
sieren. Das heißt: Wenn die eigentlich bestimmende Glaubensgröße das von Gott 
gewollte Amt der Einheit in der Kirche ist, das zugleich Repräsentanz der Einheit 
wie auch Auftrag zur Beförderung der Einheit besagt, muss jeweils gefragt werden: 
Wie kann Einheit nach innen und außen im jeweiligen Heute verwirklicht werden, 
und zwar so, dass die Kirche als ganze am Prozess der Einheit mitbeteiligt ist 
und dem auf Einheit bedachten Wirken des Papst von Herzen zustimmen kann. 
Zur Beantwortung dieser Frage können die dogmatischen Aussagen von 1870 
mit Sicherheit nicht die bestimmenden Größen sein. Sie sind vielmehr radikal zu 
relativieren, und zwar im Sinn von einzubeziehen in und transparent zu machen 
für den Urakt des Glaubens.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das gerade Ausgeführte bedeutet nicht, 
dass jede Generation sich jedweden Glaubensinhalt durch Diagnose des überlie-
ferten Glaubens einerseits wie durch Reduktion auf die Schrift andererseits und 
Übertragung ins Heute je neu zu ermitteln habe. Denn – natürlich! – gibt es das 
„Bleibende“ im Amalgam geschichtlich gewachsener dogmatischer Aussagen. 
Doch findet sich eine stattliche Zahl von dogmatischen Aussagen, die so sehr 
nicht nur das „Kleid“ ihrer Zeit tragen, sondern auch das Charakteristikum einer 
verengten Fragestellung und nicht zuletzt auch das Signum eines gefährlichen 
Machtanspruchs und einer voreiligen Rechthaberei,24 dass sie ohne den gerade 
genannten Prozess der Diagnose und Reduktion für die Kirche bedeutungslos und/
oder lebenshemmend sind.

24 Dass ein Dogma „wahr“ sein und dennoch durch subjektive Fehlformen geprägt sein kann, 
haben z.B. herausgestellt: K. Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 4, Einsiedeln 1962, S. 58; W. Kas-
per, Dogma, S. 137.



118 GISBERT GRESHAKE 

(c) EINE REALISTISCHE LÖSUNG?

Ist dieser Lösungsvorschlag, wonach (viele) dogmatische Aussagen der Ver-
gangenheit durch Diagnose und Reduktion radikal relativiert und eine völlig neue 
Gestalt annehmen (können), auch auf das Dogma von 1870 anwendbar? Und ist 
der Vorschlag auch realistisch?

Im Folgenden sei zur Beantwortung der Frage von einer Aussage des emeri-
tierten Alt-Bischofs von Rom, Joseph Ratzinger, ausgegangen.25

Als dieser noch Professor war, bemerkte er in einem Vortrag in Wien im April 
1974 bezugnehmend auf eine Äußerung des Patriarchen Athenagoras, wonach 
der Papst „der erste an Ehre unter uns und der, der den Vorsitz in der Liebe hat,“ 
folgendes: „Es wäre nun doch der Mühe wert zu überlegen, ob dieses archaische 
Bekenntnis [zum Ehrenprimat des römischen Bischofs], das von ‚Jurisdiktionspri-
mat’ nichts weiß, aber eine Erststellung an Ehre (τιμή) und Agape bekennt, nicht 
doch als eine dem Kern der Sache genügende Sicht der Stellung Roms in der Kir-
che gewertet werden könnte“.26 Keine zwei Jahre später, nämlich im Januar 1976, 
kommentierte Ratzinger in Graz dieses „archaische Bekenntnis“ von Athenagoras 
erneut, jedoch mit einem bemerkenswerten Unterschied. Er sagte nicht mehr, „es 
wäre der Mühe wert zu überlegen, ob…“, sondern er stellte nunmehr die These 
auf: „Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im er-
sten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. Wenn Patriarch Athenagoras am 
25. Juli 1967 beim Besuch des Papstes im Phanar diesen als Nachfolger Petri, als 
den ersten an Ehre unter uns, den Vorsitzenden der Liebe, benannte, findet sich im 
Mund dieses großen Kirchenführers der wesentliche Gehalt der Primatsaussagen 
des ersten Jahrtausends, und mehr muss Rom nicht verlangen“.27

Ratzinger hat diese Aussage nie zurückgezogen oder korrigiert. Sie hat also 
nach wie vor ein beträchtliches Gewicht. In ihr stecken nun aber – wie ich meine 
– folgende bedeutsame Implikationen:

(1) Ausübung und Anerkennung und damit das Wesen des päpstlichen Dienst-
amtes hängen nicht an den Dogmen von 1870.

(2) Wenn die Definition des I. Vaticanums von den orthodoxen Kirchen nicht 
anerkannt werden muss, weil diese Kirchen in einer anderen Tradition mit an-
deren Erfahrungen stehen und die abendländische geschichtlichen Situation des 
ausgehenden 19. Jh. nicht ihre eigene war, so ergibt sich daraus für das westliche 
Dogma, dass es genau das ist, was wir als „Amalgam“ bezeichnet haben: Das 

25 Dieser „Titel” wurde mit Bedacht so formuliert. Denn es gibt keinen Alt-Papst (da das Amt 
des Amtes nicht sakramental und darum auch nicht bleibend ist), wohl aber einen Alt-Bischof. Das 
hätte sich auch im ganzen Verhalten eines zurückgetretenen Papstes niederzuschlagen!

26 J. Ratzinger, Rom und die Kirchen des Ostens, mehrfach veröffentlicht, u.a. in: Theologische 
Prinzipienlehre, München: Wewel Verlag 1982, S. 214-230, hier: S. 229.

27 J. Ratzinger, Prognose der Zukunft des Ökumenismus, mehrfach veröffentlicht, erstmals, 
„Ökumenisches Forum“ 1 (1977), S. 31-41.
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implementum eines schriftgemäßen Glaubensinhalts (Amt der Einheit) in einen 
bestimmten vorgegebenen Horizont, so dass, wenn dieser sich wandelt oder fehlt 
oder stets gefehlt hat, auch das Dogma nicht mehr plausibel ist und nur noch auf 
Fehlwege führen kann. Ganz auf dieser Linie ist m.E. auch Papst Franziskus zu 
verstehen, wenn er in seinem Apost. Schreiben „Evangelii gaudium“ schreibt: „Wir 
können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kontinente in ihrem Ausdruck des 
christlichen Glaubens die Modalitäten nachahmen, die die europäischen Völker 
zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte eingenommen haben“ (Nr. 188).

(3) Wenn die Anerkennung des Papstamtes als „besondere Ehrenstellung“ und 
„Erster in der Liebe“ seitens der orthodoxen Kirchen auch ohne Akzeptanz des 
Dogmas von 1870 ausreichend ist, so setzt das voraus, das „Amalgam“ von 1870 auf 
die Größe „Amt der Einheit“ (im angegeben Sinn) „reduziert“ und als verbindlicher 
Glaubensinhalt vorgestellt werden kann. Auf diese Weise ist dann auch die Voraus-
setzung dafür geschaffen, einer Gestalt des päpstlichen Amtes gewahr zu werden, 
die sich angefangen von der Schrift in ganz und gar unterschiedlichen Formen in 
der Geschichte konkretisiert hat28 und auch heute noch für neue Konkretisierungen 
flexibel ist. Für eine solche neue Gestalt zeigt sich auch das ökumenische Gespräch 
mit den Kirchen der Reformation als durchaus offen.29

***
Diese sich aus dem Vorschlag Ratzingers ergebenden Einsichten, die unsere 

zunächst ganz anders, nämlich von einer Glaubenstheologie her ausgehenden 
Überlegungen bestätigen, gelten nun keineswegs nur für die Dogmen von 1870. 
Es gibt viele ursprünglich definitiv gemeinte kirchliche Lehraussagen, die im Lauf 
der Geschichte „versickerten“, d.h. entweder völlig uminterpretiert wurden oder 
jede Relevanz verloren und z.T. (ganz bewusst) „vergessen“ wurden, so z. B. die 
Aussage, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche gerettet werden kann 
(u.a. DH 1351, schon vorher DH 875), das Verbot der Zinsnahme, die Verurteilung 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit (z.B. 2730f, 2915f) und vieles andere mehr.

In all diesen und manchen anderen Fällen erweisen sich viele sog. „definitive“ 
dogmatische Aussagen als relativ, nämlich erstens als grundsätzlich relativ, weil 
immer bezogen auf den schriftgemäß ursprünglichen Glaubensakt („Ich glaube an 

28 Man muss ja sehr deutlich sehen, dass lange Jahrhunderte hindurch Rom seinen petrinischen 
Primat ganz einfach nur dadurch realisierte, „dass es als das entscheidende Zentrum der communio 
vorhanden war“: W. de Vries, Rom und die Patriarchate des Ostens, Freiburg: Alber Karl 1963, S. 13.

29 Über den Stand des diesbezüglichen ökumenischen Gesprächs mit den Kirchen der Refor-
mation informiert bis ca. 1986 H. J. Urban, Petrusamt-Primat, in: Handbuch der Ökumenik, Hrg. 
H. J. Urban, / H. Wagner, Bd. III/2, Paderborn: Bonifatius 1987, S. 136-144. Danach ist vor allem zu 
nennen: Bilaterale Arbeitsgruppe der Dt. Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Ev.-Luth. 
Kirche Deutschlands, Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, Frankfurt-
Paderborn: Lembeck 2000; Gruppe von Farfa Sabina, Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt, 
Frankfurt: Verlag Otto Lembeck 2011.
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den Gott, der sich so und nicht anders … erwiesen hat“) und zweitens als relativ 
zur jeweiligen Situation, in der sich der Glaube vollzieht.30 Es führt darum kein 
Weg daran vorbei, auch „definitive“ dogmatische Aussage in einem Prozess der 
Diagnose und Reduktion grundsätzlich zu befragen und womöglich in einen neu-
en Sinnzusammenhang zu stellen. Das gilt auch und erst recht von den Dogmen 
von 1870. Geht man so vor, könnte nicht nur für orthodoxe Kirchen der Weg frei 
werden, ein päpstliches Petrusamt der Einheit zu akzeptieren, ein Amt, das dann 
freilich einen anderen Charakter als heute haben würde.31

Dazu eine Schlussbemerkung geradezu anekdotischer Art. Wobei diese „Anek-
dote“ nicht etwa „ben trovato“, sondern auch „vero“ ist: Vor etlichen Jahren sagte 
mir ein hoher römischer Kuriale sinngemäß etwa folgendes: „Wenn evangelische 
Bischöfe nach Rom kommen, als Touristen etwa, so legen sie fast alle hohen Wert 
darauf, eine Audienz beim Papst zu erhalten. Gefragt warum, antworten die meisten 
mit dem Hinweis, schließlich könne und solle der Papst etwas für die Einheit der 
Christen tun. Erhalten sie dann die Audienz, legen sie allergrößten Wert darauf, 
dass ein Foto von ihnen mit dem Papst zusammen gemacht wird. Ist in all dem 
nicht – mindestens ansatzweise – so etwas wie die Akzeptanz des Papstes enthalten? 
Durch den Wunsch nach einer Audienz bekunden sie seine besondere Stellung; sie 
erwarten etwas in Richtung Einheit von ihm, und all das nicht als etwas rein Privates, 
das nur sie persönlich etwas angeht, sondern es soll im Foto, das man weiterzeigen 
kann und das zu Hause publiziert wird, öffentlich werden. Reicht das nicht aus?“

Z u s a m m e n f a s s u n g

Angesichts dessen, dass das Papstamt in seiner auf dem I. Vaticanum definierten Ge-
stalt eines der größten Hindernisse für die Einheit der christlichen Kirchen ist, versucht der 
Beitrag eine Neuinterpretation der diesbezüglichen konziliaren Aussagen. Dies geschieht 
auf dem Hintergrund einer Glaubenstheologie, welche die Inhaltlichkeit des Glaubens (fides 

30 Überdies erweisen sich eine ganz Reihe von verbindlichen kirchlichen Vorlagen der Vergan-
genheit sogar als evangeliumswidrig. So hat die Kirche in den längsten Zeiten ihrer Ge schichte (!) in 
Theorie und Praxis gegen die Wahrheit des Evangeliums verstoßen, wonach „der Mensch freiwillig 
durch seinen Glauben Gott antworten soll und dementsprechend nie mand gegen seinen Willen zur 
Annahme des Glaubens gezwungen werden darf” (DH 10).

31 Es müsste vor allem seinen nichtevangeliumsgemäßen Machtcharakter ablegen, was Papst 
Franziskus bereits in die Wege geleitet hat. Gewiss, die Charakterisierung des päpstlichen Amtes 
„nur” als Dienst greift wohl zu kurz. Denn – so bereits L. Scheffczyk, Das „Amt der Einheit”, in: 
A. Brandenburg / H. J. Urban (Hrg.), Petrus und Papst, Münster: Aschendorff 1977, S. 131: „Derje-
nige, der einen Dienst ausübt, steht dem andern eben nur ‚zur Verfügung‘ oder ‚zur Disposition‘. … 
Der Dienende hat dabei weder eine eigentliche Weisungsbefugnis, noch besitzt der Angesprochene 
eine Verpflichtung zur Annahme des Dienstes”. Zum päpstli¬chen Amt aber gehört gegebenenfalls 
auch der Einsatz von Autorität, die zur Verständigung, zum Frieden und zur Einheit bewegen kann.
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quae) dezidiert an die fides qua zurückbindet. Damit werden bestimmte Glaubensaussagen, 
auch die über den Papst, relativiert, und zwar nicht im Sinn einer Eliminierung, sondern einer 
intensiven Inbezugsetzung auf das Zentrum des biblischen Glaubens. Damit öffnet sich ein 
„Raum“, dem Petrusamt als „Dienst an der Einheit“ jeweils neue konkrete Gestalt zu geben.

S c h ü s s e l w o r t e: Primat, Petrusamt, fides qua, fides quae, Einheit, Dogmengeschichte, 
I Vaticanum.

Faith and dogmatic statements of the First Vatican Council on papal primacy. 
Attempt of a new approach.

S u m m a r y

As we know the idea of papacy defined during the First Vatican Council is one of the 
biggest problems for the unity of Christian Churches. The author of this article attempts to 
re-interpret the statements of the Council relating to this matter. It will be done against the 
background of the theology of faith that definitely relates the content of faith (fides quae) 
to the fides qua. In this way, certain statements regarding faith, also referring to the pope, 
are relativized, but not in the sense of elimination, but in the sense of their intense reference 
to the center of biblical faith. We have also the possibility to give every time a new shape 
of papacy, understood as a “ministry of unity”.

K e y w o r d s: primacy, office of Peter, fides qua, fides quae, unity, history of dogmas, 
Vatican I.

Wiara i dogmatyczne wypowiedzi I Soboru Watykańskiego o prymacie 
papieskim. Próba nowego podejścia.

S t r e s z c z e n i e

Wobec tego, że urząd papieski w swoim od I Soboru Watykańskiego zdefiniowanym 
kształcie stanowi jedną z największych przeszkód dla jedności Kościołów chrześcijań-
skich, autor niniejszego artykułu próbuje na nowo zinterpretować wypowiedzi soborowe 
odnoszące się do tej problematyki. Dokonuje tego w kontekście teologii wiary, która zde-
cydowanie odnosi treść wiary (fides quae) do fides qua. W ten sposób pewne wypowiedzi 
dotyczące wiary, także odnoszące się do papieża, są relatywizowane, jednak nie w sensie 
ich eliminacji, ale w znaczeniu intensywnego odniesienia ich do centrum wiary biblijnej. 
Przez to zostaje otwarta „przestrzeń”, dzieki której jest możliwe nadanie każdorazowo 
nowego kształtu urzędowi piotrowemu rozumianemu jako „służba jedności”.

S ł o w a  k l u c z o w e: Prymat, urząd Piotrowy, fides qua, fides quae, jedność, historia 
dogmatów, Vaticanum I.
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PRYMAT PAPIESKI W SŁUŻBIE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA  
PERSPEKTYWA TEOLOGII LUTERAŃSKIEJ

Prymat papieski – taki zestaw pojęć brzmi obco dla teologii ewangelickiej. 
Zagadnienie to w niemal całej historii Kościoła ewangelickiego budziło wielkie 
emocje. Na niespełna dwa lata, które dzielą nas od rozpoczęcia jubileuszu 500-le-
cia Reformacji, w kręgach kościelnych i w debacie teologicznej ewangelicyzmu 
próbuje się wskazać przede wszystkim na trwałe zdobycze dzieła Marcina Lutra 
i jego zwolenników. W tym punkcie mówimy o trwałym dziedzictwie Reformacji 
jako takiej, bądź też luterańskiej, myśląc partykularnie.

Dokument Ewangelickiego Kościoła Niemiec Rechtfertigung und Freiheit. 
500 Jahre Reformation 2017, Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) z roku 2014 próbuje całościowo ująć dziedzictwo 
teologiczne, społeczne i kulturowe Reformacji. To kontrowersyjne opracowanie, 
które spotkało się z krytyką zarówno wewnątrzkościelną, jak też niezależnych 
historyków i partnerów ekumenicznych, wyraźnie podkreśla, że nauka o uspra-
wiedliwieniu stanowi „damals und heute das zentrale Thema der Reformation”1 . 
Na samym wstępie moich rozważań przywołuję ten dokument, gdyż znajduje się 
on w centrum aktualnej wewnątrz-ewangelickiej debaty teologicznej.

Drugi Dokument, który w naszych poszukiwaniach dotyczących ewangelickie-
go stosunku do papiestwa, musi zostać przywołany, to dzieło ekumeniczne: Od 
konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 roku. 
Raport luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. jedności2, gdyż stanowi 
on główny punkt dyskusji bieżącej pomiędzy luteranami i rzymskimi katolikami. Na 
samym wstępie chcę zaznaczyć, że w obydwu tekstach nie podejmuje się szerszej 
refleksji na temat prymatu papieża w służbie jedności Kościoła.

1 Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh: Auflage 2014, s. 24.

2 Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 roku. Raport 
luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. jedności, tł. D. Bruncz, Dzięgielów: Wydawnictwo 
„WARTO” 2013.
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Po analizie wstępnej, odwołaniu się do zapisów historycznych, czyli do treści 
ksiąg wyznaniowych luteranizmu, w części trzeciej omawiam bieżącą dyskusję 
w ramach polskiego luteranizmu, by na koniec zestawić wnioski na temat posługi 
papieża w służbie jedności, widziane z perspektywy teologii ewangelickiej.

1. UWAGI OGÓLNE

W teologii urzędu kościelnego i w ewangelickiej eklezjologii używane są ra-
czej słowa: posługa, służba, posłannictwo, powołanie, misja, zadania niż prymat 
w ramach urzędu kościelnego. Termin prymat wiąże się ze sprawowaniem władzy, 
ma jurydyczny wymiar. Stanowi więc problem natury nie tylko ekumenicznej dla 
luterańskiego partnera.

Luteranizm od co najmniej 50 lat bardzo poważnie podchodzi do sprawy eku-
menizmu i działa na rzecz widzialnej jedności Kościoła, choć trzeba przyznać, że 
nie zawsze tak było. W roku wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, anno domini 
2000, ewangelicki teolog, polski badacz ekumenizmu, Karol Karski stwierdził: 
„Kościoły luterańskie żyły przez całe stulecia własnym życiem, nie interesując się 
zbytnio losem współwyznawców w innych krajach albo na innych kontynentach. 
Dążenia zmierzające do ściślejszej współpracy w dziedzinie teologii i pomocy 
wzajemnej pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX stulecia”3. Efektem tych 
działań było powołanie do życia szeregu mniej lub bardziej uniwersalnych orga-
nizacji skupiających Kościoły luterańskie z różnych krajów. Następnym krokiem, 
można rzec milowym, było zgromadzenie założycielskie skutkujące powołaniem 
Światowej Federacji Luterańskiej w Lund w roku 1947, która stała się jednym z naj-
ważniejszych na świecie ośrodków wzbudzających ruch ekumeniczny. Obecnie, 
czyli od końca XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, luteranie 
stanowią główną siłę motoryczną współczesnego ekumenizmu4. W teologicznych 
opracowaniach możemy znaleźć wprost tezy mówiące o ekumenicznej tożsamości 
ewangelickiej.

Jako przykład tożsamości ekumenicznej można przywołać wydaną w roku 
2012 książkę niemieckiego duchownego ewangelickiego i teologa Hansa-Michaela 
Uhla Das ist evangelisch. Zehn Merkmale des protestantischen Lebens. W pracy tej 
znajdujemy próbę samookreślenia współczesnej ewangelickiej, czyli według autora, 
protestanckiej tożsamości. Uhl rozpoczyna swe poszukiwania od stwierdzenia: 
„Obecnie w epoce ekumenizmu i dialogu religijnego jest wyjątkowo ważnym, by 

3 K. Karski, Luteranizm w dialogu, SiDE 45/1 (2000), s. 11.
4 R. Frieling, Der Weg des ökumenischen Gedankens: eine Ökumenekunde, Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht 1992, s. 165.
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na nowo sformułować pytanie, co w danej religii i wyznaniu jest charakterystyczne 
i atrakcyjne i… by na to pytanie odpowiedzieć”5. Tym samym dla Uhla kontekst 
ekumeniczny określa pierwszy krąg pytań o tożsamość. Tożsamość ewangelicka 
pierwszej i drugiej dekady XXI wieku to tożsamość ekumeniczna i otwarta. Podob-
ną tezę sformułował już Edmund Schlink (1903-84) w roku 1983 pisząc o potrzebie 
dogmatyki ekumenicznej6. Dalej jeszcze idzie marburski systematyk Hans-Martin 
Barth, wskazując, że w epoce sekularyzmu i dialogu interreligijnego prawdy wiary 
chrześcijańskiej trzeba odnieść do formuł wyznaniowych innych religii. Barth pisze 
o chrześcijańskiej dogmatyce wrażliwej na dialog z innymi religiami7 .

Przywołany powyżej Uhl, analizując wyznaczniki ekumenicznej, ewangeli-
ckiej tożsamości, wskazuje również na to, co ewangelików wyróżnia od innych 
wyznań. Jednym z takich wyróżników jest ewangelicka eklezjologia, w tym także 
ewangelicka wizja jedności, która została sformułowana w nawiązaniu do kon-
cepcji nowotestamentowego teologa, Oskara Cullmanna (1902-99), nazwanego 
przez Karola Bartha przyjacielem trzech papieży (osobista znajomość z Piusem 
XII, Janem XXIII i Pawłem VI)8. Później dane mu było także poznać Jana Pawła II.

Ta oryginalna wizja jedności Kościoła idzie drogą porozumienia, pojednania 
przy zachowaniu różnorodności9. Cullmann kreśli w swych tekstach wizję ekume-
nii realizowanej poprzez sobór niezależny od papiestwa, sam, obok brata Rogera 
Schütza ze Wspólnoty z Taize, był obserwatorem Soboru Watykańskiego II10. Ten 
wybitny ekumenista wskazuje przy tym, że problemem ekumenizmu jest koncepcja 
„papieża jako gwaranta jedności”11. Jak zauważa Tadeusz Zieliński, najważniejsze 
znaczenie w dorobku ekumenicznym Cullmanna ma niewielka pozycja12, napisana 
przez teologa już w podeszłym wieku, w której całościowo ukazał swoją koncepcję 
ekumenizmu wynikającą z ogólnej wizji historiozbawczej13. Cullmann podkreśla, 
że starożytnemu chrześcijaństwu nieobcy był pluralizm tradycji i form kultu, jak 

5 H-M. Uhl, Das ist evangelisch. Zehn Merkmale des protestantischen Lebens, Freiburg-Basel-Wien: 
Herder 2012, s. 7 (tłum. własne).

6 E. Schlink, Ökumenische Dogmatik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983, s. 51.
7 H.-M. Barth, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligion, Gütersloh: 

Vandenhoeck & Ruprecht 2008, s. 39.
8 F. Christ, Oscar Cullmann. Pionier der modernen ökumenischen Begegnung, w: Gegen die 

Gottvergessenheit, Schweizer Theologen im 19. und 20. Jahrhundert, Hrsg. St. Leimgruber, M. Schoch, 
Freiburg: Breisgau 1990, s. 539.

9 K. Karski, Oscara Cullmanna wizja jedności Kościoła, „Rocznik Teologiczny ChAT” 35/2 
(1993), s. 57-64.

10 K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo ARS 
1986, s. 176.

11 K. Karski, Oscara Cullmanna, s. 63.
12 O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt. Grundlegung und Beitrag zur Diskussion über Möglich-

keiten ihrer Verwirklichung, Tübingen: Mohr Siebeck 1986.
13 T. Zieliński, Perspektywa realistyczna ekumenicznych zapatrywań Oscara Cullmanna, w: 

Zwycięstwo wiary, red. K. Góźdź, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 111.
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też wielość posług. Jak wyraził to bazylejski teolog, uniformizacja wiary jest grze-
chem przeciwko Duchowi Świętemu14. Kwintesencją odkrycia przez Cullmanna 
pluralizmu pierwotnego chrześcijaństwa jest dążenie do koinonii we współczes-
ności z uwzględnieniem bogactwa różnorodności danej Kościołowi przez samego 
Ducha Świętego15 .

Formuła znana jako „jedność w pojednanej różnorodności” została przyjęta już 
na VI Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej, które obradowało 
w tanzańskim Dar es Salaam w roku 1977. Wizja ta jest stale obecna jako wspólne 
dobro całego ruchu ekumenicznego, a zarazem stanowi jedną z możliwych dróg do 
jedności. Formuła ta nie kreśli harmonogramów, lecz wskazuje na usilne dążenie do 
jedności chrześcijaństwa, podczas której poszczególne strony dialogu nie muszą re-
zygnować z własnej tradycji i tożsamości. Dokument końcowy Zgromadzenia w Dar 
es Salaam konkluduje: „Jest to droga żywego spotkania, duchowego doświadczenia, 
teologicznego dialogu i wzajemnej korekty, przy czym różnice nie ulegają zatarciu, 
ale także nie bywają konserwowane i utrzymywane w niezmienionym stanie”16 .

Prowadzony przez luteran i rzymskich katolików dialog ekumeniczny, którego 
mały jubileusz 50. lecia obchodzony  w roku 2015, ukazał punkty styczne oraz to, 
co nas dzieli. Cztery fazy dialogu zostały dobrze udokumentowane, także w ję-
zyku polskim. Dla polskiego badacza nieocenione jest dzieło Bliżej wspólnoty17, 
w którym znajdziemy polskie tłumaczenia dokumentów Dialogu oraz komentarze 
autorstwa luteranina Karola Karskiego oraz franciszkanina Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego.

Kwestia sporu o rolę i znaczenie biskupa Rzymu stanowi ważny element tego 
dialogu. Wśród tego, co wciąż dzieli luteran i rzymskich katolików wskazywano 
właśnie, podczas kolejnych faz dialogu bilateralnego, na zagadnienie prymatu 
papieskiego.

Polski badacz problemu, rzymskokatolicki duchowny ks. Julian Nastałek, 
stwierdza w monografii z roku 2008 wprost: „Posługa Biskupa Rzymu jako następ-
cy św. Piotra, a przede wszystkim wypełniany przez niego urząd prymatu stanowi 
w prowadzonym dziś przez kościół katolicki dialogu ekumenicznym jeden z za-
sadniczych, a w przekonaniu wielu, również katolickich teologów, najtrudniejszy 
problem na drodze do pełnej, widzialnej jedności”18 .

W początkowej fazie dialogu luteran i rzymskich katolików, rozpoczętego for-
malnie w roku 1967, w dwóch dokumentach wspólna komisja katolicko-luterańska 

14 O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt, s. 31.
15 T. Zieliński, Perspektywa realistyczna, s. 112.
16 Daressalam 1977. Sechste Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Frankfurt/M.: 

Verfassung des ÖRK 1977, s. 205 (tłum. własne).
17 Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu, red. K. Karski, S.C. Napiórkowski, Lublin: 

Wydawnictwo KUL 2000.
18 J. Nastałek, Prymat papieski w dialogu ekumenicznym w polskiej literaturze teologicznej, 

Świdnica: Biblioteka Diecezji Świdnickiej 2008, s. 53.
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sformułowała wstępne stanowisko w sprawie papiestwa, które odnajdziemy w do-
kumencie Ewangelia a Kościół, czyli Raport z Malty (1972). Następnie, w pod-
sumowaniu drugiej fazy dialogu, którą stanowi tom Urząd duchowny w Kościele 
(1980), odnajdujemy kolejne elementy rozumienia problemu. Obydwa te doku-
menty odwołują się wprost do zapisów ksiąg wyznaniowych, czyli symbolicznych 
luteranizmu, stąd i w poniższej analizie wpierw musimy przywołać te zapisy, gdyż 
dla luterańskiego teologa stanowią one nieustannie ważny punkt orientacyjny. 
Luteranizm nazywany bywa czasem wprost Kościołem ksiąg wyznaniowych, ze 
względu na ich szczególne znaczenie tożsamościowe w całej rodzinie protestan-
ckiej19. Obecnie, czasem w odniesieniu do tej tożsamości, mówi się o kręgu her-
meneutycznym Pismo Święte-tradycja-wyznanie wiary, gdzie księgi symboliczne 
znajdują się w tym trzecim elemencie czy kręgu20 .

Stąd też, chcąc nie chcąc, musimy w tym miejscu przywołać zapisy zawarte 
w KWKL, mając świadomość, że mogą one gorszyć ekumenicznego partnera. Jako 
teolog luterański mam jednak zawsze obowiązek stwierdzić, że ostateczną normą 
są zawsze zapisy Pisma Świętego, która jest norma normans, księgi wyznaniowe 
są przez nią normowane (norma normata). Dla polskiego luteranizmu znaczenie 
ksiąg wyznaniowych jest znacznie ważniejsze, niż dla kontekstu niemieckiego, 
gdzie wielu luteran żyje w tzw. kościołach unijnych, uznających dwie ewangeli-
ckie tradycje: luterańską i reformowaną. Kościoły luterańskie należą zarazem do 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD), jak również 
do EKD, czyli Evangelische Kirche in Deutschland, składające się obecnie z 20 
samodzielnych Kościołów krajowych luterańskich, unijnych i reformowanych. Ta 
uwaga jest o tyle ważna, że w nurcie ewangelicko-reformowanym, jak wiadomo, 
rola ksiąg wyznaniowych XVI wieku jest nieporównywalnie mniejsza.

2. STOSUNEK DO PAPIESTWA W ZAPISACH KSIĄG WYZNANIOWYCH 
LUTERANIZMU

Dokonując analizy rozumienia i stosunku do papiestwa w teologii Reformato-
rów XVI wieku21, należy dokonać ważnego podziału: oddzielić wypowiedzi czysto 
polemiczne, a tym samym przepojone emocjonalnością charakterystyczną dla pism 

19 K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa: 
Wydawnictwo ChAT 2003, s. 143.

20 E. Schlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, München: Walter de Gruyter 
1948, s. 35.

21 Całościowe ujęcie problemu zawiera opracowanie: W. Klausnitzer, Das Papstamt im Dis-
put zwischen Lutheranern und Katholiken. Schwerpunkte von der Reformation bis zur Gegenwart, 
Innsbruck-Wien: Vandenhoeck & Ruprecht 1987.
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tamtych czasów, od sformułowań doktrynalnych, czyli oficjalnych wypowiedzi 
teologicznych. Te pierwsze, przepojone są często nazbyt obrazowymi sformu-
łowaniami wywołanymi owymi emocjami, pojawiały się w listach, w pismach 
polemicznych, także w ikonografii reformacyjnej, na przykład w ilustracjach do 
dzieł Reformatorów, wiele ostrych wypowiedzi samego Lutra znajdziemy w tak 
zwanych Mowach Stołowych. Były one i nadal są chętnie cytowane w popularnych, 
antykatolickich, protestanckich opracowaniach, ale i z drugiej strony w opraco-
waniach katolickich ukazujących Lutra jako człowieka nazbyt emocjonalnego, 
wybuchowego22, wręcz choleryka. Papież ukazywany jest w przywołanych powy-
żej wypowiedziach wittenberskiego Reformatora jako wcielenie zła albo wprost 
jako antychryst, sługa diabła albo ucieleśnienie samego Szatana. Gwoli ścisłości 
dodać trzeba, że tak samo (tzn. jako antychrysta) ukazywała Lutra literatura anty-
reformacyjna. Współcześnie, z perspektywy wieków, powiedzielibyśmy: taki był 
duch tamtych czasów. Zaś słownictwo, które obecnie tak nas razi, było uznawane 
wówczas jako normalna forma ekspresji. Nawet jeżeli nie przez wszystkich, to na 
pewno przez zdecydowaną większość uczestników sporu.

Odwoływanie się w aktualnej debacie ekumenicznej wprost do tych czysto 
emocjonalnych wypowiedzi byłoby więc błędem nie tylko metodologicznym, ale 
skutkowałoby natychmiastowo zaprzestaniem jakiejkolwiek dyskusji nad urzędem 
Biskupa Rzymu w kontekście całego chrześcijaństwa.

Drugi krąg, który powinien być przedmiotem naszych badań i właściwym punk-
tem odniesienia, to wypowiedzi na temat papiestwa wpisane w refleksję eklezjolo-
giczną zawartą w corpus doctrinae luteranizmu, czyli wyrażone w przywołanych 
już Księgach Wyznaniowych. Tutaj dominuje nie tylko inny styl i słownictwo, ale 
mamy także rzetelne argumenty o charakterze teologicznym.

Należy również zauważyć różnice pomiędzy stanowiskami dwóch ojców Re-
formacji wittenberskiej, czyli Lutra i Melanchtona. Luter był postacią bardzo 
emocjonalną, koryfeuszem, prawdziwym protagonistą, duchowym przywódcą 
Reformacji i również w oficjalnych pismach widać ten rys jego osobowości. Młody 
Luter, jako prawowierny syn Kościoła zachodniego, bardzo wierzył jeszcze w latach 
1517-18 w prawowierność i uczciwość papieża, będąc świadomy błędów i złej 
woli oficjalnych przedstawicieli Kościoła, w tym biskupów, kardynałów, a nawet 
rzymskich legatów. Jego zawód względem postawy i słów Leona X (papież w latach 
1513-1521) był ogromny. Można próbować zrozumieć jego zranienie i stąd tak silną 
polemiczność względem ówczesnego, jak i każdego Biskupa Rzymu rozumianego 
jako przedstawiciela dawnego kościelnego ładu.

Stanowisko Filipa Melanchtona, najbliższego współpracownika Lutra, od samego 
początku miało charakter pojednawczy i ireniczny. Przez wielu uważany jest on wręcz 

22 Taki obraz „wybuchowego Lutra” kreśli też najnowsze opracowanie ewangelickiego histo-
ryka Kościoła: V. Leppin, Martin Luther. Vom Mönch zum Feind des Papstes, Darmstadt: Lambert 
Schneider 2013.
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za patrona współczesnego ruchu ekumenicznego23. Melanchton, wielki przyjaciel Lu-
tra, był zarazem krańcowo różną osobowością. Nauczyciel Niemiec, czyli Praeceptor 
Germaniae – jak zwano go za życia – był typem akademickiego badacza, myśliciela, 
który nie włączał się w działania o charakterze kościelno-politycznym24. Przywołajmy 
więc zapisy poszczególnych sześciu ksiąg corpus doctrinae luteranizmu25 .

W dwóch najstarszych pismach zawartych w Księdze Zgody, czyli w lutrowym 
Małym i Dużym Katechizmie z roku 1529, nie znajdujemy refleksji o istocie Koś-
cioła, wynika to ze stricte dydaktycznego charakteru tych dwóch pism, które mają 
dać prosty wykład prawd wiary: dzieciom i duchownym. W obydwu katechizmach 
nie odnajdziemy wypowiedzi na temat istoty papiestwa.

W Konfesji Augsburskiej autorstwa Filipa Melanchtona z roku 1530, która 
pojmowana była już wówczas przez wittenberski obóz reformatorski jako wyzna-
nie wiary i prawowierności młodego ewangelickiego Kościoła, problem urzędu 
kościelnego został wyrażony bardzo precyzyjnie. W Obronie Konfesji Augsburskiej 
znajdujemy nade wszystko odpowiedzi Melanchtona na treść Konfutacji sformuło-
wanej po Sejmie w Augsburgu przez obóz papieski. Nie tylko język, ale i postawa 
Melanchtona na Sejmie w Augsburgu, miały charakter pojednawczy, czego nie da 
się powiedzieć o przebywającym w oddaleniu, to jest w Koburgu, Lutrze26 .

W Confessio Augustana zawarta jest luterańska definicja Kościoła, która ma 
wymiar ekumeniczny – podkreślają to zarówno teologowie ewangeliccy, jak i ka-
toliccy27. Kościół pojmowany jest w CA VII jako „zgromadzenie świętych, w któ-
rym się wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów”28. Jak podaje 
L. Grane, artykuł omawia trzy istotne zagadnienia: istnienie jednego, świętego 
Kościoła, wyjaśnia znaczenie pojęcia ecclesia i po trzecie, tłumaczy, na czym 
polega prawdziwa jedność Kościoła29. CA głosi, za apostolskim Credo, naukę 
o 4 atrybutach Kościoła: świętości, powszechności, apostolskości i jedności.

Następnie Konfesja Augsburska dodaje w tymże artykule VII, że nie jest ko-
nieczna w Kościele jedność tradycji ludzkich, obrzędów i ceremonii ludzkich 

23 Philipp Melanchthon. Ein Wegbereiter der Ökumene, Hrsg. J. Haustein, Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 1997.

24 H.-R. Schwab, Philipp Melanchthon. Der Lehrer Deutschland. Ein Biographisches Lesebuch, 
München: Walter de Gruyter 1997, s. 35.

25 Poniżej odwołuję się do wyników badań własnych przedstawionych w: M. Hintz, Urząd 
Biskupa Rzymu z perspektywy ewangelickiej, w: Posłannictwo Biskupa Rzymu, red. J. Jezierski, 
Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2002, s. 149-159.

26 W. Klausnitzer, Das Papstamt im Disput, s. 145n.
27 G. Wenz, Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht, 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005, s. 60.
28 Konfesja Augsburska 1530 (dalej jako CA – Confessio Augustana), CA VII. Wszystkie tłu-

maczenia polskie według: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Wydawnictwo 
Augustana 1999 [dalej: KWKL].

29 L. Grane, Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, 
tłum. K. Lazar, J.T. Maciuszko, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2002, s. 83
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– ten rozszerzony zapis jednak zawarty jest tylko w tekście niemieckim CA VII. 
Artykuł kolejny, czyli CA VIII: Czym jest Kościół, rozprawia się z donatyzmem 
i tymi wszystkimi, którzy głoszą asocjologiczny, wyidealizowany obraz Kościoła 
na ziemi, w którym sakramenty udzielane przez niegodnych kapłanów miałyby 
być nieważne. Grzesznicy pozostaną w Kościele aż do czasu sądu ostatecznego30 .

W artykule XIV O porządku w Kościele pada podstawowa formuła eklezjo-
logiczna luteranizmu w kwestii urzędu kościelnego rite vocatus (właściwie, nale-
życie powołany). Nie pojawiają się w tym miejscu słowa o sukcesji apostolskiej, 
ale zaznaczyć należy, że nie wyklucza to tej formuły. Kolejny artykuł mówi, że te 
zwyczaje i tradycje ludzkie, które są niesprzeczne z Ewangelią, czyli które „mogą 
być zachowane bez grzechu”, mogą dalej mieć miejsce w Kościele – to bardzo 
ważny impuls w dyskusji o posłudze papieża.

W II części Wyznania Augsburskiego rozpatruje się zniesione przez Kościół 
ewangelicki nadużycia, czyli praktyki niezgodne z duchem Ewangelii, mające 
miejsce w Kościele przed reformą (art. XXII-XXVIII). I tak już w CA XXIII O mał-
żeństwie kapłanów, następuje odwołanie do słów papieża Piusa31, cytowanych za 
Bartolomeo Platinem (1421-81), by argumentując również historycznie, wykazać, 
że kapłanom należy pozwolić się żenić, a nie zmuszać ich do bezżeństwa. Słowo 
papieża jest więc istotnym argumentem w dyskusji na temat celibatu. Zasadniczo 
jednak artykuł ten odwołuje się do zapisów Pisma Świętego.

Także w CA XXVI O rozróżnianiu pokarmów, w którym mówi się o namna-
żaniu się rozmaitych ludzkich tradycji, które prowadziły do poczucia, że posty 
i ceremonie konieczne są do zasłużenia na łaskę. Konfesja, po przywołaniu wielu 
argumentów natury biblijnej i z ojców Kościoła konkluduje: „Niezgodność co do 
postów nie rozbija jedności wiary”. Następnie przywołane są słowa papieża Grzego-
rza w argumentacji na rzecz różnic w obyczajach kościelnych. Artykuł ten powiela 
rację zawartą już w CA XV32, nie wnosi nic nowego do dyskusji na temat tradycji 
ludzkich i ceremonii w Kościele, koncentrując się jedynie na kwestii postów.

Kolejny artykuł, O ślubach zakonnych, przywołuje papieży na świadka przeciw-
ko wieczystości ślubów zakonnych, skoro mogli oni uwalniać ze ślubów wieczy-
stych, to nie są one z boskiego ustanowienia. W artykule oznaczonym jako XVIII, 
w dyskusji na temat jurysdykcji władzy kościelnej padają słowa: „a wydaje się, że 
i papieży w pewnym stopniu zwiódł przykład prawa mojżeszowego”33 .

Wszystkie przywołane przykłady z CA dowodzą, że kwestia urzędu piotrowego 
i jego zadań nie była przedmiotem szczegółowej analizy tego wyznania. Zapisy 
CA pokazują także, że nie mamy tutaj do czynienia z jawną polemiką z urzędem 

30 T. Austad, Kirche, w: H.G. Pöhlmann, T. Austad, F. Krüger, Theologie der lutherischen 
Bekenntnisschriften, Güterlsoh: Gütersloher Verlagshaus 1996, s. 171.

31 Chodzi o Piusa II (papież w latach 1458-1464), Eneasz Sylwiusz Piccolomini, wcześniej 
włoskie poeta, dyplomata i humanista, za: L. Grane, Wyznanie, s. 203.

32 L. Grane, Wyznanie, s. 215.
33 CA XXVIII.
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papieskim, a także, że nie został on w niej ukazany w złym świetle. Przeciwnie, 
tam gdzie cytowani są papieże, stawia się ich na równi ze św. Augustynem i innymi 
ojcami Kościoła. W Konfesji Augsburskiej bezwzględna siła argumentu stoi po 
stronie Słowa Bożego, zgodnie z ekskluzywną zasadą reformacyjną sola scriptura .

Jeszcze pod koniec 1530 roku Filip Melanchton sformułował obszerną księgę 
zatytułowaną Apologia Konfesji Augsburskiej34. Wydano ją w roku 1531 jako ewan-
gelicką odpowiedź na Konfutację, czyli napisaną przez przeciwników Reformacji 
Responsio Confessionis Augustanae, dzieło zbiorowe, przygotowane pod kierun-
kiem Jana Ecka (1486-1543), autora stricte polemicznego Enchiridion locorum 
communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525-1543), gorliwego 
obrońcy prerogatyw urzędu papieskiego35. Wątki eklezjologiczne w ACA stanowią 
rozwinięcie zapisów zawartych w Augustanie, przy tym w analizie art. VII i VIII 
sformułowanych łącznie, Melanchton pisze, że przeciwnicy potępili stwierdzenie, 
że Kościół jest zgromadzeniem świętych36. Melanchton wyjaśnia, że art. VIII CA 
jest dopełnieniem definicji Kościoła, zarzuca przy tym przeciwnikom ewidentnie 
złą wolę w interpretacji rozumienia Kościoła. Dalej w toku wywodu przytoczo-
na jest „konfutacyjna” interpretacja Kościoła, który jest „najwyższą zewnętrzną 
monarchią całego świata, w której rzymski biskup powinien mieć nieograniczoną 
władzę”37. Dalej w ACA padają słowa będące potępieniem nie tyle papiestwa, 
ile jego zbyt gorliwych zwolenników: „Istnieje bowiem wiele pism napisanych 
w sposób niepowściągliwy i bezbożny o władzy papieża”38. W kolejnym akapicie 
występuje już jawna krytyka papiestwa: „My… głosimy kazania o dobrodziejstwie 
Chrystusowym, że dzięki wierze w Chrystusa osiągamy odpuszczenie grzechów, 
a nie przez kulty i nabożeństwa wymyślone przez papieża”39. Z powyższych frag-
mentów można wywnioskować, że stosunek do samego papiestwa w tej księdze 
wyznaniowej w dalszym ciągu jest pozytywny, z ostrą krytyką spotkał się jednak 
przesadny kult papiestwa i przypisywanie mu coraz to nowych prerogatyw.

W roku 1537, w 7 lat po powstaniu Augsburskiego Wyznania Wiary, ks. dr Mar-
cin Luter przygotował tzw. Artykuły Szmalkaldzkie, które miały być przedłożone 
soborowi, jeśli takowy by się miał odbyć. We wstępie do tej Księgi padają bardzo 
ostre zarzuty skierowane pod adresem ówczesnego papieża, czyli Pawła III (papież 
1534-49). Luter pisze: „papież woli zagładę całego chrześcijaństwa i potępienie 
wszystkich dusz aniżeli choćby drobną jakąś naprawę siebie i swoich, i ograni-
czenie swej tyranii”40. Dalej w toku wywodu pada wiele zarzutów wobec papie-
stwa. W cz. II, art. IV Artykułów Szmalkaldzkich poświęcony jest papiestwu. Tutaj 

34 Apologia Confessionis Augustanae – ACA.
35 W. Klausnitzer, Das Papstamt im Disput, s. 199.
36 ACA VII i VIII, 1.2.
37 ACA VII i VIII, 23.
38 ACA VII i VIII, 25.
39 ACA VII i VIII, 25.
40 Artykuły Szmalkaldzkie, Przedmowa, 3.
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wszyscy przeciwnicy urzędu Biskupa Rzymu znajdą zbiór wszelkich możliwych 
argumentów przeciwko jego istnieniu. Artykuł ten kończy się słowami przywo-
łującymi wołanie proroka Zachariasza: Niech cię Pan skarze, szatanie (Za 3,2). 
W. Klausnitzer zauważa, że tak wyrażona walka z papiestwem jest rysem charak-
terystycznym całego wczesnego protestantyzmu41 .

Filip Melanchton w odpowiedzi na, jego zdaniem, zbyt radykalne lutrowe Ar-
tykuły Szmalkaldzkie stworzył własne pismo będące niejako jego uzupełnieniem. 
Melanchton w podpisie złożonym pod tekstem Artykułów Szmalkaldzkich dopisał: 
„Ja Filip Melanchton, powyższe artykuły aprobuję jako nabożne i chrześcijań-
skie, co do papieża zaś, stwierdzam, że jeśliby na Ewangelię pozwolił, można 
by mu z naszej strony przyznać ze względu na pokój i powszechne uspokojenie 
chrześcijan, którzy już są pod jego władzą i w przyszłości pod jego władzą będą, 
zwierzchnictwo nad biskupami, jakie już z prawa ludzkiego gdzie indziej ma”42. Ten 
przydługi cytat ukazuje owo irenistyczne nastawienie Melanchtona („ze względu 
na pokój i powszechne uspokojenie chrześcijan”), które było później także przed-
miotem krytyki ze strony gnezjoluteran, bezkrytycznych adherentów Lutra. Własne 
stanowisko przedstawił Melanchton w piśmie nazwanym O władzy i prymacie 
papieża, które także weszło w skład korpusu Ksiąg Symbolicznych luteranizmu. 
Pismo to rozpoczyna się od przedstawienia trzech dotychczasowych prerogatyw 
papiestwa: władzy nad wszystkimi biskupami, prawa do władzy zarówno świeckiej, 
jak i duchownej, roszczenia do nazywania siebie następcą Chrystusa – wszystkie 
one zostają potępione jako „fałszywe, bezbożne, tyrańskie i zgubne dla Kościoła”43 . 
Następnie Melanchton przedstawił własną interpretację rozwoju historycznego 
instytucji papiestwa, po czym odwołał się do argumentów zawartych w Piśmie 
Świętym, czyli zestawił biblijne argumenty przeciwko jurysdykcji papieskiej. 
W tym piśmie obecny jest zupełnie inny ton niż w wyważonych zapisach CA 
i ACA44. Tym razem Melanchton zbiera i zestawia wszelkie możliwe argumenty 
na temat nadużyć biskupich i papieskich. Pismo nie kończy się jednakże jakimś 
podsumowaniem, zestawieniem tez, czy wnioskami, co mógłby sugerować zapis 
Melanchtona pod Artykułami Szmalkaldzkimi. Autor kończy swe polemiczne pis-
mo stwierdzeniem, że jest ono zgodne z Wyznaniem Augsburskim oraz podpisami 
teologów i książąt zebranych na Zjeździe w Szmalkalden.

Ostatnia księga wyznaniowa luteranizmu, czyli dzieło zbiorowe napisane 
w roku 1577 pod kierunkiem Jakuba Andreä oraz Martina Chemnitza, Formuła 
Zgody (Formula Concordiae) miała na celu przede wszystkim wyjaśnić kontrower-
sje powstałe w obozie reformacyjnym i dokonać pewnego dzieła zjednoczeniowego 

41 W. Klausnitzer, Das Papstamt im Disput, s. 155.
42 Artykuły Szmalkaldzkie, podpisy, KWKL, s. 357.
43 Artykuły Szmalkaldzkie, cz. 4.
44 T. Konik, Urząd Kościelny w Księgach Wyznaniowych luteranizmu i we współczesnym dialogu 

ekumenicznym, „Teologia i Ambona” 9 (1994), s. 55.
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w sporach teologicznych. Księga ta była swoistym komentarzem do Wyznania 
Augsburskiego, uwzględniającym te kwestie, które w obozie luterańskim rodziły 
wątpliwości lub stały się przedmiotem sporów45. Kwestii papiestwa, czy nawet 
rozumieniu urzędu kościelnego nie poświęcono odrębnego artykułu. Oznaczać to 
może, że nie było to już wówczas przedmiotem szczególnych sporów w łonie pro-
testantyzmu. Sprawa papiestwa wydawała się wówczas, pod koniec XVI wieku, raz 
na zawsze rozwiązana i wyjaśniona. W części drugiej zwanej Solida Declaratio, we 
wstępie padają więc ostre słowa przeciwko papistom46, czyli ogólnie zwolennikom 
dawnej wiary, czyli wiary rzymskiej.

W artykule X Solida Delaratio czyli O kościelnych obrzędach, zwanych ogól-
nie adiafora lub rzeczami pośrednimi i dowolnymi, po omówieniu zagadnienia 
adiaforów, dołączono swoisty wypis zatytułowany „Świadectwa wyjęte z Arty-
kułów Szmalkaldzkich pisanych w 1537 r.”, gdzie znajduje się brzemienny cytat: 
„Dlatego, jak nie możemy oddawać czci religijnej samemu diabłu i uwielbiać go 
zamiast Pana i Boga, tak też nie możemy tolerować jego wysłannika, papieża, 
czyli antychrysta jako głowy i pana w Jego Królestwie. Właściwością bowiem 
panowania papieskiego jest kłamać i zabijać, gubić na wieki dusze i ciała, jak to 
właśnie w wielu książkach najwyraźniej przedstawiłem”47. W tej materii to Luter, 
dla autorów Formula Concordiae, staje się niemal nieograniczonym autorytetem.

W innych miejscach Formuły Zgody, omawiana przez nas problematyka nie 
jest podejmowana.

Powyższa analiza ksiąg symbolicznych luteranizmu miała na celu pokazać, że 
nie mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem corpus doctrinae luteranizmu, 
co do zagadnienia prymatu Biskupa Rzymu. Wyraźna wrogość wobec papiestwa 
obecna jest jedynie w Artykułach Szmalkaldzkich, charakter dialogowy, czy wręcz 
ekumeniczny mają formuły zawarte w Konfesji Augsburskiej. Współczesna teologia 
luterańska wskazuje wyraźnie na historyczny kontekst powstania wielu zapisów 
dotyczących Kościoła rzymskiego. Jak pokazała już Wspólna Deklaracja o Uspra-
wiedliwieniu z roku 1999, wiele zapisów doktrynalnych z XVI wieku musi zostać 
odczytanych i zinterpretowanych w ich historycznym kontekście.

3. TEOLOGIA EWANGELICKA W POLSCE WOBEC PAPIESTWA

Teologia ewangelicka w Polsce w okresie jej pierwszego rozwoju, czyli w latach 
30-tych oraz 40-tych XVI wieku nie wydała dzieł teologicznych, które weszły do 

45 J. Maciuszko, Formuła Zgody, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 2002, wyd. elek-
troniczne.

46 Na przykład wiersze: FC, Solida Declaratio, 1,6,9.
47 FC, Solida Declaratio X, 20, KWKL, s. 510.
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szerszego obiegu w dyspucie tamtych czasów. Jak zauważa J. Maciuszko w od-
niesieniu do sytuacji w Polsce w I połowie XVI wieku „Doktrynę reformacyjną 
przyjmowano w Polsce stosunkowo płytko i przede wszystkim w jej polityczno-
-eklezjalnym aspekcie”48. Najwybitniejszy teolog protestancki wywodzący się 
z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Jan Łaski (1499-1560) napisał swoje najważ-
niejsze dzieła teologiczne przebywając za granicą49. W pismach Mikołaja Reja 
z Nagłowic, a zwłaszcza w jego Postylli wydawanej od roku 1557, znajdujemy 
silne wątki polemiczne skierowane przeciwko Kościołowi rzymskiemu, jak też 
bezpośrednio przeciw papiestwu50. Wpisują się one w ogólne tendencje epoki.

Polski ruch reformacyjny był słabo zorganizowany, a z czasem coraz bardziej 
podzielony nie stworzył żadnego ośrodka edukacji teologicznej. Powstanie w roku 
1544 ewangelickiego, a dokładniej luterańskiego Uniwersytetu w Królewcu wraz 
z jego wydziałem teologicznym, nie odwróciło tej tendencji. Dorobek polskiej 
Reformacji jest imponujący, przeważający w niej nurt kalwiński koncentrował 
się jednak bardziej na sprawach organizacyjnych niż na formułowaniu własnych, 
oryginalnych koncepcji teologicznych.

Odrodzenie teologii ewangelickiej w Polsce nastąpiło wraz z powstaniem 
Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1921 roku. 
Pierwsze lata pracy wydziału miały charakter pionierski i tworzyły podwaliny 
pod właściwą pracę naukową51. Jednak szerzej zakrojone badania nad ekumeni-
zmem miały miejsce dopiero w II połowie XX wieku. Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna w Warszawie, powstała w roku 1954, ze swej istoty ma charakter 
ekumeniczny, stąd i dialog ekumeniczny, i teologia ekumeniczna mają w publika-
cjach pracowników naukowych ChAT centralne znaczenie. Zagadnienie papiestwa, 
choć nie centralne w tych działaniach, znalazło jednak we współczesnej teologii 
ewangelickiej ważne miejsce.

Jak zauważył to już w roku 1996 lubelski teolog fundamentalny, ks. Marian 
Rusecki (1942-2012): „coraz częściej obserwuje się tendencje do integracji Kościo-
łów z określonym centrum. Przykładem może być choćby stanowisko Kościołów 
luterańskich, które widzą pilną potrzebę »symbolu i centrum« jedności… stąd 
nie tylko nie odrzucają one możliwości odnowionego papiestwa rozumianego 
w świetle Ewangelii, ale i jego potrzeby dla jedności, także organizacyjne”52 . 
Rusecki przywołuje dalej Rogera Schütza (1915-2005), J. J. von Allmena oraz 
zmarłego w 2014 r. Wolfharta Pannenberga. Gwoli ścisłości dodać należy, że 

48 J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa: Chrześ-
cijańska Akademia Teologiczna 2002, s. 14.

49 Całościowe opracowanie: O. Bartel, Jan Łaski, Warszawa 1955.
50 J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej, s. 404n.
51 W. Gastpary, Wydział teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, RT ChAT XVI/1-2 

(1974), s. 3-51.
52 M. Rusecki, Traktat o Kościele, Lublin 2014, s. 260; pierwodruk: tenże, Papież – świadek 

i znak jedności Kościoła, „Roczniki Teologiczne KUL” 43 (1996), s. 145-157.



 PRYMAT PAPIESKI W SŁUŻBIE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA 135

Jean-Jacques von Allmen (1917-1994), podobnie jak brat Roger, był wyznania 
ewangelicko-reformowanego. Rusecki koncentruje się jednak na wypowiedziach 
Pannenberga, które wskazują na potrzebę kompetentnego autorytetu, wypowia-
dającego się w imieniu całego chrześcijaństwa w imię jedności53. Pannenberg, 
według tej relacji, miał się opowiadać za nieodrzucaniem prymatu Biskupa Rzy-
mu, jeśli rzeczywiście chce się ministerium dla jedności. Podobne, choć nie tak 
daleko idące wypowiedzi miał w ostatnich latach formułować emerytowany już 
ewangelicki Biskup Bawarii Johannes Friedrich.

Poniżej ukażemy, jak w tę międzynarodową dyskusję na temat posługi papie-
skiej w służbie jedności chrześcijaństwa wpisuje się polski luteranizm.

W publikacjach pierwszych teologów systematycznych polskiego protestan-
tyzmu XX wieku, to jest Karola Seriniego (1875-1931) oraz Rudolfa Kesselringa 
(1884-1961), nie odnajdziemy wątków eklezjologicznych i ekumenicznych. Moty-
wów „papieskich” należy więc szukać w popularnych opracowaniach ukazujących 
zasady wiary ewangelickiej.

Jedną z ważniejszych pozycji ostatnich pięćdziesięciu lat w bibliotekach 
ewangelickich jest opracowanie porównawcze ks. Tadeusza Wojaka (1907-2000) 
Ewangelik-katolik, które stawia sobie apologetyczne i tożsamościowe cele. Po-
zycja ta napisana w latach 60-tych, wielokrotnie później wznawiana przez wy-
dawnictwo Zwiastun, utrwaliła pewne konfesyjne stereotypy, choć jak pisał sam 
Autor „Porównanie nauk dwu Kościołów nie jest sprawą najłatwiejszą, starałem 
się uczynić to z szacunkiem dla stanowiska obu Kościołów”54. Ks. Wojak twierdzi 
więc, że to właśnie papiestwo spowodowało rozbicie Kościoła w XVI wieku, stąd 
też „nie można rozważać zagadnienia papiestwa w oderwaniu od całego balastu 
historycznej przeszłości”55. Motyw papiestwa pojawia się wielokrotnie. Wojak 
cytuje także papieża Pawła VI z roku 1967: „Wiemy, że papiestwo jest problemem, 
który szczególnie utrudnia ekumenizm”56, ale luterański duchowny dodaje, że 
„ewangelicy stoją na stanowisku, iż można by uznać jednoczącą rolę papieża, ale 
pod warunkiem podporzadkowania papiestwa Ewangelii i przebudowania w tym 
duchu struktury Kościoła Rzymskokatolickiego”57 – to echo słów Melanchtona 
pod Artykułami Szmalkaldzkimi. To głos, który będzie się wielokrotnie pojawiał 
w późniejszej dyskusji.

Obok ewangelickich głosów wyważonych, czy otwartych na dialog w sprawie 
możliwej posługi papieskiej w służbie całego chrześcijaństwa, obecne jest też sze-
roko stanowisko tradycyjne, nieprzejednane, upatrujące w papiestwie przeszkodę 
na drodze ku jedności. Ze starszych pism można przywołać głos Jana Konara, który 

53 Tamże, s. 261.
54 T. Wojak, Ewangelik-katolik, Warszawa: Wydawnictwo Zwiastun (1967) 41989, s. 3.
55 Tamże, s. 44.
56 Tamże, s. 47.
57 Tamże, s. 47.
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pisze o Reformatorach: „to średniowieczny Kościół tzw. wulgarnego katolicyzmu 
odwrócił się od nich i wyklął z własnego grona”58. I dalej dodaje, niczym w duchu 
szesnastowiecznych polemik: „Jeżeli dziś widzialna głowa Kościoła rzymskiego 
mówi o powrocie »odłączonych braci«, to najwidoczniej dlatego, że pragnie szcze-
rze naprawić błędy swoich poprzedników na tzw. stolcu Piotrowym”59 .

Podobne głosy polemiczne są obecne i współcześnie. Tadeusz Zieliński, bapty-
styczny teolog, profesor ChAT, omawiając w 1999 roku 20 lat pontyfikatu papieża-
-Polaka, Jana Pawła II, rekapituluje: „herbowa tiara naprowadza nas na cechy 
urzędu papieskiego, które dla środowisk protestanckich są nie do zaakceptowania. 
Obecny zwierzchnik Kościoła Katolickiego kontynuuje linię przyjętą przez swoich 
poprzedników twierdzących, iż chrześcijaństwo opiera się na prymacie biskupa 
Rzymu”60. To zdanie możemy przyjąć jako charakterystyczne dla tradycyjnych, 
zamkniętych, silnie konfesyjnie zorientowanych środowisk protestanckich, o wy-
raźnie antyekumenicznym nastawieniu. Choć sam Autor tego tekstu na co dzień 
nie reprezentuje takiej właśnie postawy.

Jak wiemy, za pontyfikatu Benedykta XVI (papież 2005-2013) w herbie papieża 
zamiast tiary pojawiły się mitra i paliusz. Mitra jest nakryciem głowy biskupów 
rzymskokatolickich, anglikańskich i luterańskich krajów nordyckich. Stawia to 
papieża, biskupa Rzymu, symbolicznie w całkiem nowej relacji.

Analizując pozycje z zakresu dogmatyki ewangelickiej ostatnich lat wskazać 
możemy na zainteresowanie problematyką dialogu ekumenicznego w kontekście 
szeroko pojętej eklezjologii. Najważniejsza pozycja dogmatyczna autorstwa pol-
skiego teologa, jaka ukazała się w ostatnich latach, to praca ks. Manfreda Uglo-
rza Od samoświadomości do świadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki 
ewangelickiej61. Autor tej książki, emerytowany profesor ChAT, zatrudniony był 
również krótko w katedrze teologii ewangelickiej rzymskokatolickiego wydziału 
teologicznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor Wprowadzenia do 
dogmatyki wykłada podstawowe prawdy wiary w sposób tradycyjny, w duchu 
zapisów ksiąg wyznaniowych luteranizmu. Omawia tak naprawdę tylko wstępne 
problemy dogmatyki ewangelickiej, zaliczane tradycyjnie do prolegomena, czy 
używając dzisiejszej terminologii – do podstaw teologii fundamentalnej. Stąd też 
nie znajdziemy w pracy Uglorza analiz z zakresu eklezjologii. W artykułach Uglo-
rza znajdujemy jednak eklezjologiczne otwarcie na dialog z innymi Kościołami 
i próby poszukiwania jedności.

Analizując teksty opublikowane na łamach „Rocznika Teologicznego ChAT”, 
głównego naukowego czasopisma teologicznego Kościołów niekatolickich w Pol-

58 J. Konar, O istocie ewangelicyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Zwiastun 1963, s. 87.
59 Tamże, s. 7.
60 T. Zieliński, Szlachetność ducha, krzyż i Maryja, i tiara. Dwadzieścia lat służby papieża-

-Polaka, „Myśl Protestancka” 2 (1999), s. 27.
61 M. Uglorz, Od samoświadomości do świadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki ewan-

gelickiej, Warszawa: Wydawnictwo ChAT 1995.
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sce, wskazać możemy w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat, czyli od przełomu 
roku 1989 począwszy, tylko dwa artykuły autorstwa Karola Karskiego, które w jakiś 
sposób odnoszą się do omawianego przez nas zagadnienia. W ostatniej dekadzie 
brak jest jakichkolwiek odniesień do dyskusji na temat papiestwa. Pontyfikat Jana 
Pawła II był bez wątpienia impulsem, także dla polskich protestantów, do poszu-
kiwania odpowiedzi na pytanie o rolę i miejsce papiestwa w Kościele.

Pierwszy tekst K. Karskiego, długoletniego kierownika Katedry Ekumenizmu, 
obecnie emerytowanego profesora ChAT, to referat wygłoszony w ramach II Sym-
pozjum Ekumenicznego przeprowadzonego przez ChAT we współpracy z Katedrą 
Teologii Ekumenicznej ATK62 i Instytutem Ekumenicznym KUL w maju 1992. 
Karski omawia trudności i zadania ekumenizmu z perspektywy ewangelickiej63 . 
Omawiając bardzo skrótowo problemy dialogu ewangelicko-rzymskokatolickiego 
autor nie wymienia papiestwa jako głównego problemu dialogu, a wskazuje raczej 
na typowo polskie fobie i uprzedzenia, które stoją na przeszkodzie we wzajemnym 
zbliżeniu64 .

W drugim artykule Karski omawia, przywołaną już powyżej, koncepcję jedności 
Kościoła w pojednanej różnorodności, sformułowaną przez Oscara Cullmanna65 . 
Artykuł ten może być traktowany zaledwie jako przyczynek do dyskusji, nie po-
dejmuje jednak szerzej omawianej przez nas problematyki. Karski nie stawia pytań 
na temat funkcji urzędu papieskiego i jego prymatu.

Wskazując na czasopisma polskiego protestantyzmu należy też odwołać się 
do dyskusji, jaka toczy się na łamach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” 
wydawanych nieprzerwanie już od 1983 roku przez Fundację Ekumeniczną „To-
lerancja”. W roku 1999 Karski na łamach SiDE opublikował artykuł przekrojowy 
Prymat papieski z perspektywy ewangelickiej66. Ewangelicki ekumenista ukazuje 
najpierw stosunek ewangelicyzmu do urzędu papieskiego w perspektywie histo-
rycznej. Następnie przywołane są zapisy dokumentów Soboru Watykańskiego 
II. Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że możliwe ekumeniczne rozumienie 
prymatu piotrowego powinno być rozpatrywane w ramach ogólnego dialogu 
ewangelicko-katolickiego67. Karski sceptycznie jednak odnosi się do kwestii ak-
ceptacji przez środowiska ewangelickie stanowiska wyrażonego przez Kościół 
Rzymskokatolicki w Uwagach Kongregacji Nauki Wiary Prymat następcy Piotra 
w tajemnicy Kościoła, gdzie czytamy między innymi: „14. Przypominając istotne 

62 Prof. Karol Karski prowadził przez wiele lat wykłady zlecone dla katedry ekumenizmu 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

63 K. Karski, Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności i zadania – Perspektywa ewangelicka, 
„Rocznik Teologiczny ChAT” 1 (1992), s. 227-233.

64 Tamże, s. 223-233.
65 K. Karski, Oscara Cullmanna wizja jedności Kościoła, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2 

(1993), s. 57.
66 K. Karski, Prymat papieski z perspektywy ewangelickiej, SiDE 1(1999), s. 9-16.
67 Tamże, s. 14.



138 BP MARCIN HINTZ 

elementy katolickiej nauki o Prymacie Następcy Piotra, Kongregacja Nauki Wiary 
zachowuje przekonanie, że autorytatywne potwierdzenie tych zasad doktrynalnych 
pozwoli wyraźniej ukazać, w jakim kierunku należy iść dalej”68. Karski odwołuje 
się też do zapisów wcześniejszej encykliki ekumenicznej Jana Pawła II Ut unum 
sint z rok 199569 .

Istotne miejsce we współczesnej eklezjologii luterańskiej mają teksty autorstwa 
ks. Tadeusza Konika. W swej argumentacji Konik odwołuje się zasadniczo tylko 
do luterańskich Ksiąg Wyznaniowych, pomijając współczesną dyskusję. Ks. Konik 
podkreśla istnienie w luteranizmie jednego urzędu duchownego w trzech stopniach 
(posługach), co ma znaczenie w debacie ekumenicznej na temat teologii urzędu 
kościelnego. Konik podkreśla też szczególną rolę urzędu biskupiego w służbie 
Kościoła70 .

Problematyka urzędu kościelnego stanowiła jeden z centralnych obszarów 
refleksji ks. Jana Grossa (1938-2014), długoletniego radcy Konsystorza, Przewod-
niczącego Synodalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej, przewodni-
czącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Dla Grossa szczególne 
znaczenie w eklezjologii zorientowanej ekumenicznie ma posługa biskupa71. Waż-
nym wątkiem analiz teologa jest wykazanie posiadania sukcesji apostolskiej przez 
polskich biskupów ewangelickich72. Gross nie podejmuje jednak w tym kontekście 
zagadnienia łączności biskupów luterańskich z Biskupem Rzymu – tak istotnego 
tematu dla eklezjologii katolickiej, co zostało pokazane w artykule K. Karskiego na 
temat ekumenicznej wizji Cullmanna. J. Gross podkreśla także znaczenie Deklara-
cji z Porvoo z roku 1992 oraz Deklaracji Miśnieńskiej z 1988 dla ekumenicznego 
rozumienia urzędu kościelnego73. Te ostatnie dokumenty w polskim ewangelicy-
zmie wciąż nie znalazły szerokiej recepcji, polski Kościół luterański nie jest ani 
członkiem, ani nawet obserwatorem Wspólnoty z Porvoo.

Najdalej idące stanowisko, akceptujące posługę Biskupa Rzymu, wyraził w pol-
skim ewangelicyzmie emerytowany Biskup KEA w RP, Janusz Narzyński, który 
okazjonalnie, w różnych publicznych wystąpieniach, nazywał w latach 90-tych 
XX wieku papieża ojcem świętym i widział możliwość jego posługi jako rzecz-

68 Uwagi Kongregacji Nauki Wiary (1999) Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/prymat_nastepcy_piotra.html# 
(2014.10.17).

69 K. Karski, Prymat papieski, s. 15.
70 T. Konik, Urząd Kościelny w Księgach Wyznaniowych luteranizmu i we współczesnym dialogu 

ekumenicznym, „Teologia i Ambona” 9 (1994), s. 62.
71 J. Gross, Urząd biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: 

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Księga pamiątkowa dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu, 
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 1993, s. 63-86.

72 J. Gross, Pochodzenie sukcesji apostolskiej polskich biskupów luterańskich, Dzięgielów: 
Wydawnictwo „WARTO” 2012.

73 J. Gross, O urzędzie biskupim, w: http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/ dliturgika/urząd-
-biskupa.htm (za: Gazeta Ewangelicka 2/2000).
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nika całego zachodniego chrześcijaństwa. W Księdze Kondolencyjnej po śmierci 
Jana Pawła II napisał między innymi: „Jego życie było darem i służbą dla całego 
Kościoła Powszechnego… był jako Następca św. Piotra i Papież uosobieniem 
Chrystusowego kapłaństwa i posługi miłości… był Apostołem jedności Kościoła 
i Promotorem ekumenizmu”74. Podobne wypowiedzi Narzyńskiego znajdziemy 
w kazaniach ekumenicznych, gdzie Jana Pawła II wielokrotnie nazywa ojcem 
świętym75, choć tradycyjnie w ewangelicyzmie określenie to zarezerwowane jest 
wyłącznie dla Boga Ojca. Bp Narzyński proponuje wręcz określenie: „być ewan-
gelicznym katolikiem”76, jako termin opisujący rzecznika jedności w pojednanej 
różnorodności, czyli zgodnie z modelem jedności nakreślonym przez ŚFL. Myśli 
zawarte w kazaniach ekumenicznych bp. Narzyńskiego nie mają charakteru sy-
stematycznego wykładu, lecz są wyrazem myślenia życzeniowego, względnie 
wyrażają wdzięczność dla dzieła Jana Pawła II na rzecz pojednania. To świadectwo 
zarazem wpisane jest jednak głęboko w reformacyjne przekonanie, że prawdziwą 
jedność może zbudować tylko ewangelia chrystusowa: „Jedność Kościoła jest 
w Jezusie Chrystusie”77 .

Dodać w tym miejscu należy, że papież-Polak Jan Paweł II był podczas swo-
ich podróży apostolskich do Polski podejmowany przez polskich ewangelików 
w Kościołach luterańskich: Świętej Trójcy w Warszawie w roku 1991 podczas 
IV pielgrzymki oraz w Skoczowie w czasie krótkiego pobytu w roku 1995. Spot-
kania te, które były wielkim przeżyciem dla obydwu stron, stały się impulsem do 
teologicznej refleksji na temat posługi Biskupa Rzymu w rozumieniu ewangelickim. 
Również papież Benedykt XVI podczas wizyty w Polsce odwiedził Kościół św. 
Trójcy w Warszawie w dniu 25 maja 2006. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Dla środowiska ewangelickiego, także w Polsce, szczególne, symboliczne 
znaczenie miała abdykacja Benedykta XVI w roku 2013. Akt ten można też uznać 
jako przejście biskupa Rzymu na emeryturę, tak jak każdego innego duchownego. 
Benedykt XVI aktem tym w swoisty sposób zdesakralizował urząd papieski, „uczło-
wieczył” go, ukazał jako jeden z wielu urzędów kościelnych, które sprawowane są 
z Bożego powołania w służbie Kościoła, aż wystarczy na to sił.

74 J. Narzyński, Wpis, w: Jestem wpisany w Ciebie nadzieją. Świadectwa serca po śmierci Jana 
Pawła II, red. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Warszawa: Michalineum 
2007, s. 92.

75 J. Narzyński, Jaki Kościół chce mieć Chrystus? (kazanie), w: W dążeniu do jedności. Wybór 
kazań ekumenicznych z lat 2000-2011, red. E.J. Niszczota, Warszawa: Wydawnictwo „Adam” 2012, 
s. 67; Powrót do jedności Kościoła przez eucharystię (kazanie), w: Połączeni chlebem Słowa. Wybór 
kazań ekumenicznych z lat 1998-2003, red. E.J. Niszczota, Warszawa: Wydawnictwo „Adam” 2004, 
s. 51; Wszyscy mamy być świadkami Jezusa Chrystusa (kazanie), Połączeni chlebem Słowa, s. 62, 
63.

76 J. Narzyński, Powrót do jedności, s. 53.
77 J. Narzyński, Wolą Trójjedynego Boga jest, aby wszyscy byli jedno (kazanie), w: Połączeni 

chlebem Słowa, s. 87.
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI – PENTARCHIA EKUMENICZNA

W kontekście cytowanych powyżej wypowiedzi autorów ewangelickich, posta-
wić należy więc pytanie: Co z posługi i służby Biskupa Rzymu jest do zaakcepto-
wania dla środowisk protestanckich? Czy urząd papieski może być rozpatrywany 
w kategoriach służby na rzecz jedności Kościoła?

Powyżej odwołałem się przede wszystkim do tekstów i słów polskich teolo-
gów oraz biskupów, tym samym analiza ma charakter fragmentaryczny. Uznałem 
jednak, że ten lokalny kontekst powinien być w sposób szczególny uwzględniony.

Kościół luterański w Polsce bardzo poważnie podchodzi do kwestii dialogu eku-
menicznego z rzymskokatolickim partnerem. Tym bardziej luteran boli wciąż, znaj-
dujący się na oficjalnej stronie Episkopatu Polski, zapis o powołaniu do pracy nowych 
członków Zespołu ds. Kontaktów ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, 
z ks. bp. Romanem Pindelem na czele78. Takiej wspólnoty po prostu nie ma, a nazwa 
tego zespołu funkcjonowała także w poprzednim składzie. Istnieje Kościół Ewangeli-
cko-Augsburski, względnie Ewangelicko-Luterański. Taki zapis to może mała rzecz, 
ale ukazuje swoisty stosunek do sprawy. Stąd rodzi się pytanie, czy w lokalnej polskiej 
sytuacji dialog bilateralny jest jedynie sprawą dyskusji akademickiej?

Jak zauważa przywołany już niemiecki teolog H.-M. Barth kwestia uznania 
ewangelickiego urzędu kościelnego przez Kościół rzymsko-katolicki ma decydu-
jące znaczenie dla kolejnych kroków w dążeniu do jedności79. Ciągłe nazywanie 
Kościoła ewangelickiego wspólnotą kościelną – raczej nie wskazuje na zamiar 
zmiany statusu ewangelickich duchownych w oficjalnym nauczaniu Kościoła 
rzymskokatolickiego.

Po drugie, należy zapytać o tożsamość wyznaniową polskiego luteranizmu. 
Czy współczesnemu luteranizmowi polskiemu jest bliżej do tradycji szwedzkiej, 
czy nawet anglikańskiej, podkreślającej posługę urzędu biskupiego80, czy raczej 
bliższa mu jest orientacja reprezentowana przez Ewangelicki Kościół w Niemczech 
(EKD) o charakterze unijnym? Odpowiedź na to pytanie ma fundamentalne znacze-
nie dla rozumienia urzędu kościelnego i biskupiego, a tym samym idąc dalej, dla 
możliwego uznania roli biskupa Rzymu w myśl formuły primus inter pares. Polski 
luteranizm praktykując biskupią konsekrację, uznając honorowe zwierzchnictwo 
Prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej, jest gotów spojrzeć dalej.

78 http://episkopat.pl/struktura_kep/zespoly/244.1,zespol.html#office (14.11.2014).
79 H.-M. Barth, Dogmatik, s. 676.
80 Różne opcje: Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church. The Lund Statement 

2007, Geneva 2008 (tłum. polskie: Urząd biskupi w ramach apostolskości Kościoła, w: Kościół i urząd 
kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, 
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2014, s. 249-271); One Holy, Catholic and Apostolic Church. 
Some Lutheran and Ecumenical Perspectives. LWF Studies 2009, Geneva: Lutheran University Press 
2009;
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Powyższe przywołane przykłady pokazują, że niemożliwa jest jeszcze odpo-
wiedź na to pytanie. W łonie polskiego luteranizmu potrzebna jest przede wszystkim 
pogłębiona refleksja teologiczna, w tym zwłaszcza eklezjologiczna, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozumienia zadań i statusu posługi urzędu duchownego. Taka 
dyskusja jest spodziewana w kontekście postulatów wprowadzenia ordynacji kobiet 
na urząd duchowny w posłudze prezbitera.

Następnym krokiem powinna być dyskusja ekumeniczna nad rozumieniem 
urzędu duchownego. Polski ekumenizm per se powinien się wczytać w Deklaracje 
z Porvoo oraz Dokument z Limy Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościo-
łów z 1982 roku81. Znaczenie eklezjotwórcze tego drugiego dokumentu dokładnie 
ukazał rzymskokatolicki teolog ks. Marcin Składanowski w tekście Elementy 
eklezjologii komunijnej w Dokumencie z Limy i ich znaczenie dla współczesnego 
ruchu ekumenicznego82. Dopiero dalszym krokiem może być dialog na temat roli 
i miejsca urzędu biskupa Rzymu we współczesnym chrześcijaństwie.

Powyższa analiza pokazuje, że droga do luterańskiego rozpoznania służby pa-
piestwa w dziele jedności jest otwarta. Zmarły przed kilkoma miesiącami wybitny 
ekumenista, Wolfhart Pannenberg (1928-2014), współredaktor wraz z kard. Karlem 
Lehmanem słynnych czterech tomów Lehrverurteilungen–kirchentrennend?83, 
był niepoprawnym ekumenicznym optymistą. W monografii wieloautorskiej Das 
Papstamt. Dienst oder Hindernis für Ökumene Pannenberg konkluduje: „W sensie 
motywacji i wspierania wspólnej wiary może papież osobiście, już w obecnym sta-
dium ekumenicznego dialogu, bardzo wiele uczynić dla wspierania ekumenicznego 
zrozumienia i tym samym dla wspólnego, ogólnochrześcijańskiego spojrzenia na 
jego urząd jako służbę na rzecz jedności chrześcijaństwa”84 .

Odkrywanie bogactwa różnorodności prowadzi do pojednania i budowania 
jedności – to luterański wkład w drogę ut unum. Kościół rzymskokatolicki wraz 
z jego postrzeganiem prymatu papieża kładzie akcent na jednorodność.

W 2006 roku Benedykt XVI zrezygnował z używania tytułu patriarcha zachodu, 
co miało być gestem w kierunku budowania ekumenicznej więzi z prawosławiem, 
które jednak nie odczytało go w ten sposób, gdyż nigdy nie kwestionowało pra-
wa Biskupa Rzymu do tego tytułu. To znak, że tytuł ten ma wciąż jeszcze swoje 
hermeneutyczne i sensotwórcze oddziaływanie, a jego miejsce nie znajduje się 

81 Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokumenty z Limy 1982. Tekst i komentarze, 
red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

82 M. Składanowski, Elementy eklezjologii komunijnej w Dokumencie z Limy i ich znaczenie 
dla współczesnego ruchu ekumenicznego, w: W trosce o Communio, red. J. Rzymski, T. Syczewski, 
Drohiczyn: Kuria Diecezjalna w Drohiczynie 2012, s. 101-116.

83 Lehrverurteilungen–kirchentrennend?, Hrsg. W. Von Pannenberg, K. Lehmann, Freiburg 
i. Breisgau 1988-94.

84 W. Pannenberg, Das Papstamt und die Zukunft der Ökumene. Anmerkungen aus lutherischer 
Sicht, w: Das Papstamt. Dienst oder Hindernis für Ökumene, V. von Aristi u.a., Regensburg: Pustet 
Verlag 1985, s. 149, (tłum. własne).



142 BP MARCIN HINTZ 

w leksykalnym muzeum. Stąd poniższa próba określenia pewnej wizji rozwoju 
ruchu ekumenicznego z uwzględnieniem roli urzędu papieskiego nazwana roboczo 
jako pentarchia ekumeniczna .

Jest to wizja, która próbuje łączyć różne perspektywy, w tym powrót do staro-
żytnej wizji jedności pięciu patriarchatów reprezentujących już nie poszczególne 
stolice biskupie starożytnego chrześcijaństwa, lecz wielkie tradycje konfesyjne 
współczesności. Pentarchia jako wzajemne uznawanie się pięciu rodzin wyznanio-
wych współczesnego chrześcijaństwa, które symbolicznie reprezentują: Jerozolima, 
Konstantynopol, Londyn, Rzym i Wittenberga. Kolejność nie ma tu znaczenia, 
przyjęto porządek alfabetyczny. Patriarchowie reprezentowaliby honorowo lub 
jurysdykcyjnie tradycje: kościołów orientalnych (przedchalcedońskich), prawo-
sławia, anglikanizmu, rzymskiego katolicyzmu oraz ewangelicyzmu.

Pierwszym krokiem na drodze do pentarchii musiało by być, rzecz jasna, wza-
jemne uznanie się poszczególnych Kościołów jako kościołów per se. Propozycja 
ekumenicznej pentarchii jest próbą wskazania pewnej niełatwej drogi do pojednanej 
różnorodności, nieznoszącej ani różnic doktrynalnych, ani jurysdykcji, ani tym 
bardziej niezależności poszczególnych struktur eklezjalnych. Ekumeniczny rea-
lizm XXI podpowiada, że to wizja niemożliwa dzisiaj do realizacji. Jest to jednak 
propozycja, czy wizja właśnie, wspólnego składania chrześcijańskiego Świadectwa 
w sekularyzującym się świecie. Funkcję primus inter pares – tak jak w starożytno-
ści chrześcijańskiej – mógłby pełnić biskup Rzymu jako pontifex reconciliationis .

S ł o w a  k l u c z o w e: papież, papiestwo, prymat papieski, ekumenizm, luteranizm, eku-
meniczna pentarchia.

The Papal Primacy in the duty for unity of the Church Lutheran Perspective

S u m m a r y

The article tries to find a possible model of role that the papal office can play for ec-
umenical dialogue. First, the author reviews opinions about the pope and his office issued 
by the Evangelical Church in the 16th century, especially in Martin Luther’s theology. In 
the second step, there is an analysis of the ‘pope’ understanding presented by the modern 
Polish Lutheran theology. According to the applied method of “unity in reconciled diversity” 
it seems that the pope, as a head of the Roman Catholic Church could be understood as 
primus inter pares. The article develops the possible consequence of this papal duty in the 
vision of the ecumenical Pentarchy. It would be an ecumenical collaboration between the 
5 biggest traditions of the modern Christianity: Roman Catholicism, Orthodoxy, Eastern 
Pre-Chalcedonian Churches, Anglicanism and Lutheran Protestantism. This model does 
not mean a way to the institutional primacy of the Bishop of Rome.

K e y w o r d s: Pope, Papacy, Papal Primacy, Ecumenism, Lutheranism, Ecumenical Pentarchie.
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Der päpstliche Primat im Dienst der Einheit des Christentums.  
Die evangelische Perspektive

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Artikel versucht, ein für lutherische Theologie akzeptables Model zu skizzieren, 
für den Dienst des Papstes für die Einheit des gesamten, geteilten Christentums. Zunächst 
wird die Problematik des Papstverständnisses im Protestantismus des 16. Jh. besprochen. 
Schwerpunkt dieser Analyse liegt an Schriften von Reformator Dr. Martin Luther. Im zwei-
ten Abschnitt wird die Beziehung des polnischen Protestantismus zum Papsttum erörtert. 
Der Verfasser konstruiert auf der Basis des lutherischen Models der Einheit der Kirche, 
bekannt als „Einheit in versöhnter Verschiedenheit”, den Vorschlag für die Rolle des Papst 
im ökumenischen Dialog. Der Papst als primus inter pares könnte der Botschafter des 
ganzen Christentums werden. Der Artikel schlägt das Model der ökumenischen Pentarchie 
vor. Die 5 größten Traditionen des heutigen Christentums: Römischer Katholizismus, Ortho-
doxer Christentum, Östliche Prä-Chalcedonische Kirchen, Anglikanismus und lutherischer 
Protestantismus könnten in dieser informellen Einheit unter Ehrenleitung des Bischof von 
Rom gemeinsames Zeugnis geben. Das Model der ökumenischen Pentarchie bedeutet keine 
institutionelle Unterordnung der verschiedenen Konfessionen unter das Papsttum.

S c h l ü s s e l w o r t e: Papst, Papsttum, päpstliches Primat, Ökumenismus, Protestantismus, 
lutherische Theologie, ökumenische Pentarchie.
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PAPAL PRIMACY IN THE SERVICE OF THE UNITY  
OF THE CHURCH  – ORTHODOX THEOLOGICAL PERSPECTIVE  

(COMMENTS AND NOTES)

On 28 October 1958, when the Patriarch of Venice, Angelo Roncalli, was 
elected Bishop of Rome and Pope with the name John XXIII, no one suspected 
that the Roman Catholic Church would enter a new phase of history that would 
forever change the perspective of relations within themselves and between Chris-
tians everywhere. Many believed that it would only be a transitional pontificate 
because of his advanced age – he was 77 years old – and nothing more. Therefore, 
when the new Pope, John XXIII announced in his basilica “St. Paolo Fuori le 
Mura,” that he wanted to convene an ecumenical council of a special manner1, 
with the topic of internal renewal of the Roman Catholic Church in order to be 
able to answer all the questions that are faced by society,2 it was a big surprise, 
which caused an uproar among the clergy everywhere and was received both with 
moderation and hope.

The solemn opening of the council was held on October 11, 1962, in the 
Basilica San Pietro di Roma, in the presence of a significant number of partici-

1 For the Roman Catholic Church the notion of ecumenical council is connected to the ex-
clusive right of the Pope to initiate it, supervise its work and possibly to confirm its decisions with 
no time limit. Specifically, according to the Catholic canonical law in force, a synod convened by 
the Sovereign Pontiff is considered ecumenical council, in which the titular bishops of the whole 
Latin Church take part. Instead, for the Orthodox Church, syntagma ecumenical council expression 
is temporally restrictive, being associated only with the period of the Seven Ecumenical Councils 
(325-787), but broader in terms of the composition, because at it „must attend the Orthodox bishops 
of the East, together with the Roman Catholic-Church bishops and the bishops of other Churches 
who have preserved at the ordination of bishops within the apostolic succession”. (I. Rămureanu, Ce 
este și ce urmărește așa zisul „sinod ecumenic” proiectat de papa Ioan XXIII (What is and what aims 
the so-called “ecumenical synod” „designed by Pope John XXIII)”, „Ortodoxia” 3 (1962), p. 353.

2 Agiornamento was the big venture proposed by the Vatican II Council and, according to 
some, was a winning bet. In the Orthodox Church, especially because of the limitation of the reli-
gious freedom, things have developed more slowly. Only after 1989, the year of the great political 
changes in Europe, was there an opening of the orthodoxy towards society and the problems faced 
by humanity. A real Aggiornamento is still expected, especially within the internal relations of the 
Orthodox Church, where, often, prevails a type of almost medieval mentality.
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pants, namely: 2860 priests, who came from 141 countries (more than a hundred 
came from Africa), 101 non-Catholic observers, to whom 453 artists, 58 audi-
tors and lay guests were added. The council lasted three years (1962-1965) and 
discussed in four general sessions an extremely diverse range of topics, from 
strictly theological matters to general issues, where the Church wanted to show 
their willingness for dialogue and co-operation both with the other Churches and 
society in integrum .

After the death of the initiator of this grand project, John XXIII (June 8, 1963) 
the work was conducted with the support and blessing of his successor, the Cardi-
nal of Milan, Monsignor Giovanni Battista Montini, who became later (June 21, 
1963) Pope Paul VI.

For the Orthodox Church3 the council was a new chance given to the dialogue 
between the two major Christian traditions, Western and Eastern, for the rediscov-
ering of the unity before the fatidical year 1054. Therefore, the Orthodox delegates 
(observers) carefully watched the works of each session separately, with numerous 
schemes of work, and made appreciative or derogatory comments. They expressed 
their agreement or disagreement on some formulations or concepts, introduced into 
the final documents, that concerned them directly.

In this study we aimed to present comments or written notes of some Orthodox 
theologians who were present in person at the works of the council, or post factum 
analysts of the dogmatic judgments, in one of the three topics that, at least so far 
and in the form they are now, are major obstacles to a constructive and beneficial 
dialogue to both Churches, Catholic and Orthodox. It’s about the dogma of papal 
primacy .4

3 Nikos Nissiotis says that one of the major obstacles that prevent an effective dialogue between 
the Catholics and Orthodox is the defective way in which the Council understands the reality of the 
autocephalous Church. It does not make a distinction between the separate Churches in Chalcedon 
and the Orthodox Church. Any conciliar document does not mention the Orthodox Churchas singular. 
The Council saw the Orthodox Churches as separate, because of small united communities, which 
recognized the primacy of the pope. Or, the first step to restore the unity of the Church is for the 
Roman Catholic Church to recognize in the Orthodox Church its uniqueness and quality as Church 
in the full sense of the word, breaking away totally from the idea of centralism and self-sufficiency 
(D. Stăniloae, Sfântul Duh și Sobornicitatea Bisericii (Holy Ghost and the Sobornicity of the Church), 
„Ortodoxia” 1 (1967), p. 33).

4 The other two are the doctrines of papal infallibility and the theology of the collegiality of 
bishops. For these see, especially: D. Stăniloae, Doctrina Catolică a infailibilității la I-lul și al II-lea 
Conciliu Vatican (The Cataholic Doctrine of infallibility of the 1st and 2nd Vatican Council), „Orto-
doxia” 4 (1965), p. 459-480; I. Rămureanu, Primatul papal și colegialitatea episcopală în dezbaterile 
Conciliului al II-lea de la Vatican (Papal primacy and the episcopal collegiality in the debates of 
Vatican Council II), „Ortodoxia” 2 (1965), p. 139-166; N. Afanasiev, Réflexions d’un orthodoxe sur 
la collégialité des evêques, „Le Messager Orthodoxe” 29-30 (1965), p. 8-11.
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1. PAPAL PRIMACY – A DOGMA UNDER QUESTION

It is known that the main obstacle to closer relations between the Orthodox 
Church and the Roman Catholic Church over time was the papal primacy together 
with the claim of infallibility made by the bishop of Rome. Therefore, the Second 
Vatican Council meeting with a program so comprehensive that it included this sub-
ject on the agenda, was regarded by the Orthodox with great confidence and hope.

Unfortunately, it seems that their expectations were too high, because, realisti-
cally speaking, it was almost impossible to move easily over a tradition so old and 
so well articulated in Vatican Council resolutions from 1870. These documents, 
which even then created some confusion in the Catholic Church, specifically men-
tioned the supreme power of the Pope over all, clergy and faithful. In other words, 
the Pope is granted with discretionary powers in terms of absolute immunity. In 
specific terms, the Pope leads the Church, convenes and dissolves the councils, 
appoints and transfers bishops, is the ultimate judge of the Church, but he is not 
accountable to anyone for anything. This power, this special authority, is a divine 
right and can not be questioned in any way, even if it is proved that the “person” 
does not live up to such a dignity. It is considered that someone can not be subjected 
to Christ if he is not subject to the Pope, because whoever is subjected to the Pope, 
he is subjected to Christ (!). Of course, these quasi divine attributes assigned to 
the Pope were and are disavowed by the Orthodox, but also by some Catholics.

So, again, it was thought that the new Vatican Council, would not only discuss 
very seriously these primatial “excesses “, which we will see have no foundation, 
neither biblical nor patristic texts, but they would also resolve them, in the sense 
that they would reach an acceptable theological formula, for both the evolutionary 
stage of society and the Catholic Church, and also for the power of acceptance from 
the Orthodox Church, in the hope of a real fraternal dialogue. This was because it 
was believed that it was time for a change of attitude from both sides for the good 
of Christians everywhere and for the glory of God. What has always been needed is 
a common testimony in the face of challenges that come from a society undergoing 
a continuous process of spiritual decay.

Despite some debates with various arguments, which brought face to face differ-
ent theological currents within the Catholic Church5, the result was unsatisfactory. 

5 The issue of papal primacy, or of the report between the Bishops and the Pope, was certainly 
the greatest challenge for the formal and informal participants in the Vatican Council II. Basically, 
on the decisions that were to be taken in connection with the papal primacy, the cornerstone of Ca-
tholicism, depended all other decisions and, therefore, the new Catholic ecclesiology was awaited 
with confidence and hope by the whole Christian world. Therefore, the debate on this subject has 
been extensive and dense, filled with moments of suspense. From the beginning were deployed, as 
shown in most commentaries, three streams: a renewing a current, comprising the majority of the 
bishops of France, Germany, Netherlands, Canada, Latin America, Africa and Asia, a conservative 
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Two of the most influential (and also controversial) Catholic theologians of the time, 
present as experts at the debates of the council, have commented in their writings, 
in different shades, on the theological formulations concerning the papal primacy. 
Both of them were the followers of the argument which states that Pope should rule 
the Church only in union with the board of the Bishops, both in a ordinary way, 
in union with a permanent representative of the bishops at the Vatican, and also in 
exceptional cases, in union with the Ecumenical Council. Moreover, there should 
be less said about the power of the Pope and more about his ministry. The Pope is 
only one of the bishops, not above them.6

Yves Congar has a fairly balanced attitude when he says that, outside the biblical 
text (Matt 16: 18) always invoked in this discussion, there is no strong theological 
formulation, fully substantiated, regarding the nature of the papal primacy. He 
recognizes that the bishopric of Rome is the seat of Peter, but it cannot be said with 
certainty that the phrase “on this rock I will build my Church” refers exclusively to 
the person of Peter, but rather to all the apostles. Therefore, Congar does not fully 
delineate the papal primacy, but he only attenuates its absolutism and monarchism7 .

Hans Küng, in contrast, has a much more direct attitude, more critical, even 
openly contesting the papal primacy. He is not such a diplomat as Congar; he dis-
cusses limits or the manner of expression of the papal primacy, but he also calls 
into question its very existence. Küng says that it cannot be demonstrated either 
scripturally or historically. From the biblical point of view, the arguments seem 
to be missing completely, because Peter is no longer mentioned after the synod of 
Antioch. In the New Testament we have no information about his death, nor on the 
possible election of a successor. From the historical point of view, the arguments 
largely resemble those of the Orthodox, namely: a) it is not known with certainty 
that Peter had led the Church of Rome; b) we have no information about the exis-

current, formed with a much smaller group, which includes members of the papal Curia and some 
of the Italian and Spanish bishops, and a middle group, largely composed of several cardinals and 
bishops, mostly Italians. Of course, the differences are not so clear, this delineation having a serious 
percentage of subjectivity and informational uncertainty. The people in those groups have not acted 
uniformly, but, in some instances, in some debates, had different opinions. (B. G. Ionescu, Conciliul 
II de la Vatican. Dezbaterile și hotărârile sesiunii a doua (Vatican Council II. The Debates and the 
decisions of the second session), „Ortodoxia” 2 (1964), p. 199).

6 Not only Kung, among Catholic theologians, had opened critical attitudes to maintain the primacy 
of the Pope in the Church, even if in a less radical manner. K. A. Fink says that a privileged status to the 
Pope compared to the other bishops should not be given. On the contrary, above him must be a really 
free council, consisting of the representatives of all the Churches, that needs to meet regularly and have 
supreme authority in making any decision, the Pope having only a role of chairman.(in Appunti per una 
storia della Costituzione sulla Chiesa, „Concilium” 8 (1970), p. 35). In his turn, Wilhelm de Vries says 
that the attempt to impose the papal primacy to the Orthodox Church is an unfortunate step that will 
not lead to any progress, but to a freezing for a long time of the existing relations between Orthodox 
and Catholics. (in Roma e l’autonomie delle Chiese orientali, „Oikoumenikon” 2 (1968), p. 396).

7 Y. Congar, L’ecclésiologie du Haut Moyen Age, Paris: Cerf 1968, p. 159.
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tence of a monarch-Bishop in Rome or Corinth in the first Epistle of Clement of 
Rome, or in the Epistle for Romans of Ignatius of Antioch; c) the oldest list of the 
bishops of Rome by Irenaeus mentions Lin as the first Bishop(!); d) the first who 
manifested any claim for primacy in the old Church was Pope Victor I (190-199!) 
but he was categorically refused by Irenaeus of Lyons; e) the classic text from Matt 
16: 18, appeared for the first time in Tertullian, with such intent, but only starting 
with the sixth century, under the Pope Hormisdas (514-523), namely in 517,was it 
used as a biblical basis for claiming the primacy of the Bishop of Rome.8

Kung proposes a soft option, the primacy of ministry. He starts from a logical 
premise, somewhat close to the orthodox conception (although the Orthodox do 
not accept any primacy!), when he says that it would be inconceivable for the pope 
alone to be right in everything he is doing, and the whole Church to make mistakes . 
The primacy of ministry can be obtained only if it is accomplished as a union with 
the other bishops and the obedience to the whole Church, the ignorance of such 
a relationship making it reach, in an extreme situation, a position similar to that 
of schism. Kung cites the primacy of service of Peter and Paul which cannot be 
reached except by voluntary renunciation of the Pope in power.9

Finally, the concept of papal primacy, introduced in the official documents, 
is not very different from its content in Vatican I, which has caused quite harsh 
reactions from the Orthodox theologians, disappointed by the failure of the official 
delegates to provide for the Church, in its entirety, a real chance of reconciliation.

Here are three of the most interesting passages regarding the papal primacy, 
which strengthen the theological continuity between the two councils, according 
to which the Pope is in itself an essential element (basic), of the existence of the 
Church and, logically, the unity of the Church could not be achieved without the 
judicial primacy of the Bishop of Rome over the universal Church. Thus, the Pope 
becomes an intrinsic reality, indispensable to the Church in its physical and sac-
ramental completion.

“In virtue of his office, that is as Vicar of Christ and pastor of the whole Church, the 
Roman Pontiff has full, supreme and universal power over the Church. And he is always 
free to exercise this power.” (Lumen Gentium 22).

“In order to establish this His holy Church everywhere in the world till the end of time, 
Christ entrusted to the College of the Twelve the task of teaching, ruling and sanctifying. 
Among their number He selected Peter, and after his confession of faith determined 
that on him He would build His Church. Also to Peter He promised the keys of the 
kingdom of heaven, and after His profession of love, entrusted all His sheep to him 
to be confirmed in faith and shepherded in perfect unity” (Unitatis Redintegratio I.2).

8 For details see: A. Plămădeală, Hans Kung și declarația, „Mysterium Ecclesiae” 1 (1974), 
p. 14-16.

9 D. Stăniloae, Început de revizuire și de luptă deschisă în catolicism (Start of revision and 
open fight in Catholicism), „Ortodoxia” 4 (1968), p. 624-625.
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“In this Church of Christ the Roman pontiff, as the successor of Peter, to whom Christ 
entrusted the feeding of His sheep and lambs, enjoys supreme, full, immediate, and 
universal authority over the care of souls by divine institution. Therefore, as pastor of 
all the faithful, he is sent to provide for the common good of the universal Church and 
for the good of the individual churches. Hence, he holds a primacy of ordinary power 
over all the churches” (Christus Dominus 2).

The appearance of these very clear expressions on the unique status of the Pope 
within the Church, provoked negative reactions from the Orthodox, expressed, as 
it was expected, in various ways, with more or less severity.10

2. ORTHODOX COMMENTS ON PAPAL PRIMACY

The position of the Orthodox Church is very clear in this regard. Regardless 
of the school and the tradition to which they belong, all Orthodox theologians say 
in unison that the doctrine of the papal primacy as it is proclaimed by the Catholic 
Church is artificial. Papal Primacy is a human invention; it is not a biblical truth, 
has no patristic basis, was never recognized in history, except as receiving honor, 
which does not involve some special powers.

John Meyendorff argues that the Byzantines gave to the Bishop and the diocese 
of Rome a great honor and authority, but never granted legal status to this authority. 
It seems that the Easterners did not take into account for a long time the fact that, 
in Rome, the primacy of honor and influence, gradually converted into a particular 
claim to acquire a legal authority, with power over the other Churches.11

Papal Primacy appeared in a short term due to the pride of the Bishop of Rome, 
who converted, after 1054, a desire publicly assumed, into factual reality, meant 
to ensure him not only a political dominance, but also a religious one in all of 
Christendom. Besides, this situation is found also within the general policy of the 
Pope. All ecumenical initiatives of the Catholic Church seem to fully support the 
idea that the unity of the Church is only possible through the assembly of Chris-
tians everywhere under the protective “umbrella” of the Church of Rome.12 Or, put 

10 This first part is taken over and improved from N. Dumitrașcu, El Vaticano II desde una 
perspectiva ortodoxa, in: En Torno al Vaticano II: Claves Históricas, Doctrinales Y Pastorales, eds. 
A. Aranda, M. Lluch, J. Herrera, Pamplona: EUNSA 2014, p. 359-381.

11 San Pietro, il suo primato e la sua successione nella teologia bizantina (J. Meyendorff, San 
Pietro, il suo primato e la sua successione nella teologia bizantina, in: Il primato di Pietro, ed. O. 
Cullmann, Ch. Journet, N. Affanasieff, Bologna: Il mulino 1965, p. 588-590).

12 For a typology of a catholic ecumenical ecclesiology see N. Dumitrașcu, Ecclesiastical/
Ecumenical Diplomacy during and after second Vatica Council. Old and New Orthodox Notes and 
Comments, „Roczniki Teologiczne” 7 (2014), s. 92-97.
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more plainly, the unity of the Church can be achieved only by the returning to the 
Roman fold of all non-Catholic Christians, once regarded as being Schismatics 
and heretics, now considered only separated from the Mother Church, meaning 
the Roman Catholic Church.

The difference is that in the Orthodox tradition Christian unity, which is now 
sought through ecumenical dialogue, is no longer one of absorption and fusion, but 
a unity in diversity based on the complementarity of the theological traditions and the 
values of each one of them. Or in other words, theological traditions must be recon-
ciled and integrated through dialogue, not through cancelation, but through mutual 
enrichment based on the distinction between the permanent truth of faith and the 
theological and historical ecclesial systems and on a hierarchy of the truths of faith.13

Even if in some speeches within the Council debates, the tone and manner of 
reporting to the Orthodox Church are significantly warmer and more friendly, it is 
quite clear that the Pope and the Roman Curia did not intend to give up trying to 
impose the papal primacy and thus, the papal infallibility, to all Christians.14

2.1. ARGUMENTS AGAINST PAPAL PRIMACY

MONARCHICAL AUTHORITY UNDER PRESSURE

The claim of the Catholic Church to consider Peter as the head or the entitled 
leader of the other apostles, according to the classic text Mathew 16, 18-19 is 
exaggerated, since the vast majority of patristic exegetes considers Christ as the 
foundation of the Church, the subject of the confession of Peter, or Peter’s con-
fession on behalf of the other apostles, regarding Christ’s divinity and Messianic 
feature15. Besides, Christ the Savior addressed the question “Who do you think 
I am?” to all the apostles, so in the plural and the answer comes from only one of 
them, Peter, in the singular. The Orthodox interpretation of this apparent “grammar 
dissonance” is that the personal pronoun of Peter’s answer is actually a collective 
singular, because it involves all the apostles, as a single group (Matthew 18, 18)16 . 
Peter had no precedence in front of the other apostles, and did not enjoy any privi-
lege. The existence of a monarchical authority of a Petrine primacy type cannot be 

13 I. lcă jr., Conciliul Vatican II, reforma Bisericii și dilemele epocii post-conciliare. Reflecțiile 
unui teolog orthodox (Vatican Council II, the reform of the Church and the dilemmas of the post-con-
ciliar era. Reflections of an Orthodox theologian), in: Perspectives on Vatican II Council, ed. R. Lazu, 
A. Tat, Cluj-Napoca: Galaxia Gutenberg, Publishing House 2004, p. 70.

14 I. Ică jr., Conciliul Vatican II, 79-80.
15 T. M. Popescu, Premizele primatului papal (The premises of the papal primacy), „Ortodoxia” 

1 (1955), p. 7-9.
16 G. Marcu, Premizele biblice ale erorilor papalității (The biblical premises of the papacy 

errors), „Ortodoxia” 2-3 (1954), p. 387.
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supported neither biblically nor patristically and historically, but rather a conciliar 
authority, collectively.17

The Collective vision of the leadership of the Church is evident from the fact 
that Christ the Savior Himself avoided establishing a hierarchy within the apostles. 
The episode with the sons of Zebedee is quite eloquent in this regard. In their claim 
to have a special status within the group, Jesus gave them a famous reply “Anyone 
who wants to be first among you will be your slave” (Matthew 20, 27) that could 
itself close any discussion around any Petrine primacy. On the other hand, we must 
not forget also that to other apostles were given nicknames that could compete with 
the one given to Peter, as happened to John and Jacob (James), whom he called “the 
pillars of the Church” (Galatians 2, 9), or that Peter is admonished (argued with) 
by Jesus himself in many circumstances. Moreover, it is known that no Apostle 
had any activity relying on Peter, not asking for his approval or consent for any 
of their actions or the performed tasks, because all were equal among themselves 
due to the direct election made by Christ.18

Saint Paul, on the other hand, makes it clear that the foundation of the Church is 
Christ and that no one can settle another foundation (1 Corinthians 3, 11). And if we 
refer to a time when Peter could be shown as the head of the Apostles, in the Apos-
tolic Synod, we see that it was not led by him, but by Jacob (James) (Acts 15, 1-9).

The alleged primacy of Saint Peter is unsustainable also because of at least two 
cases which occurred after his death. The first concerns the fact that at the time, 
only two apostles, Thomas and John, were still alive; the latter living until around 
100. Therefore, the Apostle John wrote his Gospel, the Epistles and Revelation, 
being contemporary with the first three bishops of Rome, namely: Linus, Anacletus 
and Clement. If there were the Petrine primacy we have got to confront a seemingly 
impossible situation, a judicial obedience of an apostle to a bishop (!). The second, 
equally unusual, is the fact that establishing the revelation of the New Testament in 
writing, it was not over at the time of death of Saint Peter and, consequently, the 
emergence of a canonical – administrative hierarchical structures centered on the 
papal primacy, that might have to condition the divine revelation itself, is rather 
a theological adventure and can not be taken seriously.19

THE ‘ROCK’ OF THE CHURCH OF ROME

We recall some historical arguments that question the existence of a Roman 
episcopate of Peter. We know that Peter came to Rome not earlier than the year 57 
because, in 58, when Paul wrote a letter to the Romans from Corinth, he does not 
mention anything about Peter.

17 S. Cândea, Hrisostom Papadopoulos and Papal Primacy, „Ortodoxia” 3 (1962), p. 387-388.
18 S. Cândea, Hrisostom Papadopoulos, p. 386-390.
19 See the entire paragraph in N. Dumitrașcu, El Vaticano II, p. 366.
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Normally, if Peter was the leader of the Roman community, Paul could not 
ignore him; he would not be addressing the Romans without asking for his consent, 
or at least to inform their pastor.

On the other hand, Saint Paul’s habit of not preaching or working where another 
apostle already had done so, is known, which suggests us that Peter was not in 
Rome before Paul. In the same vein (manner or style) the captivity epistles must be 
also seen, written by Paul between the years 61-63, as being devoid of any fraternal 
greeting to Peter, which – I repeat- would have been unthinkable.20

Therefore, it would seem that Peter did not arrive before the year 63. Within 
the orthodox conception there was certainly an apostolate of Peter in Rome, but 
not an episcopate. We can talk about a brief apostolate, most likely started around 
the year 63, after the release of Paul from his first captivity. It seems that he came 
back to the East, visited the communities in Mesopotamia and Babylon, wrote his 
first letter here, and then he re-entered around the year 67, before his martyrdom .21

The New Testament also does not speak about any episcopate of Peter in Rome. 
Neither Peter nor the other apostles were bishops. We cannot equate the apostolate 
and episcopate. There is a clear distinction between apostolate and episcopate. 
Through apostolic succession, bishops received the divine grace, with the power 
to learn, to lead and sanctify, but not the charisms and the general jurisdiction 
over the territorial unlimited churches, as the apostles had it. This power could not 
be transmitted through a legal act, but through a sacramental one, which would 
become the eighth mystery (!), which of course, cannot be sustained, because no 
Church has eight mysteries.

NIKOLAY AFANASIEV  
A ‘SOLITAIRE’ FIGURE OF THE ORTHODOX CHURCH

One of the young Romanian theologians explores the concept of Papal Primacy 
in Afanasiev’s ecclessiology in a short paper presented at an international ecumen-
ical gathering, in a professional manner without any prejudice.22 He found that 
Afanasiev argues first of all that Peter is really the “rock” upon which the Church 
was built. Furthermore, if Peter were not at the Pentecost when the Church took 
visible form, the Church would not have existed.23

20 S . Cândea, Hrisostom Papadopoulos, p. 391.
21 G. Marcu, Episcopatul roman al apostolului Petru în lumina Noului Testament (The Roman 

episcopacy of Apostle Peter in the light of New Testament), „Ortodoxia” 4 (1949), p. 128.
22 S. Barbu, Church Unity and Question of Papal Primacy in Nicholas Afanasiev’s Perspective 

(paper presented at the 18th Academic Consultation of the Societas Oecumenica, Budapest, August 
21-26, 2014), p. 1-13.

23 N. Afanasiev, L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome, „Theologia” 26 (1965), p. 628 (cf. Barbu, 
p. 7).
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However, concerning the question of continuity between Peter and the bishops 
of Rome, Afanasiev said that, on the one hand, Peter could not have transmitted 
his role as “the rock” of the Church since it was an unrepeatable role, and it was 
a promise made to him personally, whilst, on the other hand, the pastoral ministry 
he exercised as leader of the Church of Jerusalem was continued and repeated by 
others. Therefore, between the Apostles and those who followed them in the min-
istry of leaders of that Church, there was continuity, yet the latter did not share in 
their apostolic ministry.24 What is really interesting is that Afanasiev, unlike most 
Orthodox theologians, thinks that, even though for a short period, still Peter was 
bishop of Rome. This is why, although all the bishops share in Peter’s chair, accord-
ing to Cyprian of Carthage, the bishops of Rome succeed Peter in a more special 
way, which seems to confer on them a special position among the other bishops.25

UNIVERSAL JURISDICTION AND THE CONCEPT OF PRIMACY  
OF “HONOR”

It should be noted that a primacy of universal jurisdiction in the Church was 
never recognized in any episcopal or patriarchal leadership. The Ecumenical Synods 
which discussed the legal relations between the principal patriarchal leaderships of 
the time established only a hierarchy of honor, not of law, territorially.26

This is clear from the historical realities, which show that the bishop of Rome 
had a limited territorial jurisdiction only over a part of the Western Church, as hap-
pened to the other four historical patriarchal leaderships (Episcopal), jurisdiction 
based on the use of Church, not on a primate of divine order, as is suggested in the 
conciliar documents of Vatican II.

According to Ștefan Barbu, even the concept of primacy of honor for the Church 
of Rome and consequently for the bishop of Rome is contested by some orthodox 
theologians, having Nikolay Afanasiev the chief of them. The Russian theologian 
prefers to describe the first not with the classical word of “primacy”, but rather 
by using the word “priority” in the sense that it is the church that holds priority, 
or more appropriate “the church-in-priority”. More clearly for Afanasiev, priority 
meant an “authority of love”, rather than “power” or “special rights”.27 He explains 
his reason for avoiding the concept of “primacy” through another concept of “Eu-
charistic ecclesiology” that “excludes the idea of primacy by its very nature….

24 N. Afanasiev, L’apôtre Pierre, p. 630-632. (cf Barbu, p. 7).
25 N. Afanasiev, L’apôtre Pierre, p. 636-637 (cf Barbu, p. 8).
26 Until the schism of 1054, Rome was given only a primacy of honor among the other patri-

archal sees, the pentarchy order being as it follows: Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch and 
Jerusalem.

27 N. Afanasiev, The Church Which Presides in Love, in: The Primacy of Peter: Essays in Ec-
clesiology and the Early Church, ed. J. Meyendorff, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 
1992, p. 113 (cf. Barbu, p. 10).



 PAPAL PRIMACY IN THE SERVICE OF THE UNITY OF THE CHURCH  155

primacy means the power of one bishop over the whole universal Church. Such 
a power cannot exist in the eyes of Eucharistic ecclesiology, or this power cannot 
pass beyond the bounds enclosing a local church”.28

And Barbu goes on with the explanation that Afanasiev himself makes clear 
when relating the difference between primacy and priority with his understanding 
of the relationship between law and grace, as follows: “Universal ecclesiology 
and Eucharistic ecclesiology have different conceptions on the question of Church 
government: the first conceives this government as a matter of law and rights, and 
the second regards it as founded on grace….The concept of primacy is really the 
same as the priority only looked at from a lawyer’s point of view”.29

For the Russian theologian this “priority” should not be understood as “primacy 
of honor”: “for in ancient times the idea of honor and power were closely associ-
ated. What is more, there was nothing honorific about priority in the hierarchy of 
churches, in the modern sense of the word: the church that came first among the 
local churches won its place by service rendered, and not by prestige”.30

In other words and more clearly, for Afanasiev the priority a church enjoys is 
a “gift of God, and so an election by God”. All other causes that may have con-
tributed to the elevation to the first place of a particular church are only secondary 
in importance.

However, we should mention Afanasiev’s distinction between primacy, as the 
manifestation of law, and priority as the manifestation of grace, remains one not 
fully accepted by Orthodox theologians. For comparison Barbu gives the example 
of Nicholas Lossky who asks himself “Why should priority have a monopoly of 
‘grace’ and ‘love’ and why should primacy be necessarily understood as legalistic 
power? Is it not possible to envisage primacy as an exercise of presidency in love 
and over love, as a service, a ministry?”31. The same question is taken up also by 
Zizioulas, namely: ‘Why should priority mean necessarily grace, and primacy, 
legalism”?32

At the end, if we consider that Peter worked first in Alexandria, before coming 
to Rome, then, based on so-called Petrine Primacy among the apostles, logically, 
Alexandria could also claim the right to universal jurisdiction, not to mention the 
city of Jerusalem, which, sanctified by the physical presence of Christ the Savior 
Himself, has a spiritual primacy over any Episcopal leadership, and could claim, 
in its turn, a primate position.

28 N. Afanasiev, The Church Which Presides in Love, p. 115 (cf. Barbu, p. 10)
29 N. Afanasiev, The Church Which Presides in Love, p. 141 (cf. Barbu, p. 10)
30 N. Afanasiev, The Church Which Presides in Love, p. 113 (cf. Barbu, p. 10).
31 N. Lossky, Conciliarity-Primacy in a Russian Orthodox Perspective, in: Petrine Ministry and 

the Unity of the Church, ed. J. F. Puglisi, Minnessota: Liturgical Press 1999, p. 128-129 (cf. Barbu, 
p. 11).

32 J. D. Zizioulas, The One and the Many. Studies on God , Man, the Church, and the World 
Today, California: Sebastian Press 2010, p. 129 (cf Barbu, p. 11).
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‘PRIMACY’ OF CHRIST

Orthodox ecclesiology refuses any primacy of divine order and any geographical 
– territorial centralism, stating clearly that the Church cannot have another center 
than on Christ. No bishop has acquired throughout history a divine or human priv-
ilege of universal jurisdiction over the Church of Christ, the only Supreme Bishop 
Who is the founder and their only head.33 The Bishop is the representative of Christ 
in the world, who by ordination receives the right to teach, to lead and to sanctify 
the Christian community which he leads.

In the Orthodox tradition the teaching and the ruling ministry is closely linked 
to the committing of the mysteries (sacraments), because man`s closeness to God 
cannot be achieved without reaching (performing) the grace within it (in the teach-
ing and leading ministry) as the divine power. Therefore, a bishop cannot take up, in 
the Church, the judicial primacy and the infallibility in teaching without the support 
of a primate in a special Sacrament, that is, without the right to commit (perform) 
some mysteries (sacraments) exclusively, or without supremacy in committing 
some Sacraments. Or, the bishop of Rome, having no right to commit Sacraments, 
exclusively, or receiving no special grace through a special Sacrament, cannot 
decide alone nor in teaching or leadership in the Church.34 Therefore, the claim of 
primacy for the bishop of Rome, cannot be maintained in terms of ecclesiology. No 
bishop can acquire his power or canonical right over any ecclesiastical jurisdiction 
without the will and accordance or the allowance of another.

GENERAL CONCLUSIONS

The Vatican II Council is undoubtedly one of the most important moments in 
the modern history of Christianity, not only because of the extremely generous and 
challenging topics addressed at the same time, but also because of the large number 
of people involved in its organization, as well as the time for works, discussions, 
assessments and, finally, of the assumed decisions. Begun with enthusiasm, both by 
the Catholics, who saw in it an opportunity for internal reform and opening up to the 
real problems of the society, after the end of the Second World War, and the estab-
lishment of the Ecumenical Council of Churches, and by the Orthodox, convinced 
that the time had come for reconciliation after the schism of 1054, the Council has 
turned progressively into a forum for discussion of the later type perestroika. The 
place of the real reforms, expected primarily by the Catholics themselves, was taken 

33 For details see N. Nissiotis, Mouvement oecumeniques et Vatican II, „Istina” 2-3 (1965-66), 
p. 313-324.

34 D. Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă (Orthodox Dogmatic Theology), vol. II, Bucha-
rest: Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Publishing House 1978, p. 247.
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by more nuanced reformulation of some theological topics of domestic interest, but 
with major ecclesiological implications, or of repositioning for others, more generally, 
which also had in mind the relations with other Churches or Christian communities.35

The Orthodox Church looked very carefully at the works of the Council and 
the reception of its decisions, not only within the Catholic Church, but also, and 
especially, in the echo felt in the Orthodox world in both the conciliar period, and 
within the post-conciliar.

The Council reformulates the doctrine of the primacy of the bishop of Rome 
and of the papal infallibility at Vatican I in an even more radical manner, produc-
ing a state of disbelief within the Orthodox Church. The Orthodox theologians, 
who were present in person as observers in the debates, or of analysts post factum 
of the decisions taken, have expressed their disappointment with the content of 
these conciliar documents, considering that, in the current wording, they are still 
obstacles in the path towards getting closer to and restoring Christian unity, which 
are hard to overcome. Strengthening the primacy and infallibility of the pope has 
direct consequences also on the status of the College of Bishops and its relation 
with the sovereign Pontiff.36

However, we should note the impact of the Vatican II Council, primarily on the 
Catholic Church, and secondly on the other Churches and Christian communities 
as they are called in the conciliar documents. The process triggered by the Council 
produced irreversible positive changes within Catholicism, although they were 
accompanied by significant polarizations and tensions due to the ambiguity of the 
ecclesiological formulations in official documents, followed by the growing oppo-
sition between the standardizing and conservative Roman center, with the claim of 
its absolute authority, and the Catholic bishops, leaders of the local Churches, who 
want a rigorous application of the principles of diversity, autonomy and commu-
nion.37 The tensions between the hierarchical papal centralism and the College of 
Bishops, between the legal and sacramental, between universal and local, between 
unity, authority and diversity, are both consequences of the Council in the Catholic 
world, never satisfactorily resolved, and challenges, or at least topics for thought, 
for the Orthodox Church everywhere.

A b s t r a c t

Second Vatican Council, the biggest event in the modern history of Christianity, trig-
gered a process of opening and reforming of the Catholic Church in an unprecedented scale. 
For three years have been discussed in detail the issues of major concern, both with purely 

35 See N. Dumitrașcu, Ecclesiastical/Ecumenical Diplomacy, 97-99.
36 See details in D. Stăniloae, The Catholic Doctrine of infallibility of the 1st and 2nd Vatican 

Council, „Ortodoxia” 4 (1965), p. 459-480.
37 I. Ică jr., Vatican Council II, p. 71, 82.
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theological and ecclesiastical nature and also pastoral or missionary. One of the concerns 
of the Council was also, the revitalization of the fraternal relations between Catholics and 
non-Catholics. This article examines one of the most important theological theme, which 
unfortunately, remained also after the conciliar or post conciliar discussions, an obstacle 
to a real dialogue between Catholics and Orthodox, to restore Christian unity: papal pri-
macy, that the Orthodox sees it as a human invention, without biblical and patristic solid 
bases, term appeared after 1054, as a general feature of the religious policy of the Roman 
leadership. The Orthodox Church believes in the possibility of restoring Christian unity, 
but cannot admit the general intercommunion without prior achievement of the unity in 
faith. Therefore, is expected a decision from the Catholic Church to abandon the claim of 
primacy and papal infallibility, or a restatement in accordance with the tradition of the first 
Christian centuries, and also, a redefinition of the relationship between the bishop of Rome 
and the Catholic Bishops College, in the spirit of a real and effective synodality.

K e y w o r d s: Council, Papal Primacy, Primacy of Honor, Monarchical Authority, Unity, 
Orthodox Ecclesiology.

Der päpstliche Primat im Dienst der Einheit der Kirche. Eine Perspektive der 
orthodoxen Theologie (Kommentare und Bemerkungen)

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das II. Vatikanische Konzil, das das wichtigste Ereignis in der gegenwärtigen Geschich-
te des Christentums war, initiierte den Prozess der Öffnung und Reform der katholischen 
Kirche in einem bisher nie dagewesenen Umfang. Drei Jahre lang wurden wichtige Themen, 
sowohl rein theologischer und ekklesiologischer, als auch praktischer und missiologischer 
Natur diskutiert. Eines dieser Themen war die Wiederbelebung der brüderlichen Relati-
on zwischen Katholiken und Nicht-Katholiken. Im Artikel wurde die Analyse eines der 
wichtigsten theologischen Themen unternommen, das leider im Zuge der konziliaren und 
nachkonziliaren Diskussion ein Hindernis im wirklichen Dialog über die Wiederherstel-
lung der Einheit zwischen Orthodoxen und Katholiken geblieben ist. Es ist der päpstliche 
Primat, der von Orthodoxen für das Resultat einer menschlichen Invention gehalten wird, 
beraubt der soliden biblischen und patristischen Grundlagen. Der Begriff erschien nach dem 
Jahr 1054 als ein grundlegendes Merkmal einer mit dem römischen Primat verbundenen 
Religionspolitik. Die orthodoxe Kirche glaubt an die Möglichkeit der Wiederherstellung 
der Einheit der Christen, stimmt jedoch einer Interkommunion nicht zu, ohne die vorherige 
Herstellung der Einheit im Glauben. Daher wird erwartet, dass sich die katholische Kirche 
entscheidet, auf den Anspruch des Primats und der päpstlichen Unfehlbarkeit zu verzichten, 
gemäß der Tradition der ersten Jahrhunderte. Ebenfalls erwartet sie eine erneuerte Defini-
tion der Relation zwischen dem Bischof von Rom und dem Kollegium der katholischen 
Bischöfe im Sinne einer wirklichen und effizienten Konziliarität.

S c h l ü s s e l w o r t e: Konzil, päpstliches Primat, Ehrenprimat, monarchische Autorität, 
Einheit, orthodoxe Ekklesiologie.
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Prymat papieski w służbie jedności Kościoła. Perspektywa teologii prawosławnej 
(komentarze i uwagi)

S t r e s z c z e n i e

Sobór Watykański II, który był największym wydarzeniem we współczesnej historii 
chrześcijaństwa, zainicjował proces otwarcia i reformy Kościoła katolickiego na nie-
spotykaną dotąd skalę. Przez trzy lata dyskutowano na temat najważniejszych tematów, 
zarówno natury czysto teologicznej i eklezjalnej, jak i pastoralnej i misyjnej. Jednym 
z tych soborowych tematów było także ożywienie braterskich relacji między katolikami 
i nie-katolikami. W artykułe dokonano analizy jednego z najważniejszych teologicznych 
tematów, który niestety pozostał w wyniku soborowej i postsoborowej dyskusji przeszkodą 
w rzeczywistym dialogu o przywróceniu jedności między katolikami a prawosławnymi. 
Jest nim prymat papieski, który prawosławni postrzegają jako wynik ludzkiej inwencji, 
pozbawionej solidnych biblijnych i patrystycznych podstaw. Ternin ten pojawił się po 1054 
roku jako podstawowa cecha polityki religijnej związanej z prymatem Rzymu. Kościół 
prawosławny wierzy w możliwość przywrócenia jedności chrześcijan, jednak nie zgadza 
się na interkomunię bez uprzedniego osiągnięcia jedności w wierze. Stąd też oczekuje się 
od Kościoła katolickiego decyzji porzucenia roszczenia prymatu i papieskiej nieomylności 
bądź też ich przekształcenia zgodnie tradycją pierwszych wieków. Również oczekuje się 
redefinicji relacji między biskupem Rzymu a kolegium katolickich biskupów w sensie 
rzeczywistej i efektywnej synodlaności.

S ł o w a  k l u c z o w e: sobór, prymat papieski, prymat honorowy, autorytet monarchiczny, 
jedność, prawoslawna eklezjologia.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 10 (2015)

KS. ZYGFRYD GLAESER

PRYMAT BISKUPA RZYMU W PERSPEKTYWIE PRAWOSŁAWNEJ . 
EKUMENICZNE NADZIEJE

Świadomość prymacjalnej roli biskupa Rzymu w Kościele była zawsze żywa 
na chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie. Dotyczy to nie tylko Kościołów będą-
cych w pełnej jedności ze stolicą rzymską, ale także Kościołów prawosławnych. 
Z badań historyczno-teologicznych wynika, że biskupowi Rzymu, jako następ-
cy apostoła Piotra, przypisywano szczególną rolę w służbie na rzecz jedności 
w Chrystusowym Kościele. Jego prymatu nie pojmowano jednak jako „prymatu 
nad Kościołem”, ale jako „prymat w Kościele”. Wynika on z faktu bycia głową 
kolegium biskupów. Autorytet biskupa Rzymu związany jest z zasadniczym cha-
rakterem Kościoła, tzn. z Ewangelią i z kościelną Tradycją oraz z sakramentalną 
i z biskupią strukturą Kościoła. Swoim autorytetem biskup Rzymu nie ma ani 
umniejszać, ani zastępować autorytetu i odpowiedzialności biskupów, przeciwnie 
– ma je umacniać i ich bronić.

Wyniki badań dotyczących przede wszystkim pierwszego tysiąclecia chrześci-
jaństwa pokazują, że Rzym odgrywał szczególną rolę wśród Kościołów apostolskich 
z kilku względów: był miastem męczeńskiej śmierci św. Piotra i Pawła oraz stolicą 
biskupią św. Piotra, był stolicą cesarstwa i najważniejszym miastem starożytnego 
świata – nawet po założeniu Konstantynopola, odznaczał się szczególną czystością 
i stałością wiary w ciągu ośmiu pierwszych wieków dziejów Kościoła. Fakty te 
rodzą przekonanie o prymacjalnej roli biskupa Rzymu w chrześcijańskim świecie1 . 
Również prawosławni przyznają biskupowi Rzymu szczególną rolę w kontekście 
pierwszych soborów powszechnych, a zwłaszcza w przezwyciężaniu wielkich 
kontrowersji chrystologicznych, które rozdzierały chrześcijański Wschód2 .

1 Por. M. Farantos, Der päpstliche Primat im Glauben und im Dialog aus orthodoxer Sicht, 
„Intern. Kirchl. Zeitschr” 78(1970), s. 101-102, 107; P. Evdokimov, Un ministère pétrinien dans 1’Eg-
lise peut-il avoir un sens? Une réponse russe orthodoxe, „Concilium” 7 (1971) 64, s. 109; T. Ware, 
L’Orthodoxie. L’Eglise des sept conciles, Bruges: DDB 1968, s. 51-52; J. Meyendorff, Saint Pierre 
sa primauté et sa succession, dans la théologie byzantine, w: La primauté de Pierre dans 1’Eglise 
orthodoxe, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé 1960, s. 95; W. Hryniewicz, Prymat papieski w świetle 
współczesnej teologii prawosławnej, „Zeszyty Naukowe KUL” 16 (1973) 1/61, s. 65.

2 W. Hryniewicz, Prymat papieski, s. 65; M. Farantos, Der päpstliche Primat, s. 109.
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Uznając prymat stolicy rzymskiej za bezsporny fakt historyczny, teologowie 
prawosławni widzą jednak zasadniczy problem w określeniu jego natury. Według 
nich nie jest to prymat jurysdykcji, lecz prymat czci. Wskazują oni m.in. na fakt, że 
wielu spośród największych Ojców Kościoła wschodniego uważało stolicę rzymską 
za „prima sedes” odgrywającą główną rolę we wspólnocie chrześcijańskiej, nie 
mówiąc jednak nigdy o prymacie Rzymu z ustanowienia Bożego3. Teologowie 
prawosławni stwierdzają ponadto, że w nauce wielkich soborów odbytych na 
Wschodzie nie występuje żadna formuła o prymacie z prawa Boskiego4. Przyznają, 
że zwłaszcza w IV i V w. wiele wybitnych osobistości Kościoła wschodniego ape-
lowało do Rzymu. Wyrażają jednak wątpliwość, czy apele te pojmowano w sensie 
jurydycznym. Sądzą, że w owym czasie Rzym był raczej dogodnym punktem od-
niesienia, rozjemcą na odległość, lecz bynajmniej nie jurydycznym zwierzchnikiem 
Kościoła wschodniego. Zwracano się do Rzymu w razie potrzeby, ale nie jako do 
Kościoła posiadającego jurysdykcyjną supremację, lecz jako do Kościoła, który 
przewodzi w miłości i obarczony jest specjalną troską o dobro całej wspólnoty wie-
rzących. Autorytet Rzymu sam w sobie nie był uważany przez Kościół wschodni ani 
za ostateczne kryterium ortodoksji, ani za autorytet z prawa Bożego5. Metropolita 
Kallistos Ware zwrócił uwagę na to, że wypowiedzi świadczące o uznaniu prymatu 
rzymskiego spotyka się w środowiskach prawosławnych na długo po zaistnieniu 
schizmy. Między innymi Nil Kabasilas6 († 1363) oraz Eustratios Argenti z Chios7 
(† ok. 1757) widzieli w papieżu „następcę Piotra”, „najwyższego biskupa”, „głowę 
Kościoła”, „sędziego biskupów” (w sensie pewnej instancji apelacyjnej), chociaż 
z drugiej strony bynajmniej nie uważali, że współcześni im papieże „zachowują 
należny porządek i pozostają w prawdzie”8 .

W oparciu o wyniki badań historycznych, współcześni teologowie prawosławni 
wyrażają zasadniczo przekonanie, że sama idea prymatu rzymskiego była zawsze 
obecna w teologicznej świadomości chrześcijańskiego Wschodu. Nie negował 
on prymatu czci przysługującego papieżowi jako biskupowi Rzymu oraz jako 
pierwszemu biskupowi całego Kościoła. Z drugiej strony jednak stwierdzają, że 
uwarunkowana historycznie obecna forma prymatu papieskiego, pojętego jako 
prymat jurysdykcji, jest wyrazem „zasadniczego nieporozumienia eklezjologicz-
nego” i stanowi główną przeszkodę na drodze do jedności.

3 W. Hryniewicz, Prymat papieski, s. 66; J. Meyendorff, Saint Pierre, s. 96-100.
4 Zob. J. Meyendorff, La primauté romaine dans la tradition canonique jusqu’au concile de 

Chalcédoine, „Istina” 4 (1957), s. 463-482.
5 W. Hryniewicz, Prymat papieski, s. 66.
6 Zob. np. PG 149, k. 728-729.
7 Zob. T. Ware, Collegiality, and the People of Cod, „Eastern Churches Review” 3 (1970), 

s. 23.
8 W. Hryniewicz, Prymat papieski, s. 66.
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1. W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM SPRAWOWANIA 
 PRYMACJALNEJ FUNKCJI PRZEZ BISKUPA RZYMU

Sergiusz Bułgakow wyraził interesujący pogląd na temat nowych form wy-
pełniania prymacjalnej funkcji w Kościele przez biskupów Rzymu9. Jego koncep-
cja może stanowić swego rodzaju „wytyczną” dla kształtowania nowego obrazu 
sposobu sprawowania funkcji prymacjalnej w Kościele. Uważa on, że „decyzje 
soboru biskupów ogłasza jego głowa, którą dla Kościoła lokalnego jest patriarcha 
lub pierwszy z hierarchów, a dla całego Kościoła powszechnego jego pierwszy 
hierarcha, chociaż primus inter pares, którym zgodnie z kanonami był biskup 
rzymski. Takie uznanie ze strony prawosławia miałby papież również dzisiaj, 
jako pierwszy hierarcha Kościoła (…). Kościół prawosławny nigdy nie negował 
pierwszego miejsca katedry rzymskiej, potwierdzonego przez kanony Soborów 
Powszechnych”10 .

Problem sprawowania papieskiego prymatu podjęto również na zorganizo-
wanym w Rzymie w 1997 r. przez Centrum Pro Unione sympozjum na temat: 
Posługiwanie Piotrowe i autorytet w Kościele. Ze strony prawosławnej referat 
poświęcony w całości omawianej problematyce wygłosił metropolita Pergamonu 
Ioannis Zizioulas11. Wysunął tam godne zainteresowania tezy, będące syntezą jego 
wcześniejszych przemyśleń na ten temat, które mogą stanowić przyczynek do roz-
wiązania problemu sprawowania w przyszłości funkcji prymacjalnej w Kościele. 
Widzi on przede wszystkim konieczność przywrócenia jakiejś formy „instytucji”, 
która wyrażałaby powszechną komunię istniejącą między Kościołami lokalnymi12 . 
Jego zdaniem „instytucja”, o której mówi, nie może być rozumiana jako rzeczywi-
stość samowystarczalna, mogąca „sama przez się” interpretować prawdy objawione. 
Nie może być również traktowana jako uprzednia do wydarzenia komunii13. Zizio-
ulas zmierza więc w swoich rozważaniach na temat formy sprawowania prymatu 
w Kościele w kierunku odnalezienia równowagi między jednością, której znakiem 
powinno być posługiwanie prymacjalne, a wielością, realizowaną w wielorakich 
formach i przejawach życia kościelnego.

Prawosławie nie posiada doświadczenia prymatu w takiej formie, jaką na 
przestrzeni stuleci, zwłaszcza w drugim tysiącleciu, rozwinięto w Kościele rzym-
skokatolickim. Nie oznacza to jednak wewnętrznej niemożliwości akceptacji ja-

9 Zob. Z. Glaeser, Ku eklezjologii „Kościołów siostrzanych”. Studium ekumeniczne, Opole: 
Wydawnictwo Świętego Krzyża 2000, s. 265-274.

10 S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Białystok-Warszawa: 
Orthdruk-Formica 1992, s. 92.

11 Zob. J. Zizioulas, Il primato nella Chiesa, „Il regno” 2 (1998), s. 5-9.
12 J. Zizioulas, Orthodox Ecclesiology and the Ecumenica Movement, „Sourozh” 21 (1985), 

s. 25.
13 Zob. J. Zizioulas, Il primato nella Chiesa, s. 9.



164 KS. ZYGFRYD GLAESER 

kiegokolwiek posługiwania na rzecz powszechnej jedności14. Krytyka teologów 
prawosławnych zwraca się przede wszystkim przeciw jurydycznemu pojmowa-
niu prymatu w formie, jaką Kościół rzymskokatolicki odziedziczył po Soborze 
Watykańskim I15. Zizioulas twierdzi, że bezpośrednie wykonywanie władzy ju-
rysdykcyjnej przez biskupa Rzymu suponuje ingerencję w wewnętrzne sprawy 
Kościołów lokalnych, pociągając za sobą niedowartościowanie ich katolickości 
i integralności16. Zauważa jednak, że dowartościowanie kolegialności i synodalności 
w dokumentach Soboru Watykańskiego II stanowi pozytywną korekturę i ważny 
etap na drodze do likwidacji piramidalnych struktur i monarchicznej koncepcji 
prymatu w eklezjologii rzymskokatolickiej17 .

Profesor Theodor Nikolaou z Instytutu Teologii Prawosławnej Uniwersyte-
tu Ludwiga Maxymiliana w Monachium uważa, że dzięki posoborowej euforii 
ekumenicznej spowodowanej między innymi dowartościowaniem kolegialności 
biskupów zrodziła się nadzieja na to, że w Kościele rzymskokatolickim bardziej 
zostanie docenione znaczenie Kościołów lokalnych, zaś poszczególne konferen-
cje episkopatów stanowić będą pewną przeciwwagę wobec papieskiego centra-
lizmu18. Stwierdza jednak z pewnym rozgoryczeniem, że obecnie zauważa się 
zahamowanie procesu koncyliaryzacji w Kościele rzymskokatolickim. Wśród 
oznak wskazujących na taki stan rzeczy wymienia między innymi kanony Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 330n), określające relację między 
papieżem a biskupami oraz przypadki mianowania biskupów pomimo sprzeci-
wu Kościołów lokalnych wobec pewnych kandydatur. Stawia więc pytanie: czy 
wzbudzonych przez sobór nadziei nie należy traktować jako przedwczesnych 
i nieuzasadnionych19? Nikolaou należy jednak do teologów, którzy nadziei nie 
tracą. Przedstawia więc propozycje, które mogą być bardzo przydatne w teolo-
gicznej dyskusji nad sposobami sprawowania funkcji prymacjalnej przez biskupa 

14 Por. J.E. Borges de Pinho, Posługa Piotra w aktualnej sytuacji ekumenicznej, „Communio” 
11 (1991) 6, s. 114-115.

15 Zob. J. Meyendorff, The Primacy of Peter in the Orthodox Church, Londyn: St. Vladimirs 
Seminary Press 1963; J. Meyendorff, Rom und die Orthodoxie – Autorität oder Wahrheit?, w: Petrus 
und Papst. Evangelium. Einheit der Kirche. Papstdienst, t. 2, red. A. Brandenburg, H.J. Urban, 
Aschendorff: Münster Aschendorff 1978, s. 171n.; T. Fitzgerald, Concilirity, Primacy and the Epi-
scopacy, “St. Vladimir’s Theological Quarterly” 38 (1994), s. 17-44; E. Theodorou, Der päpstliche 
Primat aus der Sicht der orthodoxen Tradition, w: Das Dienstamt der Einheit in der Kirche. Primat 
– Patriarchat – Papsttum, red. A. Rauch, P. Imhof, St. Ottilien: EOS 1991, s. 212-214.

16 „Il primato non dovrebbe essere un „primato di giurisdizione”. E questo perché l’esercizio 
della giurisdizione comporta un’interferenza negli affari interni di una chiesa locale, il che significa 
la soppressione o negazione della sua cattolicità e integralità ecclesiale”. J. Zizioulas, Il primato nella 
Chiesa, s. 9.

17 J. Zizioulas, The Institution of Episcopal Conferences: An Orthodox Reflections, “The Jurist” 
48 (1988), s. 379.

18 Zob. T. Nikolaou, Einigendes und Trennendes, s. 739.
19 T. Nikolaou, Einigendes und Trennendes, s. 739-740.
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Rzymu. Przede wszystkim potwierdza fakt, że Kościół prawosławny pozostaje 
wierny pierwotnej Świętej Tradycji, przyznając papieżowi sprawowanie funkcji 
prymacjalnej w Kościele, również wtedy, kiedy będzie w widzialnym wymiarze 
ukazywał pełną komunię Kościołów. Chodzi tu oczywiście o prymat honorowy, 
a nie jurydyczny. Nikolaou uważa, że Kościół prawosławny skłonny jest również 
przyznać biskupowi Rzymu szereg konkretnych zadań i praw20. Powołuje się 
w tym względzie na 1. kanon Soboru Konstantynopolitańskiego z 879-880 (tzw. 
Synod Focjański), gdzie wypracowano „złotą regułę”, która również w dzisiejszej 
dyskusji powinna być brana pod uwagę: „decyzje biskupa Rzymu obowiązują 
także biskupa Konstantynopola i na odwrót”21. Oznacza to, że ani jeden, ani drugi 
nie posiada prymatu jurysdykcyjnego nad innymi. Stąd uwaga winna być przede 
wszystkim skierowana na posługiwanie każdego biskupa w swojej diecezji. Niko-
laou zaznacza, że „prawosławno-katolickie relacje oraz oficjalny dialog potrzebują 
dziś większej niż kiedykolwiek odwagi ze strony historyków Kościoła oraz teo-
logów, aby rozstrzygnąć między teologiczną prawdą a historycznie rozwiniętymi 
strukturami kościelnymi”22. Dotyczy to przede wszystkim kwestii prymacjalnego 
posługiwania biskupa Rzymu.

Inny prawosławny teolog Nikos Angelos Nissiotis, jako obserwator na Soborze 
Watykańskim II delegowany z ramienia Światowej Rady Kościołów, na trzecim jej 
Zgromadzeniu w 1961 r. podkreślał z całą stanowczością, że Kościół prawosławny 
nigdy nie kwestionował, ani nie odrzucił prymatu biskupa Rzymu w znaczeniu 
primus inter pares. Dlatego proponuje, aby Kościoły na nowo przemyślały ten 
problem. Prymat należy, jego zdaniem, postrzegać jako służbę na rzecz jedności 
Kościoła. Trzeba w nim widzieć również odpowiedź na życzenie Kościołów lo-
kalnych, aby jasno sprecyzować kompetencje tegoż „pierwszego”, który byłby 
odpowiedzialny za zwoływanie ogólnochrześcijańskich – ekumenicznych soborów 
oraz stanowiłby ogniwo łączące między poszczególnymi Kościołami lokalnymi. 
Dlatego prawosławne świadectwo na rzecz jedności wiąże się między innymi 
z pokonywaniem barier zarówno teologicznych, jak i psychologicznych w celu 
przygotowania wiernych do odbudowania funkcji prymacjalnej w Kościele w jej 
pierwotnym kształcie z czasu Kościoła niepodzielonego23 .

20 Por. T. Nikolaou, Das Bischofsamt in seiner Bedeutung für die Kircheneinheit, ÖF 9 (1986), 
s. 192.

21 J. Maijer, A successful Council of Union. A theological Analysis of the Photian Synod of 
879-880, Thessaloniki: Patriarchikon Hydrima Paterikon Meleton 1975, s. 269.

22 „Die orthodox-katholischen Beziehungen und der offizielle Dialog benötigen heute mehr 
denn je den Mut der Kirchenhistoriker und der Theologen, zwischen theologischen Wahrheiten und 
geschichtlich gewachsenen Strukturen zu unterscheiden”. T . Nikolaou, Einigendes und Trennendes, 
s. 736.

23 Por. N. A. Nissiotis, Témoignage et service de l’Eglise une par l’Orthodoxie (New Delhi 
1961), “Contacts” 14 (1962) 38/39, s. 198-201.
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2. PRYMACJALNA ROLA BISKUPA RZYMU W KONTEKŚCIE  
SOBOROWEJ NATURY KOŚCIOŁA

Powszechne posługiwanie na rzecz jedności Kościoła prawosławni teologowie 
umiejscawiają w kontekście jego życia synodalnego i soborowego24. Zizioulas 
uważa, że instytucja synodów biskupich czy konferencji plenarnych poszczegól-
nych episkopatów winna być rozumiana raczej jako komunia lokalnych Kościołów 
niż tylko jako wspólnota biskupów jako takich25. Tylko wtedy stają się one praw-
dziwym odzwierciedleniem katolickości poszczególnych Kościołów lokalnych, 
które gromadzą się reprezentowane przez swoich przedstawicieli, aby zamani-
festować istniejącą między nimi wspólnotę wiary i miłości. Zaznacza jednak, że 
dla prawosławia praktyka życia soborowego nie jest w żadnej mierze substytutem 
prymacjalnej funkcji biskupa Rzymu26. Źle rozumie kanoniczną instytucję synodu 
w prawosławiu ten, kto chciałby widzieć w niej, na zasadzie analogii z posługiwa-
niem papieskim, najwyższy autorytet władzy kościelnej. Nie można jej rozumieć 
również w kategoriach, jakimi operowali zwolennicy średniowiecznych tendencji 
konsyliarystycznych w Europie Zachodniej27. Chcąc dotrzeć do źródeł soborowej 
natury Kościoła, teologowie prawosławni proponują odwołanie się do tzw. 34. Ka-
nonu Apostolskiego. Świadectwo dotyczące funkcjonowania kościelnych struktur, 
jakie niesie ze sobą ten dokument (datowany na IV w.), wydaje się pozostawać 
aktualne w obecnej sytuacji ekumenicznej. Pierwszą zasadą, o której mówi kanon, 
jest konieczność uznania przez biskupów danej prowincji kościelnej jednego z nich 
jako „głowy” wyrażającej jedność poszczególnych Kościołów lokalnych. Nie ma 
przy tym możliwości „rotacyjnego” bądź kolegialnego sposobu sprawowania tego 
urzędu. Żaden z biskupów nie może nic czynić bez obecności tego „pierwszego” 
(protos). Z drugiej zaś strony, ten sam kanon implikuje zasadę: „jeden” nie może 
podejmować wiążących decyzji bez udziału „wielu”. „W ten sposób właśnie pa-
nować będzie zgoda, a Bóg będzie uwielbiony przez Pana w Duchu Świętym”28 . 
Najistotniejszy moment i konkluzję kanonu stanowi odniesienie się do najwyższego 
autorytetu Boga trójjedynego. Zdaniem Zizioulasa, prymat w Kościele nie może 

24 Por. H. M. Biedermann, Zur Frage der Synode in der orthodoxen Theologie, “Ostkirchliche 
Studien” 16 (1967), s. 113-131.

25 Zob. J. Zizioulas, Il primato nella Chiesa, s. 7.
26 „That Orthodoxy does not have a Pope is in fact true. But that it has councils instead is wrong. 

The council is not present in Orthodox theology as a substitute for the Roman Catholic Pope, and 
this for the simple reason that the council cannot play the role of the Pope or replace his ministry”. 
J. Zizioulas, Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London: St. Vladimir’s 
Seminary Press 1985, s. 133.

27 Zob. J. Zizioulas, Being as Communion, s. 135.
28 „[…] sic enim unanimitas erit et glorificabitur Deus per Christum in Spiritu sancto”. Johannis 

VIII, Epistula 223 (PL CXXVI, 837).
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być rozpatrywany jedynie w perspektywie kanonicznej, gdyż ma swoje głębokie 
uzasadnienie trynitarne29 .

W koncepcjach teologów prawosławnych związanych z rozumieniem istnienia 
oraz form sprawowania prymatu w Kościele przez biskupa Rzymu można wy-
raźnie dostrzec trynitarne predylekcje. Eklezjologia pojmująca Kościół w katego-
riach komunii Kościołów jest w swej najgłębszej istocie eklezjologią trynitarną. 
Misterium Trójcy Świętej pozostaje zawsze niedościgłym wzorcem, na którym 
opiera się cała nauka o Kościele. Ma ona również kształtować wzajemne relacje 
istniejące między wielorakimi posługiwaniami ludu Bożego. W przytoczonym 
wyżej tzw. 34. Kanonie Apostolskim, którego treść motywowana jest wybitnie 
trynitarnie, teologowie prawosławni dostrzegają bardzo ważny punkt odniesienia, 
stanowiący o „wspólnych korzeniach”, jakie posiadają Kościół rzymskokatolicki 
i Kościoły prawosławne, a tym samym ukazujący eklezjologiczną równowagę, 
jaka powinna charakteryzować całokształt wielorakich odniesień zachodzących 
pomiędzy synodalnością a prymacjalnością. Obydwa wymiary należą do samej 
istoty eklezjologii communio. Sedno problemu sprowadza się ostatecznie do zna-
lezienia zasady „złotego środka”, która pozwoliłaby Kościołom przekroczyć tra-
dycyjne zawężenia eklezjologiczne, tj. tendencje uniwersalistyczne na Zachodzie 
i kongregacjonistyczne na Wschodzie. Eklezjologiczne myślenie w kategoriach 
komunii Kościołów musi opierać się na odniesieniach trynitarnych, chrystologicz-
nych i pneumatologicznych. Musi więc sięgać do „wspólnych korzeni”, z których 
najważniejsze to Biblia oraz Święta Tradycja. Stanowią one świadectwo życia 
Kościoła niepodzielonego.

Odwołując się do „wspólnych korzeni”, które stanowią również soborowe 
praktyki pierwszych wieków, nie da się przekreślić potrzeby istnienia także dziś 
„jakiejś formy prymatu”, przede wszystkim po to, aby Kościół mógł przemawiać 
jednym głosem. Zarówno katoliccy teologowie, jak i zdecydowana większość 
teologów prawosławnych30 nie mają wątpliwości co do tego, że funkcję tę należy 
przypisać biskupowi Rzymu31. Wciąż otwarte pozostaje jednak pytanie o formę 
sprawowania tejże posługi. Zizioulas uważa, że nie można ograniczać funkcji 
prymacjalnej biskupa Rzymu wyłącznie do pierwszeństwa w miłości, czci i świa-
dectwie. Postulat ten opiera na fakcie, że również w Kościele prawosławnym 

29 „È significativo il fatto che il canone termini con un riferimento alla santa Trinità, sottolin-
eando così indirettamente che le norme canoniche di questo tipo non sono una questione di pura 
organizzazione, ma hanno un fondamento teologico, realmente triadologico”. J. Zizioulas, Il primato 
nella Chiesa, s. 8.

30 K. Ch. Felmy przeprowadził bardzo szczegółową analizę poglądów różnych teologów prawo-
sławnych na temat prymatu. Zob. K. Ch. Felmy, Petrusamt und Primat in der modernen orthodoxen 
Theologie, ÖR 24 (1975) 1, s. 216-227.

31 Por. P. McPartlan, The Eucharist Makes the Church. Henri de Lubac and John Zizioulas in 
Dialogue, Edinburgh: T&T Clark Ltd 1993, s. 208-209.
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patriarcha cieszy się czymś więcej niż tylko prymatem honorowym32. Może on 
zwoływać synod i ustalać jego porządek. Również jego obecność na synodzie 
(bezpośrednia lub pośrednia) jest warunkiem sine qua non podejmowania wszel-
kich wiążących decyzji kanonicznych. Interpolując niejako takie doświadczenie 
Kościoła prawosławnego, Zizioulas przypisuje podobne prerogatywy przyszłemu 
papieżowi w zjednoczonym Kościele33 .

3. EUCHARYSTYCZNY WYMIAR PRYMACJALNEJ POSŁUGI  
BISKUPA RZYMU

Wskazać należy również na eucharystyczny wymiar posługi prymacjalnej. 
Pierwsze sobory odbywały się przecież w kontekście liturgiczno-eucharystycznym. 
Sprawy przez nie podejmowane w dużej mierze dotyczyły kwestii zachowania 
eucharystycznej komunii między poszczególnymi Kościołami lokalnymi. Biskupi, 
którzy im przewodzili spotykali się na soborach i synodach przy wspólnym eucha-
rystycznym stole, aby zamanifestować istniejącą między nimi jedność oraz wspól-
nie szukać rozwiązań pojawiających się problemów. Widzialna jedność Wspólnot 
lokalnych przejawiała się jednak nie tylko w soborowej formie podejmowania 
ważnych dla Kościoła decyzji. Znakiem jedności była również osoba tego, który 
przewodniczył Eucharystii, a któremu jej uczestnicy przypisywali oprócz autorytetu 
moralnego także przewodniczenie na rzecz jedności i możliwość podejmowania 
decyzji o znaczeniu kanonicznym34. Płynie stąd wniosek, że całokształt proble-
matyki związanej z powszechnym posługiwaniem na rzecz jedności umiejscowić 
należy w szerokim kontekście synodalno-eucharystycznym35 .

32 „Questo primato viene detto a volte „primato di onore”, ma l’espressione è certamente 
fuorviante […]. Non si tratta di un primato „onorifico”, ma di un primato che comporta veri doveri 
e responsabilità, pur nei limiti già ricordati”, J. Zizioulas, Il primato nella Chiesa, s. 8.

33 Zob. J. Zizioulas, Il primato nella Chiesa, s. 9.
34 Por. J. Zizioulas, The Development of Conciliar Structures to the Time of the First Ecumenical 

Council, w: „Councils and the Ecumenical Movement”, „WCC Studies” 5, Geneva 1968, s. 41-42.
35 Również niektórzy teologowie katoliccy, podejmując refleksję nad posługą prymacjalną, 

umiejscawiają ją w kontekście eucharystycznym. Zob. m.in. B. Forte, Il primato nell’eucaristia, 
“Asprenas. Rivista di scienze theologiche” 23 (1976), s. 391-410; B. Forte, La Chiesa della Trinità. 
Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni 
1995, s. 269-275; B. Forte, La Chiesa icona della Trinità.. Breve ecclesiologia, Brescia: Queriniana 
Edizioni 1995, s. 54-59; H. de Lubac, Les églises particulières dans l’Église universelle, Paris: 
Cerf 1971.
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4. EKUMENICZNA DROGA KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU NATURY 
PRYMACJALNEJ POSŁUGI BISKUPA RZYMU

Po przedstawieniu opinii niektórych teologów prawosławnych na temat spra-
wowania posługi jedności w Kościele36 można powiedzieć, że jesteśmy dopiero 
u początków szukania „takiej formy sprawowania prymatu, która nie odrzucając 
bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację”37 . 
W dialogu na temat pojmowania posługi prymacjalnej w Kościele prowadzonym 
między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołami prawosławnymi po raz kolejny 
może się sprawdzić postulat „powrotu do wspólnych korzeni”, a więc odwołanie się 
do Świętej Tradycji Kościoła niepodzielonego. Podjęcie takich kroków zapropo-
nował również wybitny znawca problematyki wschodniej W. de Vries. Zauważył, 
że należy zwrócić uwagę na kontekst historyczny w którym formułowano tzw. 
dogmaty papieskie, a więc przeciwstawienie się gallikanizmowi i episkopalizmowi, 
co doprowadziło do podkreślania jurydycznego wymiaru papiestwa w większym 
stopniu aniżeli wypływa to z potrzeb Kościoła naszych czasów38. Dlatego postuluje, 
aby w pierwszym rzędzie, wyjaśnić niektóre sformułowania Konstytucji Pastor 
aeternus, biorąc pod uwagę sposób sprawowania przez biskupa Rzymu funkcji 
prymacjalnej w pierwszym millenium. Dodaje równocześnie, że patriarchowie 
cieszyli się wtedy wielką autonomią, a papież w tym czasie interweniował na 
Wschodzie w sprawach dyscyplinarnych zaledwie kilkanaście razy. Toteż wypo-
wiedzi określające charakter posługiwania biskupa Rzymu muszą zostać skore-
lowane z tysiącletnią praktyką Kościoła niepodzielonego i w jej świetle powinny 
być interpretowane39 .

36 Nie przedstawiono tu wprost stanowiska Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat prymatu, 
wychodząc z założenia, że jest ono powszechnie znane. Zob. m.in. Sobór Watykański I, Konstytucja 
dogmatyczna Pastor aeternus (18.07.1870). DS., nr 3050-3075; Jan Paweł II, Encyklika Ut unum 
sint, AAS 87 (1995), s. 921-982. Tekst pol. zob. OR 16 (1995) 6, s. 4-31, nr 88-96 (dalej = US). Do-
konano również z konieczności wyboru tylko niektórych opinii i stanowisk na ten temat. Wydaje się, 
że należą one do „umiarkowanych” a zarazem najbardziej przyszłościowych i bardzo przydatnych dla 
konstruktywnego dialogu dotyczącego form sprawowania funkcji prymacjalnej w Kościele. Mają one 
głębokie uzasadnienie biblijne. Opierają się również na Świętej Tradycji Kościoła niepodzielonego, 
a więc sięgają do „wspólnych korzeni” obydwu Kościołów.

37 US, nr 95.
38 „Diese Aussagen richteten sich in erster Linie gegen den Gallikanismus und den Episkopa-

lismus und betonten deshalb die juristischen Aspekte des Papsttums stärker, als es die Bedürfnisse 
der Kirche in dem umfassenderen Kontext unserer Zeit erfordern würden”. W. de Vries, Der Primat 
als ökumenische Frage, OS 25 (1976), s. 281. De Vries przeprowadził również bardzo gruntowną 
analizę historyczną kształtowania się funkcji prymacjalnej i form jej sprawowania w pierwszym 
i drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. Zob. W. de Vries, Grenzen des päpstlichen Primats, „Wort und 
Wahrheit” 26 (1971) 6, s. 383-403.

39 Zob. De Vries, Der Primat als ökumenische Frage, s. 281n. Por. także H. J. Pottmeyer, Die 
Rolle des Papattums im Drietten Jahrtausend, Freiburg-Basel-Wien: Herder 1999, s. 31-44.
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Ważna wydaje się również wypowiedź Josepha Ratzingera, późniejszego 
kardynała, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary i papieża Benedykta XVI, któ-
ry wygłaszając referat na konferencji zorganizowanej w Grazu (25-26.01.1976) 
z okazji dziesiątej rocznicy odwołania ekskomunik nałożonych na siebie nawza-
jem w roku 1054 przez Rzym i Konstantynopol, skomentował znaczący gest 
ucałowania nóg metropolity Melitona z Chalcedonu przez papieża Pawła VI40 
w ten sposób: taki gest papieża oznacza, że dziewiętnasto- i dwudziestowiecz-
na forma sprawowania prymatu nie musi być traktowana jako jedynie możliwa 
i obowiązująca wszystkich chrześcijan. Gest ten odczytać więc należy jako znak 
wyprowadzający z ciasnego wąwozu przeszłości41. Odniósł się również do słów 
patriarchy Athenagorasa I skierowanych do papieża Pawła VI w czasie jego wizyty 
w Fanarze: „oto (…) wbrew wszelkiemu ludzkiemu oczekiwaniu jest pośród nas 
biskup Rzymu, pierwszy honorem wśród nas, ten, który przewodniczy w miłości 
(św. Ignacy Antiocheński, List do Rzymian. Prolog II [PG 5, 801])”42. Przytoczo-
ną wypowiedź potraktował jako swego rodzaju „wyznacznik” w poszukiwaniu 
właściwych rozwiązań problemu prymacjalnego. Stwierdził więc, że „Rzym nie 
musi więcej żądać od Wschodu w kwestii nauki o prymacie jak tylko to, co zostało 
[w związku z tym] sformułowane i było przeżywane w pierwszym tysiącleciu. 
Jeżeli patriarcha Athenagoras w dniu 27.07.1967 r. w czasie wizyty papieża w Fa-
narze nazwał go następcą Piotra, mającym honorowe pierwszeństwo wśród nas, 
tym który przewodniczy w miłości, to ustami tak wielkiego dostojnika Kościoła 
wypowiedziana została istotna treść ukazująca wymowę prymatu w pierwszym 
tysiącleciu i więcej Rzym nie musi wymagać”43. Ówczesną wypowiedź Ratzingera 
uznać należy jako zgodną z eklezjologicznym myśleniem w kategoriach komunii 
Kościołów. Nie traktuje kwestii prymatu jako sprawy zamkniętej i domagającej 
się od Wschodu przyjęcia jego obecnej formy. Zwraca też szczególną uwagę na 
służebny wymiar pełnienia przez papieża funkcji prymacjalnej, co szczególnie 
bliskie jest myśli prawosławnej. Takie stanowisko może być ważnym punktem 
odniesienia dla dalszego teologicznego dialogu na temat kwestii tak ważnej dla 
obydwu Kościołów.

40 Relację z tej znamiennej uroczystości zob. M. Rostworowski, Uroczystości 10 rocznicy znie-
sienia ekskomunik z 1054 r. między Kościołem Rzymu i Kościołem Konstantynopola, „Życie i Myśl” 
2 (1976), s. 121.

41 Zob. J. Ratzinger, Prognosen für die Zukunft des Ökumenismus, ÖF 1(1977), s. 36.
42 To,moj vAga,phj, s. 380. Tekst pol. zob. Przemówienie patriarchy Athenagorasa I do papieża 

Pawła VI (Fanar, 25.07.1967), w: Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem wschodnim, opr. 
A . Polkowski, Warszawa: PAX 1984, s. 339-340.

43 „Rom muß vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend 
formuliert und gelebt wurde. Wenn Patriarch Athenagoras am 25.7.1967 beim Besuch des Papstes 
in Phanar diesen als Nachfolger Petri, als den Ersten an Ehre unter uns, den Vorsitzenden der Liebe, 
benannte, findet sich im Mund dieses großen Kirchenführers der wesentliche Gehalt der Primatsaus-
sagen des ersten Jahrtausends und mehr muß Rom nicht verlangen”. J. Ratzinger, Prognosen für die 
Zukunft des Ökumenismus, s. 36n.
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O. Clément uważa, że
„nadzieja tylu chrześcijan przezwycięży zmienne koleje historii i jej pozorne zwroty 
w tył: nadzieja, że Rzym, pod wpływem łaski danej z woli Boga, powróci do praw-
dziwej koncepcji prymatu jako posługi jedności, we wzajemnej współzależności jego 
biskupa i wszystkich pozostałych, a także w rzeczywistym dialogu z całym ludem 
Bożym. Będzie to wymagało zintegrowania z prądami reformistycznymi w jego 
własnym Kościele, które przypominają, że ma być wobec Kościoła prawosławnego 
Kościołem Piotra i Pawła i pojednaniem, Kościołem siostrzanym dla Kościoła sio-
strzanego, bez roszczeń jurysdykcyjnych w stosunku do niego. Kościół prawosławny 
zaś zachowując nauczanie Ojców o wolności Kościołów siostrzanych w łonie Koś-
cioła powszechnego, będzie musiał przezwyciężyć pokusę autokefalii i nacjonalizmu 
religijnego, aby odnaleźć właściwy sposób wyrażenia synodalności i prymatu: nie 
zapominając o tym, co Wschód w pełni uznał w pierwszym tysiącleciu, że kiedy 
zostanie przywrócona jedność w wierze, wówczas prymat oprze się nierozdzielnie 
na osobie i wierze Piotra, na posłudze Piotrowej, zrównoważonej posługą Pawła, 
charyzmatyka i Jana, wizjonera”44 .

5. PRYMAT BISKUPA RZYMU W ŚWIETLE DIALOGU  
KATOLICKO-PRAWOSŁAWNEGO NA FORUM ŚWIATOWYM

Pośród spraw zaliczanych dziś do najtrudniejszych z ekumenicznego punktu 
widzenia, determinujących wzajemne relacje między Kościołem rzymskokatolickim 
i Kościołami prawosławnymi uznaje się problem rzymskokatolickiego nauczania na 
temat prymatu i nieomylności papieskiej, zdogmatyzowanego na Soborze Watykań-
skim I45. Już sam fakt, że zostało zdogmatyzowane przez Kościół rzymskokatolicki 
po niemalże tysiącu lat „różnej drogi” Kościołów Wschodu i Zachodu, z podkre-
śleniem wybitnie jurydycznego charakteru posługi biskupa Rzymu i jego władzy 
„nad wszystkimi Kościołami ziemi”46, wzbudza sprzeciwy strony prawosławnej. 
Papież Paweł VI problem ten określił jako „najtrudniejszą przeszkodę na drodze 
ekumenizmu”47 . W Przemówieniu do kardynałów (28.06.1969 r.) stwierdził, że nie 
może pozostać bierny wobec krytycznych głosów kierowanych z różnych stron do 
Stolicy Apostolskiej, dotyczących formy pełnienia jego urzędu. Idąc naprzeciw tym 

44 O. Clément, Rzym inaczej. Prawosławny wobec papiestwa, przeł. M. Żurowska, Warszawa: 
Wydawnictwo Księży Marianów 1999, s. 63-64.

45 Zob. Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus (18.07.1870), DS, 
nr 3050-3075.

46 DS, nr 3074.
47 Paweł VI, Przemówienie skierowane do pracowników Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześ-

cijan (28.04.1967), AAS 59 (1967), s. 418.
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opiniom gotów był do zmian czysto jurydycznych struktur swego posługiwania, 
o ile okaże się to rozsądne.

Współczesne badania nad istotą i sposobem sprawowania posługi na rzecz 
powszechnej jedności Kościoła nabrały nowego dynamizmu po publikacji „ekume-
nicznej encykliki” Jana Pawła II Ut unum sint. Papież zwrócił się do „wszystkich 
pasterzy i teologów naszych Kościołów”48, z prośbą o nawiązanie z nim „brater-
skiego i cierpliwego dialogu”49, który miałby stanowić płaszczyznę przedstawienia 
własnych racji na temat form sprawowania posługi biskupa Rzymu i wsłuchania 
się w to, co druga strona ma w tej kwestii do powiedzenia, wystrzegając się przy 
tym „jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego 
Kościoła (…): «aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał» (J 17,21)”50. Jan Paweł II pragnął, „abyśmy wspólnie poszukiwali takich 
form sprawowania owego urzędu, w którym możliwe będzie realizowanie przez 
jednych i drugich posługi miłości”51. Prośba ta była przez Jana Pawła II wielokrotnie 
powtarzana. Papież uczynił to między innymi na górze Synaj w czasie jubileuszowej 
pielgrzymki do Egiptu52 .

Odpowiedzią na powyższe wezwania wybitnych papieży XX w. są dialogi 
katolicko-prawosławne prowadzone na równych poziomach: światowym, kra-
jowym i lokalnym. Szczególne znaczenie dla odbudowywania pełnej widzialnej 
jedności między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołami prawosławnymi jest 
dialog teologiczny prowadzony na forum światowym od 1980 r.53 W pierwszej jego 

48 US, nr 95.
49 US, nr 96.
50 US, nr 96.
51 US, nr 95.
52 „Ripeto quanto ho scritto nella mia lettera enciclica „Ut unum sint” – ha detto il Papa – ossia 

ciò che riguarda l’unità di tutte le comunità cristiane rientra esplicitamente nell’ambito delle preoccu-
pazioni del primato del vescovo di Roma. Per questo – ha detto ancora il Pontefice – desidero rinnovare 
l’unito a tutti i responsabili ecclesiali e ai loro teologi a instaurare con me su questo argomento un 
dialogo fraterno, paziente, nel quale potremmo ascoltarci al di là do sterili polemiche, avendo a mente 
soltanto la volontà di Cristo per la sua Chiesa”. A. Tornielli, Wojtyla: „Rivedere subito il ruolo del 
Papa”. Giowanni Paolo II conferma la disponibilità a discutere la posizione verso le altre Chiese 
cristiane, „Il Giornale” 26.02.2000, s. 10.

53 Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem prac Komisji Mieszanej odbyła się w Odessie (13-
17.03.1980) rozmowa doktrynalna między przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego a rosyj-
skiego Kościoła prawosławnego. Ten ostatni reprezentował w podjętych rozmowach całe prawosławie. 
Tematyka koncentrowała się wokół problematyki eklezjologicznej: Relacje między Kościołem lokalnym 
a Kościołem uniwersalnym. Aspekty teologiczne i praktyczne. Przedyskutowano tam takie zagadnienia 
jak: natura Kościoła, autorytet biskupa w Kościele, teologia Kościoła lokalnego, niektóre aspekty teo-
logiczne i praktyczne relacji między Kościołami lokalnymi a Kościołem uniwersalnym, rola kobiety 
w Kościele, dialogi dwu- i wielostronne. Zob. S.C. Napiórkowski, S.J. Koza, P. Jaskóła, Na drogach 
do jedności, Lublin: Wydawnictwo KUL 1983, s. 69. Rozmowy toczyły się w atmosferze szacunku 
i szczerości, czego dowodem jest wspólne oświadczenie stwierdzające, że „mimo rozdziału Kościoły 
katolicki i prawosławny uznają siebie za «Kościoły siostrzane»”. H.M. Biedermann, Der orthodox-
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fazie nie podjęto wprost problemu prymatu. Założono, że należy skupić się raczej 
na kwestiach, które z punktu widzenia dogmatycznego i liturgicznego nie rodzą 
zasadniczych trudności54. Chodziło też o wypracowanie wspólnej eklezjologii, 
w oparciu o którą możliwe byłoby podejmowanie spraw zasadniczo różniących 
obydwa Kościoły.

5.1. DOKUMENT Z MONACHIUM (1982)

Owocem pierwszej fazy dialogu jest dokument opublikowany w Monachium 
(1982) pt. Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej55 . 
Podkreśla się w nim podstawowe znaczenie dogmatu trynitarnego dla nauczania 
o Kościele i o Eucharystii. Dokument ten jest wyrazem powrotu do pierwotnej 
Tradycji Kościoła niepodzielonego. Dlatego tak mocno dowartościowano w nim 
znaczenie Kościoła lokalnego, potwierdzając potrzebę odkrywania tożsamości 
misterium Kościoła przeżywanego w Kościele lokalnym z misterium Kościoła 
przeżywanego w Kościele pierwotnym (katolickość w czasie)56. Podkreśla się tam 
także potrzebę pełnego wzajemnego uznania się jako Kościoły: „Istotne znaczenie 
posiada dzisiaj także wzajemne uznanie między Kościołem lokalnym a innymi 
Kościołami. Każdy powinien uznać w drugich, poprzez lokalne właściwości, toż-
samość misterium Kościoła. Chodzi o wzajemne uznanie katolickości pojętej jako 
zjednoczenie w pełni misterium. (…) więź jedności w obrębie tego samego regionu 
powinna znaleźć przedłużenie we wspólnocie między Kościołami siostrzanymi”57 . 
Określono również warunki, po spełnieniu których może nastąpić pełne wzajemne 
uznanie. Są nimi: „zjednoczenie w tym samym przepowiadaniu (kh,rugma), a więc 
w tej samej wierze, (…) zjednoczenie w miłości (avga,ph) i w służbie (diakoni,a), 
nie tylko w słowach, ale w uczynkach”58 .

katholische Dialog. Sein gegenwärtiger Stand, OS 30(1981)1, s. 13. Oficjalne rozpoczęcie dialogu 
teologicznego katolicko-prawosławnego nastąpiło dnia 29.05.1980 r. na wyspie Patmos, zaś obrady 
komisji zainaugurowano na wyspie Rodos dnia następnego. Wtedy to ustalono pierwszy temat dialogu: 
Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej. Powołano szesnastoosobowy Ko-
mitet Koordynacyjny i trzy ośmioosobowe podkomisje mieszane, które niezależnie podjęły pracę nad 
wyznaczonym tematem.

54 Zob. H.-J. Schulz, Der Ökumenische Dialog zwischen der katholischen Kirche und den 
orthodoxen Kirchenfamilien, w: Handbuch der Ostkirchenkunde, t. 3, red. W. Nyssen, H.-J. Schulz, 
P. Wiertz, Düsseldorf: Patmos 1997, s. 224.

55 Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Katolicko-Prawosławnego, Misterium Koś-
cioła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej (Monachium 1982). Tekst pol. zob. m.in.: AK 
(1982) 442, 448-457; Znak (1982) 337, 1500-1510; “Biuletyn Ekumeniczny” (1983) 1, 28-41 [dalej 
= Monachium].

56 Zob. Monachium III, 3a.
57 Monachium, III, 3b.
58 Monachium, III, 3b.
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W dokumencie z Monachium można odnaleźć pewne sygnały dotyczące prób 
poszukiwania odpowiedzi na niektóre pytania związane z rozumieniem sposobu 
sprawowania prymatu papieża. Potwierdzono, że Kościoły lokalne, by być rzeczy-
wiście Kościołem Chrystusa, nie mogą żyć w izolacji między sobą, ale w komunii 
wiary, sakramentów i charyzmatów; szczególną zaś rolę jednoczącą je miedzy 
sobą mają do spełnienia ich biskupi. Każdy z nich musi troszczyć się nie tylko 
o swój własny Kościół lokalny, ale o cały Kościół Chrystusowy, będąc w komunii 
z innym biskupami. Ta wspólnota między nimi wyraża się tradycyjnie w praktyce 
synodalnej59. Dokument z Monachium kończy się stwierdzeniem, że wizja praktyki 
synodalnej musi w przyszłości zostać pogłębiona przez obydwa Kościoły60 .

Eleuterio Fortino z Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, ko-
mentując tekst dokumentu z Monachium stwierdził, że autorzy raportu mówiąc 
o roli biskupa w Kościele lokalnym, uczynili to w kontekście komunii jaka urze-
czywistnia się w ramach patriarchatu, nie mówiąc jednak nic konkretnego na temat 
roli patriarchy. Nawiązali także do komunii uniwersalnej biskupów w praktyce 
koncyliarnej, nie wspominając jednak o roli biskupa Rzymu w realizacji tej formy 
komunii61. De Halleux potwierdza, że strona katolicka postulowała, aby w ra-
porcie z Monachium wspomnieć o konieczności przedyskutowania roli biskupa 
Rzymu w kolegium biskupów. Przeważyła jednak opinia biskupów i teologów 
prawosławnych, by w dokumencie którego celem jest wyrażenie wspólnej wiary 
nie podejmować problemu prymatu, który tak bardzo różni obydwa Kościoły62 .

5.2. DOKUMENT Z BARI (1987)

W drugim etapie dialogu skoncentrowano się na tematyce związanej z rozumie-
niem relacji wiary do sakramentów i jedności Kościoła. Jego owocem jest dokument 
pt.: Wiara, sakramenty i jedność Kościoła63 zatwierdzony i ogłoszony przez komisję 
mieszaną w Bari w 1987 r. Określono w nim wiarę jako dar Boży, który domaga 
się zaangażowania ze strony chrześcijanina: „zaangażowania jego umysłu, serca 
i jego woli”64. Podkreślono także, iż „w swojej głębi rzeczywistości jest ona [wia-

59 Zob. Monachium, III, 4.
60 Zob. Monachium, III, 4.
61 Por. E.F. Fortino, Progressi nel dialogo tra Cattolici e Ortodossi, „Orienle Cristiano” 3 (1982), 

s. 8-9.
62 A. de Halleux, Catholicisme et orthodoxie. Une étape dans dialogue, „Revue théologique de 

Louvain” 13 (1982), s. 334.
63 Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Katolicko-Prawosławnego, Wiara, sakra-

menty i jedność Kościoła (Bari 1987). Tekst pol. zob. m.in.: “Biuletyn Ekumeniczny” (1987) 3, 66-
81; “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (1988)1, 64-72; „Communio” (1988)2, 92-103; „Ateneum 
Kapłańskie” (1988)474, 286-296 [dalej = Bari]

64 Bari, nr 2.
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ra] także wydarzeniem eklezjalnym, urzeczywistniającym się i spełniającym we 
wspólnocie i przez wspólnotę Kościoła w swym wyrazie liturgicznym, a zwłaszcza 
eucharystycznym”65. Dlatego też aby mogła zaistnieć wspólnota sakramentalna, 
nieodzowna jest wspólnota w wierze66. Pewna różnorodność w wyrażaniu i for-
mułowaniu wiary nie narusza jednak wspólnoty między Kościołami lokalnymi, 
skoro każdy z nich może rozpoznawać w różnorodności sformułowań „jedną au-
tentyczną wiarę otrzymaną od Apostołów”67. Stwierdzenie takie wskazuje na moż-
liwość osiągnięcia pełnej komunii między Kościołami, które od wieków przyjęły 
swoje własne drogi rozwoju tradycji liturgicznych, teologicznych i kanonicznych. 
Oznacza to otwartość na odbudowę siostrzano-braterskich wzajemnych odniesień. 
Stwierdzono również tożsamość teologicznego nauczania na temat sakramentów 
świętych, choć podkreślono różnice co do form ich sprawowania. W odniesieniu do 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej potwierdzono normatywność starochrześ-
cijańskiego modelu, opowiadającego się za potrzebą ich integralnego udzielania. 
On właśnie „pozostaje ideałem dla obydwu Kościołów, ponieważ odpowiada on 
możliwie jak najdokładniej przyswajaniu tradycji biblijnej i apostolskiej, będącej 
dziełem pierwotnych Kościołów chrześcijańskich, które żyły w pewnej wspólnocie 
ze sobą”68. Uznano jednak prawo do istnienia różnych praktyk w każdym z Kościo-
łów, odwołując się do stwierdzenia Synodu Konstantynopolitańskiego z 879-880 
(tzw. Synod Focjański), który orzekł, że „Kościół rzymski zachowa zwyczaje sobie 
właściwe, Kościół Konstantynopolitański swoje, podobnie jak zresztą inne stolice 
wschodnie (por. Mansi XVII, 489 B)”69 .

W raporcie z Bari znajdujemy dwie cenne wskazówki dotyczące sposobu trak-
towania tematu prymatu rzymskiego w dialogu katolicko-prawosławnym. Pierwsza 
z nich związana jest z kwestią możliwości używania różnych symboli wiary podczas 
celebracji sakramentów w Kościele katolickim i prawosławnym. Obydwa Kościoły 
wyrażają przekonanie, że tego typu różnice nie powinny niszczyć jedności wspól-
nej wiary70. Jedność w apostolskiej wierze ma zasadniczą wartość dla odnowienia 
pełnej komunii między Kościołami Wschodnim i Zachodnim, ponieważ bez niej nie 
może być mowy o komunii w sakramentach. Komunia w wierze i w sakramentach 
to dwa z trzech podstawowych wymiarów jedności Kościoła. Trzecim jest jedność 
w posłudze pasterskiej, która opiera się na dwóch poprzednich elementach. W do-
kumencie z Bari strony podkreśliły, że „w ciągu wieków Kościoła niepodzielonego 
różnorodność teologicznych sposobów wyrażania jednej nauki nie wystawiała na 
niebezpieczeństwo wspólnoty sakramentalnej”71. Uświadomienie sobie tej prawdy 

65 Bari, nr 2.
66 Por. Bari, nr 3.
67 Bari, nr 25.
68 Bari, nr 46.
69 Bari, nr 53.
70 Zob. Bari, nr 18-20; 25.
71 Bari, nr 26.
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jest dla obydwu Kościołów bardzo ważne. W pierwszym tysiącleciu różnorodność 
nie tylko w praktyce administrowania sakramentami, ale także w teologii nie 
zniszczyła poczucia jedności. Stało się to dopiero w drugim tysiącleciu, kiedy po 
schizmie Wschód i Zachód zaczęły rozwijać się niezależnie od siebie. „Nie miały 
już zatem możliwości jednomyślnego podejmowania decyzji ważnych zarówno 
dla jednych, jak i dla drugich”72. Obecnie obydwa Kościoły odkryły na nowo, 
że mimo różnic na poziomie sformułowań teologicznych i praktyk pasterskich 
wyznają tę samą wiarę i posiadają te same sakramenty. Tak więc poczucie i od-
krywanie jedności w różnorodności mogłoby stanowić ważną hermeneutyczną 
zasadę w szukaniu wspólnej odpowiedzi na pytanie o rozumienie funkcjonowania 
prymatu biskupa Rzymu.

Ważną wskazówką dla dialogu na temat prymatu papieża jest nawiązanie do 
orzeczeń Soboru Konstantynopolitańskiego (879-880) i przywołanie stanowiska 
o możliwości zachowania przez Rzym, Konstantynopol i inne stolice biskupie 
Wschodu własnych tradycji otrzymanych „od początku”, bez sporów i polemik 
wokół nich73. Nawet jeśli tekst ten dotyczy bezpośrednio różnych sformułowań 
wiary apostolskiej w obu Kościołach i różnic w administrowaniu sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, to, według Galatisa, kładzie on fundament także 
pod osiągniecie porozumienia w sprawach organizacyjnych Kościoła74. Zauważa-
my więc, że komisja choć bardzo powoli, to jednak konsekwentnie w kolejnych 
swoich wypowiedziach przygotowywała grunt dla podjęcia trudnego problemu 
dotyczącego rozumienia sposobu sprawowania przez biskupa Rzymu prymacjalnej 
roli w Kościele.

5.3. DOKUMENT Z UUSI VALAMO (1988)

Pierwszym dokumentem wypracowanym w ramach dialogu katolicko-prawo-
sławnego na forum światowym, gdzie wprost mowa jest o prymacie w Kościele, 
jest raport z Uusi Valamo (1988) pt.: Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej 
strukturze Kościoła75. Podkreślono w nim, że „posługiwanie eklezjalne jest z natury 
swej sakramentalne”76. Oznacza to, że ma ono eschatyczne odniesienie, wskazuje 

72 Bari
73 Zob. Bari, nr 53.
74 Zob. G. Galitis, Der Dialog zwischen der Orthodoxen und der Römisch-katolischen Kirche 

unter Berücksichtung der gemeinsamen Erklärung, „Orthodoxes Forum” 2 (1989), s. 175.
75 Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Katolicko-Prawosławnego, Sakrament ka-

płaństwa w sakramentalnej strukturze Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji 
apostolskiej dla uświęcenia i jedności Ludu Bożego (Uusi Valamo 1988), 6. Tekst pol. zob. m.in.: 
„Biuletyn Ekumeniczny” (1988)4,71-84; AK (1989)479, 98-107; “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 
(1989)1, 58-66 [dalej = Uusi Valamo].

76 Uusi Valamo, nr 11.
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również na fakt, że kto pełni posługę w Kościele, należy do wspólnoty i partycypuje 
w darach, jakich Duch Święty udziela wspólnocie. Posłany jest, aby gromadzić 
wspólnotę i przewodniczyć świętym misteriom sprawowanym przez nią w imie-
niu Chrystusa77. Kościół lokalny gromadzi się wokół biskupa, „a we wspólnocie 
z nim urzeczywistnia jedność wszystkich i wyraża pełnię Kościoła”78. Istotne dla 
każdego Kościoła jest trwanie w komunii z innymi Kościołami, gdyż nie da się 
oddzielić jedności Kościoła lokalnego od powszechnej wspólnoty Kościołów. Ta 
zaś urzeczywistnia się przez kolegium biskupów i w nim79 .

W raporcie z Uusi Valamo znajdujemy propozycję, aby szukać rozwiązania 
problemu prymatu biskupa Rzymu w oparciu o model z pierwszego tysiąclecia80 . 
Przywołano 34. kanon apostolski, zgodnie z którym „pierwszy spośród biskupów 
decyduje jedynie w zgodzie z innymi biskupami, ci zaś nie podejmują żadnej ważnej 
decyzji bez zgody pierwszego”81. Autorzy dokumentu z Uusi Valamo podkreślili, 
że w starożytnym Kościele istniały różne formy synodalności, jak m.in.: wymiana 
listów między biskupami, wizyty, a przede wszystkim synody i sobory. Formy życia 
synodalnego zmieniały się w historii, lecz zasada ich funkcjonowania pozostała 
niezmienna. Jest nią właśnie 34. kanon apostolski. Kanon ten dotyczy nie tylko 
prymatu biskupa Rzymu, ale wszystkich prymatów na różnych poziomach życia 
eklezjalnego.

Podejmując problem prymacjalnego posługiwania biskupa Rzymu w pierwszym 
milenium Kościoła autorzy raportu z Uusi Valamo podkreślili, że „od pierwszych 
wieków ukształtowały się zróżnicowanie i hierarchia między Kościołami starsze-
go pochodzenia i Kościołami później założonymi, między Kościołami-matkami 
i Kościołami-córkami, między Kościołami większych miast i Kościołami bardziej 
peryferyjnymi. Ta hierarchia (táxis) znalazła niebawem swój wyraz kanoniczny 
sformułowany przez sobory, zwłaszcza w kanonach, które zostały przyjęte przez 
ogół Kościołów wschodnich i zachodnich. Są to, na pierwszym miejscu, 6. i 7. 
kanon I Soboru Nicejskiego (325), 3. kanon I Soboru Konstantynopolitańskiego (II 
Sobór powszechny, 381), 28. kanon Soboru Chalcedońskiego (IV Sobór powszech-
ny, 451), a również 3., 4. i 5. kanon synodu w Sardica (343) oraz 1. kanon synodu 
(Focjańskiego) w Hagia Sophia (879-880). Jeżeli nawet kanony te nie zawsze były 
interpretowane w ten sam sposób na Wschodzie i Zachodzie, należą one do dziedzi-
ctwa Kościoła. Przyznały one określone miejsce i uznane przywileje w organizacji 
synodalnego życia Kościoła biskupom, którzy zajmowali pewne stolice metropoli-
talne, czyli wielkie. W ten sposób utworzyła się pentarchia: Rzym, Konstantynopol, 
Aleksandria, Antiochia i Jerozolima, jakkolwiek w ciągu dziejów pojawili się poza 

77 Por. Uusi Valamo, nr 11.
78 Uusi Valamo, nr 25.
79 Por. Uusi Valamo, nr 26.
80 Zob. Uusi Valamo, nr 52-55.
81 Uusi Valamo, nr 53.



178 KS. ZYGFRYD GLAESER 

pentarchią inni biskupi, metropolici, prymasowie i patriarchowie”82. Z powyższego 
wynika, że funkcję biskupa Rzymu w Kościele powszechnym należałoby rozpa-
trywać w perspektywie komunii między Kościołami lokalnymi i ich biskupami, 
znajdującej swój wyraz w praktyce synodalnej na różnych poziomach życia ekle-
zjalnego i poprzez istnienie prymatów pośrednich83. Takie podejście budzi wielkie 
nadzieje na możliwość znalezienia dobrego rozwiązania.

5.4. DOKUMENTY DIALOGU Z LAT 1990-1993

W 1988 r. w Uusi Valamo członkowie komisji mieszanej ustalili, że na kolejnym 
etapie dialogu podjęty zostanie temat koncyliarności i autorytetu w Kościele. Tak 
się jednak nie stało. W związku z przemianami społeczno-politycznymi w Europie 
oraz odradzaniem się Kościołów grekokatolickich dialog został na wiele lat zdomi-
nowany przez problem uniatyzmu i prozelityzmu. W związku z tym wydano trzy 
dokumenty84 na temat uniatyzmu, w których stwierdzono, że obie strony odrzucają 
go jako metodę poszukiwania jedności, ponieważ jest on przeciwny wspólnej tra-
dycji obu Kościołów85. Taką drogę uznano za model przeszłości, gdyż nie sposób 
zaakceptować jedności rozumianej w kategoriach „nawracania” z jednego Kościoła 
do drugiego celem zapewnienia zbawienia, ale tylko jako komunię Kościołów 
opartą na szacunku wobec inności w wyrażaniu tej samej wiary. Może ona zostać 
osiągnięta jedynie na drodze szczerego, pokornego i uczciwego dialogu.

Komisja mieszana zdecydowanie opowiedziała się przeciwko uniatyzmowi 
ze względu na to, że jest to metoda jednoczenia grup chrześcijan za cenę nowych 
i trwałych podziałów w Kościele. Z tego też względu nie może być przyjmowana 
przez Kościoły i stosowana jako sposób ich jednoczenia. Uniatyzm pojawił się wów-
czas, gdy wśród katolików i prawosławnych zaczęła zanikać świadomość wspólnej 
przynależności do jednego Kościoła Chrystusowego. Prawdą jest, że niemal od 
samego początku pewne wspólnoty chrześcijan odchodziły, zazwyczaj czasowo, od 
jedności z Kościołem. Jednak w razie ponownego osiągnięcia jedności nie powta-

82 Uusi Valamo, nr 52.
83 Zob. F. Bouwen, Bari 1986. Quatrième réunion de la Commission internationale pour le 

dialogue théologique entre 1’Eglise catholique et 1’Eglise orthodoxe, „Proche – Orient chrétien” 
3-4 (1986), s. 294.

84 Są to: Dokument o uniatyzmie i prozelityzmie (Freising 1990). Tekst pol. zob. w: W. Hrynie-
wicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa 1993, 67-69. [dalej = 
Freising]; Uniatyzm, metoda unijna przeszłości, a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty (Dokument 
roboczy Komitetu Koordynacyjnego, Ariccia 1991). Tekst pol. zob. w: W. Hryniewicz, Kościoły 
siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa: Verbinum 1993, 70-75 [dalej = 
Ariccia]. Uniatyzm, metoda unijna przeszłości a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty (Balamand 
1993). Tekst pol. zob. “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10(1994)2, 77-82 [dalej = Balamand].

85 Por. Freising, nr 6b; Ariccia, nr 6; Balamand, nr 18; 35.
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rzano sakramentów, lecz przyzywano Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów 
i nakładano ręce na znak pojednania. Taka praktyka wynikała ze świadomości, że 
ani schizma, ani herezja nie niszczą siostrzano-braterskiej wspólnoty eklezjalnej 
w sensie ontologicznym, ale jedynie ją „ranią”, pomniejszając i osłabiając jej wi-
dzialną jedność. Taka świadomość przetrwała w ciągu całego pierwszego tysiącle-
cia chrześcijaństwa. Sytuacja zmieniła się dopiero po definitywnym podziale, jaki 
dokonał się między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem w XI wieku. Dopiero 
wtedy zaczęto rozpowszechniać przekonanie, że wspólnota schizmatycka, czy he-
retycka, traci swój nadprzyrodzony charakter i więź sakramentalną, a więc przestaje 
być rzeczywistością zbawczą. Stąd też domagano się „nawrócenia” i „powrotu” 
oraz ponownego przyjmowania sakramentów, począwszy od chrztu, w przeciwnym 
bowiem razie nie byłoby możliwości zbawienia dla tych, którzy nie spełnią tak sta-
wianych warunków. W ten sposób rozpoczęto trudne dzieje „nawracania do jedynego 
prawdziwego Kościoła Chrystusowego” – a za taki zaczęły się uważać poszczególne 
Kościoły, odsądzając drugich od wspólnoty łaski i zbawienia. Często zapominano 
o tym, że tworzymy jeden, w swojej istocie niepodzielny Kościół. Trzeba więc było 
kolejnych wieków, aby podjąć inicjatywę na rzecz trudnego i długotrwałego procesu 
odbudowywania „poranionej” siostrzaności i eklezjalnego braterstwa.

5.5. DOKUMENT Z RAWENNY (2007)

Od spotkania komisji mieszanej w Rawennie w 2007 r. rozpoczął się nowy 
etap dialogu rzymskokatolicko-prawosławnego na forum światowym. Rozpoczęto 
wówczas teologiczno-historyczną debatę na temat eklezjologicznych i kanonicz-
nych konsekwencji sakramentalnej natury Kościoła ze szczególnym uwzględnie-
niem soborowości i autorytetu w Kościele. Owocem tamtych debat jest dokument 
pt.: Ecclesiological and Canonical Consequences of the Sacramental Nature of 
the Church. Ecclesial Communion, Conciliarity and Authority (Eklezjologiczne 
i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła. „Communio”, sobo-
rowość i autorytet)86 .

Raport składa się z dwóch rozdziałów. Poprzedzono je „Wstępem”, gdzie 
dokonano podsumowania dotychczasowych prac komisji działającej od 1979 r. 
W pierwszym rozdziale dokumentu z Rawenny w oparciu o Biblię i Tradycję za-
prezentowano teologiczne podstawy soborowości i władzy w Kościele. W rozdziale 
drugim omówiono ich urzeczywistnianie się na poziomie lokalnym, regionalnym 
i powszechnym. W tej właśnie części dokumentu podjęto temat rozumienia pry-

86 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_
chrstuni_doc_20071013_documento-ravenna_en.html (12.04.2015). Tekst polski: Eklezjologiczne 
i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła. „Communiu”, soborowość i autorytet, 
przeł. R. Kupiszewski, „Sympozjum” 16 (2012) 1/22, s. 117-132 [dalej = Rawenna].
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matu biskupa Rzymu oraz sposobów jego realizacji. Mówiąc o soborowości na 
płaszczyźnie uniwersalnej, urzeczywistnianej na soborze powszechnym, stwierdza 
się, że zakłada to czynną rolę, jaką w tym zgromadzeniu wszystkich biskupów ma 
odgrywać biskup Rzymu jako pierwszy spośród nich:

„Prymat i soborowość są wzajemnie od siebie zależne. Dlatego prymat należy rozpa-
trywać na rożnych płaszczyznach życia Kościoła, lokalnej, regionalnej i powszechnej, 
zawsze w kontekście soborowości, a soborowość zawsze w kontekście prymatu. Od-
nośnie do prymatu na rożnych płaszczyznach chcemy potwierdzić następujące punkty:

1. Prymat na wszystkich płaszczyznach jest praktyką, która silnie opiera się na 
tradycji kanonicznej Kościoła.

2. Podczas gdy fakt prymatu na płaszczyźnie powszechnej akceptowany jest przez 
obydwie strony – przez Wschód i Zachód, istnieje różnica w rozumieniu sposobu, 
w jaki powinien on być sprawowany, a także w sposobie jego biblijnego i teologicz-
nego uzasadnienia”87 .

Kościół jest ikoną Trójcy Świętej. Dlatego też obok soborowości jest w nim 
miejsce na protos na wzór osoby Ojca, który w Trójcy Świętej jest protos wśród 
równych mu osób Syna i Ducha Świętego. Protos w Kościele dochodzi do głosu na 
płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i uniwersalnej. Na płaszczyźnie lokalnej biskup 
jest protos w stosunku do prezbiterów i wiernych lokalnej kościelnej communio . Na 
płaszczyźnie regionalnej biskupi muszą uznać metropolitę za protos i dlatego nie 
powinni podejmować ważnych decyzji bez jego zgody. Równocześnie jednak me-
tropolita nie powinien podejmować ważnych decyzji bez biskupów z metropolii. Na 
płaszczyźnie uniwersalnej Kościoła biskup Rzymu jest protos wśród patriarchów88 . 
Owo protos biskupa Rzymu nie może jednak zastąpić soborowej struktury Kościoła. 
Biskup Rzymu jest w Kościele, a nie ponad Kościołem lub obok niego. W Kościele, 
podobnie jak w immanentnej Trójcy, musi być zachowana równowaga pomiędzy 
protos biskupa Rzymu a soborem. Protos biskupa Rzymu należy rozumieć w duchu 
św. Ignacego Antiocheńskiego, który w swoim Liście do Rzymian napisał:

„Ignacy, zwany też Teoforem, do Kościoła obdarzonego miłosierdziem przez hoj-
ność Najwyższego Ojca i Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, Kościoła wielce 
umiłowanego i oświeconego z woli Tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnie-
je, w miłości Jezusa Chrystusa, Boga naszego, Kościoła, który przewodzi w krainie 
Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny 
powodzenia, godny czystości [wiary] i przewodzący w miłości, naznaczony prawem 
Chrystusa i imieniem Ojca”89 .

87 Rawenna, nr 43.
88 Zob. Rawenna, nr 44.
89 Ignacy Antiocheński, Rwmaiois Ignatios, SCh 10, 124-138. Tekst polski: Ignacy do Kościo-

ła w Rzymie, w: Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, przeł. A. Świderkówna, Kraków: 
Wydawnictwo M 1998, s. 128. Zob. Rawenna, nr 41.
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Prawosławni wyrażają przekonanie, że protos biskupa Rzymu sprowadza się 
więc przede wszystkim do przewodniczenia w miłości. Nawiązują do praktyki 
pierwszego tysiąclecia, a wówczas to „powszechna communio Kościołów pod-
trzymywana była przez braterskie stosunki między biskupami. Te stosunki między 
samymi biskupami i każdego z nich z protoi w kanonicznym porządku (taxis), 
a także między samymi protoi, poświadczone przez starożytny Kościół, żywiły 
i umacniały kościelną communio90”. „Ów kanoniczny taxis uznawany był przez 
wszystkich w czasach niepodzielonego Kościoła. Zgodne są one co do tego rów-
nież, że Rzym jako Kościół (…), przewodząc w miłości, włączony był do taxis na 
pierwszym miejscu i dlatego też biskup Rzymu był pierwszym wśród patriarchów. 
Nie są jednak zgodne w interpretacji historycznych dokumentów z tego czasu co 
do prerogatyw biskupa Rzymu jako protos, co rożnie interpretowano już w pierw-
szym tysiącleciu”91. Autorzy raportu zauważyli, że „soborowość w płaszczyźnie 
powszechnej, sprawowana na ekumenicznych soborach, niesie ze sobą aktywną rolę 
biskupa Rzymu jako protos biskupów głównych siedzib, w konsensie zebranych 
biskupów. Chociaż biskup Rzymu w pierwszych wiekach nie zwoływał soborów 
ekumenicznych i im osobiście nie przewodził, był jednak silnie włączony w pro-
ces znajdowania rozstrzygnięć poprzez sobór”92. W związku z powyższym, strony 
podkreśliły, że na kolejnym etapie dialogu należy na nowo zbadać biblijne podsta-
wy prymatu biskupa Rzymu i „dogłębnie przestudiować zagadnienie roli biskupa 
Rzymu w communio ze wszystkimi Kościołami”93. Postawiono więc kilka ważnych 
pytań, określających istotę i perspektywy wspólnych poszukiwań przezwyciężenia 
rozbieżności w rozumieniu prymatu biskupa Rzymu: „Co jest szczególną funkcją 
biskupa „pierwszej siedziby” w eklezjologii koinonii i z uwzględnieniem tego, co 
już zostało powiedziane w (…) dokumencie [z Rawenny] na temat soborowości i au-
torytetu? Jak nauka o prymacie powszechnym I i II Soboru Watykańskiego powinna 
być rozumiana i przeżywana wobec kościelnej praxis pierwszego tysiąclecia?”94 . 
Pytania te określono jako „decydujące dla naszego dialogu i dla naszej nadziei 
w przywrócenie pełnej communio między nami”95 .

W raporcie z Rawenny nie powiedziano wszystkiego o protos biskupa Rzymu. 
To, co udało się ustalić do tej pory w dialogu rzymskokatolicko-prawosławnym 
stanowi poważny krok naprzód w wielkiej debacie na temat prymacjalnej roli bi-
skupa Rzymu w Kościele. Nie można jednak nadal dopatrywać się ustaleń, które 
można by określić jako przełomowe w sprawie. Ekumeniczny patriarcha Konstan-
tynopola Bartłomiej I w wywiadzie udzielonym bułgarskiej telewizji stwierdził, 
że byłby gotów uznać prymat biskupa Rzymu w tym jednak znaczeniu, w jakim 

90 Rawenna, nr 40.
91 Rawenna, nr 41.
92 Rawenna, nr 42.
93 Rawenna, nr 45.
94 Rawenna, nr 45.
95 Rawenna, nr 45.
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był on rozumiany w Kościele w pierwszym tysiącleciu. Warunkiem jest poro-
zumienie z katolikami w tym, co dotyczy znaczenia terminu „prymat”96. „Jeśli 
do tego dojdzie, patriarsze ekumenicznemu nie pozostanie nic innego, jak uznać 
pierwszeństwo katedry Rzymu i zająć drugie miejsce, jak to było przed schizmą” 
– stwierdził Bartłomiej I. Dodał on jednocześnie, że chodziło wówczas o godność 
w porządku miłości, a nie o prawne zwierzchnictwo papieża nad wszystkimi Koś-
ciołami chrześcijańskimi. Zdaniem patriarchy, takiego jurysdykcyjnego rozumienia 
prymatu chrześcijański Wschód nigdy nie podzielał, uznając je za przywództwo 
w porządku ludzkim, a nie za pochodzące z Bożego prawa przekazanego przez 
Chrystusa Piotrowi i jego następcom97 .

***
Pojednanie Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego domaga się wy-

pracowania nowych form sprawowania prymatu papieskiego: otwartych na aktualną 
sytuację kościelno-społeczną, bardziej wiarygodnych i możliwych do przyjęcia 
przez obydwie strony. Szansa ich odnalezienia istnieje tylko wtedy, gdy formy 
przeszłe i obecne uzna się za wymagające gruntownej przebudowy. Decyzja taka 
wymagać będzie odważnego wysiłku, słuchania siebie nawzajem, ekumenicznej 
determinacji i rezygnacji. Taka jest cena chrześcijańskiej jedności.

S ł o w a  k l u c z o w e: prymat, biskup Rzymu, Kościół, soborowość, prawosławie, dialog, 
ekumenizm.

Primacy of the Bishop of Rome from the Orthodox Perspective.  
Ecumenical hopes

S u m m a r y

One of the essential problems in the relationship between Catholic-Orthodox churches 
is the difference in the interpretation of the current forms of the primacy in the Church of 
the Bishop of Rome. Contemporary studies on the essence and on the method of accom-
plishing this service on behalf of the universal Church’s unity assumed new dynamics after 
the publication of the ecumenical encyclical letter of John Paul II – Ut unum sint. The Pope 
addressed and requested the pastors and theologians to establish with him a “patient and 
fraternal dialogue” (see US 95-96), for both parties to strive to achieve “the forms in which 
this ministry may accomplish a service of love recognized by all concerned” (US 95). The 
contemporary Orthodox theologians, based on the results of historical studies, are con-
vinced that the idea of the Roman primacy has been always presented in the theological 
awareness of the Christian East. The Eastern Churches do not negate the primacy of the 

96 http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=23093&s=opoka# (14.02.2015).
97 http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=23093&s=opoka# (14.02.2015).



 PRYMAT BISKUPA RZYMU W PERSPEKTYWIE PRAWOSŁAWNEJ 183

Pope, as the Bishop of Rome, and as the first bishop of the whole Church. Recognizing 
the primacy of the Holy See as an incontestable historical fact, the Orthodox theologians 
see the crucial problem in the determination of its nature. They do not accept the primacy 
in the juridical sense.

K e y w o r d s: Primacy, Bishop of Rome, Church, conciliarity, Orthodoxy, dialogue, ecu-
menism.

Der Primat des Bischofs von Rom in der orthodoxen Perspektive.  
Ökumenische Hoffnungen

Z u s a m m e n f a s s u n g

Eines der wesentlichen Probleme im Verhältnis zwischen römischen Katholiken und Or-
thodoxen ist der Unterschied in der Interpretation der gegenwärtigen Formen der Ausübung 
von der primatialen Rolle des Bischofs von Rom. Die gegenwärtigen Untersuchungen über 
das Wesens und die Art und Weise der Ausübung des Dienstes zugunsten der allgemeinen 
Einheit der Kirche haben nach der Erscheinung der „ökumenischen Enzyklika“ von Johannes 
Paul II. Ut unum sint einen neuen Auftrieb erhalten. Der Papst hat sich an die Hirten und 
Theologen mit der Bitte gewandt, mit ihm in einen „brüderlichen und geduldigen Dialog“ 
einzutreten, um gemeinsam „solche Formen der Ausübung dieses Amtes zu suchen, in denen 
die Realisierung des Dienstes der Liebe durch die Einen und die Anderen möglich wird“ 
(US 95). Anhand der historischen Untersuchungen, äußern heutige orthodoxe Theologen 
die Überzeugung, dass die Idee des römischen Primats schon immer im Bewusstsein des 
christlichen Ostens gegenwärtig war. Die östlichen Kirchen stellen das Ehrenprimat, der 
dem Papst als dem Bischof von Rom und dem ersten Bischof der gesamten Kirche gezollt 
wird, nicht in Frage. Indem sie den Primat des römischen Stuhls anerkennen, sehen sie 
das größte Problem in der Definition seiner Natur. Der Iurisdiktionsprimat wird von Ihnen 
nicht akzeptiert.

S c h l ü s s e l w o r t e: Primat, Bischof von Rom, Kirche, Konziliarität, Orthodoxie, Dialog, 
Ökumenismus.
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TEOLOGIA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA .  
ZARYS PROBLEMATYKI

1. CREDO IN UNAM ECCLESIAM

Refleksja nad jednością wyznawców Chrystusa sięga samych początków chrześ-
cijaństwa i znajduje wyraz w pismach kanonicznych Nowego Testamentu (np. 
J 17, 21; Ef 4, 4-5; Gal 3, 27-28; Ef 4, 12; 1 Kor 1, 11-22 itd.)1. Wydaje się, że 
w starożytności chrześcijańskiej jej znaczenie wzrosło na przestrzeni III-V wieku.

Pierwszym dziełem, które w sposób systematyczny omawia tajemnicę Kościoła 
jest traktat św. Cypriana (200/210-258 r.), biskupa Kartaginy, pt. O jedności Kościo-
ła z 251 r. Ma ono charakter dzieła okolicznościowego, napisanego w odpowiedzi na 
dramatyczną sytuację Kościoła w Afryce Północnej i w Rzymie: spory o ponowne 
przyjęcie „upadłych” (lapsi) i schizma Nowacjana. Cyprian porównuje Kościół do 
„całodzianej szaty Chrystusa” (por. J 19, 23-24). Podkreśla nie tylko jedność, ale 
także jedyność Kościoła, używając m. in. jednej z najbardziej znanych formuł: „Nie 
może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę”. Na temat jedyności 
i jedności Kościoła św. Cyprian wypowiada się także w innych pismach, z których 
pochodzą słynne logiony teologiczne: „Poza Kościołem nie ma zbawienia” (List 
73, 21) i „Nie jest chrześcijaninem ten, kto nie trwa w Kościele Chrystusowym” 
(List 55, 24)2. Ów „papież Afryki”, jak go nazywano ze względu na jego autorytet, 
zasługuje na miano pierwszego teologa jedności Kościoła3 .

O tym jak w następnych wiekach wzrastała w znaczenie refleksja nad jednością 
Kościoła świadczą zmiany dokonane w formułach wyznań wiary. O ile pierwsze 
symbole mówią o świętości i katolickości/powszechności Kościoła (np. Symbol 
Apostolski, najstarsza forma z II w.), o tyle następne na pierwszym miejscu wy-

1 O biblijnych fundamentach refleksji nad jednością: KK 1-4, DE 2, UUS 5-9.
2 Na temat formuły Extra Ecclesia nulla salus: B. Sesboüe, Poza Kościołem nie ma zbawienia. 

Historia formuły i problemy interpretacyjne, przeł. A. Kuryś, Poznań: W Drodze 2007, s. 51-55, a także 
KKK 846-848. Kontekst formuły dotyczył pierwotnie chrztu: „Poza Kościołem nie ma chrztu”.

3 J.O. Bragança, Kościół jeden i jedyny. Teologia św. Cypriana z Kartaginy, „Communio” 8 
(1988) nr 2, s. 27-29.
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mieniają jego jedność – „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” 
– począwszy od Symbolu Epifaniusza z Salaminy (375 r.), przez rozwinięcie Sym-
bolu Nicejskiego na I Soborze Konstantynopolitańskim (381 r.), aż po uroczystą 
akceptację tegoż Symbolu na Soborze w Chalcedonie (451 r.)4 .

2. SPEKTRUM WSPÓŁCZESNEJ REFLEKSJI NAD JEDNOŚCIĄ KOŚCIOŁA

Współczesną, niezwykle obszerną refleksję teologiczną nad jednością Kościoła 
można podzielić na następujące, często nawzajem przeplatające się kwestie5:

• Analiza kategorii biblijnych i teologicznych: Lud Boży, Ciało Chrystusa, Świą-
tynia Ducha Świętego, koinōnia/communio (komunia/wspólnota), mysterion 
(tajemnica i sakrament).

• Podkreślanie trynitarnej podstawy jedności, a także jej fundamentu chrystolo-
gicznego i pnematologicznego. Ukazywanie Bożego zamysłu jedności i jego 
realizacji w historii zbawienia: stworzenie, przymierze, posłanie Syna i Ducha, 
misja Apostołów.

• Dokonywanie podstawowych rozróżnień:
− jedność jako jedyność i jako spójność Kościoła;
− jedność Kościoła a jedność chrześcijan;
− jeden Kościół powszechny a wiele Kościołów partykularnych;
− jedność Kościoła a jedność ludzkości.

• Próby nakreślania modeli jedności (organiczna, soborowa, pojednanej różno-
rodności, stopniowego zbliżenia itd.).

• Ukazywanie roli znaków i narzędzi jedności:
− wiara, sakramenty (zwłaszcza chrzest i Eucharystia) i posługiwanie duchow-

ne (zwłaszcza urząd episkopé);
− czy też: Słowo i Sakrament;
− synodalność i kolegialność;
− powszechna posługa na rzecz jedności chrześcijan.

4 N. Bux, Jedność i katolickość Kościoła powszechnego w Kościołach partykularnych, „Com-
munio” 8 (1988) nr 2, s. 104; W. Kasper, Kościół katolicki. Istota- rzeczywistość – posłannictwo, 
przeł. G. Rawski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014, s. 275.

5 Por. zawartość podręczników: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. 
W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin: Wydawnictwo KUL 1997; J.E. Vercruysse, Wprowa-
dzenie do teologii ekumenicznej, przeł. M. Stebart, Kraków: Wydawnictwo WAM 2001; P. Jaskóła, 
Podstawy ekumenizmu, Opole 2010; A.A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan. Podręcz-
nik ekumenizmu, Kraków: Salwator 2011 oraz dokument Papieskiej Rady dla Popierania Jedności 
Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 1998.
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• Historia podziału chrześcijan i ich dążenia do jedności (historia ruchu ekume-
nicznego).

• Refleksja nad drogami do jedności (ekumenizm duchowy, doktrynalny i prak-
tyczny).

• Ocena poszczególnych deklaracji międzykościelnych (międzywyznaniowych) 
jako świadectwa pełnej lub częściowej zgody w wybranych kwestiach doktry-
nalnych.
Refleksja na temat jedności Kościoła może zawierać elementy biblijne, pa-

trystyczne, magisterialne (oficjalne nauczanie Kościołów), teologiczne, a także 
treści specyficznie ekumeniczne, gdy jest głosem wspólnym Kościołów. Należy 
zaznaczyć, że poszczególne Kościoły (wyznania) mogą mieć różną wizję jedności, 
ale i ona może stanowić przedmiot dialogu ekumenicznego.

Najnowszym ekumenicznym stanowiskiem na temat Kościoła jest dokument 
Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów pt. Ku wspólnej wizji Koś-
cioła6. Jest on owocem dwudziestu lat pracy (1993-2012) delegatów Kościołów 
wschodnich, protestanckich, anglikańskich, ewangelikalnych, pentekostalnych 
i rzymskokatolickiego. Daje on syntezę wyników dialogu ekumenicznego na ważne 
tematy eklezjologiczne ostatnich dziesięcioleci. Jest on jednak więcej, niż pro-
stym protokołem zbieżności i rozbieżności. Dokument zachęca bowiem Kościoły 
do oceny wyników tego dialogu – do potwierdzenia pozytywnych osiągnięć, do 
wypunktowania niedoskonałości i wskazania przestrzeni, którym nie poświęcono 
wystarczającej uwagi. W końcu, daje on Kościołom okazję „do namysłu nad ich 
własnym rozumieniem woli Pańskiej, aby wzrastały ku większej jedności (por. Ef 
4, 12-16)”7 .

W niniejszym opracowaniu zwrócimy uwagę tylko na niektóre zagadnienia 
dotyczące teologii jedności Kościoła.

3. JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIETLE PISM NOWOTESTAMENTALNYCH

Rzeczownik „jedność” (gr. henotes) występuje w tekstach Nowego Testa-
mentu tylko dwa razy. Autor Listu do Efezjan wzywa adresatów, aby zachowali 
„jedność Ducha” (Ef 4, 3), „aż dojdziemy razem do jedności wiary” (Ef 4, 13). 
O wiele częściej występują formy przymiotnikowe, na przykład: „Jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5), „jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10, 16). 
Określenie rzeczownikowe („jedność”) wyraża wewnętrzną integralność, natomiast 

6 Ku wspólnej wizji Kościoła, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 345-405; jest to tłumaczenie 
dokumentu The Church: Towards a Common Vision, Geneva 2013.

7 Tamże, s. 353.
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określenie przymiotnikowe („jeden”, „jedna”, „jedno”) uwypukla jedność jako 
jedyność8, chyba że mamy do czynienia z wyrażeniami „zgromadzić w jedno”, 
„stanowić jedno”, „być jedno”, „zespolić się w jedno” (J 11, 52; 17, 11. 21. 23), 
które wyrażają spójność, wzajemną więź.

Jedność Kościoła szczególnie dochodzi do głosu w biblijnym obrazie „Ciała 
Chrystusa”, który spotykamy w pismach św. Pawła. Apostoł Narodów, wychodząc 
od natury celebracji eucharystycznej, ukazuje łączność chrześcijan z Chrystu-
sem i między sobą: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie 
jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem 
w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno 
Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16-17). Te-
ologicznemu opisowi jedności Kościoła towarzyszy jednocześnie wezwaniem do 
zachowania jedności (1 Kor 1, 10-12; 12, 12-27)9 .

Ideę jedności Nowy Testament wyraża także za pomocą słowa koinōnia (a także 
koinōneō i koinos). Rzeczownik koinōnia występuje 19 razy w Nowym Testamen-
cie, z czego 13 razy w Corpus Paulinum. Skąd św. Paweł go zaczerpnął? Odpo-
wiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ termin ten występuje tylko 3 razy 
w Septuagincie. Można powiedzieć tylko hipotetycznie, że mając wzór wspólnoty 
braterskiej w środowisku żydowskim św. Paweł zaczerpnął ten termin z literatury 
greckiej i hellenistycznej nadając mu chrześcijańskie znaczenie: wspólnoty w Chry-
stusie i Duchu Świętym oraz z potrzebującymi braćmi. W pismach Łukaszowych 
koinōnia jawi się jako konstytutywny element wspólnoty uczniów Chrystusa: 
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie (tē koinōnia), w łamaniu chleba 
i w modlitwach” (summarium Dz 2, 42). Między opisem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 
1-4), a przedstawieniem pierwotnej wspólnoty (Dz 2, 42) istnieją podobieństwa ter-
minologiczne. Zdaniem J. Kudasiewicza, te dwie perykopy stanowią inkluzję: druga 
ukazuje owoce pierwszej – wierząca i modląca się wspólnota jest dziełem Ducha 
Świętego. Koinōnia w pismach Janowych (1 J 1, 3a. 6. 7) nabiera wymiaru tryni-
tarnego. Drogą do jedności jest przyjęcie z wiarą świadectwa o Słowie głoszonego 
przez naocznych świadków. Można zatem podsumować, że koinōnia w pismach 
nowotestamentalnych to słowo-klucz, które określa najgłębszą treść życia chrześ-
cijańskiego: jego aspekt horyzontalny i wertykalny, doczesny i wieczny. Oznacza 
jedność, solidarność, więź, oddanie, współudział i współuczestnictwo – z Bogiem 
i między ludźmi. Koinōnia chrześcijańska jest wspólnotą z Ojcem w Chrystusie 
przez Ducha Świętego. Winna mieć ona wymiar społeczny, eklezjalny, pastoralny, 
charytatywny i mistyczny10 .

8 Jaskóła, Podstawy ekumenizmu, s. 71n.
9 Tamże, 71-73. Obraz ciała w zastosowaniu do społeczeństwa, państwa, a nawet całej ludzko-

ści spotykamy często w literaturze starożytnej; por. J. Stępień, Teologia św. Pawła, Warszawa: ATK 
1979, s. 285.

10 J. Kudasiewicz, Koinōnia w Nowym Testamencie, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji 
o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 55-77.
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II Nadzwyczajny Synod Biskupów (1985) wskazał na biblijną kategorię wspól-
noty (koinonia, communio) jako ideę centralną i podstawową w dokumentach II 
Soboru Watykańskiego. To stwierdzenie przyczyniło się do ożywienia refleksji 
nad pojęciem communio w eklezjologii katolickiej11. W dokumentach dialogów 
ekumenicznych pojęcie koinonia/communio – jako klucz pozwalający względnie 
całościowo ująć zagadnienie jedności Kościoła – pojawiło się w latach 80. XX wieku 
i nabrało rozmachu w latach 90. Jako kategoria ekumeniczna koinonia/communio po-
siada wielką moc integrującą, która pozwala wyrazić kościelną jedność w wielości12 .

4. TRYNITARNE PODSTAWY JEDNOŚCI

We współczesnej teologii i magisterialnym nauczaniu Kościołów akcentuje się 
trynitarne podstawy jedności Kościoła. Ta myśl znajduje się już u Ojców Kościoła. 
To właśnie wspomniany wcześniej św. Cyprian stwierdził: „Największą ofiarą 
dla Boga jest nasz pokój, zgoda braterska, lud zjednoczony jednością Ojca, Syna 
i Ducha Świętego” (traktat O Modlitwie Pańskiej, 23)13 .

W świetle eklezjologii trynitarnej stwierdzamy, że Kościół, zamysł zrodzony 
w sercu Ojca, został ustanowiony przez Chrystusa i ukazany przez Ducha Świę-
tego. Kościół Trójjedynego Boga jest zatem Ludem Bożym, Ciałem Chrystusa 
i Świątynią Ducha Świętego. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło – Boga 
w Trójcy Jedynego, jest jeden ze względu na swego Założyciela – Jezusa Chrystusa, 
i jest jeden ze względu na swoją „duszę” – Ducha Świętego14 .

Dekret o ekumenizmie stwierdza: „Największym wzorem i zasadą tej tajemni-
cy [jedności Kościoła] jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym 
w Troistości Osób” (DE 2)15. W dokumentach obrad II Soboru Watykańskiego 

11 A. Czaja, Communio w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w dokumentach posoboro-
wych, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin: 
Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 109-133.

12 S. Pawłowski, Communio w dokumentach światowych dialogów ekumenicznych, w: Com-
munio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL 2004, s. 135-158.

13 Ta myśl została zacytowana w konstytucji Lumen gentium (zakończenie nr 4): Sic apparet 
universa Ecclesia sicuti „de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata”. Ten fragment 
komentarza św. Cypriana do Modlitwy Pańskiej znajduje się m. in. w Liturgii Godzin (Godzina 
Czytań piątku 11 tygodnia Okresu Zwykłego): Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, 
t. 3, Poznań: Pallottinum 1987, s. 307.

14 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 20022, 758-769, 781-801, 813; Ku 
wspólnej wizji Kościoła, s. 360-365.

15 Huius mysterii supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius 
Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto (UR 2).
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znajdujemy uzasadnienie tej wizji: „Najświętsza Trójca jest najwyższym wzorem 
jedności w różnorodności”16. Należy przy tym pamiętać, że teologia trynitarna 
nie jest „arytmetyką bóstwa”, a jedność Boża jest całkowicie niepowtarzalna17 . 
Dlatego także jedność kościelna staje się całkowicie specyficzna, osiągając własną 
i niepowtarzalną strukturę18, choć model trynitarny nie może być przeniesiony na 
Kościół wprost i na drodze czysto dedukcyjnej19 .

Wszelkie prawosławne rozważania o Kościele – jak stwierdza Kallistos Ware 
– rozpoczynają się od szczególnej więzi między Kościołem a Bogiem. Do opisu 
tej więzi można użyć trzech wyrażeń, stwierdzających, że Kościół jest (1) obrazem 
Trójcy Świętej, (2) Ciałem Chrystusa i (3) nieustającą Pięćdziesiątnicą. Jest to 
zatem wizja trynitarna, chrystologiczna i pneumatologiczna. Pierwsze wyrażenie 
podkreśla fakt, że Kościół jako całość jest ikoną Boga-Trójcy, odtwarzającą na 
ziemi misterium jedności w odmienności20 .

Starokatolicki teolog Urs Küry w systematycznym wykładzie o istocie Koś-
cioła stawia następujące tezy: (1) Istotę Kościoła stanowi jego pozostawanie, 
względnie obowiązek pozostawania przy źródle, które ma w Trójjedynym Bogu; 
(2) Kościół jest dziełem Boga w Trójcy jedynego („ciałem trzech” – corpus 
trium, według wyrażenia Tertuliana), w którym dane mu życie urzeczywistnia się 
osobowo; (3) Kościół jest ukształtowaną hierarchicznie wspólnotą osób Boskich 
i ludzkich, które łączą się w jednym życiu (Ecclesia de Trinitate i Ecclesia de 
hominibus)21 .

Biblijna wizja istotowego powiązania Kościoła z Trójjedynym Bogiem była 
dobrze znana Kościołowi starożytnemu. Jest ona żywa w teologii prawosławnej 
i w nowszej eklezjologii rzymskokatolickiej. Ta trynitarna wizja zadomowiła się 
również w reformacyjnym rozumieniu Kościoła, jak to stwierdzają dokumenty 
dialogu katolicko-luterańskiego22 .

Ekumeniczny dokument Ku wspólnej wizji Kościoła (pkt. 23) może zatem 
stwierdzić, jako wspólny głos chrześcijan, że „jasne jest, że Kościół nie jest je-
dynie sumą poszczególnych wiernych. Kościół jest zasadniczo komunią w Trój-
jedynym Bogu i jednocześnie komunią, której członkowie uczestniczą razem 

16 Concilii Vaticani II synopsis in ordinem redigens schemata cum relationibus necnon Patrum 
orationes atque animadversiones. Decretum de Oecumenismo Unitatis redintegratio, red. F. Gil 
Hellín, Città del Vaticano 2005, s. 28, przyp. III (komentarz komisji soborowej redagującej Dekret 
o ekumenizmie): Sanctissima Trinitas est supremum exemplar unitatis in diversitate .

17 J.-Y. Lacoste, Tezy o „Kościele jednym/jedynym”, „Communio” 8 (1988) nr 2, s. 126.
18 E. Babini, Kościół znakiem jedności dla świata, „Communio” 8 (1988) nr 2, s. 134.
19 W. Kasper, Kościół jako sakrament jedności, „Communio” 8 (1988) nr 2, s. 9.
20 K. Ware, Kościół prawosławny, przeł. W. Misijuk, Białystok: Bractwo Młodzieży Prawo-

sławnej w Polsce 2002, s. 265.
21 U. Küry, Kościół starokatolicki. Historia. Nauka. Dążenia, przeł. W. Wysoczański, Warszawa: 

ChAT 1996, s. 271-273.
22 Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski, S.C. Napiórkowski, 

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 382n.
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w życiu i misji Boga (por. 2 P 1, 4), który jako Trójca jest źródłem i centrum 
wszelkiej komunii”23 .

5. ROZRÓŻNIENIA JEDNOŚCI

Wyrażona w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim jedność Kościoła 
(Credo unam Ecclesiam) może oznaczać zarówno jedyność Kościoła jak i jego 
wewnętrzną jedność. Wewnętrzna jedność Kościoła oznacza jego spójność, która 
istnieje mimo wielości i różnorodności osób, darów, posług, charyzmatów, Koś-
ciołów partykularnych, narodów i kultur, zadań, sytuacji i sposobów życia24 .

Niektórzy teologowie odróżniają jedność Kościoła od jedność chrześcijan. Ta 
pierwsza jest jednością „daną” ludziom przez Boga, ta druga jest jednością ludziom 
„zadaną”25. Pierwsza, nazywana także „ontyczną”, jako dar Boży jest silniejsza niż 
wszystkie podziały. Nie trzeba jej przywracać, ponieważ nie może być i nigdy nie 
będzie naruszona. Druga, nazywana także „zewnętrzną”, jest narażona na braki. Jej 
przywrócenie wymaga ludzkiego zaangażowania26. II Sobór Watykański przyjmuje 
ten punkt widzenia. Nigdy nie używa sformułowania „podzielony Kościół”. Już 
pierwsze zdanie soborowego Dekretu o ekumenizmie stwierdza, że jednym z za-
sadniczych zamierzeń Soboru jest wzmożenie wysiłków do przywrócenia jedności 
(unitatis redintegratio) „wśród wszystkich chrześcijan”. Ten katolicki paradygmat 
ekumenizmu odnajdujemy w wielu miejscach Dekretu. Na przykład, w jego przed-
ostatnim zdaniu czytamy: „(…) ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan 
w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły 
i zdolności (…)” (DE 24)27 .

Mówiąc o Kościele i jego związku z jednością ludzi II Sobór Watykański posłu-
guje się pojęciem sakramentu, czyli znaku i narzędzia: „Kościół jest w Chrystusie 
niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1). Zauważmy, że użyto tutaj 
dwóch różnych pojęć: „zjednoczenie” i „jedność”. Wyraźnie widać to w tekście 
łacińskim: Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum 
intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis (LG 1). Unio dotyczy 
relacji z Bogiem, a unitas relacji między ludźmi. Pierwsza jest rzeczywistością 
wewnętrzną i głęboką (intima).

23 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 367.
24 W. Kasper, Kościół katolicki, s. 275-280; KKK 814.
25 S. Nagy, Dwa bieguny jedności Kościoła – „jedność dana”, „jedność zadana”, „Communio” 

8 (1988) nr 2, s. 15-26.
26 A.A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan., s. 119-128.
27 (…) hoc sanctum propositum reconciliandi Christianos omnes in unitate unius unicaeque 

Ecclesiae Christi humanas vires et dotes excedere (UR 24).
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6. WIĘZY JEDNOŚCI

Pozostaje jednak pytanie o bardziej uchwytne, bardziej widzialne przejawy 
jedności członków Kościoła.

Stanowiskiem specyficznie katolickim jest nauczanie o trzech więzach jed-
ności, które wywodzi się od czasów Roberta Bellarmina (z jego Disputationes de 
controversiis christianae fidei, 1586-1593 r.). Owe tria vincula, to:

• vinculum symbolicum (węzeł wyznania wiary);
• vinculum liturgicum (węzeł liturgii – sakramentów);
• vinculum sociale seu hierarchicum (węzeł społeczny – hierarchiczny)28 .

To nauczanie zostało podjęte przez II Sobór Watykański i jest obecne w innych 
wypowiedziach Magisterium Kościoła katolickiego. Te trzy zasadnicze więzy spo-
łeczności Kościoła katolickiego, które są jednocześnie trzema warunkami pełnej 
przynależności do tegoż Kościoła, powracają na kartach dokumentów kościel-
nych w różnych postaciach. Jest to zatem (1) głoszenie Ewangelii, (2) udzielanie 
sakramentów i (3) pełne miłości rządy, którym odpowiada (1) wyznawanie jednej 
wiary, (2) wspólne spełnianie kultu Bożego i (3) braterska zgoda rodziny Bożej 
(DE 2)29, tworząc w ten sposób więzy (1) wyznania wiary, (2) sakramentów i (3) 
zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty (KK 14)30. Ten ostatni węzeł Jan Paweł 
II nazywa „komunią hierarchiczną” (UUS 9).

Wymienione konstytutywne elementy jedności nie znajdują się daleko od ro-
zumienia starokatolickiego31 i prawosławnego32. Wymowne jest, że te elementy 
(wiara, sakramenty, posługiwanie duchowne) zostały uwypuklone w strukturze 
ekumenicznego dokumentu Ku wspólnej wizji Kościoła jako „istotne elementy 
komunii”33. O wiele większa różnica występuje w rozumieniu protestanckim, choć 

28 W. Kasper, Kościół katolicki, s. 278.
29 „Jezus Chrystus chce, by za sprawą Ducha Świętego lud jego pomnażał się przez to, że 

apostołowie oraz ich następcy, czyli biskupi z następcą Piotra na czele, wiernie głoszą Ewangelię, 
i przez udzielanie sakramentów oraz pełne miłości rządy. Sam też sprawia, że społeczność jego 
jednoczy się coraz doskonalej w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym spełnianiu kultu Bożego 
oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej” (DE 2).

30 Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego w całości 
przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym 
organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, 
w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa 
kościelnego oraz wspólnoty (communio)” (KK 14).

31 U. Küry, Kościół starokatolicki, s. 278.
32 W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa: 

Verbinum 1993, s. 45-55 (Wiara, sakramenty i jedność Kościoła – dokument Międzynarodowej 
Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem 
Prawosławnym).

33 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 375-389 (nr 37-57).
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w niejednakowym stopniu, w zależności od denominacji. Na przykład, dla luteran 
Kościół nie jest jakąś civitas platonica (Apologia Konfesji Augsburskiej, VII, 20)34 . 
Luter mówił nie tyle o Kościele niewidzialnym (Ecclesia invisibilis), co o Kościele 
ukrytym (Ecclesia abscondita). Rozróżnienie Kościoła niewidzialnego i widzial-
nego występuje u Zwingliego (wcześniej u Jana Wiklifa, 1330-1384)35, i zostało 
silniej wyeksponowane w neoprotestantyzmie36. Pozostająca jednak różnica między 
stanowiskiem katolickim i luterańskim dotyczy zwierzchnictwa kościelnego (trzeci 
węzeł jedności). W Konfesji Augsburskiej, podstawowej księdze symbolicznej lu-
teranizmu, czytamy: „Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność 
w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów” (Wyznanie augsburskie, VII)37 .

Ekumeniczny dokument Ku wspólnej wizji Kościoła (pkt. 24) syntetycznie 
stwierdza, że „Kościoły mają różną wrażliwość lub nawet kontrastujące przeko-
nania dotyczące sposobu, w jaki działanie Ducha Świętego w Kościele wiąże się 
ze strukturami instytucjonalnymi lub porządkiem posługiwania duchownego”. 
Niektórzy widzą pewne istotne aspekty ustroju Kościoła jako chciane i ustanowione 
przez samego Chrystusa po wszystkie czasy. Inne sądzą, że ustrój Kościoła zgodnie 
z Bożym powołaniem może mieć więcej niż jedną formę. Jeszcze inni uważają, że 
żadna określona forma ustrojowa nie może być przypisana woli Bożej, a wierność 
wobec Ewangelii może niekiedy wymagać zerwania z ciągłością instytucjonalną38 .

7. POWSZECHNA POSŁUGA NA RZECZ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Kwestia powszechnej posługi na rzecz jedności chrześcijan, a konkretnie posłu-
gi papieskiej, jest jednym z klasycznych już tematów doktrynalnych dialogów eku-
menicznych oraz przedmiotem pogłębionych studiów historyczno-teologicznych39 .

34 Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 1999, 
s. 228.

35 Wiklef John, w: Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003 [wersja cyfrowa].
36 W. Kasper, Kościół katolicki, s. 286.
37 Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, s. 144. Por. R. Janik, Jedność Kościoła w nauce 

ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, w Teologia wiary. Teologia ks. Marcina Lutra i ksiąg 
wyznaniowych Kościoła luterańskiego, red. M. Uglorz, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 
2007, s. 250-271.

38 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 367.
39 Por. np. N. Afanassieff i in., La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe, Paris: Cerf 

1960; E. Przekop, Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn: Warmińskie 
Wydawnictwo Diecezjalne 1987; Il primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e 
testimonianze, red. M. Maccarrone, Città del Vaticano 1991; R. Minnerath, De Jérusalem à Rome. 
Pierre et l’unité de Église apostolique, Paris: Cerf 1994; Y. Congar, Église et papauté, Paris: Cerf 
1994; Posłannictwo Biskupa Rzymu, red. J. Jezierski, Olsztyn: Hosianum 2002; Il ministero petri-
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Ruch ekumeniczny doprowadził do wytworzenia bardziej pojednawczego kli-
matu wokół tej kwestii40. Mimo wciąż istniejących obszarów niezgody, niektórzy 
członkowie innych Kościołów „wyrazili otwartość na możliwość rozważenia, jak 
taka posługa mogłaby wspierać jedność Kościołów lokalnych na całym świecie 
oraz wspierać charakterystyczne elementy ich świadectwa, nie zagrażając im”41 . 
Co więcej, nawet jeśli chrześcijanie nie zgadzają się ze sobą, co do tego, czy po-
wszechna posługa prymatu jest konieczna, a nawet pożądana, to „pewne dialogi 
dwustronne uznały wartość posługi na rzecz jedności całej wspólnoty chrześci-
jańskiej, a nawet stwierdziły, że taka posługa może zawierać się w woli Chrystusa 
wobec Jego Kościoła”42. Tekst Ku wspólnej wizji Kościoła odsyła tutaj do katolicko-
-anglikańskiego dokumentu Dar Autorytetu43 oraz do prawosławno-katolickiego 
dokumentu Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury 
Kościoła (Dokument z Rawenny z 2007 r.)44 .

Jedną z odpowiedzi na zawartą w encyklice Ut unum sint prośbę Jana Pawła II 
o „cierpliwy dialog” na temat form sprawowania urzędu papieskiego (UUS 95n) 
było sympozjum zorganizowane 2-4 grudnia 1996 r. w Rzymie45. Kongregacja 
Nauki Wiary wykorzystała wkład uczonych uczestniczących w sympozjum i wy-
dała dokument pt. Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła (31 października 
1998 r.)46. Czytamy w nim m. in.:

„Tak jak wszyscy wierni, Biskup Rzymu musi być uległy słowu Bożemu i wierze 
katolickiej oraz jest gwarantem posłuszeństwa Kościoła i − w tym znaczeniu − jest 
servus servorum. Nie podejmuje decyzji samowolnie, ale wyraża wolę Boga, który 
przemawia do człowieka w Piśmie Świętym, przeżywanym i interpretowanym przez 
Tradycję; innymi słowy, episkopé prymatu ma granice, które wynikają z Bożego prawa 
i z nienaruszalnej boskiej konstytucji Kościoła, zawartej w objawieniu.

(…) Ze względu na to, że Prymat ma status władzy najwyższej, nie istnieje żadna 
instancja, przed którą Biskup Rzymu byłby prawnie zobowiązany zdawać sprawę 

no. Cattolici e ortodossi in dialogo, red. W. Kasper, Roma: Città Nuova 2004; K. Schatz, Prymat 
papieski od początków do współczesności, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004; J. Bujak, Prymat 
Biskupa Rzymu w świetle katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego, Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007.

40 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 388 (nr 55).
41 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 388n (nr 56).
42 Ku wspólnej wizji Kościoła, s. 389 (nr 57).
43 Por. P. Kantyka, Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym, 

Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
44 Dokument jest dostępny w oryginalnej wersji angielskiej na stronach internetowych Papieskiej 

Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_20071013_documento-ravenna_en.html.

45 Il Primato del Successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico: Roma, 2-4 dicembre 1996, 
Città del Vaticano 1998.

46 Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kon-
gregacji Nauki Wiary 1995-2000, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów: Biblos 2002, s. 57-65.
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z tego, jak wykorzystuje otrzymany dar: prima sedes a nemine iudicatur. To jednak 
nie oznacza, że papież ma władzę absolutną. Wsłuchiwanie się w głos Kościołów jest 
bowiem charakterystyczną cechą posługi jedności, a także konsekwencją jedności 
Kolegium biskupiego oraz sensus fidei całego Ludu Bożego (…)47 .

8. SPERO IN UNAM ECCLESIAM

Odnowienie eklezjologii w XX wieku, nazywanym „wiekiem Kościoła”, siłą 
rzeczy miało wpływ na odnowienie teologii jedności Kościoła. Przyczyniły się do 
tego także osiągnięcia współczesnego ruchu ekumenicznego, zwłaszcza dialogów 
doktrynalnych48. Odtąd, obok odrębnych refleksji konfesyjnych nad jednością 
Kościoła, istnieje nurt refleksji wspólnej, ekumenicznej. Dzięki tym dialogom sze-
reg zadawnionych sporów „stępiło swoje ostrze” (tytułem przykładu można tutaj 
wymienić choćby luterańsko-katolickie kontrowersje na temat sukcesji apostolskiej 
i urzędu kościelnego49). Najbardziej nośną ideą teologiczno-ekumeniczną ostatniej 
doby jest kategoria koinōnia/communio50, a najważniejszym ekumenicznym do-
kumentem eklezjologicznym jest wspomniany już wcześniej tekst Komisji Wiara 
i Ustrój Światowej Rady Kościołów pt. Ku wspólnej wizji Kościoła51. Jego ideą 
przewodnią jest właśnie koncepcja Kościoła jako communio – kategoria mocno 
zakorzeniona w Biblii52, która wraz z obrazem Kościoła jako Ludu Bożego, Ciała 

47 Prymat następcy Piotra, s. 61n (nr 7, 10).
48 Por. S. Pawłowski, Największe osiągnięcia współczesnych dialogów ekumenicznych, w: 

Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 
s. 47-63

49 Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, s. 34n.
50 Por. przytaczane już dzieło zbiorowe Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. 

A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, ale także: [Grupa Robocza Światowej Federacji Luterańskiej] 
W drodze do luterańskiego rozumienia „communio”, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach 
i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hinz, J. Sojka, Bielsko-Biała: Wydaw-
nictwo Augustana 2014, s. 44-55; R. Schäfer, Communio w eklezjologii luterańskiej, w: Kościół 
i urząd kościelny…, s. 91-109; R. Małecki, Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne 
studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000; W. Dąbrowska-Macura, 
Wspólnota – klucz do jedności. Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych z dialogu 
katolicko-zielonoświątkowego, Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia 2008.

51 The Church: Towards a Common Vision, Geneva 2013; tłum. polskie: Ku wspólnej wizji 
Kościoła, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 345-405; liczne opracowania na temat tego dokumentu: 
tamże, s. 5-123.

52 T. Siemieniec, Biblijne tło idei Kościoła jako komunii w świetle dokumentu „Ku wspólnej 
wizji Kościoła”, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 83-90.
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Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego wyraża misterium Kościoła, który ma swoje 
źródło w Bogu, będącym Komunią Trzech Przenajświętszych Osób53 .

Według polskiego wydania Mszału Rzymskiego, po Modlitwie Pańskiej, a przed 
Komunią świętą, celebrans prosi Chrystusa: „ (…) nie zważaj na grzechy nasze, lecz 
na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i dopro-
wadź do pełnej jedności”54. Słowa te, zgodnie z zasadą lex orandi – lex credendi55, 
wyrażają świadomość modlącego się Kościoła: jedność Kościoła jest darem, o który 
trzeba ciągle prosić, jest ona rzeczywistością jeszcze niepełną czy niedoskonałą, 
niejako „w drodze”. Teologicznym wyrazem tej liturgicznej samoświadomości 
Kościoła jest dynamiczne rozumienie przymiotów Kościoła, w tym jego jedności, 
która rozciąga się między koinōnia pierwotnej wspólnoty (por. Dz 2,42), a escha-
tologiczną communio sanctorum56. Wydaje się, że Kościoły chrześcijańskie biorące 
udział we współczesnym dialogu ekumenicznym mają tego świadomość. W tym 
sensie mogą uzupełnić swoje credo („wierzę”) dotyczące Kościoła i jego jedności 
(credo in unam Ecclesiam) o spero („mam nadzieję”, „oczekuję”, „spodziewam 
się”, a nawet „proszę”): spero in unam Ecclesiam .

S ł o w a  k l u c z o w e: Credo, ekumenizm, jedność, Kościół, koinōnia/communio .

Theology of the Church’s unity.  
The topic outline

S u m m a r y

The article is a topic outline of the theology of the Church’s unity. It shows the spectrum 
of contemporary reflection on this attribute of the Church mentioned in the Nicene-Con-
stantinople Symbol (credo in unam Ecclesiam). The reflection includes biblical categories, 
especially the idea of koinōnia/communio, emphasizing the Trinitarian basis for unity of the 

53 K. Leśniewski, Wpływ obrazów Kościoła na trynitarną wrażliwość chrześcijan. Dokument 
„Ku wspólnej wizji Kościoła” w świetle eklezjologii prawosławnej, „Studia Oecumenica” 14 (2014), 
s. 109-123.

54 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 373*. Podobny sens wyraża wersja 
francuska (conduis-la vers l’unité parfaite); inne wersje językowe wyrażają prośbę o dar pokoju: 
donale unità; concédele […] la unidad; schenke ihr […] Einheit; grant us […] unity of your king-
dom (według Missa . Ordinaire de la messe en 8 langues, Paris 1984, s. 44n). Typiczny tekst łaciński 
wyraża prośbę o to, aby Chrystus zechciał Kościół jednoczyć, łączyć, zbierać, gromadzić: coadunare 
digneris (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, [Dodatek], s. 11**; A. Jougan, Słownik kościelny 
łacińsko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1992, s. 116).

55 KKK 1124.
56 Por. Z. Glaeser, Ku eklezjologii „Kościołów siostrzanych”. Studium ekumeniczne, Opole: 

Wydawnictwo Świętego Krzyża 2000, s. 194-201. Por. Dekret o ekumenizmie o wzroście jedności 
Kościoła „z dniem każdym… aż do skończenia wieków” (DE 4).
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Church, and its concrete means – bonds of unity. Among these means of unity, particular 
attention is paid to the bond of faith, the sacraments and ecclesiastical governance, nota-
bly the universal ministry of Christian unity. Individual Churches (denominations) have 
different visions of unity, but also these concepts are the subject of ecumenical dialogue. 
The most recent ecumenical vision on the Church, including its unity, is the document of 
the World Council of Churches Commission on Faith and Order, Towards a Common Vi-
sion of the Church (published in 2013). Christian Churches involved in the contemporary 
ecumenical dialogue are aware that the unity of the Church is a reality given and set, yet 
incomplete and imperfect, so to speak “on the way”. In this sense they can express their 
spero in unam Ecclesiam .

K e y  w o r d s: Church, creed, ecumenism, unity, koinōnia/communio .

Theologie der Einheit der Kirche.  
Aufriss der Problematik

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Artikel ist eine Einführung in die Theologie der Einheit der Kirche. Es wird das 
Spektrum der zeitgenössischen Reflexion über dieses im Nicäno-Konstantinopolitanum (cre-
do in unam Ecclesiam) enthaltenen Attribut der Kirche. Diese Reflexion umfasst biblische 
Kategorien, vor allem die koinōnia/communio-Idee, betont trinitarische Grundlagen der 
Einheit der Kirche sowie konkrete Mittel bzw. Bande der Einheit. Unter diesen Mitteln der 
Einheit wurde eine besondere Aufmerksamkeit auf das Band des Glaubens, der Sakramente 
und der kirchlichen Obrigkeit, vor allem, des allgemeinen Dienstes für die Einheit der Chri-
sten, gelegt. Die einzelnen Kirchen (Denominationen) sehen die Einheit unterschiedlich, 
jedoch bilden diese verschiedenen Konzepte den Gegenstand des ökumenischen Dialogs. 
Die jüngste ökumenische Stellungnahme über die Kirche, darunter auch über seine Einheit, 
ist das 2013 herausgegebene Dokument der Kommission Glaube und Kirchenverfassung 
des Weltkirchenrates unter dem Titel Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vi-
sion. Die christlichen Kirchen, die am gemeinsamen Dialog teilnehmen, sind sich dessen 
bewusst, dass die Einheit der Kirche eine geschenkte und aufgegebene Wirklichkeit ist, 
eine noch nicht erfüllte und deswegen unvollkommene Wirklichkeit, gewissermaßen ein 
„Unterwegs-sein“. In diesem Sinne können sie bekunden: spero in unam Ecclesiam .

S c h l ü s s e l w o r t e: Credo, Ökumenismus, Einheit, Kirche, koinōnia/communio .
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PRZEZ KRZYŻOWĄ ŚMIERĆ CHRYSTUSA.  

ROZWÓJ CHRYSTOLOGICZNEJ, SOTERIOLOGICZNEJ 
I EKLEZJOLOGICZNEJ ARGUMENTACJI W EF 2,11-22

Proponowany artykuł poświęcony jest prześledzeniu strategii argumentacyjnej 
autora w Ef 2,11-22. Punktem wyjścia będzie ukazanie chiastycznej struktury tej 
perykopy. Wykażemy w ten sposób, że centralnym tematem tego fragmentu, wokół 
którego oscylują wszystkie inne wątki, jest pojednanie podzielonej ludzkości z Bo-
giem w jednym Ciele przez krzyżową śmierć Chrystusa. Następnie przeanalizowana 
zostanie strategia pragmatyczna autora w każdej z jednostek strukturalnych ze 
szczególną atencją na wątki chrystologiczne, soteriologiczne oraz eklezjologiczne.

CHIASTYCZNA STRUKTURA EF 2,11-221

A: Argumentacja autora w Ef 2,11-22 rozpoczyna się od ukazania dawnego statusu 
adresatów, którzy jako poganie pozbawieni byli Bożych obietnic przysługujących 
jedynie społeczności Izraela (2,11-12);

B: Drugim elementem tej argumentacji jest ukazanie nowego statusu adresatów 
Listu, będącego pochodną zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu (2,13-15a)

Kolejne elementy (C, C’, D, D’) eksponują zbawcze skutki wydarzenia 
krzyża:

1 Komentatorzy zazwyczaj zadowalają się ukazaniem bardziej ogólnej struktury tej perykopy. 
Słusznie dostrzegają jednak w Ef 2,11-22 strukturę koncentryczną, w której centrum są wersety 
2,14-16, rozwijające temat pojednania podzielonej ludzkości w Chrystusie. Na przykład T.R. Yoder 
Neufeld proponuje następujący koncentryczny układ treści Ef 2,11-22: A: Obcy i przybysze (2,11-12); 
B: Chrystus połączył to, co odległe (2,13); C: Chrystus jest naszym pokojem (2,14-16); B’: Chrystus 
ogłosił pokój tym, którzy byli daleko i tym, którzy byli blisko (2,17-18); A’: Teraz już nie są obcymi 
lecz domownikami Boga (2,19-22). Zob. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, Believers Church Bible 
Commentary, Ontario 2002, s. 108. To ujęcie struktury Ef 2,11-22 w bardzo jasny sposób ukazuje 
centralność tematyki pojednania w owej perykopie. Natomiast proponowana przez nas struktura 
chiastyczna ujmuje w sposób bardziej szczegółowy wewnętrzny układ treści w wersetach 15-16.
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C: – stworzenie w Chrystusie z podzielonych dwóch rodzajów ludzkości 
(2,15b);

D: – nowego człowieka, wprowadzając pokój (2,15cd);

D’: – po to, by Chrystus pojednał jednych i drugich z Bogiem w jednym 
Ciele (2,16a);

C’: – zadawszy w sobie śmierć wrogości (2,16b);

B’: Dalej autor argumentuje, że przez Chrystusa jedni i drudzy w jednym Duchu 
mamy przystęp do Ojca (2,17-18);

A’: Ostatnim argumentem jest przekonanie czytelników, że dzięki dziełu Chrystusa 
mają przystęp do Ojca i stanowią mieszkanie Boga przez Ducha (2,19-22).

DAWNY STATUS POGAŃSKICH ADRESATÓW – POZBAWIENI BOGA 
I JEGO OBIETNIC: A (EF 2,11-12)

W kontekście uprzednim w Ef 2,8-10 autor listu dokonał wyraźnej asymilacji 
adresatów z „wy” do „my”. Zostali oni zbawieni łaską przez wiarę (2,8a) i dzięki 
temu osiągnęli nowy ontologiczny status. Paweł2 podkreśla, że ten nowy status nie 
jest pochodną ich dobrych uczynków, lecz darem Boga (2,8b-9). Zatem dzięki dar-
mowej łasce zbawienia w Chrystusie, otrzymanej wraz z darem wiary, adresaci listu 
zostali włączeni do Bożej rodziny, rozumianej jako „my”. Natomiast w 2,11 autor 
Listu na nowo zwraca się do chrześcijańskich adresatów pogańskiego pochodzenia 
jako do „wy”, każąc im uświadomić sobie ich dawny status jako pogan (u`mei/j ta. 
e;qnh evn sarki,)3. Mamy tutaj do czynienia ze stereotypowym myśleniem judaizmu 
Starego Testamentu. Ów żydowski punkt widzenia opierał się na przekonaniu, że 
uczestnikami przymierzy obietnicy mogą być jedynie członkowie narodu wybra-
nego, noszący na sobie znak obrzezania. Taka etnocentryczna teologia wykluczała 
z obietnicy zbawienia wszystkich pogan.

Podkreślanie owego kontrastu pomiędzy „wy” – „my” oraz pomiędzy „wtedy” 
i „teraz” wydaje się być bardzo ważnym pragmatycznym zabiegiem autora Listu. 
Należy bowiem mieć cały czas na uwadze cel prowadzonej argumentacji, wyraźnie 
wpisany w koncentryczną strukturę perykopy Ef 2,11-22, w wersetach 15-16: dzieło 

2 Mamy tutaj świadomość przynależności Listu do Efezjan do pism deuteropawłowych, któ-
rym współczesna egzegeza nie przypisuje autorstwa Pawłowego w tradycyjnie rozumianym sensie. 
Konwencjonalnie jednak w artykule odnosić będziemy się do Pawła jako podmiotu sprawczego 
(w szerokim sensie szkoły Pawłowej) wszystkich pism przynależnych do Corpus Paulinum .

3 Zob. W.F. Taylor, Ephesians, Minnesota 1985, s. 48.
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zbawienia, dokonane w krzyżu Chrystusa, usuwa mur wrogości pomiędzy Żydami 
i poganami, pojednując zarówno jednych jak i drugich z Bogiem4 .

Pawłowe mnhmoneu,ete – „pamiętajcie” ma uświadomić adresatom pogańskiego 
pochodzenia jak wielkim darem jest dla nich uczestnictwo w powszechnym darze 
zbawienia ofiarowanym światu w Chrystusie. Czasownik mnhmoneu,w występuje tu 
w trybie rozkazującym czasu teraźniejszego, którego aspekt kładzie nacisk na trwałą 
świadomość, czyli konieczność ciągłego uświadamiania sobie przez adresatów, że 
bez Chrystusa nie mieliby żadnej możliwości uczestniczenia w darze zbawienia.

Wyrażenie cwri.j Cristou/ w 2,12 można rozumieć w sensie dosłownym „bez 
Chrystusa”, kładąc nacisk na to, czym było ich życie zanim przyjęli wiarę w Chry-
stusa. Nie mając wiary w Chrystusa, pozbawieni byli tego wszystkiego, co jest 
pochodną Jego dzieła zbawienia5. Drugi – dopełniający – kierunek interpretacji 
kładzie nacisk na napięcie „poganie – Żydzi”. Będąc pozbawionymi obietnic zare-
zerwowanych jedynie dla Żydów, poganie nie posiadali żadnej nadziei zbawienia, 
gdyż obiecany Mesjasz miał być „spośród Żydów” i „dla Żydów” (por. Rz 9,4-5)6 . 
W tym kontekście cwri.j Cristou/ należy rozumieć jako „bez Mesjasza”.

Dla ukazania pozbawionego nadziei statusu pogan, którzy nie byli beneficjen-
tami obietnic Starego Przymierza7, poganie są określeni przez Pawła jako a;qeoi 
evn tw/| ko,smw – dosł. „bez-Boga w świecie/we wszechświecie”. Przymiotnik a;qeoi 
„bezbożni/ateiści”8 nie ma tutaj konotacji filozoficznych, lecz określa stan ontyczny 
pogan, którzy z żydowskiego punktu widzenia byli zagubieni we wszechświecie 
i pozbawieni nadziei wskutek niemożności pełnego uczestnictwa w wierze w jedy-
nego prawdziwego Boga, gdyż ta zarezerwowana była dla członków narodu Bożego 
wybrania. Z żydowskiego punktu widzenia byli zatem ateistami, choć wierzyli 
w wielu bogów i oddawali im cześć. Ten sposób patrzenia na innowierców nie był 
wcale odosobniony w starożytności. Dzieła starożytnych pisarzy dostarczają licz-
nych przykładów kiedy to poganie uważali Żydów i chrześcijan za bezbożnych9 . 
Taka ocena wynikała z żydowskiego i chrześcijańskiego monoteistycznego eksklu-
zywizmu, który sprawiał, że nie uczestniczyli oni np. w boskim kulcie cesarzy, czy 
też w publicznej czci oddawanej przez pogan lokalnym bóstwom opiekuńczym10 .

4 Por. T.-L.N. Yee, Jews, Gentiles, and Ethnic Reconciliation: Paul’s Jewish Identity and 
Ephesians, Cambridge University Press 2005, s. 124-125,

5 Por. N.A. Dahl, Studies in Ephesians. Introductory Questions, Text -and Edition, Critical 
Issues, Interpretation of Texts and Themes, pod red. D. Hellholm et alli, Tübingen: Mohr Siebeck 
2000, s. 442.

6 Zob. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 109.
7 Zob. J.W. Hayford, D.P. Seemuth, Ephesians and Colossians, Nashville: Thomas Nelson 

2005, s. 50.
8 Jest to jedyne wystąpienie tego przymiotnika w całym Nowym Testamencie.
9 Zob. na ten temat: T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 110.
10 Szerzej zagadnienie to zostało omówione np. w: J. Kręcidło, Świat pogański wobec rodzącego 

się chrześcijaństwa. Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?, w: Wczesne 
chrześcijaństwo a religie, pod red. I. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 51-62.
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CI, KTÓRZY BYLI DALEKO, W CHRYSTUSIE STALI SIĘ BLISCY:  
B (2,13-15A)

Po ukazaniu tragicznego stanu beznadziei pogan, którzy nie mieli dostę-
pu do Bożych obietnic zarezerwowanych dla narodu Bożego wybrania, Paweł 
przedstawia adresatom Listu ich radykalnie nowy obecny status, osiągnięty we 
krwi Chrystusa (evn tw/| ai[mati tou/ Cristou/, 2,13)11. Owa radykalna nowość 
wyraża się już w emfatycznym nuni. de, – „teraz zaś” na początku frazy 2,13, 
wprowadzającym związek składniowy evn Cristw/| VIhsou/ „w Chrystusie Jezu-
sie”. Zatem obecny status adresatów – radykalnie odmienny od dawnego stanu 
beznadziei – jest wynikiem tego, co dokonało się w Chrystusie Jezusie, a kon-
kretnie w Jego krwi12. Fraza evn tw/| ai[mati tou/ Cristou/ wyraźnie antycypuje 
to, co zostanie wyjaśnione w 2,16. Krew Chrystusa oznacza tu dzieło zbawienia 
i pojednania ludzkości z Bogiem i między sobą dokonane poprzez krzyżową 
ofiarę Chrystusa13. Tak więc odkupieńcza śmierć Chrystusa na krzyżu radykalnie 
zmienia status pogan, dając im przez wiarę możliwość przejścia ze statusu, tych, 
którzy są daleko i pozbawieni nadziei, do statusu tych, którzy są blisko14: u`mei/j 
oi[ pote o;ntej makra.n evgenh,qhte evggu.j evn tw/| ai[mati tou/ Cristou/ „wy, którzy 
kiedyś byliście daleko, staliście się bliscy we krwi Chrystusa”. Stronę bierną 
czasownika evgenh,qhte (indicativus aoristi passivi) należy tu interpretować jako 
passivum divinum. Oznacza to, że adresaci w żaden sposób nie zapracowali na 
swój obecny status, lecz łaską uczestnictwa w dziele zbawienia zostali obdarowani 
przez Boga. Aorystyczny aspekt tej formy gramatycznej odsyła do jednorazo-
wego wydarzenia z przeszłości – krzyżowej śmierci Chrystusa – dzięki któremu 
adresaci „stali się bliscy”.

Wersety 2,14-18 to koherentna struktura hymniczna15, ukazująca skutki Chry-
stusowego dzieła zbawienia dokonanego na krzyżu16. Chrystus jest tu ukazany 
jako czyniący pokój i będący pokojem. Hymn rozpoczyna się od stwierdzenia 

11 T.R. Yoder Neufeld słusznie podkreśla, że Ef 2,13 stanowi werset pomostowy pomiędzy uka-
zaniem dawnego życia pogan bez Boga i ich nowym życiem w Chrystusie. Zob. T.R. Yoder Neufeld, 
Ephesians, 110.

12 Por. P.W. Gosnell, Honor and Shame Rhetoric as a Unifying Motif in Ephesians, Bulletin for 
Biblical Research 16/1 (2006), s. 118.

13 Zob. E. Best, A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians, Edinburgh: T&T Clark 
1998, s. 246.

14 Zob. M. Shkul, Reading Ephesians. Exploring Social Entrepreneurship in the Text, Library 
of the New Testament Studies 408, London: T & T Clark 2009, s. 88-89.

15 Zob. C. Reynier, L’épître aux Éphésiens, Commentaire biblique: Neuveau Testament 10, 
Paris: Cerf 2004, s. 95.

16 Szczegółową analizę egzegetyczną tego hymnu znaleźć można np. w: J. Krecidło, Ef 2,14-18 
jako retoryczne „amplificatio”, w: Studia z Biblistyki, t.8, pod red. R. Bartnicki, Warszawa: Wydaw-
nictwo UKSW 2012, s. 63-72.
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auvto.j ga,r evstin h` eivrh,nh h`mw/n „On bowiem jest naszym pokojem”17. Paweł 
przechodzi tutaj z traktowania adresatów jako „wy” do ukazywania wszystkiego 
w perspektywie „my”, tzn. uważa adresatów za równoprawnych współdziedziców 
Chrystusowego dzieła zbawienia. Jak należy rozumieć stwierdzenie „Chrystus 
jest naszym pokojem”? W tradycji biblijnej pokój oznacza o wiele więcej niż brak 
wojen i konfliktów. Hebrajski rzeczownik šalōm, przekładany w Septuagincie jako 
eivrh,nh i w takim znaczeniu używany w księgach Nowego Testamentu oznacza 
spełnienie człowieka we wszystkich obszarach jego życia: osobistym, społecznym 
i religijnym. Stan ten nie jest pochodną bezczynności, lecz zmagania się. Teksty 
Starego Testamentu ukazują Boga jako wojownika, który zaprowadza pokój (zob. 
np. Iz 42,1-7. 13-15). W ten również sposób pokój ma zaprowadzać Boży Mesjasz 
(zob. np. Iz 9 – 10; 2 Tes 1,5-10; Ap 19,11-16).

Treści podejmowane w hymnie Ef 2,14-18 oscylują wokół tematyki pojednania 
podzielonej ludzkości z Bogiem poprzez krew Chrystusa – przez Jego mękę i śmierć 
krzyżową. Chrystus stał się „naszym pokojem” poprzez dzieło krzyżowej męki 
i śmierci. Pokój wysłużony przez Chrystusa ma wymiar kosmiczny – obejmuje 
zarówno tych, którzy przez autora listu w kontekście poprzednim nazywani są 
„my” (Żydzi) jak i wszystkich adresatów pogańskiego pochodzenia, określanych 
dotąd jako „wy”18. W hymnie Ef 2,14-18 obydwie strony określane są już wspólnym 
„my”: Chrystus poprzez swoje dzieło zbawienia burzy mur rozdzielający owych 
„wy” i „my” i wszystkich czyni jednością (2,14)19. Wszyscy w równym stopniu 
przez wiarę są wszczepieni w Tego, który jest Pokojem.

Wyrażenie „On bowiem jest naszym pokojem”, otwierające hymn 2,14-18 
stanowi tezę, którą Paweł wyjaśnia w dalszych słowach tej koherentnej jednostki. 
Zdanie nadrzędne auvto.j ga,r evstin h` eivrh,nh h`mw/n jest rozwinięte przez o` poih,saj 
ta. avmfo,tera e]n „Ten, kto uczynił obie części jednością”. Z kontekstu wyraźnie 
wynika, że rzeczownik ta. avmfo,tera (accusativus pluralis) odnosi się do dwóch 
stron konfliktu określanych w kontekście uprzednim jako „wy” i „my”. Aspekt 
participium aoristi z rodzajnikiem o` poih,saj wskazuje zaś na konkretny jednost-
kowy czyn dokonany przez określoną osobę.

W dalszej części owego złożonego zdania (2,14c), wprowadzonej przez spój-
nik łączności współrzędnej kai,, który występuje tu w funkcji epegzegetycznej 
(„bo”), Paweł wyjaśnia – posługując się nadal językiem obrazowym – w jaki 
sposób Chrystus uczynił obie części ludzkości jednością, tzn. pojednał je ze sobą. 
Czynność Chrystusa jest tu określona za pomocą paralelnego do poih,saj w 2,14b 
imiesłowu lu,saj (participium aoristi) „zniszczywszy/rozwiązawszy/zburzywszy”, 

17 Zob. szerzej w: W.F. Taylor, Ephesians, s. 49-50; C. Reynier, L’épître aux Éphésiens, s. 97-98.
18 Zagadnienia te omawia kompetentnie: P. Stuhlmacher, Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit. 

Aufsätze zur biblischen Theologie, Göttingen 1981, s. 224-245.
19 Zob. J.P. Heil, Ephesians. Empowerment to Walk in Love for the Unity of All in Christ, „So-

ciety of Biblical Literature” 13 (2007), s. 116-117.
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który podobnie jak poprzedni, desygnuje czynność dokonaną jednorazowo, a zatem 
odsyłającą do wydarzenia krzyża. Co zniszczył Chrystus w swoim ciele (evn th/| 
sarki. auvtou/ w 2,14c), pojednując ze sobą Żydów i pogan? Paweł w dalszym ciągu 
posługuje się językiem metaforycznym: to. meso,toicon tou/ fragmou/( th.n e;cqran 
„oddzielający mur, płot, wrogość”. Pierwsze dwa rzeczowniki wchodzą w związek 
frazeologiczny, a zatem mowa tu jest o jednej barierze, którą trudno sprecyzować, 
dookreślonej dodatkowo jako „wrogość”. Posługiwanie się przez Pawła języ-
kiem metaforycznym otwiera pole do spekulacji odnośnie do natury owego muru 
wrogości. Skojarzenia ze świątynią jerozolimską wydają się tutaj jak najbardziej 
uprawnione20. Autor Listu może tu metaforycznie nawiązywać do muru, który od-
dzielał dziedziniec pogan od dziedzińca Izraela. Pogańscy „bojący się Boga” nie 
byli uprawnieni do wejścia na dziedziniec Izraela21. Chrystusowe dzieło pojednania 
poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie na zawsze zburzyło ów mur oddzielający 
pogan od Żydów i zamykający tym pierwszym możliwość uczestnictwa w kulcie 
składanym jedynemu Bogu. Powszechne zbawienie, dokonane w krzyżowej śmierci 
Chrystusa, skutkowało nie tylko tym, że ów mur świątynny oddzielający pogan od 
Żydów przestał mieć jakiekolwiek znaczenie (niezależnie od tego, czy w czasie gdy 
powstawał Ef jerozolimska świątynia istniała, czy też została już zburzona), gdyż 
On sam stał się nowym miejscem kultu, lecz – jak wyjaśnia Paweł w 2,15 – ów 
mur wrogości to cały system Prawa Starego Testamentu, który Chrystus zniósł. 
W Pawłowej hymniczno-dyskursywnej argumentacji treści te są wyrażone jako 
to.n no,mon tw/n evntolw/n evn do,gmasin katargh,saj – dosł. „unieważniwszy prawo 
przykazań w zarządzeniach”. Imiesłów katargh,saj jest morfologicznie identyczny 
z dwoma poprzednimi (poih,saj i lu,saj). Odnosi się zatem do tego samego wyda-
rzenie męki i śmierci krzyżowej – co autor dobitnie uzmysławia czytelnikom przez 
wyrażenie evn th/| sarki. auvtou/ „w Jego ciele” na końcu wersetu 14. Mur wrogości, 
który Chrystus zburzył, poprzez dzieło pojednania dokonane w śmierci krzyżowej 
dotyczy całego żydowskiego systemu Prawa, które w nowej ekonomii zbawienia 
przestaje być czynnikiem dzielącym ludzkość na „my – Żydzi” i „wy – poganie”. 
Zamysł ten wyrażony jest poprzez zakres semantyczny czasownika katarge,w, który 
w grece hellenistycznej przyjmuje zarówno znaczenie „zniszczyć” jak i „znieść”, 
„anulować”22. Chrystus zatem niszczy/anuluje przyczynę tzn. źródło wrogości, 
którym jest Prawo23 .

Tak radykalna interpretacja tego fragmentu wydaje się jednak być w sprzecz-
ności z całościową oceną roli żydowskiego Prawa przez autorów Nowego Te-
stamentu, dlatego też zagadnienie to domaga się bardziej szczegółowej analizy. 

20 Inaczej: E. Best, A Critical end Exegetical, s. 253-254.
21 Aluzje do jerozolimskiej świątyni widzi tu również np. L. Morris, Expository Reflections on 

the Letter to the Ephesians, Grand Rapids: Baker Pub Group 1994, s. 65.
22 Zob. J.P. Heil, Ephesians, s. 115.
23 Zob. A.T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary 42, Edinburgh: Thomas Nelson 

1990, s. 142.
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Należy zwrócić uwagę na to, że aktywność Jezusa „w Jego ciele” zmierzająca 
do pojednania ze sobą dwóch rodzajów ludzkości (Żydów i pogan) jest tu przez 
autora stopniowo doprecyzowywana: zburzył mur oddzielający obie strony – tym 
murem była wrogość – wyrażająca się w przepisach żydowskiego Prawa, które 
Jezus zniósł24. Wydaje się, że rację mają ci egzegeci, którzy podkreślają, że Paweł 
nie pisze tu o całym Prawie, lecz o zniesieniu przez Jezusa tych przepisów Prawa, 
które budują religijne i społeczne bariery pomiędzy Żydami i poganami25. Nie 
mamy tu zatem do czynienia z atakiem autora na całe żydowskie Prawo, lecz na 
te jego przepisy (o` no,moj tw/n evntolw/n evn do,gmasin, 2,15a), bazujące na przesłan-
kach etnicznych, którymi posługiwali się Żydzi, aby podkreślić swoją narodową 
i religijną odrębność. Zatem „wrogość” pomiędzy Żydami i poganami nie leży 
w samej Torze, lecz w ludzkiej postawie, która „wypacza Boże dary, zamieniając 
je w znaki podziału i ekskluzywizmu”26 .

Jak należy zatem interpretować owo „prawo przykazań w zarządzeniach”, które 
zniósł Chrystus? Jak już wspomnieliśmy wyżej, chodzić tu może o te przepisy 
prawa, które służyły jako środek dla odseparowania Żydów od reszty ludzkości27 . 
Autor może tu mieć na myśli wspominany w kontekście uprzednim (zob. 2,11) 
przepis obrzezania, który czynił z Żydów lud przymierza (2,12), wykluczając 
jednocześnie wszystkich innych z uczestnictwa w jego beneficjach. Inne przepisy 
Tory o charakterze typowo separująco-wykluczającym to przepisy pokarmowe28 . 
Również w odniesieniu do owych przepisów Tory oddzielających Żydów od 
pogan i tym samym pozbawiających tych ostatnich obietnicy zbawienia, nie ma 
wśród komentatorów zgodności, czy Jezus poprzez dzieło pojednania całkowicie 
je zniósł, czy też zniósł tylko ich kazuistyczną interpretację. W takim wypadku 
owe zarządzenia nadal obowiązywałyby wyznawców Chrystusa pogańskiego 
pochodzenia, jednakże nie jako sztywne przepisy, które należy wypełniać co do 
litery, lecz jako pewne wskazówki na drodze praktykowania osobistej świętości, 
motywowanej przede wszystkim poddaniem się prowadzeniu Ducha Świętego29 . 
Ten sposób interpretacji Ef 2,13-15a wydaje się jednak odbiegać od zamysłu 
autora, który wyraźnie stwierdza, że przepisy Prawa, będące powodem separacji 
Żydów od pogan (obrzezanie, ceremonialne przepisy czystości i inne) i generu-

24 J.P. Heil słusznie zauważa tutaj dążenie autora to klimaksu w uszczegółowianiu przyczyny 
podziału pomiędzy Żydami i poganami. Zob. A.T. Lincoln, Ephesians, s. 118.

25 Zob. J. Joosten, Christ a-t-il aboli la loi pour réconcilier juifs et païens?, «Éthudes Théolo-
giques et Religieuses» 80 (2005), s. 95-102.

26 Cytat z: T.-L.N. Yee, Jews, Gentiles, and Ethnic Reconciliation: Paul’s Jewish Identity and 
Ephesians, s. 161.

27 Tak uważa np. M. Barth, Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapters 
1 – 3, Anchor Bible 34, New York: Doubleday & Co. 1974, s. 290-291.

28 Zob. na ten temat: R. Schnackenburg, Epistle to the Ephesians. A Commentary, Edinburgh: 
T&T Clark 2001, s. 115.

29 Szerzej zagadnienia te omawia np. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 116-117.
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jące wzajemną wrogość zostają zniesione, tzn. pozbawione znaczenia w nowej 
ekonomii zbawienia30 .

Dodatkowy niuans znaczeniowy wyrażenia o` no,moj tw/n evntolw/n evn do,gmasin 
wyprowadzić można z faktu, że fraza evn do,gmasin pojawia się w Nowym Testamen-
cie jedynie jeszcze jeden raz, to jest w Kol 2,14. Dlatego też niezbędne wydaje się 
uwzględnienie tego intertekstualnego odniesienia. Kierunek argumentacji w pery-
kopie, do której przynależy Kol 2,14 wydaje się być zbieżny z Ef 2,14-18. W Kol 
2,13-14 padają następujące stwierdzenia: „I was, umarłych na skutek występków 
i „nieobrzezania” waszego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam 
wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami [evxalei,yaj 
to. kaqV h`mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n u`penanti,on h`mi/n]. To właśnie, 
co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”. 
W przytoczonym fragmencie Kol adresatami są, podobnie jak w Ef 2,11-22 „nie-
obrzezani” – wyznawcy Chrystusa wywodzący się z pogaństwa. Nie ma tutaj 
– jak w analizowanym fragmencie Ef – metafory nakazów Prawa jako muru 
odseparowującego chrześcijan pogańskiego pochodzenia od obietnic przymierza 
zarezerwowanych dla „obrzezanych”. Przepisy Prawa określane są w Kol 2,14 
jako przeszkoda, która została usunięta z drogi (dosł. ze środka – evk tou/ me,sou) 
poprzez to, że wraz z Chrystusem zostały przybite do krzyża. Te przepisy Prawa 
są w Kol 2,14 rozumiane jako przeszkody nie do ominięcia przez pogan, będące 
dla nich powodem popełniania występków i skazujące ich na potępienie. Z woli 
Ojca, nakazy te zostały jednak razem z Chrystusem przybite do krzyża, a winy 
(dłużny zapis) tych, którzy nie byli w stanie ich przestrzegać (nieobrzezani) zo-
stały na zawsze anulowane. Intertekstualne odniesienie do Kol 2,14 każe nam 
domniemywać, że również w Ef 2,15 może wybrzmiewać semantyka rozumienia 
przepisów Prawa w ich funkcji skazującej pogan na duchową śmierć (Kol 2,13) 
wskutek niemożności wypełnienia owych przepisów. Odniesienie tej semantyki 
do Ef 2,14 podkreśla niuans soteriologiczno-redempcyjny Chrystusowego dzieła 
pojednania.

Na jeden jeszcze odcień znaczeniowy przepisów Prawa, które zostały zniesio-
ne/pozbawione mocy przez krew Chrystusa wskazuje ciąg dalszy zdania złożo-
nego Ef 2,15: „aby z dwóch rodzajów [ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego 
człowieka”. Pojawia się tutaj skojarzenie z prorocką teologią nowego stworzenia 
(zob. Jr 31,31-34), według której w czasach eschatologicznych Prawo Boże będzie 
wypisane w ludzkich sercach i nie będzie już potrzeby istnienia Prawa przykazań 
w zarządzeniach. Autor Ef 2,15 ukazuje, że Jezusowe dzieło pojednania przez 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie jest realizacją starotestamentowych zapowiedzi 
prorockich – nastały czasy eschatologiczne, Prawo Starego Przymierza przestaje 
być czynnikiem separującym Żydów od pogan i pozbawiającym tych ostatnich 

30 W dobrym kierunku w naszej opinii idzie tutaj tłumacz Listu do Efezjan w Biblii Tysiąclecia, 
który Ef 2,15a przekłada jako „pozbawił On mocy Prawo przykazań”.
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uczestnictwa w eschatologicznych dobrach. Jezusowe dzieło pojednania to stworze-
nie nowego człowieka i jednocześnie zniesienie przepisów Prawa, które w czasach 
eschatologicznych nie mają już wartości ani dla Żydów, ani dla pogan, tworzących 
razem w Chrystusie nowego człowieka – nowe stworzenie31 .

ABY Z DWÓCH STWORZYĆ W SOBIE: C (EF 2,15B)

Ten niewielki element struktury chiastycznej ma uświadomić adresatom cze-
mu miało służyć Chrystusowe dzieło pojednania. Wydarzenie męki i krzyżowej 
śmierci Jezusa nie miało na celu samego zburzenia muru oddzielającego Żydów 
od pogan, lecz stworzenie z owych dwóch rodzajów ludzi nowego człowieka32 . 
Cel ten jest wyrażony poprzez bardzo skondensowane w treści zdanie celowa i[na 
tou.j du,o kti,sh| evn auvtw/|. Warto podkreślić tutaj staranie Pawła, by uświadamiać 
adresatom podmiotowość osoby Chrystusa w dziele zbawienia i pojednania. Widać 
to wyraźnie w sekwencji zastosowanych w najbliższym kontekście zaimków: „bo 
On [auvto,j] jest naszym pokojem” 2,14a; „w Jego [auvtou/] ciele” (2,14c); „w sobie” 
evn auvtw/| (2,15b)33. Cała perykopa Ef 2,11-22 kładzie nacisk na sprawcze działanie 
Jezusa w dziele zbawienia i pojednania Żydów i pogan po to, by zbudować z nich 
Bogu Ojcu w Duchu Świętym jedno mieszkanie (końcowe stwierdzenie w Ef 2,22). 
W Ef 2,15b pobrzmiewa teologia nowego stworzenia, która w wyraźny sposób jest 
wypowiedziana w kolejnym elemencie struktury chiastycznej D (2,15cd).

Warto zwrócić tu też uwagę na wyraźną chęć wywołania rezonansu z biblijną 
teologią stworzenia. Chrystusowe dzieło pojednania dokonane poprzez krzyżową 
śmierć jest wydarzeniem porównywalnym ze stworzeniem świata: ten sam cza-
sownik poie,w, który w przekładzie Septuaginty w Rdz 1,1 jest użyty na określenie 
stworzenia świata (evn avrch/| evpoi,hsen o` qeo.j to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n „Na początku 
Bóg stworzył niebo i ziemię”), w Ef 2,14b (o` poih,saj ta. avmfo,tera e]n) i 2,15cd 
(eivj e[na kaino.n a;nqrwpon poiw/n eivrh,nhn) określa uczynienie przez Chrystusa 
jednej zjednoczonej ludzkości. Natomiast wypowiedź Ef 2,15b i[na tou.j du,o kti,sh| 
evn auvtw/| synonimicznie wyraża tę samą treść, używając czasownika kti,zw (dosł. 
„buduję”). Chrystusowe dzieło pojednania jest zatem momentem stwarzania nowej 
eschatologicznej ludzkości, która jednoczy się w Jego ciele (Ef 2,14c).

31 Teologia ta w sposób wyraźny rozwinięta jest w 2 Kor 5,17-19: „Jeżeli więc ktoś pozostaje 
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko 
zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 
Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś 
przekazując słowa jednania”.

32 Zob. M. Barth, Ephesians. Introduction, s. 306.
33 Zob. J.P. Heil, Ephesians, s. 120-121.
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JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA, CZYNIĄC POKÓJ: D (2,15CD)

Fragment eivj e[na kaino.n a;nqrwpon poiw/n eivrh,nhn „jednego nowego czło-
wieka, czyniąc pokój” jest pierwszym z dwóch centralnych elementów struktury 
chiastycznej ABCDD’C’B’A’. Zatem zawarte tu myśli – łącznie z paralelnym ele-
mentem D’ (2,16a) zawierają istotę Pawłowego przesłania w perykopie Ef 2,11-22.

Paweł ukazuje Chrystusa jako twórcę nowego stworzenia. Zburzenie muru 
– zniesienie starego porządku religijnego poprzez pozbawienie mocy sprawczej 
nakazów Prawa Starego Przymierza – stało się punktem wyjścia do stworzenia 
nowego człowieka. Nowym stworzeniem par excellence jest sam Chrystus – Bóg, 
który stając się człowiekiem, Nowym Adamem34, dał wszystkim ludziom szansę, 
by w Nim (evn auvtw/| w 2,15b) stawali się nowym stworzeniem (tematyka ta została 
już mocno zasygnalizowana w programowym tekście Ef 1,2-14). Nowa ludzkość 
niejako spotyka się w Chrystusie jako nowe stworzenie: „(…) dla dokonania pełni 
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1,10). 
Chrystus buduję tę nową jakość w sobie samym35, w swoim ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym Ciele.

Język Pawła jest tutaj retorycznie bardzo wysublimowany. Należy mieć na 
uwadze logiczny ciąg argumentacji w elementach C i D: i[na tou.j du,o kti,sh| evn 
auvtw/| eivj e[na kaino.n a;nqrwpon dosł. „aby dwóch zbudować w sobie w jednego 
nowego człowieka”. Liczebnik e[na („jednego”) jest tu skontrastowany z du,o („dwa/
dwóch”)36. Ten ostatni w kontekście uprzednim oznaczał Żydów i pogan jako dwa 
rodzaje ludzkości w ekonomii zbawienia nie uwzględniającej Chrystusa. Chrystus, 
poprzez swoje dzieło pojednania stwarza całkowicie nowego człowieka (kaino.n 
a;nqrwpon), który nie jest prostą wypadkową lub syntezą owych dwóch rodzajów, 
lecz jest radykalnie nową osobą – nowym stworzeniem, trzecim, nowym rodzajem 
człowieka37. Zatem w Chrystusie zarówno Żydzi jak i poganie zatracają swoją 
dotychczasową tożsamość, stając się kimś radykalnie nowym.

Rezultatem stworzenia jednego nowego człowieka jest uczynienie pokoju 
(poiw/n eivrh,nhn), czyli zniesienie wrogości pomiędzy dwoma zwaśnionymi dotąd 
stronami, o której mowa była w 2,14cd. W kontekście uprzednim w 2,14a Paweł 
uczył, że „Chrystus jest naszym pokojem”. Pokój zatem nie jest wartością autono-
miczną, lecz jest pochodną bycia nowym stworzeniem/człowiekiem w Chrystusie. 
Podzielona ludzkość może żyć na tyle w pokoju, na ile przez wiarę przyjmie dar 
pojednania ofiarowany jej przez Chrystusa i w Chrystusie. Zatem tylko ci poganie 

34 Podobnie: T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 119.
35 Zob. R. Schnackenburg, Epistle to the Ephesians, s. 115.
36 Słusznie zauważa to: H.W. Hoehner, Ephesians. An Exegetical Commentary, Grand Rapids: 

Baker Pub Group 2002, s. 378-379.
37 Szerzej zob. M. Shkul, Reading Ephesians, s. 90.
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i ci Żydzi, którzy przyjęli wiarę w Jezusa stają się nowym stworzeniem i są w stanie 
przyjąć dar pokoju.

CHRYSTUS POJEDNAŁ WSZYSTKICH Z BOGIEM W JEDNYM CIELE 
PRZEZ KRZYŻ: D’ (2,16A)

Ze struktury chiastycznej perykopy Ef 2,11-22 jasno wynika, że element D’ jest 
paralelny do D, a zatem ma za zadanie szerzej wyjaśnić czytelnikom treści uprzednio 
zasygnalizowane38 i ugruntować w ich umysłach centralną myśl tego fragmentu 
Listu. Argumentacja Pawła w 2,16a dochodzi do swego klimaksu – mamy tutaj 
syntezę najważniejszej myśli teologicznej całej perykopy. Fragment ten dotyczy 
istoty Chrystusowego dzieła pojednania: kai. avpokatalla,xh| tou.j avmfote,rouj evn èni. 
sw,mati tw/| qew/| dia. tou/ staurou/ „i aby pojednał jednych i drugich w jednym ciele, 
z Bogiem, przez krzyż”. Fraza ta jest strukturalnie i logicznie powiązana z imiesło-
wem katargh,saj w wersecie 15., który jak wyjaśnialiśmy powyżej, odnosi się do 
zniesienia przez Chrystusa nakazów Prawa. Spójnik łączności podrzędnej i[na, rozpo-
czynający zdanie celowe bezpośrednio po imiesłowie katargh,saj w 2,15, odnosi się 
w równej mierze do stworzenia w Chrystusie jednego nowego człowieka (elementy 
C i D) jak i do treści wypowiedzi D’, rozpoczynającej się od spójnika łączności 
współrzędnej kai,. W 2,16a Paweł mówi o drugiej stronie tej samej rzeczywistości 
– o skutkach zniesienia przez Chrystusa przepisów Prawa Starego Testamentu.

Analizowany fragment przejawia intertekstualne zbieżności z chrystologiczno-
-eklezjologicznym hymnem z Kol 1,15-20 oraz z jego aplikacją do adresatów 
w bezpośrednim kontekście następnym Kol 1,21-23. Odniesienia intertekstualne 
do Ef 2,16a widać zwłaszcza w Kol 1,20: „i aby przez Niego znów pojednać 
wszystko ze sobą [kai. diV auvtou/ avpokatalla,xai ta. pa,nta eivj auvto,n]: przez Niego 
– i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzyża [eivrhnopoih,saj dia. tou/ ai[matoj tou/ staurou/ auvtou/]” i Kol 1,22: „teraz 
znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć [nuni. de. avpokath,llaxen evn 
tw/| sw,mati th/j sarko.j auvtou/ dia. tou/ qana,tou], by stawić was przed sobą jako 
świętych i nieskalanych, bez zarzutu”. Podobnie jak w Ef 2,11-22 mamy w Kol 1 
ściśle złączone ze sobą motywy pokoju, krzyża Chrystusa oraz Jego ciała. Poza 
tym czasownika avpokatalla,ssw występuje w obu tekstach w takiej samej formie 
złożonej – inaczej niż w pozostałych wystąpieniach tego czasownika w Rz i 1 Kor, 
gdzie mamy formę prostą katalla,ssw . 

W argumentacji Pawła w kontekście uprzednim nacisk położony był na uczynie-
nie z dwóch rodzajów ludzi [ta. avmfo,tera w 2,14] (Żydów i pogan) jednego nowego 

38 Podobnie: J.P. Heil, Ephesians, s. 122.
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człowieka. Chrystus dokonał tego poprzez zburzenie w swoim ciele [evn th/| sarki. 
auvtou/ w 2,14] wrogiego muru – przepisów Prawa. W Ef 2,16a autor podejmuje te 
same motywy, po to, by nadać im pełniejszą nośność teologiczną. Syntaktyczne 
powiązanie koniunktiwu aoristi activi avpokatalla,xh| z imiesłowem katargh,saj 
i spójnikiem łączności podrzędnej i[na w wersecie 15. każe nam interpretować 
treść elementu D’ (2,16a) jako dalszą część zdania celowego, rozpoczynającego 
się w 2,14 i wyjaśniającego dlaczego Jezus „pozbawił mocy Prawo przykazań 
wyrażone w zarządzeniach” (2,15a).

Przyjrzyjmy się bliżej argumentacji Pawła w D’. Koniunktiwus avpokatalla,xh| 
wyrażający czynność pojednania występuje w aoryście. Aspekt tego czasu każe 
czytelnikowi myśleć o czynności jednorazowej, dokonanej w przeszłości. Nie 
chodzi tutaj o jakiś złożony proces pojednywania, który odsyłałby czytelnika do 
całej publicznej działalności Jezusa, lecz o konkretny jeden moment, poprzez który 
Chrystus dokonał pojednania „jednych i drugich” z Bogiem. Paweł stwierdza, że 
tym momentem pojednania było wydarzenie krzyżowej śmierci Jezusa – dia. tou/ 
staurou/ „przez krzyż”. Apostoł posługuje się tutaj hasłowymi stwierdzeniami, 
z czego można wnioskować, że kerygmat o męce, krzyżowej śmierci i zmartwych-
wstaniu był już adresatom dobrze znany.

Adresaci Chrystusowego dzieła pojednania są w 2,16a określani jako oi` 
avmfo,teroi dosł. „obydwaj”. Autor używa tutaj formy rodzaju męskiego, podczas, 
gdy w kontekście uprzednim w 2,14 owe zantagonizowane dwie grupy nazywane 
były przy użyciu tego samego przymiotnika, lecz w rodzaju nijakim – ta. avmfo,tera . 
Ten drobny niuans uzmysławia nam, że w 2,16a, gdy Paweł bezpośrednio wska-
zuje na dzieło Chrystusowego krzyża jako na narzędzie pojednania, chce bardziej 
wyeksponować osobowy charakter tego wydarzenia. Nie chodzi tu już o jakieś 
nieokreślone antagonistycznie nastawione grupy Żydów i pogan, lecz o wskazanie, 
że Chrystusowe dzieło pojednania ma bardzo konkretny charakter i odnosi się do 
konkretnych ludzi.

Istota Chrystusowego dzieła pojednania dwóch zwaśnionych grup nie polega 
przede wszystkim na tym, że Jego krzyżowa śmierć niejako w magiczny sposób 
skutkowała stworzeniem jednego nowego człowieka i wprowadzeniem dzięki 
temu pokoju (2,15). Paweł doprowadza wreszcie adresatów do centralnego wątku 
teologii pojednania: poprzez swoją śmierć krzyżową Chrystus pojednuje jednych 
i drugich (tou.j avmfote,rouj) „z Bogiem” – tw/| qew/|. Zatem pojednanie nie jest prze-
de wszystkim ukierunkowane na zaprowadzenie pokoju pomiędzy zwaśnionymi 
stronami, lecz ma szerszy horyzont39. Celem wydarzenia Chrystusowego krzyża 
jest pojednanie całej ludzkości z Bogiem40. Największym problemem ludzkości 
nie jest to, że jest podzielona, wroga wobec siebie i niepojednana ze sobą. Paweł 
uświadamia adresatom, że wrogie postawy w ludziach są konsekwencją ich wrogie-

39 Zob. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 120.
40 Taka sama teologia pojednania wybrzmiewa w Rz 5,10 i 2 Kor 5,18-19.
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go nastawienia do Boga, który przecież jest Ojcem całej ludzkiej rodziny (Ef 3,15). 
W Chrystusie Bóg Ojciec podejmuje inicjatywę, by odnowić swoje stworzenie 
(stworzyć nowego człowieka w 2,15), przywracając mu swój obraz i podobieństwo 
zniszczone przez grzech. Zatem pojednanie zwaśnionych grup/stron w relacjach 
międzyludzkich jest konsekwencją tego, że wszyscy oni zostali już pojednani 
z Bogiem przez krzyżową śmierć Chrystusa. Dopiero przyjęcie przez każdą ze 
zwaśnionych stron Chrystusowego dzieła pojednania i pojednanie się z Bogiem 
skutkuje ich pojednaniem między sobą w Chrystusie (evn auvtw/| w 2,15), w którym 
stają się nowym stworzeniem/człowiekiem (2,15).

Pojednania obydwu zwaśnionych stron ludzkości z Bogiem ma dokonać Chry-
stus „w jednym ciele” evn e`ni. sw,mati. Wyrażenie to odsyła czytelnika do poprzed-
niego wystąpienia czasownika sw/ma w Ef 1,22-23a: „I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (kai. auvto.n 
e;dwken kefalh.n u`pe.r pa,nta th/| evkklhsi,a|), który jest Jego Ciałem (h[tij evsti.n to. sw/
ma auvtou/)”. To intertekstualne echo karze nam interpretować w Ef 2,16a – zgodnie 
z zamysłem Pawła – Ciało Chrystusa jako Kościół. Tak więc pojednanie zwaśnio-
nej ludzkości z Bogiem i między sobą dokonuje się w Chrystusowym Kościele. 
Zatem Kościół jest jednocześnie rezultatem Chrystusowego aktu pojednania oraz 
podmiotem, w którym Chrystus tego dzieła dokonuje – w którym „czyni jednego 
nowego człowieka” (2,15).

UŚMIERCIWSZY W SOBIE WROGOŚĆ: C’ (2,16B)

Końcowe wyrazy avpoktei,naj th.n e;cqran evn auvtw/| wersetu 16. tworzą odrębny 
element C’ struktury chiastycznej Ef 2,11-22 stanowiący progresywną paralelę do C 
(2,15b): i[na tou.j du,o kti,sh| evn auvtw/| „aby z dwóch stworzył w sobie”. Elementem 
konstytuującym paralelę jest tutaj fraza evn auvtw/| w obydwu zdaniach, desygnująca 
Chrystusa41. Paralelne elementy C i C’ są zestawione w opozycji. W 2,15b jest 
mowa o działaniu pozytywnym Chrystusa – budowaniu jedności, co skontrastowane 
jest w 2,16b przez ideę zabijania przez Niego wrogości, podjętą z wersetu 2,14. 
Owo zniszczenie wrogości rozumiane jest jako środek poprzez który Bóg stwarza 
z Żydów i pogan jednego nowego człowieka, co realizuje się poprzez Chrystusowe 
dzieło pojednania przez Jego śmierć krzyżową (D i D’).

41 Z syntaktycznego punktu widzenia evn auvtw/| w 2,16b można odnieść dia. tou/ staurou/ w bez-
pośrednim kontekście uprzednim. Wówczas tekst należałoby interpretować, kładąc nacisk na zabicie 
wrogości w krzyżu Chrystusa. Z sekwencji trzykrotnego występowania zaimka auvto,j| w kontekście 
uprzednim (2,14a.14e i 15b) zawsze w odniesieniu do Chrystusa oraz z ogólnej logiki argumentacji 
wynika jednak, że evn auvtw/| w 2,16b bezpośrednio wskazuje na Niego, a pośrednio na krzyż jako na 
narzędzie zabicia wrogości.
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Należy zwrócić tu uwagę na zastosowaną przez autora ironię: Nienawiść zostaje 
pokonana – dosł. zamordowana, przez to, że Chrystus oddaje na krzyżu swoje życie42 . 
Chrystus został zabity i przez swoją śmierć zabija wrogość43. W stwierdzeniach tych 
zawarta jest bardzo głęboka myśl teologiczna: Pokoju, będącego owocem Chrystu-
sowego dzieła pojednania – zarówno w relacjach międzyludzkich jak i w wymiarze 
wertykalnym „człowiek-Bóg” – nie osiąga się na drodze bierności, lecz jest on po-
chodną „walki na śmierć i życie”. W mentalności ludzi zamieszkujących w owym 
czasie tereny basenu Morza Śródziemnego było czymś oczywistym, że pokój osiąga 
się na drodze walki. Cesarzy (np. Oktawiana Augusta) nie nazywano „czyniącymi 
pokój” (greckie eivrhnopoioi,)44, dlatego, że unikali za wszelką cenę zbrojnych kon-
frontacji. Wręcz przeciwnie – cesarze zaprowadzali pokój przez to, że niszczyli 
swoich wrogów na drodze zbrojnych konfrontacji (pokój jako dobro limitowane!).

Z taką świadomością należy odczytywać stwierdzenie Pawła, że Chrystus osiąga 
pojednanie/pokój „zabiwszy w sobie wrogość” (16b). Nie osiąga On pojednania 
ludzkości z Bogiem i ludzi między sobą bez walki. Staje do walki o pokój – przeciw 
wrogości – „przez krzyż” (dia. tou/ staurou/ w 16a), na którym w mękach zawisło 
Jego ciało (evn th/| sarki. auvtou/ w 14b) i przelana została Jego krew (evn tw/| ai[mati 
tou/ Cristou/ w 2,13b). Paradoks polega jednak na tym, że Chrystus uśmierca wro-
gość i wprowadza pokój nie na drodze walki z innymi i pozbawiania ich życia, lecz 
poprzez oddanie swojego własnego życia w ofierze. Osiągnął – wywalczył pokój 
przez ofiarę ze swego życia. Ów soteriologiczny aspekt Chrystusowego dzieła 
pojednania nie powinien umknąć uwagi czytelnika, gdyż Chrystus wyznacza tutaj 
standardy dla wprowadzania pokoju w relacjach międzyludzkich.

MAMY W JEDNYM DUCHU PRZYSTĘP DO OJCA: B’ (2,17-18)

Element B’ (2,17-18) struktury chiastycznej tworzy progresywną paralelę z B 
(2,13-15a). Główne elementy paralelne to motywy bycia daleko i blisko oraz „wy” 
nawróceni z pogaństwa – „my” chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. W ele-
mencie B adresaci („wy”), którzy kiedyś byli „daleko” (makra,n) zostali przez Boga 
przyprowadzeni „blisko” (evggu,j) przez krew Chrystusa, który jest „naszym” („my” 
i „wy”) pokojem (auvto.j ga,r evstin h` eivrh,nh h`mw/n w 14a). Do tej rzeczywistości 
nawiązuje Paweł w B’ (2,17-18), powracając do sytuacji życiowej adresatów45, 

42 T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 121.
43 Zob. E. Best, A Critical end Exegetical, s. 266.
44 Rzeczownik ten użyty jest w Jezusowym makaryzmie w Mt 5,9: maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( 

o[ti auvtoi. ui`oi. qeou/ klhqh,sontai „Błogosławieni/szczęśliwi czyniący pokój, gdyż oni będą nazwani 
synami Bożymi”.

45 Zob. J.P. Heil, Ephesians. Empowerment to Walk in Love for the Unity of All in Christ, 124.
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aplikując do ich obecnego życia teologię pojednania rozwijaną w CDD’C’ i wzbo-
gacając ją o perspektywę trynitarną.

W wersetach 17-18 Paweł umiejętnie łączy dwie perspektywy – działalność 
ewangelizacyjną historycznego Jezusa (evlqw.n euvhggeli,sato w 17a), której ostatnim 
akordem było dzieło pojednania przez krzyżową śmierć oraz trwałe – eschatologicz-
ne skutki Jego dzieła pojednania dla „jednych i drugich” (e;comen th.n prosagwgh.n 
oi` avmfo,teroi w 2,18).

W Ef 2,17-18 wyraźnie widać intertekstualne odniesienie do dwóch wypowie-
dzi z Księgi Izajasza: „O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej 
nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście (…) (52,7) i „(…) Pokój! Pokój 
dalekim i bliskim! – mówi Pan” (57,19). Czyniąc aluzję do pierwszego z Izajaszo-
wych tekstów, Paweł ukazuje Chrystusa jako oczekiwanego mesjańskiego posłańca 
pokoju, który miał ogłosić Dobrą Nowinę o zbawieniu46. Łącząc zaś ów motyw 
z drugim tekstem-echem dla Ef 2,17-18 uświadamia czytelnikom – wyznawcom 
Chrystusa pogańskiego pochodzenia, że również oni, którzy byli daleko, dzięki 
Chrystusowemu dziełu pojednania, stali się pełnoprawnymi dziedzicami starote-
stamentowych obietnic, które wypełniły się w osobie Mesjasza. Paweł przekonuje 
ich, że pokój, będący rezultatem pojednania, będącego realizacją ogłoszonej przez 
proroka Dobrej Nowiny o zbawieniu, jest ich udziałem w takim samym stopniu 
jak chrześcijan żydowskiego pochodzenia (2,17: eivrh,nhn u`mi/n toi/j makra.n kai. 
eivrh,nhn toi/j evggu,j „pokój wam, dalekim i pokój bliskim”).

Sposób formułowania myśli przez autora sugeruje, że nie chodzi tutaj na pierw-
szym miejscu o pokój rozumiany jako brak wrogości pomiędzy poganami i Żydami 
czy też pomiędzy wyznawcami Chrystusa jednej i drugiej proweniencji. Wypowiedź 
2,17 nabiera bowiem właściwego znaczenia dopiero w kontekście komentującego 
ją zdania podrzędnego 2,18, rozpoczynającego się od spójnika łączności podrzęd-
nej o[ti, który występuje tu w funkcji epegzegetycznej47. Zdanie 2,18 ma zatem 
wyjaśnić co jest głównym celem Chrystusowego dzieła pojednania: o[ti diV auvtou/ 
e;comen th.n prosagwgh.n oi` avmfo,teroi evn e`ni. pneu,mati pro.j to.n pate,ra „Gdyż 
przez Niego/dzięki Niemu mamy przystęp jedni i drudzy w jednym Duchu do 
Ojca”. Podstawowym celem misji Jezusa było umożliwienie zarówno poganom 
jak i Żydom – określanym tutaj już nie jako „wy” i „my”, lecz jako „my”: e;comen 
… oi` avmfo,teroi – przystępu do Ojca.

Przystęp (prosagwgh,) do Ojca oznacza tu udział w obietnicy zbawienia. Przy-
stęp ten staje się możliwy evn e`ni. pneu,mati „w jednym Duchu”. Oznacza to, że 
Duch Święty jest również aktywny w Chrystusowym dziele pojednania ludzkości 

46 Por. A.T. Lincoln, The Church and Israel in Ephesians 2, “The Catholic Biblical Quarterly” 
49 (1987) 611.

47 Szerzej na temat użycia spójnika o[ti w takiej funkcji zob. D.B. Wallace, Greek Grammar 
beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids: Baker Pub Group 
1996, s. 459-460.
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z Ojcem i między sobą. Użyty tu liczebnik „jeden” kładzie nacisk na integrującą 
funkcję i moc Ducha Świętego, który we wspólnotach adresatów Listu do Efezjan 
ma zniwelować podziały na „wy” i „my”. Duch Święty jest jednoczącą mocą, która 
pochodzi od Boga, by uskuteczniać we wspólnotach wierzących Chrystusowe dzieło 
pojednania – uśmiercając wrogość ludzi do Boga i do samych siebie, i dzięki temu 
dając im przystęp do Ojca. Teologia trynitarna jest tu wyrażona w sposób nieco 
zawoalowany, ale funkcje osób Boskich są zasygnalizowane48 .

Jak należy rozumieć ów przystęp jednych i drugich do Ojca? Chodzi tu o na-
danie wierzącym w Chrystusa, którzy stali się uczestnikami Chrystusowego dzieła 
pojednania nowego statusu, umożliwiającego im wejście z Bogiem w nową ja-
kościowo relację. Bezpośredni adresaci owej obietnicy przystępu do Ojca, żyjący 
w kulturze świata śródziemnomorskiego pojmowali to nie tylko w kategoriach po-
bożności, lecz przede wszystkim jako ontyczne zjednoczenie – wejście wierzących 
w komunię w Ojcem, będącą przywilejem wszystkich wierzących w Chrystusa, 
zarówno żydowskiego jak i pogańskiego pochodzenia. Na zagadnienie to należy 
patrzeć również w perspektywie statusu pogan przed przyjęciem wiary w Jezusa, 
o którym mowa w 2,11-12. Z żydowskiego punktu widzenia poganie nie mogli mieć 
udziału w obietnicach przymierza. Nie mogli też uczestniczyć w kulcie sprawowa-
nym w jerozolimskiej świątyni (mur oddzielający dziedziniec pogan od dziedzińca 
Izraela). Poza tym zawarte w Prawie przepisy czystości i nieczystości czyniły z nich 
grzeszników wykluczonych z możliwości nawiązania z Bogiem kontaktu. Chrystu-
sowe dzieło pojednania znosi (dosł. burzy – zob. powyżej) wszystkie te przeszkody 
i w nowej ekonomii zbawienia zarówno Żydzi jak i poganie mają razem przystęp 
do Boga Ojca. Stają się adoptowanymi dziećmi Boga (zob. Ef 1,4-5; Rz 8,14-16)49 .

JESTEŚCIE MIESZKANIEM BOGA PRZEZ DUCHA: A’ (2,19-22)

Ostatni element struktury chiastycznej Ef 2,11-22 tworzą wersety 19-22 (A’) 
wchodzące w paralelny związek z wersetami początkowymi 11-12 (A). W A’ autor 
podejmuje zasygnalizowane w 2,11-12 tematy i progresywnie je rozwija, ukazując 
radykalnie odmienny status adresatów, którzy przyjęli wiarę w Jezusa. W elemen-
cie A (2,11-12) Paweł zwraca się do adresatów jako do „wy” (emfatyczne u`mei/j), 
ukazując ich stan jako tych, którzy z żydowskiego punktu widzenia byli według 
ciała (evn sarki,) nieobrzezanymi poganami, obcymi (xe,noi) i pozbawionymi obietnic 
przymierza zarezerwowanych dla Żydów50. Partykuła a;ra na początku wersetu 19., 

48 Pełniejsze rozwinięcie nauki o pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w dziele zbawienia 
znajduje się na przykład w drugim rozdziale księgi Dziejów Apostolskich.

49 Szerzej: E. Best, A Critical end Exegetical, s. 273-275.
50 Por. J.P. Heil, Ephesians, s. 126.
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inicjującego paralelny element A’ wraz z występującym po niej bezpośrednio spój-
nikiem koordynującym ou=n sygnalizuje, że Paweł będzie ukazywał teraz adresatom 
ich radykalnie nowy status, będący pochodną Chrystusowego dzieła pojednania, 
o którym mowa była w elementach BCDD’C’B’ (2,13-18). Czym ów radykalnie 
nowy status charakteryzuje się?

Należy tu zwrócić uwagę na metaforyczny język, którym autor się posługuje, 
oscylujący wokół tematyki domu i budowania51. We fragmencie Ef 2,19-22 aż sześ-
ciokrotnie pojawiają się morfemy wywodzące się od rdzenia oik: pa,roikoi (obcy/
przybysze), oivkei/oi (domownicy), evpoikodomhqe,ntej (budowniczy), oivkodomh, (bu-
dowla), sunoikodomei/sqe (budujecie razem), katoikhth,rion (miejsce przebywania)52 . 
Już sama koncentracja owych morfemów związanych z budowaniem miejsca 
wspólnego przebywania sugeruje czytelnikowi myślenie w kategoriach korpora-
tywnych, kolektywistycznych, a nie indywidualistycznych. Adresaci mają tworzyć 
jedność, wspólnotę, rodzinę.

Nowy status adresatów, będący owocem Chrystusowego dzieła pojednania, to 
status pełnoprawnych obywateli: „A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami 
(xe,noi kai. pa,roikoi), ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami 
Boga (sumpoli/tai tw/n a`gi,wn kai. oivkei/oi tou/ qeou/)” (2,19)53. Paweł odwołuje 
się tutaj do żydowskiego punktu widzenia, który wykluczał pogan z możliwości 
uczestnictwa w Bożych obietnicach. Wyrażenie xe,noi kai. pa,roikoi określa dwa 
możliwe statusy pogan z punktu widzenia religii Starego Testamentu. Słowo xe,noi 
desygnuje tych, którzy żyli na obszarach nie zamieszkanych przez Żydów. Nato-
miast pa,roikoi (dosł. ci bez domu) to poganie mieszkający wprawdzie na terenach, 
gdzie wyznawana jest wiara w Jahwe, ale pozbawieni możliwości przynależenia 
do etnicznej wspólnoty Jego wyznawców54. Chrystus poprzez dzieło pojednania, 
zrealizowane przez swoją krzyżową śmierć, anulował ten dawny status pogan (zob. 
rozwój argumentacji w BCDD’C’B’) i nadał im zupełnie nową tożsamość. Są oni 
obecnie współobywatelami świętych i domownikami Boga. Komentatorzy podają 
bardzo różne propozycje rozumienia owych świętych z Ef 2,19. Jedni uważają, 
że chodzi tutaj o Żydów w ogólności, inni twierdzą, że o wszystkich wyznawców 
Chrystusa, przynależących do różnych wspólnot, czy też generalnie o członków 
Kościoła, jeszcze inni są zdania, że owi święci to byty anielskie otaczające Boga 
w niebie55. Wydaje się – zwłaszcza w kontekście następującego zaraz potem pa-

51 D.C Smith słusznie twierdzi, że mamy w Ef 2,11-22 do czynienia z językiem kultycznym 
nawiązującym do jerozolimskiej świątyni. Zob. D.C Smith, Cultic Language in Ephesians 2:19-22, 
“Restoration Quarterly” 31 (1989), s. 201-217.

52 Zob. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 124.
53 Por. A.T. Lincoln, The Church and Israel in Ephesians 2, s. 614.
54 Septuaginta używa rzeczownika pa,roikoi również na określenie Żydów, którzy byli przyby-

szami w egipskiej niewoli i podczas babilońskiego wygnania (zob. np. Kpł 25,6.35; Pwt 23,7-8; Ps 
39,12).

55 Zob. T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 124.



216 KS. JANUSZ KRĘCIDŁO MS 

ralelnego określenia oivkei/oi tou/ qeou/ – że autor ma tutaj na myśli wszystkie te 
rzeczywistości, tzn. Kościół ziemski składający się zarówno z nawróconych Żydów 
jak i pogan oraz Kościół niebieski56. Zatem poganie, którzy byli obcy i wykluczeni, 
w nowej ekonomii zbawienia, dzięki Chrystusowemu dziełu pojednania, stali się 
pełnoprawnymi domownikami Boga, przynależącymi do Jego rodziny. Ten typ 
języka był bardzo nośny i zrozumiały dla ludzi zamieszkujących tereny basenu 
Morza Śródziemnego w owym czasie, gdyż odwoływał się bardzo konkretnie do 
sytuacji egzystencjalnej adresatów, dla których domostwo, rodzina, obywatelstwo 
były podstawowymi kategoriami określającymi tożsamość człowieka57 .

W wersetach 2,20-22 Paweł rozwija metaforę Bożej budowli, którą tworzą 
wyznawcy Chrystusa wywodzący się zarówno z Żydów jak i pogan. Opis tej 
budowli rozpoczyna się od scharakteryzowania jej fundamentu: „zbudowani 
(evpoikodomhqe,ntej) na fundamencie apostołów i proroków” (2,20a)58 . Participium 
aoristi passivi evpoikodomhqe,ntej „zbudowani” należy tu interpretować jako passi-
vum divinum – Budowniczym tej budowli jest sam Bóg. Użycie czasu przeszłego 
aorystu każe wnioskować, że z punktu widzenia autora owa budowla już została 
zbudowana, co wskazuje na to, że mamy do czynienia z perspektywą pokolenia 
chrześcijan, dla których Kościół jest już rzeczywistością ukonstytuowaną – z doj-
rzałą eklezjologią59. Fundamentem owej Bożej budowli są apostołowie i prorocy. 
Pierwszych z nich należy raczej utożsamiać z uczniami Jezusa, powołanymi przez 
Niego i będącymi świadkami zbawczych wydarzeń, a nie z wczesnochrześcijań-
skimi misjonarzami. Gdy idzie o drugi składnik fundamentu budowli Kościoła, to 
wydaje się, że Paweł nie pisze tutaj o prorokach Starego Testamentu, lecz o ludziach 
pełniących posługę (być może nie do końca zinstytucjonalizowaną) prorocką we 
wspólnotach wczesnochrześcijańskich. Przemawia za tym umieszczenie proro-
ków na drugim miejscu po apostołach oraz brak rodzajnika przed rzeczownikiem 
określającym ich tożsamość w wyrażeniu tw/n avposto,lwn kai. profhtw/n (20a)60 .

Kluczową funkcję w budowli, o której tu mowa pełni Chrystus: o;ntoj 
avkrogwniai,ou auvtou/ Cristou/ VIhsou/ „gdzie głowica węgła jest sam Chrystus Je-
zus” (2,20b). Genetivus absolutus o;ntoj avkrogwniai,ou, który przetłumaczyliśmy 
jako „gdzie kamieniem węgielnym” może być tu rozumiany właśnie jako kamień 
węgielny lub jako kamień szczytowy. W pierwszym wypadku metafora służyłaby 

56 Podobnie uważa np.: R. Schnackenburg, Epistle to the Ephesians, s. 121.
57 Szerzej zagadnienia te zostały przedstawione np. w artykule: J. Kręcidło, Inkulturacja chrześci-

jaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu, w: Nowy Testament a religie, 
pod red. I.S. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 89-118.

58 Mamy tutaj nieco inne zastosowanie metafory Kościoła jako budowli niż w 1 Kor 3,5-23, 
gdzie Chrystus jest ukazany jako jej fundament.

59 Podobnie: R. Schnackenburg, Epistle to the Ephesians. A Commentary, s. 122.
60 Z faktu braku rodzajnika przed profhtw/n i jego obecności przed avposto,lwn można również 

wyciągnąć gramatycznie poprawny wiosek, że obydwa morfemy desygnują o te same osoby. Zob. 
E. Best, A Critical end Exegetical, s. 281.
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ukazaniu Chrystusa jako najważniejszego kamienia położonego na fundamencie, by 
oprzeć na nim węgieł ściany i nadać całej budowli właściwą orientację (zob. np. Iz 
28,16)61. Grecki przymiotnik avkrogwniai/oj, a, on można jednak tłumaczyć również 
jako „kamień szczytowy” czyli kamień zwieńczenia całego budynku. Takim kamie-
niem był np. tzw. klucz, czyli centralny najwyżej położony kamień w sklepieniu 
łukowym, nadający stabilność i integralność całej budowli62. Rozumienie avkrogwniai/
oj jako kamienia węgielnego kładłoby nacisk na związek Chrystusa z fundamentem, 
tzn. z apostołami i prorokami. Natomiast przyjęcie, że chodzi tu o kamień szczy-
towy współgra z rozumieniem Chrystusa jako centralnej postaci, dzięki której cała 
budowla Kościoła zachowuje spójność i integralność63. Takie rozumienie współgra 
z funkcją, która przypisuje autor Chrystusowi w Ef 2,22: „I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła”. Najlepszym 
rozwiązaniem będzie uwzględnienie owej dwuznaczności i przyjęcie dwóch teolo-
gicznie dopełniających się sensów przymiotnika avkrogwniai/oj. Chrystus ukazany 
jest tutaj jako centralny element budowli, którą jest Kościół.

Myśl tę kontynuuje Paweł w kolejnych dwóch wersetach (21-22, które inicjuje 
identycznym wyrażeniem evn w-| („w, którym”) odnoszącym się strukturalnie do 
Cristou/ VIhsou/ w 2,20. Pierwsze z tych zdań ma charakter ogólny, podkreśla-
jący rolę Chrystusa w Bożej budowli, drugie zaś aplikuje treść nauki zawartej 
w Ef 2,11-22 do adresatów Listu. Wyrażenie evn w-| pa/sa oivkodomh. sunarmologoume,nh 
„W Nim zespalana cała budowla” w 2,21a wyjaśnia jeszcze raz, że to Chrystus 
jest gwarantem trwania owej budowli jako całości. Participuum praesentis passivi 
sunarmologoume,nh64 należy tu interpretować jako passivum divinum – to Bóg jest 
tym, który buduje ową budowlę jako koherentną strukturę w Chrystusie (evn w-|). 
Aspekt prezentyczny tego imiesłowu każe wyciągnąć wniosek, że budowla ta nie 
jest dokończona, a proces jej powstawania jest nieustannie w trakcie dynamicznej 
realizacji. Budowla ta – Kościół – ma coraz bardziej stawać się „świętą świątynią”: 
au;xei eivj nao.n a[gion evn kuri,w| „wzrasta na świątynię świętą w Panu”. Przyimek 
eivj wskazuje tu kierunek rozwoju – budowla ma coraz bardziej stawać się „świętą 
świątynią” poprzez osobiste uświęcenie swych części składowych, które dokonuje 
się „w Panu” (evn kuri,w). Wyrażenie „w Panu” można tu logicznie odnieść albo 
do Boga Ojca, albo do Chrystusa65. W kontekście uprzednim Ef wyrażenie evn 

61 Za takim rozwiązaniem opowiada się większość tłumaczy i komentatorów tego tekstu. Zob. 
np. E. Best, A Critical end Exegetical, s. 126; R. Schnackenburg, Epistle to the Ephesians, s. 124.

62 Zob. C. Reynier, L’épître aux Éphésiens, s. 101.
63 Za takim rozwiązaniem opowiada się np. J.P. Heil, Ephesians. Empowerment to Walk in Love 

for the Unity of All in Christ, 127-128. Zob. też: M. Bouttier, L’Épître de Saint Paul aux Éphésiens, 
Geneva: Labor et Fides 1991, s. 129-130.

64 Termin ten występuje w całym NT jedynie w Ef 2,21 i 4,16. Zob. C. Reynier, L’épître aux 
Éphésiens, s. 101.

65 Tytuł ku,rioj przysługujący w Starym Testamencie Bogu Jahwe, w pierwotnym Kościele 
przenoszony był na Chrystusa.
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kuri,w pojawiło się tylko jeden raz w 1,15, gdzie odnosiło się do Jezusa, dlatego też 
wydaje się, że zamiar pragmatyczny autora zmierza tu ku ukazaniu, że budowanie 
przez adresatów – Żydów i pogan – jednej wspólnej „świętej świątyni” Kościoła 
dokonuje się na drodze osobistej partycypacji w świętości Chrystusa, poprzez ścisłe 
zjednoczenie z Nim i między sobą.

Werset 22, zamykający i podsumowujący całą argumentację autora w 2,11-22 
należy widzieć jako eklezjologiczną aplikację teologii pojednania w Chrystusie, roz-
wijanej w kontekście uprzednim, do aktualnej sytuacji adresatów Listu. Paweł po-
nownie zwraca się do adresatów u`mei/j („wy”) uświadamiając im co wynika z tego, 
że są beneficjentami Chrystusowego dzieła pojednania: oni, poganie w Chrystusie 
również „współbudują” Bożą świątynię – Kościół: evn w-| kai. u`mei/j sunoikodomei/
sqe. Czasownik w stronie biernej w czasie teraźniejszym sunoikodomei/sqe „jesteście 
współbudowani” należy tutaj interpretować jako passivum divinum – podmiotem 
owego budowania, które dokonuje się w Chrystusie jest Bóg Ojciec (identyczna 
sytuacja jak w paralelnym wersecie 2,21). Aspekt czasu teraźniejszego tego cza-
sownika wskazuje zaś na to, że owo budowanie nie jest ostatecznie ukończone, 
lecz nadal trwa. Forma czasownika złożonego sunoikodomei/sqe (przedrostek sun) 
odnosi się logicznie do pierwotnej separacji „Żydzi – poganie”, która jest lejtmo-
tywem całego wywodu 2,11-22, a nie do pogan traktowanych jako indywidualne 
osoby. Budowla zatem, którą tworzą w Chrystusie nawróceni na chrześcijaństwo 
poganie wspólnie z wiernymi pochodzenia żydowskiego ma być mieszkaniem 
Boga Ojca, określanym w poprzednim wersecie jako świątynia. Dopiero cała bu-
dowla, składająca się zarówno z nawróconych na wiarę w Chrystusa Żydów jak 
i z pogan jest Bożą świątynią66. Akcent położony jest tutaj na aspekt korporatywny 
wspólnoty Kościoła.

Na koniec Paweł podkreśla, że proces budowy w Chrystusie Bożej świątyni 
składającej się z obydwu stron podzielonej ludzkości (Żydów i pogan) dokonuje się 
przy asystencji Ducha Świętego (evn pneu,mati)67. To Duch Święty dostarcza energii 
do budowania świątyni Kościoła68. Zatem w 2,21-22 mamy wyraźne przesłanki 
teologii trynitarnej – w budowaniu Bożej świątyni – wspólnego domu wyznawców 
Chrystusa pochodzenia żydowskiego i pogańskiego – czynny udział biorą wszyst-
kie osoby Boskie. Duch Święty reprezentuje Bożą obecność i moc w budowaniu 
„świętej świątyni” Kościoła, wspólnego domu Żydów i pogan, którzy przyjęli 
wiarę w Chrystusa.

66 Podkreśla to również: J.W. Hayford, D.P. Seemuth, Ephesians and Colossians, s. 56-57; 
T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 128.

67 Zagadnienia interpretacyjne związane z tym wyrażeniem omawia np. L. Morris, Expository 
Reflections on the Letter to the Ephesians, s. 85.

68 Tam T.R. Yoder Neufeld przekonująco argumentuje, że wyrażenie evn pneu,mati należy tu 
interpretować jako desygnat Ducha Świętego a nie jako metaforyczne określenie siły duchowej. Zob. 
T.R. Yoder Neufeld, Ephesians, s. 127.
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PODSUMOWANIE

Celem artykułu była analiza egzegetyczna perykopy Ef 2,11-22 mająca za 
zadanie eksplorację obecnej w niej teologii pojednania. Punktem wyjścia do dal-
szych analiz było uargumentowanie, że perykopa ta ma strukturę chiastyczną 
ABCDD’C’B’A’ oraz ukazanie, że tematyka pojednania podzielonej ludzkości 
w Chrystusie jest centralnym motywem tego tekstu, wokół którego oscylują i z któ-
rym organicznie wiążą się wszystkie inne tematy. Na początku autor Listu do Efe-
zjan ukazuje adresatom ich status z punktu widzenia Żydów Starego Testamentu 
(2,11-12). Byli oni nieobrzezanymi poganami pozbawionymi Boga i Jego obietnic, 
postrzeganymi jako wrogowie. Dzięki Chrystusowi – przez Jego krew – który obie 
części ludzkości uczynił jednością, ludzie ci stali się bliscy (2,13-15a), gdyż Chry-
stus z dwóch rodzajów ludzkości uczynił jednego nowego człowieka (2,15bc-16). 
Dokonał tego, pojednując wszystkich ludzi – jednakowo Żydów i pogan – z Bogiem 
poprzez ofiarę ze swojego życia złożoną na krzyżu. Przez swoje dzieło pojednania 
Chrystus dał zjednoczonej ludzkości przystęp do Boga Ojca w Duchu Świętym 
(2,17-18). Pojednanie podzielonej ludzkości między sobą stało się zatem możliwe 
dzięki temu, że obydwie wrogie strony zostały najpierw pojednane przez Chrystusa 
z Bogiem. Dzięki Chrystusowemu dziełu pojednania poganie przestali być obcy 
Bogu i stali się współobywatelami oraz domownikami Boga, budując razem z na-
wróconymi Żydami w Chrystusie jedną „świętą świątynię”, stanowiącą mieszkanie 
Boga przez Ducha, czyli Kościół (2,19-22).

S ł o w a  k l u c z o w e: List do Efezjan, pojednanie, chrystologia, soteriologia, eklezjologia.

Reconciliation of divided humanity with God by Jesus’ death on the cross. 
Development of Christological, soteriological and ecclesiological argumentation 

in Eph 2:11-22

S u m m a r y

The article aims at an exegetical exploration of the theme of reconciliation in Eph 
2:11-22. First it is argued that the passage has chiastic literary structure (ABCDD’C’B’A’). 
Reconciliation is in the structure a central (pivotal) theme around which go all other theo-
logical motifs. The first element of pragmatic strategy of the author in Eph 2:11-22 is to 
show the condition of the addressee of the letter from the point of view of the Old Testament 
religion. As Gentiles they were deprived of God and His salvific promises. Thanks to the 
work of reconciliation accomplished by Christ’s death on the cross, both previously divided 
parts of the world (namely Gentiles and Jews) have become one. Christ’s work of reconcil-
iation restores above all the relationship of each hostile group with God. The reconciliation 
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between the two groups is a consequence of their prior reconciliation with God by Christ 
in the Holy Spirit (Trinitarian theology). Thanks to Christ’s work of reconciliation Gentiles 
are not strangers to God any more but together with the faithful Christians of Jewish origin 
form one “holy temple”, “Gods dwelling through the Spirit”, namely the Church.

K e y  w o r d s: Letter to Ephesians, reconciliation, Christology, soteriology, ecclesiology.

Die Versöhnung der zerrissenen Menschheit mit Gott durch den Kreuzestod 
Christi. Die Entwicklung der christologischen, soteriologischen und 

ekklesiologischen Argumentation in Eph 2,11-22

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Gegenstand dieses Artikels ist eine exegetische Analyse der Perikope Eph 2,11-22, 
in der die Thematik der Versöhnung umfassend behandelt wird. Der Autor bemerkt zuerst, 
dass dieses Fragment eine chiastische Struktur aufweist: ABCDD’C’B’A’. Das Thema 
der Versöhnung ist in dieser Struktur das zentrale theologische Motiv, um das herum alle 
anderen Motive kreisen. Das erste Element der pragmatischen Strategie des Verfassers des 
Epheserbriefes in der Perikope 2,11-22 ist die Aufzeichnung der Kondition der heidnischen 
Adressaten vom Standpunkt der Religion des alttestamentlichen Israels aus. Sie waren fern 
von Gott und seinen Heilsverheißungen. Dank des Versöhnungswerkes, das sich durch 
den Kreuzestod Christi ereignete, wurden die beiden bisher getrennten Teile der Mensch-
heit (Heiden und Juden) vereint. Das Versöhnungswerk Christi verbessert vor allem das 
Verhältnis zu Gott der beiden verfeindeten Seiten. Die Versöhnung zwischen den beiden 
Seiten des Konflikts ist ein Resultat ihrer vorherigen Versöhnung mit Gott durch Christus 
im Heiligen Geist (trinitarische Theologie). Dank des christlichen Versöhnungswerkes 
sind die Heiden nicht mehr Gott gegenüber fremd, sondern gemeinsam mit den Christen 
jüdischer Abstammung bilden sie den einen „Heiligen Tempel“, die „Wohnstätte Gottes 
durch den Geist“, also die Kirche.

S c h l ü s s e l w o r t e: Epheserbrief, Versöhnung, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie.



STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 10 (2015)

PAWEŁ SOKOŁOWSKI

PANENTEIZM JAKO POSTMODERNISTYCZNE OBJAWIENIE?  
KILKA UWAG KRYTYCZNYCH  

NA MARGINESIE KSIĄŻKI DAVIDA RAY’A GRIFFINA  
„PANENTHEISM AND SCIENTIFIC NATURALISM”

W teologii katolickiej, w mniejszym bądź zdecydowanie większym zakresie, 
obecne są wszystkie trzy terminy, występujące w tytule niniejszego artykułu: pan- 
enteizm, postmodernizm, objawienie. Nie ulega wątpliwości, że każde z tych pojęć 
ma odrębny zakres znaczeniowy, a zatem ich desygnaty nie są tożsame. Połączenie 
tytułowych pojęć zwrotem „jako”, zakończone znakiem zapytania, sugeruje, że 
poddaje się w wątpliwość próbę ich utożsamienia. Mówiąc inaczej, pozostawienie 
tych terminów w formie stwierdzenia stanowić może naruszenie (czy też podwa-
żenie) pewnego porządku teologicznego. Powstaje pytanie: na czym miałoby ono 
dokładnie polegać? Odpowiedź tylko z pozoru wydaje się łatwa. Wymaga ona 
zaprezentowania wielu bardziej szczegółowych kwestii, ich oceny, a także krytyki.

Wśród tych trzech pojęć na zdecydowanie największą uwagę zasługuje pojęcie 
objawienia. Jego rola i znaczenie wiąże się z dwoma porządkami poznania, na które 
wskazuje Magisterium Ecclesiae. W pierwszym porządku człowiek za pomocą ro-
zumu może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Drugi porządek 
to właśnie porządek objawienia Bożego1. Tutaj ludzkie możliwości poznawcze 
okazują się niewystarczające, bowiem przedmiotem poznania są „tajemnice zakryte 
w Bogu, których nie można poznać bez objawienia Bożego”2. Z kolei inicjatywa 
objawienia należy całkowicie do Boga3. To On pierwszy wychodzi do człowieka, 
by podjąć z nim zbawczy dialog i zaprosić go do udziału w Boskiej naturze4 .

W ostatnich czasach w teologii, również w teologii fundamentalnej, coraz 
większe zainteresowanie, ale i pewne obawy, budzi zjawisko postmodernizmu5 . 

1 Por. Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, w: Brevia-
rium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań: Księgarnia 
św. Wojciecha 1988, nr 60.

2 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, nr 60.
3 „Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi” 

(Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994, nr 50).
4 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum, w: 

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań: Pallottinum 2002, nr 2.
5 Zob. np.: J.A. Bonsor, History, Dogma, and Nature: Further Reflections on Postmodernism
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Szerzej będzie o nim jeszcze mowa. W tym miejscu należy jedynie zwrócić uwagę, 
iż św. Jan Paweł II odniósł się do tego terminu w encyklice Fides et ratio. Wskazał, 
iż postmodernizm głosi m.in. kres wszelkich pewników, włącznie z kresem pew-
ników wiary. Papież podkreślił, iż nihilizm, jaki stoi za rezygnacją z pewników, 
wiedzie ostatecznie ku rozpaczy. Wskazał jednocześnie, iż na uwagę zasługują 
nurty myślowe odwołujące się do zjawiska postmodernizmu. Ponadto Ojciec Święty 
uwrażliwił na wyzwania, jakie postmodernizm niesie dla teologii6 .

Przedmiotem najmniejszego zainteresowania w teologii jest natomiast panen-
teizm. Jego zwolennicy utrzymują, iż świat stanowi element składowy Boga, który 
swą naturą przekracza rzeczywistość. Świat, czyli wszystko (gr. pan), jest niejako 
w (en) Bogu (theos). Taka koncepcja ma wyrażać kompromis między poglądami na 
rzecz transcendencji Boga a panteizmem7. Mówiąc bardziej szczegółowo, koncepcja 
ta ma stanowić pewne rozwiązanie między tradycyjnym teizmem, który akcentuje 
zwłaszcza pluralizm bytów niekoniecznych, przygodnych oraz transcendencję 
Boga, a panteizmem (w nim z kolei akcentuje się monizm i immanencję Boga 
w świecie, co podkreślała choćby filozofia B. Spinozy)8 .

Przedstawione analizy, choć skrótowe, nie dały jeszcze odpowiedzi na pytanie 
o związek panenteizmu z objawieniem. Według Davida Ray’a Griffina, jednego 
z czołowych współczesnych przedstawicieli protestanckiej teologii procesu9, związek 
taki jednak istnieje. W książce Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking 
Evil, Morality, Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study 
of Religion10 podkreśla on, iż panenteizm stanowi treść Bożego objawienia, które 
następowało głównie poprzez doświadczenie religijne, moralne, a także naukowe 
i filozoficzne przez mniej więcej ostatnie dwa stulecia. Dlaczego jednak Griffin doo-

and Theology, „Theological Studies” 55 (1994) nr 2, s. 295-313; Postmodernizm: wyzwanie dla 
chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań: Pallottinum 1995; S. Wendel, Postmoderne Theologie? 
Zum Verhältnis von christlicher Theologie und postmoderner Philosophie, w: Fundamentaltheologie. 
Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen, red. K. Müller, Regensburg: Verlag F. Pustet, 
1998, s. 193-214; I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz: 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2010; A. Perzyński, Stare bukłaki i nowe wino. „Intellectus 
fidei” w ponowoczesnym świecie, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 45 (2012), s. 43-52; 
Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem, red. W. Szukalski, Biblioteka Teologii 
Fundamentalnej 8, Bydgoszcz: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce 2013.

6 Por. Encyklika Fides et ratio, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji 
Krakowskiej 1996, nr 91-92.

7 Zob. M. Ciszewski, Panenteizm, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 14, Lublin: 
KUL 2010, kol. 1210. Zob. także: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tł. T. Miesz-
kowski, P. Pachciarek, Warszawa: PAX 1987, kol. 313.

8 J. Wojtysiak, Panenteizm w związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i in-
nych przedstawicieli „zwrotu panenteistycznego”, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2012) z. 4, s. 315.

9 Do pozostałych przedstawicieli tej teologii należą: John Boswell Cobb Jr., Schubert Ogden, 
Catherine Keller, Philip Clayton, a także Henry Nelson Wieman, Bernard Loomer, Daniel Day Williams, 
Bernard Eugene Meland, Norman Pittenger, William A. Beardslee, Ewert Cousins, Peter Hamilton.

10 Claremont: Process Century Press 2014.
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kreśla to objawienie przymiotnikiem „postmodernistyczne”? Według niego jest ono 
postmodernistyczne w tym zakresie, że – choć zawiera centralne prawdy – wykracza 
poza dominujące światopoglądy wczesnej i późnej nowożytności11. Tego typu opinie 
zamieszcza Griffin w rozdziale I wspomnianej pracy12. Oczywiście, książka ta za-
wiera znacznie więcej poglądów, z którymi – z punktu widzenia katolickiej teologii 
fundamentalnej – należałoby polemizować. W tym artykule zaprezentowane jednak 
zostaną poglądy amerykańskiego filozofa i teologa oscylujące wokół problematyki 
objawienia. Jak wiadomo, problematyka ta, a zwłaszcza wiarygodność objawienia, 
stanowi główny przedmiot teologii fundamentalnej.

Powyższe twierdzenia domagają się bardziej szczegółowego wyjaśnienia oraz 
oceny. Szerszej prezentacji domaga się nie tylko osoba ich autora, lecz także teologia 
procesu, za przedstawiciela której jest on uważany (punkt 1). Dopiero na tym tle bę-
dzie można w sposób bardziej zrozumiały ukazać koncepcję panenteizmu (punkt 2) 
oraz postmodernizmu i objawienia w ujęciu Griffina (punkt 3). W ostatnim punkcie 
zamieszczona zostanie ocena i krytyka przedstawionych poglądów. Z pewnością 
krytykę tę można by zamieszczać w trakcie referowanych poglądów, jednak w tym 
wypadku takie rozwiązanie przerywałoby myśl Griffina, która – trzeba przyznać 
– koncentruje się na dość trudnej problematyce. Warto jeszcze dodać, że ocena 
teologii procesu, budzącej zresztą skrajne opinie13, nie będzie pierwszorzędnym 
celem niniejszego artykułu. Chodzić będzie raczej o odpowiedź na pytanie, czy 
wnioski Griffina są dopuszczalne z teologiczno-fundamentalnego punktu widzenia.

1. DAVID RAY GRIFFIN I TEOLOGIA PROCESU

David Ray Griffin (ur. 1939 r.) jest amerykańskim metodystą, filozofem oraz 
teologiem procesu. W 1963 r. rozpoczął studia w Claremont School of Theology. 
Początkowo uczęszczał na seminarium poświęcone religiom wschodnim, lecz 
z czasem zaczął uczestniczyć w seminarium prowadzonym przez J.B. Cobba Jr. 

11 „It is «postmodern» in that it goes beyond, while incorporating the central truths of, the 
dominant worldviews of the early modern and late modern periods” (R. Griffin, Panentheism and 
Scientific Naturalism, Claremont, s. 13).

12 Warto dodać, iż rozdział ten, zatytułowany Panentheism: A Postmodern Revelation, jest 
przepracowaną wersją artykułu, który ukazał się w książce In Whom We Live and Move and Have Our 
Being. Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World (Grand Rapids-Cambridge: 
William B. Eerdmans Publishing 2004, s. 36-47).

13 R.H. Nash wskazuje, że teologia procesu jest przez jej zwolenników uznawana za najistot-
niejszy element i wytwór chrześcijańskiej myśli począwszy od pierwszego wieku. Z kolei jej krytycy 
– podkreśla – uznają ją za „najbardziej niebezpieczną herezję, jaka obecnie zagraża chrześcijańskiej 
wierze” (R.H. Nash, Introduction, w: Process Theology, red. R.H. Nash, Grand Rapids: Baker Aca-
demic 1989, s. IX).
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na temat filozofii A.N. Whiteheada i jej doniosłości dla religii14. W 1970 r. Griffin 
uzyskał doktorat na Claremont Graduate School15. Do 1973 r. wykładał teologię 
na University of Dayton. W tym samym roku – na zaproszenie Cobba – powrócił 
do Claremont, pomagając współtworzyć Center for Process Studies. Praca w ni-
niejszym centrum stanowiła jeden z największych impulsów w jego intelektual-
nym rozwoju. W 1983 r. założył Center for a Postmodern World w Santa Barbara 
w Kalifornii16 . Z kolei w latach 1987-2004 był redaktorem serii State University of 
New York Press Series in Constructive Postmodern Philosophy17 . W 2004 r. Griffin 
przeszedł na emeryturę. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora wspomniane-
go Center for Process Studies. Warto dodać, iż był on także profesorem filozofii 
religii i teologii w Claremont School of Theology, a także w Claremont Graduate 
University (Kalifornia).

Co ciekawe, początki teologii Griffina wiążą się z osobą niemieckiego teologa 
W. Pannenberga. Otóż uczestnicząc w Mainz w wykładach i seminariach prowa-
dzonych przez tego teologa, autor książki Panentheism and Scientific Naturalism 
zaczął prowadzić notatnik, zapisując w nim myśli Pannenberga, z którymi nie do 
końca się zgadzał, oraz sugerowane przez siebie rozwiązania18 .

Warto zwrócić uwagę, iż Griffin miał możliwość poznania – oprócz Pannenber-
ga – także Th.J.J. Altizera, przedstawiciela tzw. teologii śmierci Boga19, z którym 
wydał książkę John Cobb’s Theology in Process20. Jednak najbardziej owocne 
okazało się spotkanie z J.B. Cobbem Jr. (Griffin przez pewien czas był nawet jego 
asystentem21). Pomiędzy obydwoma myślicielami zawiązała się nić porozumienia. 
Rezultatem podjętej współpracy była napisana wspólnie książka Process Theology. 
An Introductory Exposition, uznawana obecnie za reprezentatywną dla całej teologii 
procesu22. Warto jeszcze nadmienić o współpracy Griffina z filozofem Donaldem 

14 D.R. Griffin, My Intellectual Journey, w: Reason and Reenchantment. The Philosophical, 
Religious, and Political Thought of David Ray Griffin, red. J.B. Cobb Jr., R. Falk, C. Celler, Clare-
mont: Process Century Press 2013, s. 332-335.

15 Poprawioną wersją doktoratu jest książka A Process Christology (Philadelphia 1973). Szerzej 
zob. G. Dorrien, The Making of American Liberal Theology: Crisis, Irony, and Postmodernity. 1950-
2005, Louisville-London: Westminster John Knox Press 2006, s. 231-232.

16 D.R. Griffin My Intellectual Journey, s. 341. Zob. też: N.R. Howell, David Ray Griffin, w: 
A New Handbook of Christian Theologians, red. D.W. Musser, J.L. Price, Nashville: Abingdon Press 
1996, s. 171-172.

17 D.R. Griffin, Reconstructive Theology, w: The Cambridge Companion to Postmodern The-
ology, red. K.J. Vanhoozer, Cambridge: Cambridge University Press 2003, s. 94.

18 R. Griffin, My Intellectual Journey, s. 336.
19 Zob. P. Sokołowski, Śmierci Boga teologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin: KUL 

2013, kol. 259-261.
20 Philadelphia: Westminster Press 1977.
21 D.R. Griffin, My Intellectual Journey, 338.
22 Philadelphia: Westminster Press 1976. Zob. I. Trethowan, Process Theology and Christian 

Tradition, Still River: St. Bede’s Publications 1985, s. 3.
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W. Sherburnem, której efektem było skorygowane wydanie dzieła A.N. Whiteheada 
Process and Reality23 .

W swojej twórczości naukowej Griffin zajmuje się głównie dwoma zagad-
nieniami. Pierwsze z nich to Bóg i problem zła, a drugie – postmodernistyczny 
światopogląd24. W zakresie tego drugiego zagadnienia podejmuje takie kwestie, 
jak: postmodernistyczna teologia, naukowy naturalizm, jego synteza z wiarą. Za-
gadnienia te interpretuje i rozwija po linii teologii procesu.

Czym zatem jest ta teologia? Na początku należy wyjaśnić, że teologia procesu 
(process theology) wraz z filozofią procesu (process philosophy) tworzą tzw. myśl 
procesu (process thought), nazywaną niekiedy także systemem procesu (process 
system). Często też teologię procesu określa się mianem procesualnej (podobnie 
jak filozofię procesu), a jej (ich) przedstawicieli nazywa się procesualistami25 .

Nie jest łatwo oddać istotę teologii procesu w sposób na tyle zrozumiały, by 
uniknąć bardzo trudnego i hermetycznego języka tej teologii26. W tym celu autorzy 
(nawet sami filozofowie i teologowie procesu) dosyć często posługują się metaforą. 
Czyni tak np. J.A. Keller, który w sugestywny sposób przedstawia różnicę między 
metafizyką tradycyjną, charakterystyczną dla dotychczasowego chrześcijaństwa 
(zwaną też teizmem tradycyjnym bądź klasycznym), a procesualną. Metafizykę 
tradycyjną przyrównuje do dwóch poziomów. Jeden poziom, niższy, tworzą istoty 

23 New York 19783. Obecnie wydanie to uważa się za klasyczne. Zob. także: D.R. Griffin, My 
Intellectual Journey, s. 343.

24 N.R. Howell, David Ray Griffin, s. 172.
25 Zob. np. M. Słomka, Procesualizm, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 16, 

Lublin: KUL 2012, kol. 433-435.
26 Dla przykładu, D.R. Griffin podaje (dość trudne do zrozumienia dla czytelnika niezaznajomio-

nego z tematem) główne cechy teologii procesu: 1o praktyka jako główne kryterium w rozstrzyganiu 
adekwatności twierdzeń filozoficznych i teologicznych (pragmatyzm); 2o wszechdoznaniowość (jako 
przekonanie, że byty aktualne posiadają pewne elementy spontaniczności i doświadczenia) łącząca 
się z tzw. dwoistością organizacyjną; 3o teoria pozazmysłowej percepcji – postrzeganie zmysłowe 
nie jest jedynym sposobem poznania, bardziej podstawowe jest niezmysłowe ujęcie; 4o wszystkie 
trwające w czasie byty są indywidualnie zorganizowanymi grupami poszczególnych doświadczeń; 
5o pogląd o relacjonalności rzeczywistości – byty aktualne są powiązane wewnętrznie i zewnętrznie; 
6o teizm naturalistyczny – działanie Boga w świecie nie ma nigdy charakteru nadprzyrodzonego, lecz 
jest częścią zwyczajnych procesów przyczynowych świata; 7o teizm dwubiegunowy – każdy byt, 
w tym Bóg, ma naturę dwubiegunową (D.R. Griffin, Process Theology and the Christian Good News. 
A Response to Classical Free Will Theism, w: Searching for an Adequate God. A Dialogue between 
Process and Free Will Theists, red. J.B. Cobb, Jr., C.H. Pinnock, Grand Rapids: William B. Eerdmans 
Publishing 2000, s. 3-7).

Ogólne opracowania teologii procesu zob. np.: M. Welker, Prozesstheologie, w: Theologische 
Realenzyklopädie, red. G. Müller, t. 27, Berlin-New York: Walter de Gruyter 1997, s. 600-604; 
M. Patalon, Wprowadzenie, w: J.B. Cobb, Jr., Teologia procesu. Wybrane zagadnienia w formie pytań 
i odpowiedzi, tł. J. Dąbrowska-Patalon, M. Patalon, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 
2008, s. 7-51; R. Haskell, Process Theology. A Christian Option or a New Religion?, „Evangelical 
Review of Theology” 36/4 (2012), s. 302-315; P. Sokołowski, Procesu teologia, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 16, kol. 431-433.
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stworzone, trwające pewien odcinek czasu (zwierzęta, rośliny, komórki, atomy), 
wchodzące między sobą w interakcje przyczynowe. Drugi poziom, wyższy, to 
Bóg oraz inne byty nadprzyrodzone. W tradycyjnej metafizyce Bóg – podkreśla 
Keller – interweniuje na poziomie stworzeń tylko sporadycznie, jednak zawsze 
jest to interwencja dokonana z wyższego poziomu. Z kolei metafizyka teizmu 
procesualnego jest jednopoziomowa, tzn. Bóg i stworzenia znajdują się na tym 
samym poziomie27 .

Zarysowana tu w metaforyczny sposób różnica między metafizyką klasycznego 
teizmu a metafizyką myśli procesu domaga się przynajmniej ogólnego wyjaśnienia. 
Pozwoli ono na dalsze przybliżenie istoty teologii procesu. Otóż w metafizyce te-
izmu procesualnego występują pewne podstawowe założenia. Są one następujące:

1o cała rzeczywistość składa się ze zdarzeń, które się stają (jako opozycyjnych 
do bycia), a nie z rzeczy;

2o każde zdarzenie oddziałuje na inne tak, że zdarzenia są ze sobą powiązane.
Te ogólne założenia legły u podstaw filozofii procesu Alfreda Northa Whitehe-

ada (1861-1947), a także jego kontynuatora Charlesa Hartshorne’a (1897-2000). 
W ujęciu Whiteheada zmiana, powstawanie i ginięcie stanowią cechę tego, co 
rzeczywiste. Cały świat jest w nieustannym rozwoju, czyli w procesie. Ponadto 
Whitehead za najbardziej podstawowe jednostki rzeczywistości uznał (i tu trze-
ba odwołać się do terminologii filozofii procesu) byty aktualne (actual entities), 
nazywane również zdarzeniami aktualnymi (actual occasions). W jego ujęciu są 
one bytami momentalnymi, nieciągłymi i niepodzielnymi28 i powstają w rezultacie 
procesu zwanego zrastaniem się, zrostem lub konkretyzacją (concrescence). Byty 
aktualne, które zakończyły proces stawania się, uzyskują stan określany przez Whi-
teheada mianem spełnienia (satisfaction), stają się także składową dla następnych 
bytów aktualnych29. Tego typu włączenie w proces zrastania się (konkretyzacji) 
kolejnego bytu aktualnego odbywa się za pomocą specyficznych operacji zwanych 
ujęciami (prehension)30 .

Co istotne, tym zasadom metafizycznym podlega także Bóg. Za Whiteheadem 
teologowie procesu przyjęli rozróżnienie na Jego naturę pierwotną (primordial na-
ture) i konsekutywną, czyli wtórną (consequent nature). W naturze pierwotnej Bóg 
ma być siedliskiem wiecznych przedmiotów (eternal objects), przez które wyznacza 
stającym się bytom tzw. cele podmiotowe. Naturze pierwotnej Boga brak jednak 
pełnej aktualności i samoświadomości. Cechy te przysługiwać mają dopiero wtórnej 
naturze Boga. Jest ona zespołem ujęć fizycznych (czyli ujmowane są byty aktualne) 
z obrębu świata aktualnego. Dzięki temu wtórna natura Boga zyskuje pełną aktu-
alność i samoświadomość. W związku z tym Bóg jest również bytem aktualnym, 

27 J. Keller, Problems of Evil and the Power of God, Aldershot-Burlington: Ashgate 2007, s. 136.
28 A.N. Whitehead, Process and Reality, passim.
29 Tamże. Zob. też: M. Piwowarczyk, Whitehead Alfred North, w: Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 9, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 748.
30 M. Piwowarczyk, Whitehead Alfred North, w: Powszechna encyklopedia, t. 9, s. 748.
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który się staje, wchłania w siebie świat, doświadcza jego cierpienia. Ponadto Bóg 
współoddziałuje ze światem i jest równocześnie przez świat współtworzony31. Dla 
teologii procesu tym, co istnieje koniecznie, nie jest po prostu Bóg (jak utrzymuje 
tradycyjny teizm) albo jedynie świat (jak chce tego ateizm), lecz Bóg i świat32 .

Ta bardzo skrótowa charakterystyka teologii procesu zostanie nieco poszerzona 
podczas omawiania zasygnalizowanych w tytule niniejszego artykułu zagadnień, 
na których koncentruje się w swej najnowszej książce D.R. Griffin.

2. PANENTEIZM

Jak zaznaczono, teologia procesu utrzymuje, iż Bóg i świat istnieją koniecznie. 
To stanowisko – twierdzi Griffin – można opisać słowami Ch. Hartshorne’a, że 
Bóg jest „duszą wszechświata”33. Ponadto Griffin wskazuje, iż termin „panenteizm” 
łączy się z XIX-wiecznym niemieckim filozofem Carlem Friedrichem Christia-
nem Krausem34. Termin ten – podkreśla – odnosi się do koncepcji, w której nasz 
świat istnieje w obrębie boskiego bycia35. Amerykański procesualista podkreśla 
także, iż panenteizm – mówiąc, że świat jest w Bogu – odróżnia się od panteizmu, 
utożsamiającego Boga ze światem. Stwierdzenie, że świat jest w Bogu, różnicuje 
także panenteizm i wszystkie formy tradycyjnego teizmu, podkreślające stworzenie 
świata ex nihilo. Będzie o tym jeszcze mowa.

Jak zaznaczono, dla Griffina panenteizm jako treść postmodernistycznego 
objawienia wykracza poza światopoglądy wczesnej i późnej nowożytności. Jakie 
były to jednak światopoglądy?

Pierwszy z nich reprezentuje wczesnonowożytny supranaturalizm. Amerykań-
ski procesualista zaznacza, że cechą charakterystyczną tego światopoglądu był 

31 Zob. J. Herbut, Filozofia procesualna Alfreda N. Whiteheada, w: Filozofować dziś. Z badań 
nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego 1995, s. 203-204; J. Piwowarczyk, Whitehead Alfred North, w: Powszechna encyklopedia 
filozofii, t. 9, s. 748.

32 D.R. Griffin, Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of Religion, 
Ithaca: Cornell University Press 2001, s. 140; J.B. Cobb, Jr., God and the World, Philadelphia: West-
minster 1969.

33 Ch. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, Albany: SUNY Press 1984, 
s. 52-62.

34 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 1. Chodzi tu o wydane w 1829 r. dzieło 
Krausego Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft. Zob. także: M.W. Brierley, Naming 
a Quiet Revolution: The Panentheistic Turn in Modern Theology, w: In Whom We Live and Move and 
Have Our Being. Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, red. Ph. Clayton, 
A. Peacocke, Grand Rapids-Cambridge: William B. Eerdmans Publishing 2004, s. 2-3, 274-275.

35 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 1.
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zwłaszcza skrajny woluntaryzm, przyjmowanie doktryny o stworzeniu świata ex 
nihilo, a także zależność praw natury i zasad przyczynowości od Boga (zawiesza-
nych przez Niego np. w zdarzeniu o charakterze cudownym). Griffin wskazuje, 
że supranaturalizm powodował znaczne problemy na kilku płaszczyznach. Osta-
tecznie – podkreśla – został odrzucony z kilku istotnych powodów, do których 
należą: nierozwiązywalny problem zła36, konflikt supranaturalizmu z naturalizmem 
XVII-wiecznej nauki37, powstanie teorii ewolucji, negującej biblijną koncepcję 
stworzenia świata i człowieka. Ponadto – wskazuje amerykański procesualista – 
niemałą rolę w odrzuceniu supranaturalistycznego światopoglądu odegrał rozwój 
historycznych studiów biblijnych. Te z kolei zakwestionowały literalną nieomylność 
Pisma Świętego38 .

Światopoglądem późnej nowożytności, poza który również wykracza panente-
izm, był ateizm. Autor omawianej książki wskazuje, iż dla ateizmu, poprzedzonego 
dość epizodycznym deizmem, charakterystyczne było przejście od dualizmu, jaki 
występował jeszcze u początków nowożytności, do materializmu. Konsekwencję 
materializmu stanowiło z kolei zanegowanie nadprzyrodzonego objawienia, jak 
również istnienia nieśmiertelnej duszy ludzkiej. Inną konsekwencją postępującego 
materializmu był naturalizmsam (skrót od ang. słów: sensationist-atheist-materialist), 
czyli naturalizm o charakterze zmysłowo-ateistyczno-materialistycznym, nieodpo-
wiedni nawet dla samej nauki (będzie o nim jeszcze mowa)39 .

Co powoduje, że panenteizm wykracza poza obydwa zaprezentowane świa-
topoglądy nowożytności? Na czym polega jego walentność? Zdaniem Griffina 
procesualny panenteizm stał się niezmiernie popularny w wyrażaniu religijnej 
myśli, harmonizującej z naukowym światopoglądem, szeroko określanym mianem 
naukowego naturalizmu40. Dla Griffina ważne jest też to, iż panenteizm pozwala 
zaakceptować naukowy naturalizm w jego podstawowym sensie, a więc bez ko-
nieczności akceptacji ateizmu lub panteizmu, które z kolei zaprzeczają boskiej 
aktualności różnej od świata (łatwo dostrzec w tej aktualności koncepcję przejętą 
od filozofii procesu)41. Griffin wskazuje też, iż panenteizm jest dla niego skrótowym 
sposobem odnoszenia się do pewnego całościowego światopoglądu, tworzonego 
przez ujęciowy, wszechdoznaniowy i panenteistyczny wymiar naturalizmu42 .

36 Zdaniem Griffina supranaturalizm odpowiedzialnością za zło obarcza jedynie Boga (D.R. Grif-
fin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 17-18).

37 Ów naturalizm – używając terminologii Griffina – miał charakter niesupranaturalisyczny, 
tzn. wykluczający jakiekolwiek nadprzyrodzone interwencje Boga w prawa przyrody.

38 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 14-20.
39 Tamże, s. 20-23. Ciekawie brzmi w tym kontekście stwierdzenie G. Dorriena: „Griffin noted 

that modernist materialism is most fully incarnate in the university” (tenże, The Making of American 
Liberal Theology, s. 239).

40 W nomenklaturze Griffina ten typ naturalizmu określa on mianem naturalizmu w ogólnym 
sensie lub – zdecydowanie częściej – naturalizmuns (ns=niesupranaturalistyczny).

41 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 2.
42 Tamże, s. 6.
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Panenteizm teologii procesu ma – zdaniem Griffina – unikać obydwu skrajności 
okresu nowożytnego. Co więcej, jest on zdolny do łączenia przeciwieństw, jakie 
obecne były w przedstawionych wyżej światopoglądach.

Przykładem syntezy elementów opozycyjnych przez procesualny panenteizm 
może być arystotelesowskie przekonanie o odwieczności świata łączone tu z bi-
blijną nauką o jego stworzeniu przez Boga – i to stworzeniu z niczego (creatio ex 
nihilo). Griffin wskazuje, iż łącznikiem pomiędzy tymi opozycyjnymi twierdze-
niami jest koncepcja stworzenia świata z względnej (relative) nicości. Koncepcja 
ta ma być poświadczana przez ewolucję, mówiącą o jakichś formach fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które zaczęły istnieć w pewnym momencie rozwoju 
świata. Ponadto dzięki tej koncepcji arystotelesowskie przekonanie o odwieczności 
świata oraz biblijna nauka o stworzeniu świata świadczą o pewnej istotnej praw-
dzie. Zmodyfikowana doktryna creatio ex nihilo, czyli uwzględniająca stworzenie 
świata z względnej nicości, wskazuje, iż nasz świat nie jest odwieczny, lecz ma 
swój początek i wywodzi się z pewnego rodzaju chaosu. W tym sensie przekonanie 
Arystotelesa jest błędne. Z drugiej jednak strony przeciwna afirmacja, wedle której 
świat istniał odwiecznie, świadczy o prawdzie, iż Bóg nigdy nie istniał sam43 .

Oprócz zdolności do syntezy elementów opozycyjnych panenteizm teologii 
procesu cechuje odrzucenie wszechmocy Boga, która ma powodować nieroz-
wiązywalny problem zła. Jeśli bowiem Bóg – jak podaje typowa argumentacja 
przeciwko Bożej wszechmocy – stworzył świat i nie był w tym zakresie niczym 
ograniczony, czyli jeśli dosłownie dysponuje wszech-mocą, ostatecznie On sam 
musi być odpowiedzialny za zło obecne w stworzonym przez siebie świecie. Bóg 
jako wszechmocny może mu przecież zapobiec, jednak tego nie czyni. Według 
teologii procesu na problem ten należy spojrzeć nieco inaczej. Otóż stworzenie 
świata nastąpiło z względnej nicości, którą stanowił chaos momentalnych zdarzeń, 
trwających mniej niż miliardowe części sekundy. Każde zdarzenie zawierało w so-
bie jakąś cząstkę kreatywności, czyli stało się zdolne do własnej determinacji i do 
skutecznego oddziaływania na kolejne momentalne zdarzenia. Co więcej, stworze-
nie naszego świata – podkreśla Griffin – stało się początkiem zaistnienia pewnej 
formy porządku, którą odkrywają fizycy i która umożliwiła pojawienie się życia44 .

Ponadto okazuje się, że najbardziej podstawowe zasady przyczynowe świata 
istnieją w sposób naturalny, są bowiem obecne w naturze rzeczy. Istnieją też w na-
turze Boga. Oznacza to, że nie mogą zostać przerwane, gdyż tego typu interwencja 
stanowiłaby pogwałcenie natury Boga. Świat jest przecież w Bogu, a Bóg – przez 
swoją interwencję – nie zrywa ustanowionych wzorów przyczynowo-skutkowych. 
Ten typ panenteizmu stanowi zatem – wskazuje Griffin – wersję naturalistycznego 
teizmu45 .

43 Tamże, s. 24.
44 Tamże, s. 25-26.
45 Tamże, s. 26 i 247.
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Te rozważania prowadzą do kolejnego elementu, charakterystycznego dla panen-
teizmu teologii procesu. Otóż Boga cechuje podwójna dwubiegunowość (dipolarity). 
Pierwsza z nich polega na tym, że Bóg posiada abstrakcyjną istotę (abstract essence), 
która jest niezmienna, a także pewne konkretne stany, obejmujące – w przeciwień-
stwie do tradycyjnej doktryny o boskiej niezmienności – właśnie zmianę. Druga 
dwubiegunowość była już wzmiankowana. Chodzi w niej – przypomnijmy – o naturę 
pierwotną i wtórną Boga. Ta druga dwubiegunowość podkreśla to, że Bóg wpływa 
na świat, a także – i znów wbrew tradycyjnej doktrynie o boskiej niezmienności 
– że świat wpływa na Boga. Tego typu interakcja między Bogiem a światem jest 
w teologii procesu rozumiana analogicznie do relacji duszy i ciała46. Bóg – jak była 
mowa – jest tu określany mianem duszy świata, a świat stanowi Jego ciało.

Griffin wskazuje, że idea interakcji między Bogiem a światem stała się prob-
lematyczna w nowożytności. Jeśli bowiem świat jest złożony z nieodczuwających 
cząstek materii, jak może współ-czuć z nim Bóg? Z drugiej strony jeśli jedynym 
sposobem poznania jest poznanie zmysłowe, jak może wpływać na nas Bóg, który 
sytuuje się poza tym poznaniem i w żaden sposób mu nie podlega?

W tym miejscu myśl procesu – wskazuje Griffin – zrywa ze wszystkimi aspek-
tami naturalizmusam. W pierwszej kolejności zmysłowa teoria poznania, obecna 
w naturalizmiesam, została zastąpiona teorią ujęciową. Zgodnie z nią poznanie 
zmysłowe jest wtórnym sposobem poznania, pochodnym w stosunku do głębszego 
i niezmysłowego sposobu poznania zwanego ujęciem47. Z kolei ateizm naturali-
zmusam został zastąpiony przez panenteizm, a materializm tego naturalizmu uległ 
zmianie na rzecz wszechdoznaniowości (panexperientialism), zgodnie z którą świat 
składa się z doświadczających i doznających, częściowo samo determinujących 
się zdarzeń. W tym ostatnim przypadku Griffin powołuje się na pewne dane nauk 
ścisłych48 i stwierdza, że nauka pozwala na wniosek, iż zdolność do doświadczania 
cechuje nie tylko złożone, lecz także najbardziej proste organizmy. Autor omawia-
nej książki konstatuje, iż doświadczanie jest cechą bycia, a używając terminologii 
myśli procesu mówi, iż „być aktualnym znaczy doświadczać”49 .

46 Tamże, s. 27.
47 W jednej ze swoich książek Griffin stwierdza: „The fact that extrasensory perception occurs 

and cannot be understood in terms of physical fields suggests that we have a receptive center other 
than the brain and its sensory organs. The fact that psychokinesis occurs and cannot be understood in 
terms of brain waves suggests a center of activity that transcends the brain. Given the reality of the 
soul as distinct from the brain, our presupposition that we have a degree of self-determining freedom 
can be taken at face value” (Parapsychology, Philosophy, and Spirituality. A Postmodern Exploration, 
Albany: SUNY Press 1997, s. 272.

48 W latach 70. i 80. zeszłego stulecia zaczęły pojawiać się artykuły naukowe, w których 
mowa była o bakteriach jako zdolnych do podejmowania pewnych decyzji. Griffin powołuje się na 
amerykańską biolog Lynn Margulis i jej wypowiedź, w której mówi ona, iż „bakterie są świadome”. 
Griffin zaznacza, że owa świadomość odpowiada doświadczeniu u Whiteheada. Wnioski Margulis 
dają wsparcie dla ujęcia Whiteheada i Hartshorne’a, zgodnie z którym świat złożony jest z doświad-
czających jednostek (D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 30-32).
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49Zarysowana tu kontrpropozycja teologii procesu w stosunku do naturaliz- 
musam została określona przez Griffina mianem naturalizmuppp (skrót od ang. słów: 
prehensive-panentheist-panexperientialist), a więc naturalizmu ujęciowego, pan- 
enteistycznego i wszechdoznaniowego50. Warto podkreślić, iż panenteizm teologii 
procesu jest dla Griffina integralną częścią naturalizmuppp .

Griffin zaznacza przy tym, że proponowany przez niego naturalizm stanowi 
skuteczną próbę pokonania konfliktu między nauką a religią. Ten typ naturalizmu 
umożliwia – jego zdaniem – przezwyciężenie owego konfliktu w zakresie, w jakim 
powstał on na założeniu, wedle którego religia wymaga supranaturalizmu, a stąd 
stanowi ona zaprzeczenie naturalizmuns

51. Tymczasem naturalizmppp wyklucza 
koncepcję określaną mianem „Bóg luk”52. Dzieje się to dzięki koncepcji wszech-
doznaniowości oraz poznaniu ujęciowemu. To wszystko nie tyle niweluje Boży 
wpływ na świat, ile raczej go zakłada.

Zdaniem Griffina dzięki panenteizmowi rozwiązaniu ulega problem zła. Otóż 
zgodnie z przedstawioną koncepcją Bóg może działać w świecie w różnorodny 
sposób. Oznacza to, że posiada On doskonałą moc, która jednak nie ma charakteru 
przymuszającego (coercive), lecz perswazyjny (persuasive). Nadto zło, jakie jest 
obecne w świecie, wchodzi w zakres boskiego doświadczenia, lecz nie wchodzi 
w istotę Boga.

W dalszej kolejności Griffin odpowiada na pytanie, co to znaczy, że wszystko 
jest w Bogu. Odpowiedź jest oczywiście udzielana na gruncie teologii procesu. 
Zgodnie z nią amerykański procesualista przywołuje rozróżnienie na abstrakcyjną, 
niezmienną istotę Boga oraz na pewne konkretne, ale zmienne stany. Nasz świat 
wchodzi w owe zmienne stany, jakie są w Bogu53. Również w zakresie drugiej 
dwubiegunowości, a więc natury pierwotnej i wtórnej Boga, można mówić o tym, 
że wszystko jest w Bogu. W odniesieniu do pierwotnej natury Boga można powie-
dzieć, że chodzi tu o to, iż Bóg nieustannie wpływa na świat i zawsze chce dla niego 
najlepszego dobra. To oddziaływanie określa Griffin mianem twórczej miłości. 
Z kolei w odniesieniu do wtórnej natury Boga autor Panentheism and Scientific 
Naturalism wskazuje, że Bóg cieszy się z tymi, którzy odczuwają radość, a smuci 
się z tymi, którzy cierpią. Jest to – jak zaznacza – miłość wrażliwa i reagująca54 .

49 Tamże, s. 31.
50 Tamże, s. 28.
51 Tamże, s. 6.
52 W sensie poznawczym fraza ta odnosi się do Boga, który ma wyjaśniać pewne luki w naszej 

wiedzy o świecie. W sensie ontologicznym odnosi się ona do idei, zgodnie z którą domniemana luka 
w łańcuchu skończonych przyczyn jest przypuszczalnie uzupełniona przez nadprzyrodzoną przyczynę, 
a więc przez Boga (D.R. Griffin, Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of 
Religion, Ithaca: Cornell University Press 2001, s. 145).

53 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 33.
54 Tamże, s. 34. Zob. także: P. Sokołowski, Miłość w nauczaniu Benedykta XVI i w teologii 

procesu – tożsamość czy przeciwieństwo?, „Studia Loviciensia” 15 (2013), s. 63-92.
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Podsumowując, naturalizmppp oraz jego panenteizm ma posiadać wszystkie 
zalety supranaturalizmu oraz naturalizmu, lecz ma się nie wikłać w ich problemy. 
A zatem podobnie jak naturalizmsam panenteizm teologii procesu zawiera natura- 
lizmns, w wyniku czego nie pozostaje w napięciu z nauką. Jednak w przeciwieństwie 
do tego typu naturalizmu nie ma on kłopotu z teorią ewolucji. Z kolei w przeciwień-
stwie do supranaturalizmu rozwiązuje problem zła obecnego w świecie, a także 
lepiej niż on – zdaniem Griffina – tłumaczy doktrynę creatio ex nihilo. Biorąc to 
pod uwagę panenteizm ten ma dostarczać lepszych podstaw dla teologii naturalnej 
(w sensie argumentów za istnieniem Boga) niż tradycyjny teizm55 .

Jak natomiast przedstawia się rozumienie postmodernizmu i objawienia w myśli 
D.R. Griffina? Będzie o tym mowa w kolejnym punkcie.

3. POSTMODERNIZM I OBJAWIENIE

Po raz pierwszy Griffin użył terminu „postmodernizm” w artykule Post-Modern 
Theology for a New Christian Existence. Tekst ten otwierał zredagowany razem 
z Th.J.J. Altizerem tom John Cobb’s Theology in Process, poświęcony tytułowemu 
teologowi56 .

Griffin – jak już zaznaczono – używa terminu „postmodernizm” w sobie właści-
wym znaczeniu. Oczywiście, jest on świadomy tego, że termin ten w powszechnym 
użyciu oznacza odrzucenie każdej próby osadzenia moralności i praktyk religij-
nych na metafizycznym fundamencie57. Mimo tego perspektywę zaproponowaną 
przez Whiteheada określa mianem postmodernistycznej. Griffinowi chodzi tu 
szczególnie o wyakcentowanie podstawowych błędów nowożytności, na jakie 
Whitehead wskazał. Myśl Whiteheada jest – w stosunku do owych nowożytnych 
błędów – po-nowożytna.

Jeśli chodzi o błędy nowożytności w ujęciu Whiteheada, to Griffin jasno je 
wskazuje. Należy do nich poznanie zmysłowe oraz mechanistyczno-materialistyczne 
rozumienie przyrody. Pierwsza z tych koncepcji przyjmowała, że umysł może pozna-
wać tylko za pośrednictwem fizycznych zmysłów. Druga uznawała, że najbardziej 
podstawowym „tworzywem”, z którego składa się świat, są jednostki materii pozba-

55 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 34-35.
56 John Cobb’s Theology in Process, red. D.R. Griffin, Th.J.J. Altizer, Philadelphia: Westminster 

John Knox 1977, s. 5-24. Zob. D.R. Griffin, My Intellectual Journey, s. 340.
57 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 4. W tekście Introduction to SUNY 

Series in Constructive Postmodern Thought stwierdza: „Postmodernism refers to a diffuse sentiment 
rather than to any common set of doctrines – the sentiment that humanity can and must go beyond 
the modern” (w: D.R. Griffin, W.A. Beardslee, J. Holland, Varieties of Postmodern Theology, New 
York: State University of New York Press 1989, s. XII).
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wione doświadczania oraz działające na kształt przyczynowości mechanistycznej. 
Griffin podkreśla, że oba te błędy doprowadziły do deizmu, a następnie do ateizmu. 
Amerykański metodysta podkreśla również, iż postmodernizm Whiteheada dąży do 
przezwyciężenia metafizycznych błędów wczesnej nowożytności58 .

Biorąc to wszystko pod uwagę jaśniejsze staje się to, na co Griffin wskazuje 
w części wieńczącej pierwszy rozdział omawianej książki. Zaznacza, iż tytuł tego 
rozdziału odnosi się do panenteizmu jako postmodernistycznego objawienia. Griffin 
podkreśla, że zaprezentowana przez niego koncepcja panenteizmu, stanowiąca część 
naturalizmuppp, jest koncepcją postmodernistyczną z dwóch powodów:

1o wykracza ona poza teizm wczesnej nowożytności i ateizm późnej nowo-
żytności;

2o odrzuca dwie podstawowe podpory nowożytnej myśli: mechanistyczno-ma-
terialistyczną koncepcję natury oraz zmysłową (sensationist) koncepcję percepcji59 .

W zaprezentowanych tu powodach, dla których koncepcja Griffina ma być 
postmodernistyczna, ujawnia się samo rozumienie przez niego postmodernizmu. 
Łatwo stwierdzić, iż rozumienie to nawiązuje do myśli Whiteheada. Ta myśl sta-
nowi wręcz kanwę rozumienia postmodernizmu przez Griffina. Dla tego proce-
sualisty postmodernizm to nie prąd powstały w literaturze i sztuce. Rozumienie 
postmodernizmu przez Griffina nie odnosi się też do jego filozoficznego ujęcia, 
związanego z myślą Martina Heideggera i Jacquesa Derridy, a także wiążącego się 
z pragmatyzmem oraz fizykalizmem. Raczej ma on związek z przekraczaniem mo-
dernistycznego światopoglądu, rozwiniętego przez XVII-wieczną naukę (Galileusz, 
Kartezjusz, Francis Bacon, Isaac Newton)60, a także wskazywaniem na szkodliwość 
konsekwencji tego światopoglądu dla religii oraz samej nauki.

Tak jak są dwa powody, które wskazują, iż koncepcja panenteizmu jest post-
modernistyczna, tak też są dwa powody, na podstawie których można uznać ją 
– zdaniem Griffina – za objawienie.

Pierwszy powód zrównania panenteizmu z objawieniem odnosi się do naszego 
doświadczenia. Chodzi o to, że wyjaśnienie wielu elementów naszego doświad-
czenia, jak choćby doświadczeń moralnych i religijnych czy też doświadczenia 
znaczenia, w tym znaczenia prawdy, nie jest w pełni możliwe bez odwołania się do 
Boga. W związku z tym naturalizmsam – z jego zmysłową teorią poznania, zamkniętą 
na inny sposób poznania Boga, a także z jego ateizmem i materializmem odrzuca-
jącymi i negującymi wymiar transcendentny – nie mógł tego typu doświadczeń do 
końca wyjaśnić. Ale to nie wszystko. Griffin wskazuje, iż tego typu doświadczenia 
stanowią bezpośrednie doświadczenie Boga. Chodzi tu o to, że w tego typu do-
świadczeniach urzeczywistnia się Boże oddziaływanie na nas (influence on us)61 .

58 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 5.
59 Tamże, s. 35.
60 Zob. D.R. Griffin, Introduction to SUNY Series in Constructive Postmodern Thought, s. XII.
61 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 35.
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Drugi powód, dla którego Griffin uznaje swoją koncepcję panenteizmu za 
objawienie, dotyczy dążenia do odkrycia prawdy. Odkrycie i poznanie prawdy – 
podkreśla – to wszczepione przez Boga dążenie. Wskazuje, iż skutkiem tego dążenia 
było uznanie supranaturalizmu za koncepcję fałszywą, podobnie jak za fałszywy 
uznano naturalizmsam

62. W dalszej argumentacji za panenteizmem jako objawieniem 
Griffin przywołuje pogląd Cobba, wedle którego tym, co oferuje nowożytna nauka, 
jest uniwersalna prawda63. Griffin jest zdania, iż ta uniwersalna prawda stanowi 
naturalizmns, a ten z kolei można uznać za objawienie64 .

Warto w tym miejscu dopowiedzieć, iż mianem naturalizmuns (niesupranatu-
ralistycznego) określa Griffin naturalizm w minimalnym sensie, który wyklucza 
supranaturalizm. Nie skutkuje on jednak – jak twierdzi – ateizmem65 .

Kluczowe wydaje się jednak zdanie, iż procesualny panenteizm stanowi próbę 
uzgodnienia tego typu objawienia z objawieniem, które przyszło do nas poprzez 
– jak sam Griffin to określa – Abrahamiczne i inne tradycje teistyczne, dążąc tym 
samym do głębszej religii oraz bardziej subtelnej nauki66 .

Mamy tu zatem do czynienia z dwoma rodzajami objawienia. Jedno to obja-
wienie pochodzące z Abrahamicznych i innych tradycji teistycznych. Drugi rodzaj 
objawienia to uniwersalna prawda oferowana przez nowożytną naukę, którą – zda-
niem Griffina – można utożsamiać z naturalizmemns .

4. OCENA I KRYTYKA

Ocenę i krytykę rozwiązań proponowanych przez D.R. Griffina wypada zacząć 
od kilku uwag na temat samego postmodernizmu.

Otóż Griffin mocno akcentuje rozumienie postmodernizmu związane z prze-
kraczaniem modernistycznego światopoglądu. Jak wiadomo, treść objawienia 
stanowiła przedmiot refleksji teologicznej już od początku chrześcijaństwa. Z kolei 
refleksja nad samym pojęciem objawienia zrodziła się właściwie dopiero od czasów 
modernizmu. Związane to było z zakwestionowaniem w tym okresie samego pojęcia 

62 Tamże, s. 35-36.
63 J. Cobb, Beyond Dialogue. Toward a Mutual Transformation of Christianity and Buddhism, 

Philadelphia: Fortress 1982, s. X.
64 D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 37.
65 D.R. Griffin, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, 

Louisville: Westminster John Knox Press 2004, s. 2. Zob. także omówienie tej książki: P. Sokołowski, 
David Ray Griffin, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, 
Louisville: Westminster John Knox Press 2004 [XXII] + 130 s., „Ateneum Kapłańskie” 162/2 (2014), 
s. 410-415.

66 „Process panentheism is the attempt to reconcile this revelation with the revelation that has 
come to us through the Abrahamic and other theistic traditions” (D.R. Griffin, Panentheism and 
Scientific Naturalism, s. 37).
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objawienia jako wydarzenia w pełni historycznego. Modernizm – jak wiadomo – 
operował kategoriami agnostycyzmu, relatywizmu, immamentyzmu i ewolucjo-
nizmu67. Nie wchodząc szerzej w to zagadnienie – zresztą bardzo szczegółowo 
analizowane przez katolicką apologetykę i teologię fundamentalną68 – z dużą dozą 
słuszności można przyjąć, że Griffin nie odnosi się do owego modernistycznego 
rozumienia objawienia. Agnostycyzm, relatywizm, immanentyzm i ewolucjonizm 
były kategoriami modernizmu. Czy można je wiązać z którymś z nowożytnych 
światopoglądów zaprezentowanych przez Griffina?

Warto w tym miejscu przywołać jedną postać. Otóż ojcu nowożytnej teologii 
protestanckiej, F.D.E. Schleiermacherowi (1768-1834), „udało się” znaleźć coś 
w rodzaju środkowej drogi między racjonalizmem, redukującym religię do rozu-
mu, a supranaturalizmem, podkreślającym objawiony i transcendentny charakter 
chrześcijaństwa. Swą filozofię religii oparł on na uczuciu absolutnej zależności 
– mniej lub bardziej czystej, mniej lub bardziej głębokiej, której skutkiem było 
powstanie idei Boga. Konsekwencją tak pojętej genezy idei Boga (i genezy religii) 
było przekonanie, iż objawienie nie jest przywilejem chrześcijaństwa, lecz wspólną 
własnością wszystkich religii. Ma ono stanowić spontaniczny i subiektywny owoc 
koncepcji Boga, wypływającej z poczucia zależności i religijnego sentymentu. 
W Chrystusie – twierdził Schleiermacher – to uczucie zależności zostało wyrażone 
w Jego świadomości jedności z Bogiem69 .

Ponadto Schleiermacher w jakimś sensie dążył do przekroczenia supranaturali-
zmu oraz racjonalizmu, a więc elementów, które – według Griffina – konstytuowały 
światopogląd – odpowiednio – wczesnej i późnej nowożytności. W tym sensie idea 
Griffina nie jest w pełni nowa, lecz miała ona już swego poprzednika. O ile jednak 
Schleiermacher widział rozwiązanie tej kwestii w sentymencie i uczuciu absolut-
nej zależności, o tyle Griffin dostrzega je w filozofii procesu. Pod tym względem 
myśl Griffina zasługuje na uwagę. Inną sprawą jest to, że w myśli Schleiermachera 
obecne są kategorie modernizmu, zwłaszcza immanentyzm i relatywizm.

Dla Griffina postmodernistyczne jest jednak to, co przekracza światopogląd 
związany z supranaturalizmem i XVII-wieczną nauką. W tym sensie myśl Schle-
iermachera – stosując do niej kryteria zaproponowane przez Griffina – mogłaby 
zostać uznana za postmodernistyczną. Wniosek ten jest jednak przedwczesny, 

67 Dekret Świętego Officium Lamentabili o twierdzeniach modernistów streszcza modernistycz-
ne rozumienie objawienia: „Objawienie nie mogło być niczym innym, jak uświadomieniem sobie 
przez człowieka swego stosunku do Boga” (Breviarium fidei, nr 71).

68 Zob. np. R. Latourelle, Theology of Revelation, New York: Alba House 1966, s. 269-291; 
A. Dulles, A History of Apologetisc, San Fransisco: Ignatius Press 2005, s. 271-279; M. Rusecki, 
Traktat o objawieniu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007, s. 69-75.

69 Latourelle, Theology of Revelation, s. 270-271. Poglądy Schleiermachera oddziaływały m.in. 
na protestancką teologię pośrednictwa, która poszukiwała właściwych relacji między objawieniem 
a rozumem. Zob. R. Holte, Die Vermittlungstheologie. Ihre theologischen Grundbegriffe kritisch 
untersucht, Upsalla: Almqvist & Wiksell 1965; S.J. Koza, Pośrednictwa teologia, w: Encyklopedia 
katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 16, kol. 89-90.
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gdyż Schleiermacher nie wyszedł poza stanowisko teistyczne. Owo wyjście poza 
teizm i ateizm jest dla Griffina jednym z warunków tego, co postmodernistyczne.

Postmodernistyczne jest zatem dla Griffina to, co wykracza poza nowożytne 
stanowisko teistyczne i ateistyczne, a także to, co odrzuca dotychczasową – nowo-
żytną – koncepcję natury, jak również wyłącznie zmysłową, nowożytną koncepcję 
poznania. Na podstawie zaprezentowanych rozważań można wyciągnąć wniosek, 
iż pierwszy warunek postmodernizmu spełnia panenteizm. Drugi warunek postmo-
dernizmu spełnia myśl procesu, przedstawiająca nowe, po-nowożytne rozumienie 
rzeczywistości oraz po-nowożytną koncepcję poznania.

W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż istotna 
wydaje się uwaga filozofa P. Gutowskiego70. Do tej uwagi można dodać jeszcze i tę, 
że postmodernizm Whiteheada nie ma charakteru wyłącznie dekonstruktywnego. 
Więcej nawet – jego główną cechą zdaje się być konstrukcja, bazująca jednak na 
innym, niż tradycyjny, fundamencie metafizycznym.

Warto teraz odnieść się krytycznie do koncepcji panenteizmu obecnej w poglą-
dach D.R. Griffina. Tego typu panenteizm, o jakim pisze ów autor, jest dla niego 
równoznaczny z objawieniem.

Już samo spojrzenie na XIX-wieczną genezę panenteizmu71, o której wspo-
mina Griffin, pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków. Otóż jego źródłem 
jest XIX-wieczny niemiecki idealizm. Powszechny był w nim pogląd, zgodnie 
z którym Bóg jako duchowy absolut manifestuje się w świecie, choć się w nim nie 
wyczerpuje. Równocześnie świat (szczególnie ludzkość) ma zmierzać do jedności 
z Bogiem72 .

Panenteizm, do którego chętnie odwołuje się Griffin, ma jednak charakter kon-
cepcji filozoficznej, a nie teologicznej. Podobnie sądzi J.W. Cooper, który dodatko-
wo wskazuje, iż panenteizm teologii procesu nie ma podstaw biblijnych73. Należy 
uwypuklić, iż ta ogólna uwaga odnosi się również do Griffina. Cooper podkreśla 

70 „W wielu jego [Griffina – P.S.] pracach uwidacznia się coś, co można by nazwać walką o pra-
wo do używania terminu «postmodernizm». Griffin zdaje się zmierzać do wykazania, że to, co obecnie 
nazywa się post-modern (po-nowożytne) jest w istocie most-modern, czyli stanowi ostatni wytwór 
filozofii i kultury nowożytnej, która od wewnątrz dokonuje dekonstrukcji samej siebie. Proponuje 
on wyróżnić dwa rodzaje postmodernizmu: dekonstrukcjonistyczny i właściwy – konstruktywny. 
Ten ostatni ma się opierać na filozofii i teologii procesu, która nie podlega sformułowanym w nowo-
żytności krytykom przeciw metafizyce” (tenże, Interpretatorzy i kontynuatorzy metafizyki Alfreda 
N. Whiteheada, w: Filozofować dziś, s. 190). Zob. także: D.R. Griffin, W.A. Beardslee, J. Holland, 
Varieties of Postmodern Theology, Albany: SUNY Press 1989, s. XI-XIV, 1-7.

71 D.R. Griffin jest świadomy tego, że istnieje wiele odmian panenteizmu. Zob. np. N.H. Gre-
gersen, Three Varieties of Panentheism, w: In Whom We Live and Move and Have Our Being. Pa-
nentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, red. Ph. Clayton, A. Peacocke, Grand 
Rapids-Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing 2004, s. 19-35.

72 J. Wojtysiak, Panenteizm w związku z poglądami, s. 315.
73 J. Cooper, Panentheism, the Other God of the Philosophers: From Plato to the Present, Grand 

Rapids: Baker Academic 2006, s. 324.
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ponadto, że żaden biblijny tekst nie sugeruje ani nie implikuje twierdzenia, by świat 
był częścią Boga. Za dowolne należy zatem uznać twierdzenia, podzielane przez 
Griffina, iż Bóg jest duszą świata, będącego Jego ciałem. Tego typu panenteizm 
ogranicza także wolność Boga w stworzeniu oraz zbyt mocno wiąże Stwórcę ze 
światem, w wyniku czego Jego transcendencja stała się skończona74. Nie ulega 
wątpliwości, że są to bardzo poważne zarzuty kierowane tak pod adresem teologii 
procesu, jak i poglądów samego Griffina. Mimo tego Griffin przedstawia dwa 
powody zrównania tego typu panenteizmu z objawieniem.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W omawianej 
książce amerykański filozof i teolog nie odnosi się szerzej do problematyki obja-
wienia. Może to zaskakiwać. Nie podejmuje np. zagadnienia podmiotu i przedmiotu 
objawienia, jego form czy też pełni w Jezusie Chrystusie. Z pewnością fakt ten 
nie ułatwia zrozumienia jego koncepcji panenteizmu jako postmodernistycznego 
objawienia. W pewnym sensie nawet je utrudnia, gdyż brak bardziej konkretnych 
odniesień do objawienia z jednej strony umożliwia szerszą interpretację jego myśli, 
a z drugiej – powstać może pytanie o prawomocność takiej interpretacji. Z tego 
względu należy ograniczyć się w tym rozumieniu jedynie do niezbędnego minimum.

By lepiej zrozumieć pierwszy z powodów zrównania panenteizmu z objawieniem 
w ujęciu Griffina, o którym zresztą już była mowa, potrzeba choćby pokrótce odnieść 
się do myśli procesu i jej koncepcji oddziaływania Boga na świat oraz na człowieka.

Jak już zaznaczono, Bóg współoddziałuje ze światem. Z kolei składnikami 
świata, będącego dynamicznym procesem, są zdarzenia aktualne, same pozostające 
w procesie stawania się. Każdemu z nich przysługuje wolność w zakresie podejmo-
wanych decyzji. Najbardziej skuteczne oddziaływanie Boga na świat dokonuje się 
przez to, co Whitehead określił mianem perswazji (persuasion). W teologii procesu 
boskość jest perswazyjna (persuasive) lub, stosując biblijne wyrażenie, mówi się 
w niej, iż Bóg jest miłością75 .

Odwołując się do bardziej technicznego języka teologii procesu można stwier-
dzić, że dla każdego zdarzenia aktualnego Bóg dostarcza celów początkowych 
(initial aims). Cel początkowy jest dostarczany każdemu zdarzeniu aktualnemu 
z osobna. Jest to ideał jego rozwoju. Nie jest on jednak przeznaczony dla już ukon-
stytuowanego zdarzenia, lecz dla takiego, które właśnie zaczyna się tworzyć. Cel 
początkowy jest dostosowany do aktualnego świata tego zdarzenia. Bóg dobiera cele 
początkowe w taki sposób, by stymulować i zachęcać rozwój świata w kierunku, 
który jest przez Niego najbardziej pożądany. Co więcej, teologia procesu podkreśla, 
iż cel, którego dostarcza Bóg, nie determinuje zdarzenia aktualnego do jego peł-
nego urzeczywistnienia, gdyż w późniejszych fazach swego rozwoju zajmuje ono 
stanowisko wobec celu początkowego. Zdarzenie aktualne tworzy siebie poprzez 

74 J. Cooper, Panentheism, the Other God of the Philosophers, s. 324, 326, 328-329.
75 N. Pittenger, The Divine Activity, „Encounter” 47/3 (1986), s. 258. Zob. też: Sokołowski, 

Miłość w nauczaniu Benedykta XVI i w teologii procesu, passim.
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budowanie relacji do zastanego świata. Okazuje się zatem, że zdarzenie samo siebie 
buduje i samo realizuje cel początkowy. Bóg nie wywiera żadnej presji na świat, 
a jedynie proponuje pewne ideały, które mogą być w tym świecie zrealizowane76 .

Ta skomplikowana i wysoce spekulacyjna koncepcja Bożego oddziaływania 
na świat i na nas bazuje na filozofii A.N. Whiteheada i wpisuje się w jej ramy. Czy 
zatem Griffin ma prawo uznawać ją za koncepcję teologiczną? Prawomocność 
takiego uznania należy poddać w wątpliwość, gdyż omawiany autor w wyjaśnianiu 
Bożego oddziaływania nie wychodzi poza kategorie filozoficzne. Owszem, do-
świadczenia o charakterze religijnym mogłyby mieć jakiś charakter objawieniowy, 
jednak Griffin nie podejmuje szerzej tej problematyki77 .

W tym momencie, zostawiając nieco na boku zagadnienie panenteizmu, warto 
odnieść się nieco szerzej do problematyki doświadczenia religijnego, by ukazać 
jedną z koncepcji podkreślającą związek tego typu doświadczenia z objawieniem.

Niektórzy teologowie, bazując na J 1, 9, wyróżniają objawienie transcendental-
ne, które ma polegać na wewnętrznym oświeceniu każdego człowieka przez łaskę. 
Takiego wyróżnienia dokonuje zwłaszcza Karl Rahner, według którego objawienie 
jest osobową relacją Boga do człowieka, obejmującą samego Boga oraz ludzkie do-
świadczenie Go. Rahner – w przeciwieństwie do Griffina – mocno jednak podkreśla, 
iż objawienie, mimo iż dokonuje się w korelacji z człowiekiem, jest suwerennym 
aktem Boga, w pełni zachowującym swój nadprzyrodzony charakter. Istotą obja-
wienia jest bowiem dla Rahnera samoudzielenie się Boga78. Owszem, niemiecki 
teolog podkreśla, iż tego typu objawienie zakłada w człowieku pewną dyspozycję, 
która umożliwia doświadczenie Boga. Tą dyspozycją jest samotranscendencja 
człowieka (ujawniająca się w aktach poznawczych i osobowo-egzystencjalnych) 
oraz transcendentalne doświadczenie Boga. To ostatnie polega według Rahnera na 
nieograniczonym otwarciu człowieka na byt i na wartości oraz ich przedujęciu (do-

76 J. Piwowarczyk, Whitehead Alfred North, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, s. 747-749.
77 Dla ścisłości należy jednak wskazać, iż omawiany autor podejmuje problematykę doświad-

czenia religijnego, którą analizuje w kluczu: naturalizmsam vs. naturalizmppp. Omawiając płaszczyzny 
dotyczące naturalizmusam, stwierdza, iż obecne w tym naturalizmie poznanie zmysłowe wyklucza 
możliwość poznania pozazmysłowego (np. takiego, o jakim mowa jest w parapsychologii), jak rów-
nież doświadczenia teistycznego rozumianego jako doświadczenie boskiej podmiotowości, różniej 
od postrzegającego podmiotu. Jeśli chodzi o ateizm tego naturalizmu, to uniemożliwia on wyjaś-
nienie doświadczenia religijnego z użyciem kategorii transcendencji i świętości, lecz wskazuje na 
przekonania kulturowe (cultural beliefs) jako na źródło doświadczenia religijnego. To podejście do 
doświadczenia religijnego wzmocnił materializm, obecny w naturalizmiesam. A zatem – wskazuje 
Griffin – naturalizm ten wyklucza możliwość doświadczenia religijnego o charakterze teistycznym. 
Zdaniem amerykańskiego procesualisty dopiero naturalizmppp umożliwia doświadczenie religijne jako 
doświadczenie czegoś świętego. Ma to wynikać z tego, że w naturalizmieppp poznanie zmysłowe jest 
wtórnym sposobem poznania, umożliwiając w ten sposób poznanie na innej drodze (np. dzięki ujęciu), 
a wszechdoznaniowość tego naturalizmu podkreśla, iż świat składa się z doświadczających, częściowo 
samo-określających się zdarzeń (D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 133-167).

78 J. Cichoń, Rodzaje objawienia. Typologia Karla Rahnera, „Studia Teologiczno-Historyczne 
Śląska Opolskiego”, 32 (2012), s. 109.
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tyczącym także Boga jako ich absolutnej i niczym nieuwarunkowanej podstawy)79 . 
Rahner transcendentalne doświadczenie Boga łączy jednak z pojęciami potentia 
oboedientialis (otwartości natury ludzkiej na przyjęcie Boga) oraz egzystencjału 
nadprzyrodzonego (otwartości bytu ludzkiego na Boga i możności Jego przyjęcia, 
wyrażających fakt nadprzyrodzonego przeznaczenia człowieka). Co więcej, owo 
transcendentalne doświadczenie Boga stanowi element objawienia transcendental-
nego (drugim jego elementem jest absolutnie suwerenne działanie Boga). Inaczej 
mówiąc, objawienie transcendentalne realizuje się w doświadczeniu religijnym80 . 
Jak widać, Rahner wyraźnie odnosi doświadczenie religijne do objawienia, myśl 
Griffina jest natomiast pozbawiona tego typu odniesienia.

Jeśli chodzi o drugi powód, dla którego Griffin uznaje panenteizm za objawie-
nie, to można się zgodzić z tym, iż odkrycie prawdy jest wszczepionym przez Boga 
w człowieka dążeniem. Powstaje jednak pytanie, jak rozumieć tego typu dążenie? 
Wydaje się, że Griffin – choć w omawianej książce tego nie precyzuje – pojmuje je 
zgodnie z założeniami myśli procesu. Byłaby to więc sytuacja analogiczna do tej, 
w której Griffin mówi, iż pewnego rodzaju doświadczenia stanowią bezpośrednie 
oddziaływanie Boga na świat.

Poważne wątpliwości budzi też uznanie naturalizmuns za objawienie. Griffin nie 
uzasadnia szerzej tego typu postępowania, niemniej nawet bez takiego uzasadnienia 
staje się ono niezwykle kontrowersyjne.

Na zakończenie swoich rozważań omawiany autor podkreśla, iż procesualny pan- 
enteizm jest próbą uzgodnienia tego typu objawienia z objawieniem, pochodzącym 
z tradycji Abrahamicznej i innych tradycji teistycznych. Celem tego uzgodnienia 
– przypomnijmy – ma być głębsza religia oraz subtelniejsza nauka.

Tego typu stwierdzenia zdają się wskazywać, iż Griffin przyjmuje dwa sposoby 
realizowania się objawienia (bądź też termin „objawienie” odnosi do dwóch różnych 
rzeczywistości). Jednym z nich byłby sposób, z jakim stykamy się w doświadczeniach 
moralnych, religijnych oraz dotyczących nauki czy też znaczenia samej prawdy. Tutaj 
chodziłoby o oddziaływanie Boga na nas, dokonujące się zgodnie z założeniami myśli 
procesu. Drugi sposób realizacji objawienia obejmuje religie Abrahamiczne i inne 
religie teistyczne (czy istnieją jednak religie nieteistyczne?). Odniesienie objawienia 
do religii, określanych przez Griffina mianem tradycji teistycznych, wskazuje na 
dwie kwestie. Jedną z nich jest nadanie pojęciu objawienia charakteru religijnego. 
Drugie zagadnienie – wskazane raczej pośrednio – to odniesienie objawienia do 
innych religii i jego jakaś w nich obecność. Griffin nie rozwija szerzej obu kwestii. 
Wydaje się jednak, że nie jest zainteresowany pytaniem o stopień obecności Bożego 
objawienia w innych religiach. Wydaje się również, iż poprzestaje na stwierdzeniu, 

79 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, Warsza-
wa: PAX 1987, s. 32-35. Por. J. Cichoń, Rodzaje objawienia, s. 111-112. Zob. także: P. Sokołowski, 
Rahner Karl. III . Myśl filozoficzna, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 1159-1161.

80 J. Cichoń, Rodzaje objawienia, s. 113-117.
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zgodnie z którym we wszystkich religiach Boże objawienie obecne jest w tym sa-
mym – lub podobnym – stopniu. Stanowisko to jest jednak relatywistyczne81. Ponadto 
poza kręgiem jego zainteresowań pozostaje także pytanie o wiarygodność tego typu 
objawienia w poszczególnych religiach (i stopień jego realizacji).

Amerykański procesualista dąży zatem do wykazania niesprzeczności mię-
dzy objawieniem zrealizowanym w różnych religiach a objawieniem związanym 
z proponowanym przez niego panenteizmem i naturalizmemppp. Tego typu zamiar 
uznać należy za niezwykle oryginalny. Nie ma on jednak podstaw teologicznych, 
lecz bazuje na założeniach przejętych z filozofii procesu. W związku z tym uznać 
go należy za jednostronny.

Owszem, Griffin słusznie wskazuje na pewne elementy, mogące mieć charakter 
objawieniowy, jak np. doświadczenia moralne i religijne, a także wszczepione przez 
Boga w człowieka dążenie do prawdy. Jednakże ich procesualna interpretacja – jak 
wskazano – dokonuje się jedynie za pomocą kategorii filozoficznych, pochodzących 
z filozofii procesu.

Dość problematyczne wydaje się też uzgodnienie obu rodzajów objawienia. Na 
jakiej podstawie miałoby do tego dojść? Teologia procesu, jej panenteizm oraz na-
turalizmppp bazują na założeniach filozoficznych, za pomocą których trudno wyrażać 
doktrynę chrześcijańską. Poza tym główny przedmiot troski teologii procesu stano-
wi nie tyle wierność Bożemu objawieniu, ile wierność założeniom zaczerpniętym 
z filozofii procesu. Powoduje to uzasadnioną obawę o to, iż w tej teologii dochodzi 
do zniekształcenia i redukcji kategorii teologicznych, a także ich interpretacji wedle 
założeń filozofii procesu. Tego typu przypuszczenie wymaga jednak dalszych, bardziej 
pogłębionych badań nad teologią procesu oraz jej relacją do Bożego objawienia.

Na zakończenie jeszcze dwie sprawy. W katolickiej teologii fundamentalnej 
mowa jest o tym, iż korelatem objawienia jest wiara, stanowiąca na nie odpowiedź. 
Co ciekawe, refleksja Griffina w ogóle pozbawiona jest odniesienia do wiary. 
Podobnie omawiany autor milczy na temat zbawczego charakteru objawienia. Wy-
pada także zgodzić się z uwagą F.D. Lindsey, która wskazuje, iż teologia procesu 
odrzuca naukę o stworzeniu świata z niczego na rzecz systemu, który potrzebuje 
odwiecznego świata82. To dotyczy również Griffina.

* * *

Zaproponowane przez Davida Ray’a Griffina w książce Panentheism and 
Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious Experience, Religious 

81 Choć zdaniem Griffina teologia procesu – przynajmniej w ujęciu Cobba – opowiada się 
nie tyle za relatywistycznym pluralizmem, ile za pluralizmem komplementarnym (complementary 
pluralism). Szerzej zob. D.R. Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism, s. 254-256.

82 F.D. Lindsey, Evangelical Overview of Process Theology, „Bibliotheca Sacra” 134/533 (1977), 
s. 26.
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Pluralism, and the Academic Study of Religion rozumienie panenteizmu jako post-
modernistycznego objawienia z wielu powodów uznać należy za kontrowersyjne.

Najważniejsza uwaga dotyczy tego, iż w gruncie rzeczy jest to koncepcja 
o charakterze filozoficznym, a nie teologicznym. Ponadto do skonstruowania tej 
koncepcji Griffin użył założeń pochodzących z filozofii procesu A.N. Whiteheada, 
mającej charakter antysubstancjalistyczny. Rezultatem przyjętych założeń stało się 
nowe i oryginalne rozumienie postmodernizmu (Griffin miał do tego niewątpliwie 
prawo) oraz uznanie przez niego panenteizmu za koncepcję, która w najwłaściwszy 
sposób oddaje relację Bóg-świat, unikając rzekomych błędów klasycznego teizmu 
oraz skrajności wczesnej i późnej nowożytności. Warto podkreślić, iż zdaniem 
amerykańskiego filozofa i teologa panenteizm ten stanowi integralną część natu-
ralizmuppp, będącym jego własną i oryginalną koncepcją.

Według Griffina istnieją dwa powody, pozwalające uznać procesualny panen-
teizm za objawienie – i to o charakterze postmodernistycznym. W powodach tych 
ponownie dają o sobie znać założenia przejęte z filozofii procesu. Usiłowanie Grif-
fina do zrównania panenteizmu z objawieniem bazuje na dostrzeżonym przez niego 
oddziaływaniu Boga na świat (według niego współoddziaływaniu), przejawiającym 
się m.in. w doświadczeniach o charakterze religijnym oraz w ludzkim dążeniu 
do odkrycia prawdy. Tego typu objawienie można by uzgodnić – jego zdaniem – 
z objawieniem pochodzącym z religii Abrahamicznych i innych. Problem jednak 
w tym, że trudno przyjąć, by objawienie pochodzące z tych religii, zwłaszcza obja-
wienie zrealizowane w Jezusie Chrystusie, dawało podstawy do ujmowania relacji 
Bóg-świat w kategoriach panenteizmu zaproponowanego przez teologię procesu.

S ł o w a  k l u c z o w e: David Ray Griffin, objawienie, panenteizm, postmodernizm, teo-
logia procesu.

Panentheism as a postmodern revelation? Some critical on the margin  
of the book of David Ray Griffin “Panentheism and Scientific Naturalism”

S u m m a r y

This article presented some critical remarks relating to the understanding of the panen-
theism as a postmodern revelation, proposed by David Ray Griffin in his book Panenthe-
ism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious Experience, Religious 
Pluralism, and the Academic Study of Religion. The main objection relates to the question 
that the American philosopher and theologian presents the philosophical, not theological 
conception of revelation. In addition he used the assumptions taken from process philosophy 
of A.N. Whitehead to construct this conception. The result of these assumptions is a new and 
original understanding of postmodernism. According to these assumptions panentheism is 
a conception that reflects properly the God-world relationship. Moreover, panentheism, as 
Griffin said, avoids mistakes of classical theism and extremes of early and late modernity. 
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This panentheism is an integral part of naturalismppp. Griffin’s attempt to equate panentheism 
and revelation is based on the interaction recognized by him between God and the world. 
It manifests in the religious experiences and in the human drive to discover truth, which is, 
as Griffin said, a divinely-instilled drive. Process panentheism is the attempt to reconcile 
this revelation with the revelation that comes to us through the Abrahamic and other the-
istic traditions. But it is difficult to accept that the revelation that comes to us from these 
religions, especially the revelation realized in Jesus Christ, gave rise to the recognition of 
the God-world relationship in terms of panentheism proposed by process theology.

K e y w o r d s: David Ray Griffin, revelation, panetheism, postmodernism, process theology.

Panentheismus als postmoderne Offenbarung? Kritische Bemerkungen 
am Rande des Buches von David Ray Griffin “Panentheism and Scientific 

Naturalism”

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im folgenden Artikel werden einige kritische Bemerkungen bezüglich des Verständ-
nisses von Panentheismus als einer postmodernen Offenbarung, vorgeschlagen durch einen 
amerikanischen Vertreter der Prozesstheologie, David Ray Griffin in seinem Buch Panen-
theism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious Experience, Religious 
Pluralism, and the Academic Study of Religion, erhoben. Der wichtigste Vorbehalt bezieht 
sich darauf, dass der amerikanische Prozessualist ein philosophisches und kein theologisches 
Konzept vorlegt. Außerdem bedient er sich dabei der Voraussetzungen der Prozessphilo-
sophie von A.N. Whitehead, welche im Grunde genommen einen antisubstantialistischen 
Charakter haben. Im Zuge eines solchen Vorverständnisses wurde ein neues und originelles 
Konzept des Postmodernismus (worauf Griffin zweifellos Recht hat) sowie die Annahme, 
der Panentheismus stelle das Konzept dar, in dem die Relation zwischen Gott und Welt in 
der bestgeeigneten Weise wiedergegeben werde. Griffin meint, dass dadurch Fehler des 
klassischen Theismus sowie die Einseitigkeiten der frühen und späteren Moderne vermie-
den werden. Es muss betont werden, dass gemäß Griffin ein solcher Panentheismus den 
integralen Teil des Naturalizmusppp ist, welcher sein originelles Konzept darstellt. Im Artikel 
wurde auch betont, dass die Bemühungen Griffins, den Penentheismus der Offenbarung 
gleichzustellen, in der von ihm supponierten Einwirkung Gottes in die Welt (er spricht von 
Mit-Einwirkung) gipfeln, die sich in religiösen Erfahrungen sowie im Streben des Menschen 
nach der Wahrheit äußern. Er ist der Meinung, dass sich eine so verstandene Offenbarung 
mit der aus den abrahamitischen Religionen, aber auch aus anderen Religionen stammenden 
Offenbarung vereinbaren lässt. Das Problem besteht jedoch in der beinahe unmöglichen 
Annahme, dass die aus den Religionen stammende Offenbarung, vor allem die Offenbarung 
in Jesus Christus, eine Grundlage bilden könnte, das Verhältnis von Gott und Welt in den 
Kategorien des von der Prozesstheologie vorgeschlagenen Panentheismus wiederzugeben.

S c h l ü s s e l w o r t e: David Ray Griffin, Offenbarung, Panentheismus, Postmodernismus, 
Prozesstheologie.
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Misjonarze Towarzystwa Jezusowego rozpoczęli pracę w Kolumbii na prze-
łomie XVI i XVII wieku. Ich aktywność misyjna na tym terenie nosi wyraźne ce-

chy periodyzacji. Początkowy 
okres, obejmujący pierwszych 
sześć dekad XVII wieku, moż-
na bowiem podzielić na dwa 
ciągi czasowe, kiedy to jezuici 
zajmowali się ewangelizacją 
Indian w oparciu o doktryny 
na obszarze określanym jako 
Sabana de Bogotá (w bliższej 
i dalszej okolicy od Santa Fé 
de Bogotá i Tunja, tzw. Alti-
plano Cundiboyacense) oraz 
na obszarze balcón oriental de 

la cordillera (na terenach opadających na wschodzie ku równiom Llanos, na ob-
szarze dzisiejszych departamentów Casanare i Arauca)1 .

Na Altiplano pracowali pośród Indian Muisca – Chibchas w ramach istnie-
jących już doktryn w dzisiejszych departamentach Cundinamarca oraz Boyacá. 
W latach 1605-1660, byli zaangażowani bowiem w okolicach Bogoty oraz Tunja 
w następujących doktrynach: Cajicá (1605-1615), Fontibón (1608-1664), Tunju-
elo (1618-1649), Duitama (1615-1636) i Tópaga (1636-1660). Natomiast w pasie 
Kordyliery Wschodniej, pracowali raptem cztery lata (1624 – 1628) i byli obecni 
w doktrynach: Chita, Támara, Morcote, Pauto.

1 F. Gonzáles Mora, Reducciones y haciendas jesuíticas en Casanare, Meta y Orinoc ss. XVII-
-XVIII. Arquitectura y urbanismo en la frontera oriental del Nuevo Reino de Granada, Bogota: Pon-
tificia Universidad Javeriana 2004, s. 18-21; 47-48; 61-62; 89-90; J. Rivero, Historia de las misiones 
de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 1956, 
s. 55-64.
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Na przestrzeni nieco ponad pięciu dekad, pracowali zatem raptem w kilku dok-
trynach. Zdobyte doświadczenie zostało przez nich wykorzystane w ramach tzw. 
redukcji jezuickich w Casanere (od roku 1659), nad Orinoko (od roku 1681) oraz 
w Meta (od roku 1723). W powyższych redukcjach jezuici pracowali do roku 1767, 
czyli usunięcia jezuitów z Ameryki Łacińskiej. W poniższym opracowaniu zostanie 
omówiona wyłącznie praca jezuickich misjonarzy w ramach systemu tzw. doktryn.

1. POCZĄTKI TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO W NOWYM KRÓLESTWIE 
GRANADY

Pierwszy zamysł członków Towarzystwa Jezusowego rozpoczęcia pracy mi-
syjnej na terenach określanych współcześnie jako Kolumbia, pojawił się w roku 
1571, czyli trzy lata po przybyciu pierwszych jezuitów do wicekrólestwa Peru. 
Dopiero dwie dekady później jezuici na nowo zainteresowali się tym obszarem2 . 
Pierwszych trzech jezuitów przybyło na tereny Nowego Królestwa Granady3 wraz 
z nowo mianowanym przedstawicielem administracji korony hiszpańskiej, Anto-
nio Gonzálezem. Ojcowie Francisco de Vitoria, Antonio Linero i Juan Martínez, 
przypłynęli do portu Cartagena de Indias w roku 1589. Podczas kilkumiesięcznego 
pobytu w tym portowym mieście podejmowali się różnorodnych zajęć duszpa-
sterskich i ewangelizacyjnych. Pod koniec roku 1590 dotarli do Bogoty, która 
była już wtedy siedzibą arcybiskupa4. Jezuici rozwinęli tam aktywną działalność 
duszpasterską pośród hiszpańskojęzycznej ludności. Pełnili funkcje kapelanów 
w szpitalu, a nade wszystko kaznodziejów i spowiedników. Mieli też kontakt 
z ludnością autochtoniczną, zwłaszcza z Indianami mieszkającymi na obrzeżach 
miasta. W niedziele głosili Indianom kazania i nauczali katechizmu, zaś szczególną 
atencję okazywali indiańskim.

2 A. Santos, Los jesuitas en America, Madrid: Editorial Mapfre 1992, s. 121-126; F. Herrera 
Molina, Hitos en la historia de la Compañia de Jesús en Colombia. 400 años (1604-2004), Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2004, s. 25-41; J. Cassani, Historia de la provincia de la Compañía 
de Jesús del Nuevo Reino de Granada en la América. Descripción y relación exacta de sus gloriosos 
misiones en el Reino: Llanos, Meta y Orinoco, [Madrid: Universidad Complutense de Madrid 1741], 
Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia 1967, s. 42-49; J. Rey Fajardo, El legado 
de Ignacio de Loyola, „Apuntes Ingnacianos” 42 (2004), s. 40-54; J.M. Pacheco, La organización de 
la iglesia en Colombia, w: Historia General de la Iglesia en America Latina, red. E. Dussel, t. VII, 
Colombia y Venezuela, Salamanca: Sígueme 1981, s. 141-142.

3 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, t. I, (1567-1654), Bogotá: Academia Colombiana 
de Historia 1962, s. 27-35.

4 L.C. Mantilla, Colombia: La evangelización fundante (siglo XVI), w: Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), red. P. Borges, tomo II, Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos 1992, s. 324-326.
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Prawie dekadę później, bo w roku 1598 do Bogoty przybyli kolejni ojcowie 
Alonso de Medrano oraz Francisco Figueroa. Towarzyszyli oni nowo mianowanemu 
biskupowi Bartolomé Lobo Guerrero (1546-1622), który objął funkcję arcybiskupa 
Bogoty w marcu 1599 roku. Na prośbę miejscowej kapituły katedralnej, wspartej 
wyraźną sugestią arcybiskupa oraz osób z administracji kolonialnej, w Bogocie 
jezuici osiedlili się na stałe w roku 1604. Kilka lat wcześniej, abp Bartolomé 
Lobo Guerrero wystosował petycję do króla hiszpańskiego, prosząc o pozwolenie 
założenia kolegiów jezuickich w Bogocie, Tunja i Pamplona. Po otrzymaniu sto-
sownych pozwoleń, w roku 1604 założono w Bogocie jezuickie Colegio Máximo5 . 
Było ono pomyślane jako dom formacyjny dla jezuickich alumnów studiujących 
filozofię i teologię. W roku 1605 przyłączono do tego jezuickiego kolegium se-
minarium diecezjalne San Bartolomé. W tym samym roku założono też kolegium 
jezuickie w Cartagena de Indias, które miało odegrać ważką rolę w pracy misyjnej 
jezuitów na północy Kolumbii oraz w roku 1611 w Tunja, w odległości około 130 
kilometrów, na północ od Bogoty. Inne ważne kolegia jezuickie w pasie andyjskim 
funkcjonowały w Honda, Pamplona, Popoyan i Merida.

W roku 1604 dotarła do Kolumbii grupa dwunastu kolejnych jezuitów. Pośród 
nich było dwóch Włochów, ojcowie José Dadey (1576-1660) oraz Juan Bautista 
Coluccini (1569-1641)6. W roku 1605, tak wzmocnioną personalnie misję, ów-
czesny przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, podniósł do rangi nowej 
wice-prowincji „Nowego Królestwa Granady i Quito”. Została ona wydzielona 
z dotychczasowej prowincji peruwiańskiej. Pierwszym przełożonym został ojciec 
Diego de Torres, który pełnił tę funkcję jedynie do roku 1606, ponieważ został mia-
nowany przełożonym prowincji paragwajskiej, gdzie niebawem miała być podjęta 
realizacja wielkiego projektu misyjnego tzw. redukcji paragwajskich. W roku 1611, 
za staraniem ojca Claudio Acquaviva (1543-1615), dotychczasowa wiceprowincja, 
została podniesiona do rangi prowincji i nazwana Provincia del Nuevo Reino de 
Granada, czyli „Prowincja Nowego Królestwa Granady”7. Jezuici pracowali też 
w powierzonych im doktrynach (parafiach indiańskich), gdzie zajmowali się syste-
matyczną edukacją i formacją oraz ewangelizacją Indian. Jeszcze innym zakresem 
ich posługi misyjnej w Kolumbii była praca z czarnymi niewolnikami, głównie 
w portowym mieście Cartagena de Indias, gdzie swoją działalność realizował oj-
ciec Alonso de Sandoval oraz św. Piotr Claver8. Na potrzeby kształcenia elit, a tym 
samym podniesienia poziomu intelektualnego mieszkańców Bogoty, w roku 1623 
powstał z inicjatywy jezuitów uniwersytet San Javier. W ramach tego uniwersytetu 

5 J. Rivero, Historia de las misiones, s. 51-54; J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 102-
104, 109-117.

6 J. Rey Fajardo, Los jesuitas en Venezuela, t. II, Los hombres, Bogotá: Academia Colombiana 
de Historia 2006, s. 158; J. Rivero, Historia de las misiones, s. 71-74; J.M. Pacheco, Los jesuitas en 
Colombia, s. 100-101.

7 Tamże, s. 146-157.
8 A. Santos, Los jesuitas en America, s. 127-128, 131-133.
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powołano do życia ‘katedrę języka chibcha’, która odegrała ważną rolę w dziele 
misyjnym na ówczesnym obszarze Kolumbii.

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA DOKTRYN W KOLUMBII

Kiedy jezuici przybyli do Nowego Królestwa Granady, funkcjonowały już 
w większym lub mniejszym stopniu struktury administracji kolonialnej9. Jedną 
z części składowych ówczesnej ekonomii i polityki Korony hiszpańskiej w Nowym 
Świecie były encomienda oraz doctrinas10 . Encomenderos, czyli byli konkwistado-
rzy a zarazem właściciele ziemscy, mieli prawo korzystać z siły roboczej Indian, 
aczkolwiek spoczywał na nich obowiązek dbania o chrystianizację powierzonych 
sobie Indian11. Do ich obowiązków należało wybudowanie kaplicy lub kościoła 
oraz utrzymanie doctrinero, czyli osoby, która nauczałaby Indian prawd wiary 
chrześcijańskiej (doctrinar znaczy nauczać). W przypadku duchownych, doctri-
nero miał też zajmować się udzielaniem sakramentów Indianom oraz ich formacją 
duchową12. W drugiej połowie XVI wieku, w okolicach Bogoty, funkcjonowało 
35 doktryn13 .

Z roku 1555 pochodzi intrygujący dokument sporządzony w Cartagenie, opra-
cowany przez tamtejszą komisję złożoną z miejscowych hiszpańskich notabli oraz 
kleru i zakonników. Zostało w nim poruszonych wiele ważkich kwestii, związanych 
ze sposobem ewangelizowania Indian, w tym w ramach doktryn. Wypracowano 11 
konkluzji, które miały obowiązywać encomenderos, pod karą utraty przywilejów. 
Podkreślono wówczas konieczność14: (a) zakładania szkół we wszystkich miastach 
i osadach hiszpańskich; (b) wznoszenia kościołów albo kaplic oraz niszczenia 
miejsc kultów autochtonicznych; (c) na doctrineros (duchownych lub świeckich) 
spoczywa obowiązek nauczania Indian głównych modlitw chrześcijańskich, prawd 
wiary, przykazań, wyjaśniania czym są sakramenty, jak również wyjaśniania dzieł 
miłosierdzia, posługując się językiem hiszpańskim; (d) Indianie są zobowiązani do 
uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach oraz katechezie; (e) księża 

9 L.C. Mantilla, Colombia: La evangelización fundante, s. 326-329.
10 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 37-43, 51-58.
11 Geografía física y política de la Confederación Granadina, vol. III, Estado de Boyaca, t. I, 

Antigua Provincia de Casanare, w: Viaje de la Comisión Corográfica por el territorio de Casanare 
1856, red. A. Codazzi, Bogotá: Academia Colombiana de Historia 2000, s. 39-40.

12 Recopilación de Leyes de los Reynos (1681), titulo 13-15.
13 J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia, s. 26.
14 Tamże, s. 24-25; A. Masanza, Ordenanzas para la doctrina y enseñansa de la religión a los 

indios de la provincia de Cartagena (z roku 1555) [czy to jest część tytułu? – B.S.], „Boletín de 
Historia y Antigüedades” 42 (1955), s. 69-74.
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pracujący jako doctrineros mają obowiązek ściągnięcia do głównej wioski synów 
kacyków i wodzów indiańskich, w celu ich edukacji i nauczania ich w sprawach 
wiary chrześcijańskiej; (f) w każdej wiosce należy ustanowić pomocnika (woźnego), 
którego obowiązkiem jest zwoływanie mieszkańców na Mszę oraz wymierzanie 
kary niezdyscyplinowanym Indianom; (g) Indianom ochrzczonym należy okazy-
wać więcej szacunku niż Indianom jeszcze nieochrzczonym; (h) należy walczyć 
z plagą pijaństwa, zwłaszcza w powiązaniu z autochtonicznymi praktykami religij-
nymi; (i) doctrineros mają obowiązek prowadzenia ksiąg chrzcielnych i ślubnych; 
(j) tłumacze – pomocnicy doctrineros musza być zatwierdzeni przez urzędników 
administracji oraz księdza, i nie przysługują im żadne specjalne przywileje; (k) en-
comenderos mają obowiązek opłacać doctrineros .

Kryteria pracy w doktrynach były regulowane również przez liczne inne do-
kumenty królewskie i kościelne. Kwestie te zostały poruszone między innymi na 
pierwszym Synodzie Limskim (1551-52). Podkreślono wtedy konieczność zacho-
wania jedności w nauczaniu i promowaniu podobnego stylu i formy nauczania 
prawd katechizmowych15. Z biegiem czasu przyjęło się, że funkcji doctrinero nie 
powinny obejmować osoby świecie, np. żołnierze, a powinni ją sprawować jedynie 
duchowni. Wypływało to również z ustawy królewskiej z roku 1551 dla audiencji 
Santa Fé oraz z zaleceń pierwszego synodu diecezjalnego z Santa Fé de Bogota 
w 1556, zawołanego przez bp Juan de los Barrios OFM16. Zostały na nim między 
innymi doprecyzowane normy dotyczące sposobów pracy i zasad postępowania 
doctrineros względem Indian. Tematyka ta została poruszona w 21 paragrafach 
konstytucji synodalnych, które można połączyć w następujące bloki tematyczne: 
(a) podkreślono, że doctrinero nie może dowolnie i bez ważkiej przyczyny oraz bez 
pozwolenia biskupa lub przełożonego opuszczać miejsca swojego przeznaczenia; 
(b) zaakcentowano, że bardzo ważnym elementem pracy jest dobry przykład du-
chownych, dlatego zakazano Indianek jako pomocy domowych; (c) przypomniano 
o zakazie prowadzenia przez doctrineros handlu z Indianami oraz pobierania nie-
należnych opłat za sprawowanie sakramentów; (d) wskazano, że we wszystkich 
większych wioskach należy wybudować kościół oraz szkołę w celu kształcenia 
dzieci w czytaniu, pisaniu i śpiewie w języku hiszpańskim; (e) przypomniano 
zalecenie, że katecheza powinna się odbywać w każdą niedzielę i święta kościel-
ne; (f) powiadomiono, że na doctrineros spoczywał obowiązek regularnego od-

15 F. Mateos, Constituciones para indios del primer Concilio limense (1552), „Missionalia 
Hispanica” 19 (1950) t. VII, s. 46-47.

16 J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia, s. 24; J.M. Pacheco, La organización de la 
iglesia en Colombia, s. 131-133; G. Romero Sánchez, Los pueblos de indios en Nueva Granada, 
Granada [brak wydawnictwa – B.S.] 2010, s. 80-87; J. Salcedo Salcedo, Los pueblos se indios en 
el Nuevo Reino de Granada y Popoyán, w: Pueblos de Indios. Otro urbanismo en la región andina, 
red. R. Gutiérrez, Quito: Abya-Yala 1993, s. 181-182; M.G. Romero, Fray Juan de los Barrios y 
la evangelización del Nuevo Reino de Granada, t. IV, Bogota: Biblioteca de Historia Eclesiástica / 
Academia Colombiana de Historia 1960, s. 461-563.
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wiedzania wszystkich wiosek leżących w granicach jurysdykcji doktryny, w celu 
nauczania dzieci, katechizowania i sprawowania sakramentów; (g) zwrócono też 
uwagę, że do zadań doctrineros należała również troska o chorych, umierających 
i sieroty oraz obrona Indian przed złym traktowaniem ze strony Białych; (h) zale-
cenia wskazują też, aby doctrineros byli łagodni w odniesieniu do Indian oraz nie 
przysługuje im prawo wymierzania Indianom cielesnych kar, np. w postaci chłosty, 
zakuwania w dyby albo karnego strzyżenia włosów (była to bardzo dotkliwa kara 
dla Indian Muisca).

Ten sam synod diecezjalny określił również kryteria dotyczące katechizacji 
Indian oraz przygotowania ich do przyjęcia sakramentów. Otóż osoby powyżej 
ośmiu lat powinny być przygotowywane do przyjęcia chrztu co najmniej przez 
dwa miesiące. Doctrineros powinni zwrócić baczną uwagę, czy Indianie rozu-
mieją wykładane im prawdy wiary i zadawane im pytania oraz na dobrowolność 
przyjęcia przez Indian wiary chrześcijańskiej17. Mieli obowiązek czuwać nad tym, 
aby Indianie ochrzczeni posługiwali się wyłącznie imionami chrześcijańskimi 
i przestrzegali zasady, obowiązkowego noszenia bluzy i spodni oraz kapelusza 
i obuwia. Natomiast Indianom jeszcze nieochrzczonym nie przysługiwało prawo 
przemieszczania się po wiosce nago. W myśl zacenień synodalnych, doctrineros 
powinni mieć pieczę nad tym, aby Indianie wypełniali obowiązek spania w łóżkach 
i przygotowywania posiłków w miejscach do tego przeznaczonych. Doctrine-
ro miał też obowiązek podejmowania wszelkich starań, aby Indianie całkowicie 
i jednoznacznie zaniechali praktykowania bałwochwalstwa oraz libacji pijackich. 
Z powyższych zaleceń wynika jednoznacznie, że doctrineros w ramach podjętych 
zobowiązań i przysługującego mu wynagrodzenia (tzw. sínodo, czyli subwencji 
na utrzymanie, wypłacanej przez koronę Hiszpańską), miał obowiązek roztoczenia 
szerokiej opieki duchowej nad powierzonymi mu Indianami, a zarazem dbania o ich 
‘cywilizowanie’ wg standardów wyznaczonych przez Koronę.

3. PRACA MISYJNA JEZUITÓW W DOCTRINAS

Kiedy jezuici zostali skierowani przez biskupa do pracy w doktrynach, za-
protestował kler diecezjalny, właściciele ziemscy oraz właściciele kopalń. Jezuici 
otrzymywali bowiem doktryny z powodu swojej efektywności oraz dojrzałej me-
todologii w pracy misyjno – ewangelizacyjnej z Indianami18 .

Jezuicką dojrzałość na polu pracy z Indianami dostrzegł abp Bartolomé Lobo 
Guerrero podczas wizytacji doctrinas i wiosek indiańskich na początku XVII wieku. 

17 J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia, s. 35.
18 A. Santos, Los jesuitas en America, s. 127.
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Miał wtedy okazję przyjrzeć się operatywności i sprawności duszpasterskiej, ojca 
Alonso de Medrano, który mu towarzyszył i głosił kazania w odwiedzanych przez 
nich doktrynach. Stąd też pomimo głośnych protestów duchowieństwa diecezjal-
nego, doktryna w Cajicá (1605, położona około 40 km na północ od Bogoty)19 
i niedługo potem doktryna w Fontibón (1608) zostały przekazane w ręce jezuitów20 . 
W roku 1615, jezuici rozpoczęli prace w doktrynie Duitama. Jej przejęcie z powodu 
braku personelu misyjnego, wiązało się z koniecznością zrezygnowania z dobrze 
rokującej doktryny w Cajicá21. Jednakże położenie strategiczne doktryny Duitama 
było dla jezuitów korzystniejsze, ponieważ leżała ona stosunkowo blisko (około 50 
km, na wysokości 2530 m.n.p.m) od miasta Tunja, w którym jezuici w roku 1611 
założyli swoje kolegium. Pierwszym jezuickim doctrineros był na tym miejscu 
ojciec Jerónimo Navarro, zaś w roku 1623 rozpoczął tam pracę doświadczony 
misjonarz Juan Bautista Coluccini. Pomimo, że działalność ewangelizacyjna była 
prowadzona tam bardzo efektywnie, po 21 latach, w roku 1636 jezuici zrezygnowali 
z niej na korzyść pracy misyjnej w doktrynie Tópaga.

Doktryna w Tópaga była położona w górach na wysokości 2900 m.n.p.m., około 
10 kilometrów od miasta Sagamoso. W roku 1636 jezuici zrezygnowali z doktryny 
w Duitama, aby się móc przenieść do Tópaga. Inicjatorem przejścia do Tópaga 
był tamtejszy właściciel ziemski i dobrodziej jezuickiego domu nowicjackiego 
w Tunja, któremu zależało na pracy jezuitów pośród Indian na jego terenach. Za-
miana ta musiała być nieco dotkliwa ponieważ doktryna w Duitama cieszyła się 
dynamicznym rozwojem i liczyła dwa tysiące Indian. Doktryna w Tópaga leżała 
w górach i liczyła początkowo jedynie 190 Indian22. Na miejscu jezuici zastali 
niedokończoną budowlę kościoła. Z inicjatywy ojca Francisco Ellauri i przystąpili 
niemal od razu do prac budowlanych. Ukończony w roku 1642 kościół, mierzył 
8x28 metrów i został bogato wyposażony, aby odpowiadał celom katechetycznym 
i spełniał jezuickie kryteria odnośnie liturgii i ewangelizacji. W czterech rogach 
głównego placu znajdowały się kapliczki, które spełniały ważką rolę podczas 
procesji świątecznych urządzanych przez Indian, zwłaszcza podczas procesji z Naj-
świętszym Sakramentem23. W roku 1660 doktryna ta została oddana w ręce kleru 
diecezjalnego, zaś jezuici przeszli do doktryny Pauto.

19 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 306-311.
20 R. Velandia, Fontibon, s. 55-85; J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia, s. 38-39; 

J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 311-316.
21 Tamże, s. 316-320.
22 Tamże, s. 328-331; P. Mercado de, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la 

Compañia de Jesús, t. II, libro VIII, w: Documentos jesuiticos relativos a la historia de la Compañía 
de Jesús en Venezuela, red. J. Rey, Caracas: Academia Nacional de la Historia 1966, s. 15-17; C. Ca-
macho Arbeláez, S.S. López, Las artes en Colombia, la arquitectura colonial, w: Historia extensa 
de Colombia, vol. XX, t. 4, red. A. D. Bateman, Bogotá: Academia Colombiana de Historia 1967, 
s. 236-237.

23 G. Romero Sánchez, Los pueblos de indios, s. 96-97, 99-101.
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Jezuici byli też obecni w latach 1618-1649 w doktrynie Tunjuelo, położonej 
na południe od Bogoty24. Pracowali tam zatem ponad trzy dekady. W doktrynie tej 
istniała grupa indiańskich śpiewaków i muzyków, którzy uczestniczyli we wszyst-
kich uroczystościach kościelnych. W październiku 1630 roku, ojciec Juan Bautista 
Coluccini, podjął się zadania przebudowy tamtejszego kościoła. Pojawiła się bo-
wiem konieczność wzniesienia przypór, wzmocnienia sklepień oraz zbudowania 
większego chóru. Stara jego konstrukcja nie byłaby bowiem w stanie utrzymać 
ciężaru organów oraz muzyków i śpiewaków25. Oprócz tego zaplanowano wybu-
dowanie kaplicy chrzcielnej i dzwonnicy. W roku 1637 rozpatrywano możliwość 
połączenia tej doktryny z doktryną w Fontibón. Ostatecznie jednak, w roku 1649 
zdecydowano o całkowitym wycofaniu się z tej doktryny, ponieważ drastycznie 
spadła tam populacja Indian.

Długa lista rozmaitych obowiązków i przywilejów doctrineros, była przypo-
minana w kolejnych zarządzeniach i instrukcjach biskupów oraz dekretach syno-
dalnych. Jednym z ważniejszych kryteriów był obowiązek znajomości lokalnego 
języka indiańskiego, jak również dobry przykład osobistego życia i nienagannego 
prowadzenia się oraz konieczność stałego przebywania w doktrynie i prowadzenia 
systematycznej katechezy. Problem zaś dotyczył tego, że wielu doctrineros, zwłasz-
cza z kleru diecezjalnego nie spełniała powyższych norm. Nie posługiwała się 
językami indiańskimi i lekceważyli obowiązek stałego przebywania w przypisanych 
im miejscach, jak również wiele do życzenia pozostawiał ich sposób prowadzenia 
się. Taka sytuacja była początkowo przez biskupów tolerowana, aczkolwiek z bie-
giem czasu, zaczęto egzekwować wyznaczone normy i przewidziane obowiązki. 
Stało się to możliwe, kiedy biskupi podjęli się realizacji spoczywającego na nich 
obowiązku, odbywania regularnych wizytacji całej diecezji.

Cenne doświadczenie z zakresu (nie)znajomości języków, zdobył ojciec Alonso 
de Medrano, towarzysząc abp Bartolomé Lobo Guerrero, podczas wizytacji wiosek 
indiańskich na początku XVII wieku. Podczas głoszenia kazań dostrzegł, że Indianie 
nie rozumieją jego nauczania ani kazań głoszonych im w języku hiszpańskim, ponie-
waż go nie rozumieją. Poczuł się zobowiązany do poszukania innego duchownego, 
który władał językiem muisca i tłumaczył jego kazania26. Dogłębna ewaluacja stanu 
wiedzy religijnej Indian wykazała, że są oni poniekąd ofiarami ignorancji językowej 
i katechetycznej ze strony doctrineros, zaś w konsekwencji nie są dopuszczani do 
przyjmowania sakramentów. To doświadczenie stało się impulsem, aby zaakcento-
wać obowiązek znajomości języków indiańskich. Jednakże gotowość do poważnego 
studiowania języka muisca wiązała się jednak z koniecznością przezwyciężenia wielu 
trudności o charakterze obiektywnym i subiektywnym. W tamtym okresie muisca 

24 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 320-322.
25 G. Romero Sánchez, Los pueblos de indios, s. 155-156.
26 J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia, s. 33; J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, 

s . 77 .
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był językiem mówionym, a to wymagało opracowania słowników, gramatyki oraz 
pomocy katechetycznych. Aby sprostać ciągle rosnącym wymaganiom i stawić czoło 
nowym wyzwaniom, w roku 1619 jezuici założyli przy kolegium jezuickim San 
Bartolomé w Bogocie, katedrę języka chibcha (cátedra de lengua muisca)27 .

W roku 1619, abp Hernando Arias de Ugarte zainicjował pięcioletnią wizyta-
cję, podczas której dotarł do najodleglejszych zakątków diecezji. Pozwoliło mu to 
zorientować się w rzeczywistej sytuacji duszpasterskiej28. Miał okazję przekonać 
się, że wielu doctrineros nie posługiwało się językami indiańskimi, przyzwalali na 
niesprawiedliwe traktowanie Indian, jak również prowadzili życie dosyć rozwiązłe. 
Z tej wizytacji zachowały się dane statystyczne dotyczące ludności zamieszkującej 
poszczególne doktryny: Morcote – 527; Pisba – 373, Chita wraz z Chipas – 763; 
Pauto – 147; Támara – 130429 .

Biorąc pod uwagę liczbę Indian zamieszkujących poszczególne doktryny, a za-
razem brak systematycznej ewangelizacji Indian, abp Hernando Arias de Ugarte 
postanowił powierzyć te doktryny jezuitom, którzy cieszyli się już famą spraw-
nych i efektywnych misjonarzy. Dlatego w roku 1624 zwrócił się do przełożonych 
Towarzystwa Jezusowego o misjonarzy i na początku 1625 roku, pięciu jezuitów 
pojawiło się na zachodnich obrzeżach prowincji Casanare, czyli na wschodnich 
zboczach Kordyliery Wschodniej. Byli to ojcowie Diego Molina i Miguel Jerónimo 
de Tolosa, José Dadey, Domingo de Acuña i José de Tobalina30 .

W celu zapoznania się z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze topo-
graficzno – geograficznym oraz kulturowym, misjonarze podejmowali wyprawy 
rozpoznawcze. Musieli wyrobić sobie opinię na temat realnego zaawansowania 
Indian w znajomości prawd katechetycznych oraz ich świadomości, co do swojej 
chrześcijańskiej tożsamości. Odwiedzając miejsca zamieszkałe przez Indian, za-
chęcali ich do osiedlenia w wioskach położonych centralnie. Stwarzało to bowiem 
możliwość regularnego, a przez to szybszego i lepszego katechizowania. Jezuici 
bardzo szybko opanowali miejscowe języki (dialekty) i posługiwali się nimi w co-
dziennej pracy. Na tym obszarze misjonarze mieli bowiem możliwość nawiązania 
kontaktu z Indianami, którzy nie należeli do grupy Chibcha – Muisca. Zdawali 
sobie sprawę, że poszczególne grupy indiańskie, mając w bardzo zróżnicowaną 
tożsamość kulturową, wymagają dobrego rozeznania ze strony misjonarzy, a tym 
samym wypracowania i zastosowania adekwatnych środków katechetycznych 
i metod ewangelizacyjnych. Powielanie bowiem schematów misyjnych lub duszpa-
sterskich z innych obszarów nie przynosiło większych rezultatów oraz zniechęcało 
tak Indian, jak i samych misjonarzy.

27 Tamże, s. 304-306.
28 J.M. Pacheco, La evangelización en Colombia , s. 31-32.
29 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 378-380; L.C. Mantilla, Colombia: La evangeli-

zación del Oriente, s. 345.
30 F. Herrera Molina, Hitos en la historia, s. 35; F. Gonzáles Mora, Reducciones y haciendas, 

s. 61-68.
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Bez wątpienia, propozycja ze strony abp Hernando Arias de Ugarte była dla 
jezuitów była pochlebna i ich faworyzująca. Stwarzała bowiem okazję do rozpo-
częcia pracy misyjnej na nowym obszarze. Jednakże decyzja o podjęciu się tam 
pracy, dla samych jezuitów nie była taka prosta. Ambicje i gorliwość jezuitów były 
temperowane brakiem personelu misyjnego, jako że wielu z nich pracowało w in-
nych doktrynach. Doktryny położone na obszarze określanym jako balcón oriental 
de la cordillera leżały w znacznej odległości od Bogoty, zaś poruszanie się po 
ówczesnych szlakach komunikacyjnych zabierało bardzo wiele czasu i wymagało 
wielkiego wysiłku. Jezuici zdawali sobie również sprawę z trudności, jakie będą 
napotykali w zaopatrzeniu i utrzymaniu tych doktryn.

Pomimo wcześniejszych wątpliwości, jezuici podjęli pracę misyjną na tym 
obszarze w czterech doktrynach31. W doktrynie Pauto pracował w latach 20. XVII 
wieku ojciec Domingo de Molina32. Podobnie jak jego współbracia w innych 
doktrynach, pracował tam jedynie 3 lata, do roku 1628. W tymże roku przejęli 
ją księża diecezjalni. Jezuici powrócili do Pauto w roku 1660, kiedy rozpoczęli 
realizację projektu wiosek misyjnych zwanych redukcjami w Casanare i przeszli 
tam ojcowie pracujący do tej pory w doktrynie Tópaga. Była to zamiana o cha-
rakterze priorytetowym, ponieważ jezuitom zależało na tym, aby uczynić z tej 
doktryny swoje centrum operacyjne na całe Llanos. Tym samym doktryna Pauto 
stała się nie tylko ważnym punktem odniesienia dla misjonarzy przemieszczają-
cych się z Bogoty w kierunku Llanos i na odwrót, ale też została nieurzędową 
stolicą misyjną Casanare.

Doktryna w Chita (położona na wysokości 2964 m i w odległości prawie 190 
km od Tunja) została przekazana jezuitom w roku 162433. Skierował ich tam abp 
Hernando Arias de Ugarte, zaś pracę podjął ojciec Miguel Jerónimo de Tolosa. 
Była to stosunkowo stara doktryna, ponieważ została założona już w roku 1563 
przez encomendero Gonzalo Jiménez de Quesada. Oznaczało to, że jezuici nie 
rozpoczynali tam pracy ewangelizacyjnej zupełnie od nowa. W przypadku doktryny 
Chita, katechizacją tamtejszych Indian zajmowali się wcześniej augustianie oraz 
kler diecezjalny. Augustianie jak się wydaje, stworzyli też podstawy struktury ar-
chitektonicznej tejże doktryny. Jezuici zajęli się zaś nauczaniem Indian, aczkolwiek 
rozpoczęli też budowę nowego kościoła, który został ukończony przez ich następcę. 
Kościół ten został zniszczony przez trzęsienie ziemi w roku 1706.

Do pracy w doktrynie Támara został przeznaczony doświadczony misjonarz 
i wybitny językoznawca José Dadey. Pracował tam raptem trzy lata, do roku 162834 . 
Przypuszcza się, że z tego okresu pochodzi zarys doktryny, czyli został wyznaczony 

31 Opis poszczególnych doktryn został dokonany głównie w oparciu o opracowanie F. Gonzáles 
Mora, Reducciones y haciendas, s. 48-58; 62-68.

32 J. Rivero, Historia de las misiones, s. 69-71.
33 P. Mercado de, Historia de la Provincia del Nuevo Reino, s. 4-7.
34 P. Mercado de, Historia de la Provincia del Nuevo Reino, s. 8-10.
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wówczas obszar placu, ulice oraz miejsca pod zabudowę mieszkalną. Jezuici wybu-
dowali też najprawdopodobniej skromny kościółek ma potrzeby Indian. Jezuitów 
w roku 1628 zastąpili księża diecezjalni, zaś w roku 1639 objęli tę doktrynę augu-
stianie. Oni też zbudowali nowy, trzynawowy kościół oraz duży dom parafialny. 
Doktryna Morcote została założona w roku 1586 i dopiero w roku 1624 doktrynę 
tę objął ojciec jezuita Diego de Acuña, jednakże z przeznaczeniem na trzy lata, aby 
przekazać ją w roku 1628 w ręce kleru diecezjalnego. Obecny kamienny kościół, 
pochodzi z roku 1795.

Obecność i praca jezuitów w tych doktrynach skończyła się dosyć raptownie 
po czterech latach. Przyczyną były protesty kleru diecezjalnego, które znalazły po-
słuch u nowego arcybiskupa z Bogoty, Juliana de Cortázara. W roku 1628, nakazał 
on jezuitom opuścić te doktryny, które zostały przekazane w ręce duchowieństwa 
diecezjalnego. Z nieco późniejszego okresu pochodzą jednak zażalenia Indian, 
a nawet encomenderos, którzy słali skargi na nowych doctrineros i ubolewali 
z powodu odejścia jezuitów. Sami jezuici zdawali sobie jednak sprawę z tego, że 
ich obecność w tych doktrynach była tymczasowa, ponieważ ich zamiarem było 
rozwinięcie działalności misyjnej pośród Indian, ale na rozległych równinach 
Llanos, w ramach wiosek misyjnych (redukcji).

4. KONSEKWENCJE INSTRUKCJI O. CLAUDIO AQUAVIVA  
Z ROKU 1608

Od samego początku, jezuici podkreślali, że praca z Indianami w oparciu o sy-
stem doctrinas musi być prowadzona metodycznie. Unikano bezładnej dowolności 
i akcentowano konieczność konsekwentnego realizowania wypracowanych założeń 
i otrzymanych wskazówek. W roku 1608, do jezuickich misjonarzy w Bogocie 
dotarła instrukcja generała Towarzystwa Jezusowego, ojca Claudio Aquaviva. 
Dotyczyła ona celów i standardów w doctrinas35. Dokument ten uwypuklił bardzo 
mocno kwestię systematycznej edukacji i dogłębnej formacji chrześcijańskiej 
Indian. W praktyce oznaczało to konieczność nie tylko systematycznej katechezy, 
ale też zakładania i prowadzenia ośrodków edukacyjnych dla indiańskich dzieci. 
Chodziło o szkoły, w których dzieci i młodzież indiańska uczyła się sztuki czytania 
i pisania oraz podstaw matematyki. Najbardziej uzdolnieni, poznawali również 
zasady śpiewu i muzyki, ucząc się grać na instrumentach muzycznych. Indianie 
Muisca, pośród których pracowali jezuici w okolicach Bogoty i Tunja, mieli bo-
wiem swoje własne formy wyrażania odczuć i potrzeb o charakterze religijnym. 

35 F. Gonzáles Mora, Reducciones y haciendas, s. 47-48; J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, 
s. 308-310.
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Mieli swoje pieśni, muzykę i tańce, z czego odważnie, ale z wielką rozwagą, 
skorzystali jezuici. Niejako modelowym przykładem takiego zaangażowania był 
ojciec José Dadey. Został on w roku 1605 skierowany do pracy w doktrynie Cajíca, 
a nieco później do doktryny Fontibón. Biegle posługiwał się językiem muisca, co 
pozwalało mu na dobry kontakt z ewangelizowanymi Indianami oraz na pracę 
w zakresie edukacji podstawowej i muzycznej. Zakładał i prowadził schole i chó-
ry oraz orkiestry składające się z Indian. Indianie uczyli się gry na instrumentach 
pochodzenia europejskiego, ale mogli też korzystać ze swoich autochtonicznych 
instrumentów. Wychwalany i doceniany przez wielu wysoki poziom artystyczny 
indiańskich muzyków i śpiewaków z doktryn jezuickich, był możliwy do osiągnię-
cia, dzięki mądrze zarządzanym i sprawnie funkcjonującym szkołom muzycznym. 
Najważniejszym jednak aspektem edukacji muzycznej w doktrynach był auten-
tyczny wzrost zainteresowania Indian katechezą oraz życiem liturgicznym. Dzięki 
muzyce byli bowiem postrzegani jako aktywni współtwórcy wszelkich uroczystości 
obchodzonych w doktrynach.

Kolejne ważkie zalecenie instrukcji dotyczyło kościołów i ich wystroju. Do-
kument określał, że powinny one być odpowiednio duże, ale też stosownie piękne 
i mieć umiarkowanie bogaty wystrój, aby przyciągać uwagę i zaciekawienie 
ludności ewangelizowanej. Indianie mieli przecież rozwinięty zmysł czasoprze-
strzeni sakralnej oraz piękna i estetyki, o czym świadczą pamiątki archeologicz-
ne z okresu prehiszpańskiego. Przykładem jezuickiego zaangażowania na tym 
polu jest przebudowany przez nich i powiększony kościół w Fontibón. Jak pisze 
historyk Juan Manuel Pacheco, przewyższał on architekturą i wystrojem wiele 
innych kościołów36. Był odpowiednio wielki i wyposażony w wiele kunsztownie 
wykonanych elementów z kamienia i drzewa. Na dzwonnicy umieszczono cztery 
dzwony.

Innym przykładem z tego okresu jest kościół jezuicki w Tópaga, gdzie powstał 
słynny ‘ołtarz z lusterkami’37. Liczne malowidła, draperie, obrazy i rzeźby miały 
cel katechetyczny. Były pomyślane jako pomoc w dogłębnym zakorzenianiu w ser-
cach i umysłach Indian wiary chrześcijańskiej. Bryła architektoniczna kościoła 
w Tópaga była prosta, jednajże jego wyposażenie było bardzo bogate. Kościół był 
jednonawowy. Prezbiterium z piękną nastawą ołtarzową było oddzielone od korpusu 
nawowego wyraźnie zaznaczonym łukiem, na którym zostały umieszczone rzeź-
bione archanioły i anioły. Z tyłu kościoła znajdował się sporej wielkości chór, zaś 
w przedniej części kościoła, z jego lewej i prawej strony znajdowały się balkony, 

36 Tamże, s. 313-314.
37 Tamże, s. 329-320; C. Camacho Arbeláez, Templos doctrineros y capillas posas en la Nueva 

Granada, „El Tiempo” [lecturas dominicales] 10-17.01.1965, s. 2; E. Mendoza Varela, Vestigios del 
esplendor colonial. La iglesia de Tópaga, Colombia, „Repertorio Boyacense”, [Tunja], año 11, núm. 
240-241, s. 2236-2238; F. Gil Tovas, El arte mestizo, w: Historia del arte colombiano, t. V, Barcelona: 
Salvat 1977, s. 1169-1170; F. Gil Tovas, La imaginería de los siglos XVII y XVIII, w: Historia del 
arte colombiano, t. IV, Barcelona: Salvat 1977, s. 979.
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zaś bezpośrednio za nimi dwie ambony. Całości dopełniała kaplica z chrzcielnicą 
oraz konfesjonał. Przed kościołem znajdowała się dzwonnica.

Na wyposażeniu kościoła znajdowały się też liczne bogato rzeźbione i złocone 
liczne nastawy ołtarzowe w stylu barokowym z rzeźbionymi wysokimi kolumnami, 
figury i obrazy świętych (np. św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawera, św. Sta-
nisława Kostki, św. Luisa, św. Piotra) oraz srebrne lichtarze i kadzielnice. Wystrój 
kościoła był dziełem artysty Tomasa Roldana. Dodatkowym, nie mniej istotnym 
elementem wyposażenia były liczne instrumenty muzyczne. Muzycy i śpiewacy 
z Tópaga mieli do dyspozycji odpowiednie pomoce oraz partytury. Tópaga słynęła 
bowiem nie tylko z pięknego kościoła, ale zarazem ze szkoły muzycznej o wysokim 
poziomie artystycznym. Indianie śpiewali i z powodzeniem grali licznych instrumen-
tach, jak np. organach, chirimías, bajones, fletach, klarnetach, fagotach, gitarach itd.38 .

Po lewej stronie kościoła, znajdował się ‘ołtarz z lustrami’, wykonany przed 
rokiem 1633. Jest on poświęcony Maryi Niepokalanie Poczętej, której wizerunek 
jest umieszczony w części centralnej retabulum. Cechą charakterystyczną tego 
ołtarza jest to, że w jego nastawie ołtarzowej, tj. jego skrzydłach bocznych jest 
umieszczonych ponad 40 niezbyt wielkich, zaszklonych obrazów, obramowanych 
w rzeźbione ramki. Stare opisy kościoła sugerują, że kiedyś były do lustra. Spełniały 
one najprawdopodobniej podwójną funkcję. Dla Indian były one wielką atrakcją, 
ponieważ w odbiorze Indian, cieszyły się one większą estymą niż złoto. Kiedy 
zapalano przed nimi świece, robiło się w kościele nie tylko jaśniej, ale też o wiele 
żywiej, co niewątpliwie przyciągało uwagę Indian.

Na łuku głównym oddzielającym prezbiterium od nawy kościoła, zachowała 
się ornamentyka w postaci dwóch kolorowych aniołów, które w lewej ręce trzy-
mają rogi obfitości wypełnione lokalnymi owocami, zaś prawą ręką wskazują na 
konieczność zachowania ciszy i porządku w kościele. Na ścianie bocznej łuku od 
strony wiernych, umieszczono wielkie archanioły. Jako przeciwieństwo aniołów 
umieszczonych z lewej i prawej strony łuku, w jego części górnej znajduje się wi-
zerunek rzeźbionego i pozłoconego smoka, jako symboliczne wyobrażenie diabła, 
który jest wrogiem człowieka i Boga.

Poświęcenie kościoła Tópaga w roku 1642 stało się okazją do wielkiego, sied-
miodniowego świętowania, aby podkreślić ważkość tego aktu, a zarazem włączyć 
Indian. Odprawiano msze, głoszono kazania, organizowano procesje, przedsta-
wienia teatralne, tańce itd. Wszystko to miało służyć większemu i wymiernemu 
zaangażowaniu Indian. W zamyśle jezuitów, Indianie mieli być nie tylko biernym 
przedmiotem w procesie katechizacji, liturgii czy też uroczystości, ale przede 
wszystkim aktywnym i zaangażowanym podmiotem, zdobywającym w ten sposób 
swoją nową tożsamość kulturową.

Podobnie poświęcenie kościoła w Fontibón kilka lat wcześniej (w roku 1632), 
stało się okazją do kilkudniowego świętowania. Jezuici zainwestowali najpierw 

38 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 330.
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wiele sił i funduszy na wzniesienie nowego kościoła oraz na jego udekorowanie, aby 
swoim wystrojem odpowiadał ich potrzebom w pracy z Indianami. Odpowiednio 
bogaty wystrój artystyczny kościoła był bowiem z jednym z ważkich elementów 
jezuickiej metody katechetyczno – ewangelizacyjnej. Innym nie mniej ważnym 
elementem tejże metody było właśnie pełne inwencji świętowanie, czyli uroczy-
ste przeżywanie i pełne solenności uczestnictwo w świętach i uroczystościach 
kościelnych.

Przykładem wyróżniającego się zmysłu ewangelizacyjnego jezuitów w od-
niesieniu do Indian było podkreślenie konieczności dopuszczenia Indian do 
częstszego przyjmowania komunii. Na początku XVII wieku, tylko w ramach 
wyjątku, pozwalano Indianom na przyjęcie komunii w ramach wiatyku albo 
w godzinie śmierci. Jezuici proponowali gruntowną rewizję tych zakazów. Pro-
mowali zarazem w swojej pracy z Indianami kult Eucharystii. Przejawem takiej 
polityki było nie tylko rozwijanie solennej kultury liturgicznej, ale też mocne 
zaakcentowanie uroczystości Bożego Ciała. Indianie byli nie tylko zobowiązani 
do uczestniczenia w tejże uroczystości, ale nade wszystko oni stawali się promo-
torami w jej przygotowaniu i realizacji. Temu służyły wielodniowe przygotowania 
tejże uroczystości oraz uroczysty jej przebieg. Misjonarze przygotowywali Indian 
na poziomie katechetycznym i głosili też tematyczne kazania. Zmiana nastąpiła 
za sprawą jezuitów i abp. Cristobal de Torres z Bogoty. Zwołał on komisję eks-
pertów i dekretem z 25 listopada 1636 roku zalecił, aby doctrineros, odczytali 
dokument dopuszczający Indian do komunii, głosili stosowane kazania, a tym 
samym przygotowali Indian do częstszego przyjmowania komunii. Aby donio-
słość tej decyzji dotarła rzeczywiście do wszystkich doctrineros i proboszczów 
oraz aby była dobrze zrozumiana i wprowadzona w życie, abp Cristobal de Torres 
wysłał do wszystkich wiosek na Sabana de Bogotá ojców jezuitów José Dadey 
i Juan Bautista Coluccini39 .

Instrukcja ojca przełożonego Claudio Aquaviva zawierała również wyraźne 
polecenie, aby w każdej wiosce przebywało tylko dwóch jezuitów. Dokument ten 
określał również, że powinni oni pracować w danej doktrynie jedynie tak długo, 
na ile jest to naprawdę konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Następnie 
należało taką doktrynę przekazać biskupowi i udać się na inne miejsce. Instrukcja 
sugerowała jednak, aby biskup przekazywał doktryny tylko takim duchownym, 
którzy są adekwatnie do tej pracy przygotowani oraz skłonni do kontynuowania 
dzieła rozwiniętego przez jezuitów40. W roku 1610, przełożony generalny podjął 
kolejną ważką decyzję o przejmowaniu jedynie doktryn już stosunkowo dobrze 
rozwiniętych, a nie tylko dopiero co założonych.

39 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 344-347; J.M. Pacheco, La evangelización en 
Colombia, s. 36.

40 J.M. Pacheco, Los jesuitas en Colombia, s. 309-310.
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Jezuici nie pozostawali w poszczególnych doktrynach zbyt długo z kilku po-
wodów. Uważali bowiem, że należy pracować w danym miejscu na tyle długo, aby 
osiągnąć założony cel i bezzwłocznie przekazać doktrynę w ręce kleru diecezjal-
nego. Nie pozostawali zbyt długo również wszędzie tam, gdzie populacja ludności 
indiańskiej była zbyt niska. Nie przyjmowali lub rezygnowali z tych miejsc, gdzie 
efektywność pracy ewangelizacyjnej nie rokowała najlepiej, np. z powodu nieko-
rzystnych uwarunkowań demograficznych lub ekonomicznych. W innych przy-
padkach, zwłaszcza z powodu braku personelu misyjnego, rezygnowano z pracy 
w jednych doktrynach, aby móc podjąć pracę na innym miejscu. Zatem zalecenie 
przekazywania doktryn, jezuici realizowali z wielką konsekwencją. W roku 1615 
przekazali w ręce biskupa dobrze rozwijającą się doktrynę Cajíca i podjęli pracę 
w doktrynie Duitama. Podobnie postąpili, przenosząc się z Duitama do Tópaga. 
Kiedy zaś zostali usunięci w roku 1628 z doktryn przekazanych im cztery lata 
wcześniej przez abp Hernando Arias de Ugarte, poświęcili się ewangelizacji Indian 
w innych miejscach na Sabana de Bogotá .

PODSUMOWANIE

Metodologia pracy ewangelizacyjnej jezuitów w oparciu o system doktryn na 
obszarze Kolumbii w XVII wieku, wydaje się być nie tylko cennym doświadcze-
niem w wymiarze historycznym, ale zarazem bardzo inspirującym bodźcem do 
krytycznej ewaluacji ówczesnych i współczesnych metod misyjno – ewangeliza-
cyjnych. Obejmowała ona bowiem obowiązek znajomości i posługiwania się języ-
kami autochtonicznymi w dziele ewangelizacji oraz systematycznej katechizacji. 
Nie mniej ważnym aspektem była zachęta ze strony przełożonych, do rozsądnego 
zastosowania przez misjonarzy sztuki i architektury oraz śpiewu i muzyki, w na-
wiązaniu do wrodzonych predyspozycji i oczekiwań samych Indian. Katechizmowe 
prawdy wiary ‘przyodziane’ w szatę muzyki i sztuki oraz w obramowaniu pięknej 
architektury, stawały się lepiej zrozumiałe i przyswajalne dla Indian. Nie mniej 
ważkim aspektem jezuickiej metodologii misyjnej było uczynienie z nawracanych 
Indian jak najszybciej aktywnych, zaangażowanych i współodpowiedzialnych 
współtwórców doktryn.

To cenne doświadczenie misyjne zdobyte w doktrynach położonych na kolum-
bijskiej wyżynie andyjskiej, zostało spożytkowane przez jezuitów w drugiej poło-
wie XVII i w XVIII wieku podczas realizacji na wielka skalę projektu zakładania 
redukcji jezuickich w Casanare, Orinoko i w Meta.

Słowa kluczowe: ewangelizacja Indian, nawracanie, doctrinas (doktryny), jezuici, muzyka, 
architektura, metodologia pracy misyjnej, Bogota, Kolumbia.
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Jesuits as doctrineros in Columbian Andes of 17th century

S u m m a r y

Jesuits arrived in the land of the New Kingdom of Grande (Colombia) at the beginning 
of the 17th century. They founded colleges in all most important towns and began the mis-
sionary service among Indians, according to the scheme of so-called ‘doctrinas’, i.e. villages 
inhabited by autochthons. During the years 1605-1660 they worked in a few doctrines on 
Altiplano in the surroundings of Bogota and Tunja and on eastern slopes of the Andes. Their 
service was usually very effective and carried out according to the established methodology 
of the missionary work. They were appealing to the following rules: systematic and regular 
religious education, knowledge of the local languages by missionaries, development of the 
educational system including study of the singing and the music, practising solemn liturgy 
based on solid and well equipped churches. The past experience of the work in ‘doctrinas’ 
was used in the second half of the 17th century during the establishment of Jesuits’ reduc-
tions in Casanare, Meta and Orinoko.

K e y w o r d s: evangelization of Indians, converting, doctrinas (doctrines?), Jesuits, music, 
architecture, methodology of mission work, Bogota, Colombia.

Jesuiten als doctrineros in kolumbischen Anden im 17 Jh.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Jesuiten kamen im Gebiet des Neuen Königtums Grenada (Kolumbien) anfangs 
des 17 Jh. an. Sie gründeten Kollegien in allen wichtigsten Städten und begannen ihre 
Missionstätigkeit unter den Indios im Rahmen der sog. Doctrinas, also Dörfer, die von den 
Ureinwohnern bewohnt waren. In den Jahren 1605-1660 waren sie in einigen Doctrinas auf 
Altiplano in der Gegend von Bogota und Tunja sowie auf den östlichen Hängen der Anden 
tätig. Ihre Tätigkeit war oft sehr effektiv und nach einer durchdachten Methodologie der 
Missionsarbeit durchgeführt. Es wurden folgende Grundsätze beachtet: systematische und 
regelmäßige Katechese, Kenntnis der Lokalsprachen bei den Missionaren, Entwicklung 
eines Bildungssystems, darunter auch Lehre des Gesanges und der Musik, Praxis einer 
sorgfältigen Liturgie auf der Basis von soliden und gut ausgestatteten Kirchen. Die in 
den Doctrinas gesammelten Erfahrungen wurden in der zweiten Hälfte des 17 Jh. bei der 
Gründung der jesuitischen Reduktionen Casanare, Meta i Orinoko angewandt.

S c h l ü s s e l w o r t e: Evangelisation der Indios, Bekehrung, Doctrinas, Jesuiten, Musik, 
Architektur, Methodologie der Missionsarbeit, Bogota, Kolumbien.
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W posynodalnej adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczes-
nym Evangelii nuntiandi (1975) Paweł VI dobitnie stwierdził, że „nakaz głoszenia 
Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem 
Kościoła, nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich 
i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji 
należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziw-
szą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji”1. Podobnie 13 lat później Jan 
Paweł II kierując swoje słowa przede wszystkim do wiernych świeckich powie, 
że „cała misja Kościoła koncentruje się i rozwija w ewangelizacji, ona bowiem 
jest łaską i mandatem, który Jezus Chrystus powierzył mu na początku jego drogi 
dziejowej […]. Z pewnością nakaz Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię” zawsze 
pozostaje tak samo ważny i przynaglający. Jednak sytuacja aktualna nie tylko 
świata, ale różnych części Kościoła absolutnie wymaga, aby na słowo Chrystusa 
odpowiedzieć posłuszeństwem bardziej zdecydowanym i wielkodusznym”2 .

Na pilną potrzebę ewangelizacji wskazywał także Benedykt XVI, o czym 
świadczy choćby powołanie przez niego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji 
(21.09.2010), która ma pomóc w odpowiedzi na tę głęboką potrzebę oraz zwołanie 
XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów pod hasłem „Nowa ewange-
lizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”(7-28.10.2012)3. W dobie, gdy coraz 
częściej całą działalność pastoralną Kościoła nazywa się ewangelizacją, warto 
najpierw przypomnieć – w świetle nauczania współczesnego Kościoła – czym jest 
ewangelizacja oraz wyodrębnić jej typy. Na tej podstawie dopiero można wskazać 

1 EN 14 .
2 ChL 33.
3 W Lineamentach XIII Synodu Biskupów z 2011 r. czytamy: „Jak sam Papież wspomina, 

decyzję o poświęceniu przyszłego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów tematowi nowej ewan-
gelizacji należy odczytywać w ramach całościowego planu, którego ostatnimi etapami było utworzenie 
dykasterii ad hoc oraz ogłoszenie posynodalnej Adhortacji apostolskiej Verbum Domini; plan ten 
wyrasta z dążenia do odnowy działalności ewangelizacyjnej, które ożywiało nauczanie i posługę 
apostolską Papieży Pawła VI i Jana Pawła II” (nr 1).
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różnorakie cele ewangelizacyjne Kościoła warunkujące wybranie adekwatnych 
dróg ich realizacji.

1. POJĘCIE I TYPY EWANGELIZACJI

W teologii termin „ewangelizacja” pojawił się w XIX wieku. Ewangeliza-
cją nazywano wówczas działalność protestanckich kaznodziejów wędrownych4 . 
Z upływem czasu termin „ewangelizacja” zaczęto stosować w teologii katolickiej 
na oznaczenie głoszenia Chrystusa tym, którzy Go nie znają. Słowem tym określa-
no zatem działalność na terenach misyjnych, a więc ad extra Kościoła. Również 
według Soboru Watykańskiego II ewangelizacja to przede wszystkim działalność 
Kościoła ad extra. Chodzi tu zarówno o przepowiadanie misyjne5, jak też o całą 
działalność misyjną Kościoła6. Drugim znaczeniem soborowego pojęcia ewange-
lizacji jest wszelka posługa słowa Bożego7, które stoi u źródeł wiary i zbawienia8 
oraz jest warunkiem owocnego udziału w liturgii9 .

W dokumentach Vaticanum II mamy również pewne akcenty wskazujące, że 
sobór postrzega ewangelizację jako działalność ad intra. Wzywając świeckich do 
ewangelizacji, sobór mówi, że powinni oni nawiązywać dialog z „wierzącymi czy 
niewierzącymi”10. Wspomina także o metodycznej zasadzie adaptacji w ewangeli-
zacji11 oraz ewangelizacji poprzez słowo i przykład życia, czego wzorem jest sam 
Jezus Chrystus12. Uzupełnia i niejako poszerza te perspektywę Paweł VI w adhortacji 
Evangelii nuntiandi. W dokumencie tym papież pojmuje ewangelizację zarówno jako 
działalność ad extra, jak też ad intra, gdyż wychodzi z założenia, że Kościół będzie 
w stanie ewangelizować innych tylko wówczas, jeśli sam będzie ewangelizowany 
i odnawiany. Ewangelizacja według Pawła VI to „pokazywanie Chrystusa Pana 
tym, którzy Go nie znają”13 poprzez kaznodziejstwo, katechizację, liturgię, życie 
sakramentalne, pobożność ludową, świadectwo życia, które dają chrześcijanie14 . Tak 

4 J. Krucina, Wprowadzenie, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław: Wydawnictwo 
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1980, s. 5.

5 Por. DM 6.
6 Por. DM 23.27.
7 Por. KK 35; DB 6; KDK 44; DA 2.
8 Por. DP 4.
9 Por. KL 9.
10 DA 31.
11 KDK 44.
12 KK 35.
13 EN 17 .
14 Por. EN 17. 21. 48.
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pojęta ewangelizacja powinna budzić wiarę i służyć jej rozwojowi15, prowadzić do 
nawrócenia16, przyczyniać się do budowy Kościoła17. Działanie takie można nazwać 
celem bliższym ewangelizacji. Celem zaś ostatecznym ewangelizacji jest prowadze-
nie ludzi do osiągnięcia zbawienia rozumianego w znaczeniu wiecznym (komunia 
z Bogiem) i doczesnym (wyzwolenie od grzechu i zła) zbawienia18 .

Błogosławiony Paweł VI rozumie również ewangelizację jako inkulturację 
Ewangelii. Stwierdza, że ewangelizacja oznacza wszelką działalność Kościoła, 
poprzez którą we wszelki możliwy sposób świat zostaje przemieniony według woli 
Boga Stwórcy i Odkupiciela: „Ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Do-
brej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą 
od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość”19. Celem ewangelizacji jest w tym 
przypadku wewnętrzna przemiana ludzkości. Chodzi tu o przemianę kryteriów 
ocen, hierarchii wartości, postaw i nawyków myślowych, bodźców postępowania, 
modeli życiowych. „Trzeba dołożyć wszelkich starań i zabiegów, żeby ewangeli-
zować troskliwie ludzką kulturę, czy raczej same kultury. Jest rzeczą konieczną, 
żeby się one odrodziły na skutek swego zespolenia z Dobrą Nowiną. Jednakże to 
zespolenie nie nastąpi bez głoszenia Dobrej Nowiny”20 .

Tak szeroko rozumianą ewangelizację można nazwać chrystianizacją świata. 
Po tej linii idzie II Synod Plenarny w Polsce, nazywając ewangelizację „uobecnia-
niem w czasie i przestrzeni, mocą Ducha Świętego, Dobrej Nowiny o zbawieniu, 
która stała się faktem w Jezusie Chrystusie”21. Mając na względzie tak szerokie 
znaczenie ewangelizacji, należy mieć na uwadze, że jest ona wielowarstwowym 
procesem w którym na wiele sposobów urzeczywistnia się pod natchnieniem Du-
cha Świętego Kościół22. Wszystkie zatem aktywności Kościoła w tym procesie 
powinny być ze sobą powiązane w sposób integralny i dynamiczny. Dlatego też 
„żadna częściowa i fragmentaryczna definicja nie może oddać bogatej, złożonej 
i dynamicznej rzeczywistości ewangelizacji, bez ryzyka jej zubożenia lub nawet 
zmienienia. Jest rzeczą niemożliwą zrozumienie ewangelizacji, dopóki nie obejmie 
się wszystkich jej istotnych elementów”23 .

Złożona i dynamiczna rzeczywistość ewangelizacji dotyczy także jej odbiorców. 
Dekret misyjny Soboru Watykańskiego II Ad gentes mówi o trzech rodzajach ludzi, 

15 EN 47 .
16 EN 8 .
17 EN 23.
18 EN 27.
19 EN 18 .
20 EN 20. Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2, Katowice: 

Księgarnia św. Jacka 1995, s. 97.
21 II Synod Plenarny, Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia 

chrześcijaństwa, w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań: Pallottinum 2001, 17.
22 Por. EN 24.
23 EN 17 .



262 KS. BOGDAN BIELA 

do których skierowane jest chrześcijańskie orędzie zbawcze, a mianowicie o kato-
likach, wyznawcach innych religii chrześcijańskich i niechrześcijanach. W związku 
z tym Dekret wyróżnia: działalność duszpasterską wśród wiernych, przedsięwzięcia 
zmierzające do przywrócenia jedności wśród chrześcijan i działalność misyjną24 . 
W Evangelii nuntiandi Paweł VI również wylicza trzy grupy ludzi, którym Ewan-
gelia Jezusa Chrystusa winna być zwiastowana. Należą do nich: ci, którzy nie są 
jeszcze chrześcijanami, chrześcijanie, którym potrzeba pomocy, aby ich wiara nie 
ustała oraz ci, którzy już nie są chrześcijanami, gdyż pozostają poza nawiasem 
życia zgodnego z Ewangelią25. Podział ten pozwala wyróżnić następujące rodzaje 
ewangelizacji: ewangelizację misyjną, ewangelizację pastoralną i reewangelizację, 
czyli ewangelizację powtórną26 .

Ewangelizację misyjną Evangelii nuntiandi umieszcza w szerokim nurcie ewan-
gelizacji27, którą Dekret misyjny Ad gentes nazywa działalnością misyjną albo po 
prostu misjami28. Polega ona na głoszeniu Ewangelii i zakładaniu Kościoła (plan-
tatio Ecclesiae) wśród społeczeństw i narodów „gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze 
korzeni”29. Ewangelizacja ta nie utraciła swojej żywotności, a Kościół zawsze bę-
dzie się trudził nad prowadzeniem tego dzieła wobec wszystkich narodów30. Warto 
podkreślić, że o ile ewangelizacja według Ad gentes stanowiła część działalności 
misyjnej, to w Evangelii nuntiandi działalność misyjna jest częścią ewangelizacji31 .

24 Por. DM 6.
25 Por. EN 51-56.
26 W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, Kraków: Wydawnictwo „Homo Dei” 1992, s. 35-42. 

W literaturze przedmiotu rozróżnia się ponadto ewangelizację w znaczeniu ogólnym, ścisłym i specjal-
nym. W znaczeniu ogólnym i pełnym to kontynuacja misji Chrystusa dla przeobrażenia świata zgodnie 
z zamiarem Boga Stwórcy i Odkupiciela, aby „uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odku-
pienia i by przez nich skierować cały świat do Chrystusa” (DA 2). W tym znaczeniu przez ewangelizację 
rozumie się wszelkie dzieła Kościoła związane z misją i apostolstwem, takie jak: katechizacja, głoszenie 
kazań, sprawowanie liturgii, kierownictwo duchowe, świadectwo chrześcijańskiego życia itp. W zna-
czeniu ścisłym ewangelizacja rozumiana jest jako „pierwsza ewangelizacja”, czyli głoszenie Ewangelii 
wobec tych, którzy jej nie słyszeli lub nie przyjęli. Jej celem jest doprowadzenie człowieka do wiary 
w Chrystusa. W znaczeniu specjalnym ewangelizacja to dotarcie do człowieka już ochrzczonego, który 
jednak zatracił światło wiary i trzeba ją na nowo rozbudzić. Dla porządku terminologicznego należy 
także podkreślić, że od czasów Ewangelii nuntiandi termin „ewangelizacja” w znaczeniu ogólnym jest 
synonimem wszelkiej działalności apostolskiej, zastępując często we współczesnej refleksji pojęcie „apo-
stolstwo”. Łączy się z nim ściśle termin „misja”, który oznacza posłanie przez Chrystusa, wypełnianie 
zbawczej misji. Funkcjonalnie „apostolstwo” i „misja” oznaczają więc to samo i zawierają w sobie dwa 
aspekty znaczeniowe: być wysłanym przez kogoś oraz mieć zleconą misję do wypełnienia. Oba te pojęcia 
łączy dziś w sobie termin „ewangelizacja” w swym szerokim ujęciu. Zob. F. Blachnicki, Nam została 
powierzona Ewangelia, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2007, s. 12-19; E. Weron, Apostolstwo 
powszechne, Poznań: Pallottinum 1987, s. 15; W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, s. 16-28.

27 Por. EN 51. 53.
28 Por. DM 6.
29 DM 6.
30 Por. EN 53, RMi 31.
31 Por. W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, s. 36-37.
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Ewangelizacja pastoralna to działalność Kościoła skierowana do tych, którzy są 
już chrześcijanami i od dawna mają związek z Ewangelią32. Celem jej jest „wiarę 
tych, którzy wyznają, że są chrześcijanami, pogłębić, umocnić, żywić i czynić doj-
rzalszą, żeby jeszcze bardziej naprawdę byli wierzącymi”33. Ewangelizacja pasto-
ralna jest więc rzeczywistością treściowo zbliżoną do działalności duszpasterskiej 
Kościoła, ale się z nią nie utożsamia. Ewangelizacja – jak chce Evangelii nuntiandi 
– ma stanowić trzon działalności pastoralnej Kościoła34. Bez ewangelizacji duszpa-
sterstwo jawić się będzie jedynie jako zespół zabiegów czysto technicznych, być 
może sprawnych, lecz pozbawionych treści. Dopiero bowiem ewangelizacyjna 
misja Kościoła wypełnia treścią jego duszpasterskie przedsięwzięcia zmierzające 
do urzeczywistnienia zbawczego dzieła Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego, 
liturgię, posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego35 .

Ewangelizacja powtórna zwana też reewangelizacją jest adresowana do tych, 
którzy nie są już chrześcijanami albo – mówiąc inaczej – skierowana jest do chrześ-
cijan „marginesowych”36 . Evangelii nuntiandi zalicza do nich: ochrzczonych, ale 
pozostających poza nawiasem chrześcijańskiego życia37, prosty lud mający jakąś 
wiarę, lecz nie znający dostatecznie jej podstaw38, studiujących, którzy czują po-
trzebę poznania Jezusa Chrystusa inaczej im przedstawianego, aniżeli zwykło się 
przedstawiać dzieciom w nauce religii39, tych, którzy wprawdzie uważają się za 
wierzących, ale wiary swojej nie praktykują40 oraz niewierzących41. Istotną rolę 
w ewangelizacji powtórnej odgrywa – zdaniem Pawła VI – akcja ewangelizacyj-
na42. Jest to konkretne przedsięwzięcie duszpasterskie Kościoła względem tych, 
którzy nie przyjmują już Ewangelii jako dobrej nowiny. Akcja ewangelizacyjna 
osiąga swój cel wtedy, gdy wykształci u poszczególnych chrześcijan taką wiarę, 
która doprowadzi ich do głębokiego przeżywania sakramentów i życia zgodnego 
z wymogami Ewangelii43. Znanymi formami akcji ewangelizacyjnej są praktyko-
wane dzisiaj w Kościele misje, rekolekcje ludowe, rekolekcje ewangelizacyjne 
oraz inne konkretne akcje duszpasterskie. Akcje te, dostosowane do warunków, 

32 Por. EN 54.
33 EN 54 .
34 Por. EN 81.
35 Por. Duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin: Wydawni-

ctwo KUL 2006, s. 201.
36 Por. J. Charytański, Parafia wspólnotą przekazu wiary i życia chrześcijańskiego, w: Ewan-

gelizacja, red. J. Krucina, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1980, 
s. 214.

37 Por. EN 52.
38 Por. EN 52.
39 Por. EN 52.
40 Por. EN 56.
41 Por. EN 56.
42 Por. EN 56.
43 Por. EN 47.
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mentalności i potrzeb religijnych współczesnego człowieka, stanowią skuteczny 
środek odnowy chrześcijańskiego życia44 .

Ewangelizacja powtórna łączy się z pojęciem „nowej ewangelizacji”45, choć 
nie jest z nią tożsama, gdyż chodzi w niej o nowość „w swoim zapale, w swych 
metodach i w swym wyrazie”46. „Nowy zapał” domaga się, aby współczesny Koś-
ciół odnowił swoją misyjną naturę, tak aby wspólnoty chrześcijańskie pragnęły 
ewangelizować z większym entuzjazmem i dynamizmem. „Nowe metody” są 
poleceniem poszukiwania nowych metod apostolstwa. „Nowe środki wyrazu” 
z kolei wskazują na ważny element inkulturacji, jakim jest adaptacja Ewangelii 
we współczesnej kulturze47 .

Analiza – zwłaszcza wypowiedzi Jana Pawła II – na temat znaczenia pojęcia 
„nowa ewangelizacja” pozwala określić kilka jej elementów. Po pierwsze, ewan-
gelizacja jest nowa, ponieważ Chrystus i Jego dzieło będzie zawsze dla człowieka 
nowością. Nikt z ludzi nie jest w stanie zgłębić tajemnicy Chrystusa w sposób 
wyczerpujący i ostateczny. Po wtóre, ewangelizacja jest nowa także ze względu 
na Ducha Świętego, który ciągle ukazuje nowość słowa Bożego i duchowo ożywia 
ludzi oraz prowadzi do przenikania kultur Ewangelią Jezusa Chrystusa. Nowe treści 
ewangelizacyjne wynikają więc z konfrontacji, adaptacji, inkulturacji i dialogu 
Ewangelii ze współczesnym człowiekiem o nowej mentalności, z nową kulturą 
w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-politycznych oraz z dzisiejszym 
światem, pełnym nowych osiągnięć naukowych, ale i groźnych dewiacji. Nowe 
treści ewangelizacyjne powstają również w procesie interpretacji aktualnych prob-
lemów ludzkich w świetle Ewangelii48. Decydującym jednak czynnikiem, który 
przyczynił się do ukształtowania pojęcia nowej ewangelizacji są adresaci, czyli 
przede wszystkim osoby zdechrystianizowane, żyjące z dala od Chrystusa i Koś-

44 Por. CaT 47.
45 Po raz pierwszy sformułowania „nowa ewangelizacja” użył Jan Paweł II w homilii podczas 

mszy sprawowanej w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r. Wtedy to: „Otrzymaliśmy znak, że na progu 
nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła 
się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza”. Cztery lata później, 
9 marca 1983 r., w Port-au-Prince, w czasie spotkania z członkami Rady Konferencji Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej Jan Paweł II stwierdził, że przypadające na 1992 r. 500-lecie ewangelizacji 
tego kontynentu osiągnie swój wymiar, gdy wszyscy zaangażują się w nową ewangelizację. Dodał 
przy tym, że trzeba ją rozumieć „nie jako powtórną, lecz nową w swoim zapale, w swych metodach 
i w swym wyrazie”, ponieważ głoszona Ewangelia jest ta sama. Zob. Jan Paweł II, Pielgrzymki do 
Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków: Znak 2005, s. 187; Przemówienie Jana Pawła II do Rady 
Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) za: A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu 
Soboru Watykańskiego II, t. 1, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1995, s. 41.

46 Por. VS 106; PDV 18; NMI 40.
47 Por. S. Dyk, Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie, Seria Nowej Ewangelizacji, Gubin: 

Wydawnictwo Przystanek Jezus 2015, s. 49.
48 A. Lewek, Nowa ewangelizacja, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin: 

Wydawnictwo KUL 2006, s. 577.
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cioła, zaniedbujące świadomy rozwój wiary, a także uważające się za chrześcijan, 
którym jednak brakuje konsekwencji w przeżywaniu wiary49. Chodzi o to, aby 
doprowadzić tych ludzi z powrotem do wiary żywej50 .

W encyklice o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio (1990) 
Jan Paweł II precyzuje idę nowej ewangelizacji, odróżniając ją od ewangelizacji 
misyjnej (pierwszej) i pastoralnej. Jako kryterium podziału na te trzy typy ewan-
gelizacji papież wybiera adresata. W odróżnieniu od ewangelizacji misyjnej (skie-
rowanej do niewierzących i nieochrzczonych) oraz pastoralnej (adresowanej do 
wierzących), nowa ewangelizacja skierowana jest do byłych chrześcijan, do tzw. 
neopogan, którzy w różnym stopniu odeszli od wiary i którzy utracili „żywy sens 
wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie da-
lekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii”51. W adhortacji Ecclesia in Europa (2003) 
Jan Paweł II wzywa wręcz, aby „w naszych wspólnotach […] poważnie zadbać” 
o ewangelizację zdechrystianizowanych. Wezwanie to określi jako teologicznie 
głębokie i „dramatyczne”, dodając przy tym: „wezwanie to polega często nie tyle 
na tym, by ochrzcić nowo nawróconych, ile na tym, by doprowadzić ochrzczonych 
do nawrócenia do Chrystusa i Jego Ewangelii”52. Idąc po tej linii, późniejsze do-
kumenty Kościoła będą wskazywać tych, którzy „utracili wiarę”, jako pierwszych 
adresatów nowej ewangelizacji. Wypowiedzi te wskazują na fakt, że zdechrystia-
nizowani stanowią ważny wyróżnik nowej ewangelizacji.

Oczywiście należy w tym kontekście pamiętać, że wspomniane wyżej typy 
ewangelizacji wzajemnie się przenikają. Istnieje bowiem wiele rzeczywistości, które 
są dla nich wspólne, stąd też Jan Paweł II stwierdza: „granice pomiędzy opieką 
duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyj-
ną nie dadzą się wyraźnie określić i nie jest do pomyślenia, by tworzyć pomiędzy 
nimi bariery czy zamknięte przedziały”53. Często zdarza się także, że te trzy typy 
ewangelizacji funkcjonują na tym samym terytorium, gdyż na tym samym terenie 
przebywają adresaci tych trzech typów działalności ewangelizacyjnej.

2. METODY EWANGELIZACJI

Poszukując metod ewangelizacji trzeba mieć na uwadze jej cel, który jest za-
warty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony „w istocie rzeczy wokół 

49 Zob. M. Zając, Nowa ewangelizacja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, kol. 14.

50 Por. EN 54; RMi 33.
51 RMi 33.
52 EiE 47 .
53 RMi 34.
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samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim 
życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w nie-
biańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji 
kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy 
dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym 
programem na trzecie tysiąclecie”54. Ze względu jednak na różne typy ewangeli-
zacji, wyznaczone przez jej szczegółowe cele związane głównie z różnorodnością 
adresatów, możemy mówić o kilku zasadniczych metodach. Można je określić jako: 
metodę kerygmatyczną, metodę duszpasterstwa misyjnego oraz metodę ożywienia 
wiary członków Kościoła związaną ściśle z autoewangelizacją. Mówi się także 
o metodzie inkulturacji związaną z kolei z preewangelizacją i nową ewangelizacją55 .

Metoda kerygmatyczna skierowana jest do chrześcijan zdechrystianizowanych 
oraz „kulturowych”, „którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się 
już za członków Kościoła”56. W sposób jednoznaczny o tej metodzie mówi Dyrek-
torium Ogólne o Katechizacji (1997). Wspominając tych którzy przeżywają swoje 
chrześcijaństwo jedynie w zewnętrzny sposób, dokument ten stwierdza: „W tej 
sytuacji pierwsze głoszenie i katecheza podstawowa stanowią uprzywilejowaną 
opcję”57. Owo pierwsze głoszenie to kerygmat w sensie ścisłym, określany też 
jako kerygma. Papież Franciszek doda, że „pierwsze przepowiadanie […] powinno 
zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie od-
nowy Kościoła”58. W sposób precyzyjny na tę metodę w dziele nowej ewangelizacji 
wskazały Lineamenta (2011): „Pierwsze głoszenie, w pełni włączone w dokonujące 
się obecnie dzieło przeobrażeń sposobów wprowadzania w wiarę, jest skierowane 
do niewierzących, do tych, którzy praktycznie żyją w obojętności religijnej. Jego 
zadaniem jest głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia tych, którzy nie 
znają jeszcze Jezusa Chrystusa. Katecheza przeznaczona do pierwszego głosze-
nia Ewangelii, dąży do tego pierwszego nawrócenia oraz do dojrzewania w nim, 
wychowując konwertytę do wiary i wcielając go do wspólnoty chrześcijańskiej”59 .

Wobec dechrystianizacji, sytuacji niewiary czy każdej sytuacji misyjnej Koś-
ciół ma jedną odpowiedź. Jest nią właśnie kerygmat, który jest najkrótszą drogą 
do zrodzenia wiary.

„Otwarcie drzwi Chrystusowi – czytamy w adhortacji Christifideles laici (1988) – przy-
jęcie Go w sferę własnego człowieczeństwa nie tylko nie jest zagrożeniem dla człowie-
ka, lecz stanowi jedyną drogę wiodącą do uznania człowieka w pełni jego prawdy i do 
wyniesienia jego wartości. […] Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże 

54 NMI 29.
55 Por. S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 63. Szerzej na temat przedstawionych metod ewange-

lizacji – zob. s. 95-278.
56 RMi 33.
57 DOK 58. Por. EiE 46.
58 EG 164.
59 Lineamenta 19.
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przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin 
może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, 
Chrystus dla ciebie jest «Drogą, i Prawdą, i Życiem!» (J 14,6). Ta nowa ewangelizacja 
skierowana nie tylko do jednostek, ale do całych grup ludzkich żyjących w różnych 
sytuacjach, środowiskach i kulturach, ma na celu kształtowanie dojrzałych wspólnot 
kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w całym swoim pierwotnym 
znaczeniu jako przylgnięcie do osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie 
i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”60 .

Kolejna metoda – duszpasterstwa misyjnego lub też misyjnej strategii Koś-
cioła skierowana jest wbrew pozorom nie tylko do tych, którzy znajdują się poza 
przestrzenią oddziaływania duszpasterstwa zwyczajnego, skupionego najczęściej 
wokół kościoła parafialnego. W tej metodzie nie chodzi tylko o jakieś jednorazowe 
akcje, lecz o stałość ewangelizacyjnego działania wynikającą z misyjnej strategii 
Kościoła. W dokumencie końcowym V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów z Aparecidy Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chry-
stusa, aby nasze narody miały w Nim życie (2007), czytamy: „Wszystkie struktury 
eklezjalne oraz wszystkie plany pastoralne diecezji, parafii, wspólnot zakonnych, 
ruchów i jakiejkolwiek instytucji kościelnej powinny być przepojone tą stanowczą 
decyzją misyjną. Żadna wspólnota nie powinna się wymawiać od zdecydowane-
go wejścia z całą swoją siłą w ten nieustanny proces misyjnej odnowy oraz od 
rezygnacji z przestarzałych struktur, które nie są już pomocne w przekazywaniu 
wiary”61. „Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpaster-
stwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. W ten 
sposób będzie możliwe, aby «jedyny program Ewangelii nadal ucieleśniał się […] 
w historii każdej wspólnoty kościelnej» (NMI 29) z nową gorliwością misyjną, 
czyniąc Kościół widzialnie obecnym jako matka, która wychodzi naprzeciw, jako 
dom przyjmujący wszystkich, jako nieustanna szkoła misyjnej komunii”62. „Plan 
pastoralny diecezji, droga duszpasterstwa całościowego, powinien być świadomą 
i skuteczną odpowiedzią, która sprosta wyzwaniom dzisiejszego świata, oraz po-
winien zawierać «konkretne elementy programu – cele i metody pracy, zasady for-
macji i doskonalenia duszpasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania 
potrzebnych środków – dzięki którym orędzie Chrystusa [będzie mogło] docierać 
do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko na nie oddziaływać poprzez świadectwo 
o wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze» 
(NMI 29)”63. Dlatego też papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium dobitnie 
powie, że „duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego 
kryterium duszpasterskiego, że «zawsze się tak robiło». Zachęcam wszystkich do 

60 ChL 34.
61 Aparecida 365.
62 Aparecida 370.
63 Aparecida 371.
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śmiałości i kreatywności w tym zadaniu przemyślenia na nowo celów, stylu i metod 
ewangelizacyjnych swojej wspólnoty”64 .

Metoda duszpasterstwa misyjnego ściśle jest związana z metodą ożywienia 
wiary wspólnot kościelnych. Kościół misyjny bowiem, to nie tylko ten, który po-
siada wypracowaną strategię ewangelizacyjną, lecz który pragnie ewangelizować 
z „nowym zapałem”. A to postuluje kolejną metodę ewangelizacji, której celem 
jest ożywienie wiary wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza parafialnych, które są 
niejako „ostatecznym umiejscowieniem Kościoła”65. Aby jednak parafie mogły 
stanowić prawdziwie chrześcijańskie wspólnoty, władze lokalne powinny zadbać 
„o przystosowanie struktur parafialnych z dużą elastycznością, jaką w tej dziedzinie 
dopuszcza Kodeks Prawa Kanonicznego, mając na względzie przede wszystkim 
udział świeckich w odpowiedzialności duszpasterskiej” oraz „o tworzenie niewiel-
kich podstawowych wspólnot kościelnych, zwanych także wspólnotami żywymi, 
w których wierni mogą przekazywać sobie nawzajem Słowo Boże oraz służyć 
innym i praktykować miłość. Wspólnoty te są prawdziwym wyrazem kościelnej ko-
munii i ośrodkami ewangelizacji, działającymi w łączności ze swoimi pasterzami”66 .

W metodzie tej chodzi zatem o autoewangelizację wspólnoty parafialnej. Trzeba 
bowiem tak pogłębić wiarę samych wierzących, aby byli zdolni i pragnęli przeka-
zywać tę wiarę innym. Stąd też podstawowym aspektem tej metody ewangelizacji 
jest tworzenie możliwości doświadczenia Boga. Bogactwo Kościoła katolickiego 
zawiera w sobie wiele dróg doświadczenia Boga. Chodzi tu głównie o odnowienie 
konstytutywnych elementów życia Kościoła, do których należą: modlitwa, głoszenie 
słowa Bożego, katechumenat, liturgia, funkcja charytatywna i pasterska67. W liście 
apostolskim na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio in-
eunte (2001) Jan Paweł II pisze, iż „musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną 
gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, 
jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomienne-
go ducha św. Pawła, który wołał: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 
9, 16)”68. Być „sługami Słowa” w dziele ewangelizacji, to dla papieża jedno z „naj-
ważniejszych zadań stojących przed Kościołem na progu nowego tysiąclecia”69 .

Zapał do głoszenia Ewangelii jest tęsknotą za tym, aby Jezus Chrystus został 
poznany, umiłowany i aby służyli Mu wszyscy ludzie. „Trzeba, żeby głosiciel 

64 EG 33. Zob. B. Biela, Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej, Katowice: 
Wydawnictwo Emmanuel 2014, s. 61-116.

65 ChL 26.
66 ChL 26.
67 Zob. B. Biela, Kościół – wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła 

w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), Katowice: Kuria Metropolitalna w Katowicach 
1993, s. 226-243; B. Biela, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice: 
Księgarnia św. Jacka 2006, s. 235-594.

68 NMI 40.
69 NMI 40.
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prawdy poświęcił jej cały swój czas i wszystkie siły, a jeśli zajdzie konieczność, 
aby i życie samo złożył w ofierze”70. Źródło z którego pochodzi zapał do głoszenia 
Ewangelii, znajduje się w doświadczeniu Pięćdziesiątnicy71. Tak jak u początku 
Kościoła misja ewangelizacyjna zaczęła się od zstąpienia Ducha Świętego, tak 
w życiu i posłudze każdego ewangelizatora ważna jest nieustanna otwartość na 
Jego działanie.

„Nigdy nie może zaistnieć przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego […]. Jak 
w początkach Kościoła, tak i dzisiaj On działa w każdym głosicielu Ewangelii, jeśli 
tylko poddaje się Jego kierownictwu. On podsuwa mu słowa, jakie tylko On jeden może 
poddać […]. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nie da wyniku bez Niego 
[…]. Można więc powiedzieć, że Duch Święty jest głównym sprawcą w szerzeniu 
Ewangelii, ponieważ On pobudza do przepowiadania i przygotowuje serce człowieka 
do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia”72 .

Dziełem Ducha jest zatem zarówno inicjatywa, jak też treść i forma ewan-
gelizacyjnego przepowiadania. Kościół współczesny powinien więc mieć mocną 
świadomość, że bez tej witalnej mocy Ducha jego ewangelizacyjna misja pozo-
stanie bezskuteczna. Niemożliwe jest dawanie świadectwa zmartwychwstałemu 
Panu bez pomocy Tego, który jest pierwszym Świadkiem Chrystusa73. To Duch 
Święty jest pierwszym i najważniejszym podmiotem ewangelizacji74. To On poma-
ga dostosować ewangelizację do zmieniających się warunków socjokulturowych 
świata. To on uzdalnia do głoszenia Ewangelii człowiekowi o nowej mentalności 
oraz ciągle ukazuje nowość Ewangelii. Duch Święty bowiem nie tylko udostępnia 
Boże Objawienie, lecz także interpretuje je. Dziełem Ducha nie tylko było Pismo 
Święte, lecz także nauczanie apostołów przed spisaniem Biblii. Na tej samej za-
sadzie również dziś nie działa tylko poprzez udostępnianie Objawienia, lecz pod 
Jego natchnieniem rozwija się rozumienie Objawienia. Interpretuje On ciągle 
na nowo i twórczo Osobę, czyn i słowo Jezusa. Świadomość takiego działania 
Ducha jest niezmiernie istotna w procesie ewangelizacji. Na nic przydadzą się 
zatem wszelkie strategie ewangelizacji, nowe metody, wykorzystywanie środków 
technicznych, osiągnięć psychologii i socjologii, jeśli zabraknie tchnienia Ducha 
Świętego, jeśli Kościół nie nauczy się stałej, wytrwałej i wspólnotowej modlitwy 
o nowe wylanie Ducha Świętego, jeśli nie nauczy się czerpać z całego bogactwa 
charyzmatów udzielanych przez Ducha75. Dlatego też każdy ewangelizator przed 
rozpoczęciem swej misji powinien przeżyć swój Jordan, swoją Pięćdziesiątnicę 
poprzez modlitewne zanurzenie się w Duchu Świętym i odnowę charyzmatu 

70 EN 5 .
71 Por. NMI 40.
72 EN 75 .
73 Por. Dz 5, 32.
74 Por. RMi 21-30.
75 Por. EN 75.
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święceń czy też łaski chrztu i bierzmowania. Wówczas Duch Święty dokonuje 
jego wewnętrznej przemiany oraz wprowadza go w szczególną i trwałą relację 
z Bogiem. To z kolei upodabnia ewangelizatora do Chrystusa i sprawia, że może 
on kształtować swe życie na podobieństwo swego Pana. Szczególne obdarowa-
nie Duchem Świętym, sprawia, że wierzący staje się gorliwym i pełnym zapału 
misjonarzem. Kościół nie może więc zaczynać ewangelizacji bez pomocy Ducha 
Świętego, a ten przychodzi zawsze jako owoc wytrwałej, pokornej, często wspól-
notowej modlitwy. Oznacza to, że o Ducha Świętego dla ewangelizacji trzeba 
nieustannie prosić. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić w odniesieniu do Ducha 
Świętego, jedyną władzą, jaką mamy nad Nim, jest wzywanie Go i modlenie się. 
Nie ma innych środków76 .

Rola modlitwy w pastoralnej misji Kościoła szczególnie mocno została pod-
kreślona w 38 numerze Novo millennio ineunte: „Istnieje pewna pokusa, która od 
zawsze zagraża życiu duchowemu każdego człowieka, a także działalności dusz-
pasterskiej: jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej zdolności działania 
i planowania. To prawda, że Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy 
z Jego łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego Królestwu wykorzystywali 
wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. Biada jednak, gdyby-
śmy zapomnieli, że bez Chrystusa «nic nie możemy uczynić» (por. J 15, 5)”. O tej 
świadomości pierwszeństwa Chrystusa przypomina nam nieustannie modlitwa 
i przez odniesienie do Niego „o pierwszeństwie życia wewnętrznego i świętości”. 
Kiedy ta zasada nie jest przestrzegana, to czyż można się dziwić – pisze papież 
– że „przedsięwzięcia duszpasterskie kończą się niepowodzeniem, pozostawiając 
w sercu obezwładniające uczucie frustracji?” Dlatego też „jeżeli w oczekującej 
nas pracy programowej z większą ufnością zajmiemy się duszpasterstwem, które 
przeznaczy całą swoją przestrzeń na modlitwę indywidualną i wspólnotową, to 
zastosujemy się do kluczowej zasady chrześcijańskiej wizji życia: zasady pierw-
szeństwa łaski”. Nie dziwi w tym kontekście prośba Jana Pawła II: „Na początku 
nowego tysiąclecia pozwólcie Następcy Piotra wezwać cały Kościół do takiego 
aktu wiary, który wyrazi się przez odnowę życia modlitewnego”77 .

Odkrycie pierwszeństwa modlitwy i jej niezbędności powinno być u podstaw 
każdej działalności apostolskiej: „Uczyć się tej trynitarnej logiki chrześcijańskiej 
modlitwy, przeżywać ją w pełni przede wszystkim w liturgii, bo ona jest szczytem 
i źródłem życia Kościoła, ale także w doświadczeniu osobistym – oto jest sekret 
naprawdę żywego chrześcijaństwa”78. To dzięki niej dokonuje się osobiste do-
świadczenie zbawienia. „U początku bycia chrześcijaninem – pisze Benedykt XVI 
w encyklice Deus caritas est (2005) – nie ma decyzji etycznej czy jakieś wielkiej 
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową 

76 S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 31-33.
77 NMI 38.
78 NMI 32.
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perspektywę”79. Ponawianie tego spotkania oraz „odnawianie tej świadomości – 
dopowie papież w adhortacji Verbum Domini (2010) – budzi w sercach wierzących 
zachwyt nad Bożym zamysłem, którego nigdy nie mogłyby zrodzić zdolności 
umysłowe i wyobraźnia człowieka. Jest to nowość niesłychana i po ludzku nie-
wyobrażalna: «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas» (J 1, 14). Nie jest 
to figura retoryczna, lecz żywe doświadczenie! Opowiada o nim św. Jan, naoczny 
świadek: «oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy» (J 1, 14b)”80. Chrześcijaństwo nie tyle jest moralnością czy 
etyką, ile wydarzeniem miłości, przyjęciem osoby Jezusa81. Skuteczny ewangeli-
zator w swojej posłudze musi zatem opierać się nie tyle i nie tylko na teoretycznej 
wiedzy o Bogu, lecz przede wszystkim na tym, że spotkał Jezusa, który zmienił jego 
życie i spojrzenie na życie82. Nie wystarczy mieć wiedzę z teologii czy też pełnić 
jakąś funkcję w Kościele. Trzeba przede wszystkim „narodzić się na nowo”, jak 
domagał się tego Jezus od Nikodema83. Spotkanie z Bogiem, który zmienia życie 
i spojrzenie na życie pociąga z kolei za sobą zaangażowanie apostolskie oraz nowy 
styl duszpasterzowania84 .

Zwłaszcza dziś – przekonuje Jan Paweł II w Pastores dabo vobis (1992) – 
„Kościół potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę 
Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej 
jedności z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy 
z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we 
wspólnocie kościelnej”85. Tak więc nowy styl kapłańskiej posługi, zrozumienie 
i docenienie niezastąpionej roli wiernych świeckich, zdrowa współpraca świeckich 
w ministerialnej posłudze kapłanów, faktyczna realizacja wewnątrzkościelnego 
dialogu oraz wykorzystywanie w praktyce zasady pomocniczości, to są warunki 
sine qua non, dzięki którym jest możliwe podejmowanie konkretnych działań 
w ramach misji ewangelizacyjnej. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, można 
wskazać na kluczowe pojęcie w strategii ewangelizacji. Jest nim parafia, gdyż 
ona stanowi zwyczajne a zarazem uprzywilejowane miejsce realizacji aktywności 
ewangelizacyjnej Kościoła. Jako że centralnym problemem pastoralnym Kościoła 
dnia dzisiejszego jest kryzys środowiska chrześcijańskiego, dlatego też podstawo-

79 DCE 1.
80 VD 11.
81 Benedykt XVI, Do Boga prowadzą świat, natura człowieka oraz wiara innych ludzi. Audiencja 

generalna 14 listopada 2012, „Wiadomości KAI” nr 47 (25 listopada 2012), s. 21.
82 Por. J.H. Prado Flores, Jak ewangelizować ochrzczonych?, Łódź: Archidiecezjalne Wydaw-

nictwo Łódzkie 1993, s. 7.
83 Por. J 3, 5 .
84 J. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja, red. 

J. Krucina, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1980, s. 82.
85 PDV 18. Por. G. Ryś, Nawrócenie pastoralne, w: Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. 

K. Święs, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 11-19.
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wym postulatem jest, aby całe duszpasterstwo było tak przebudowane, aby służyło 
formowaniu wspólnot wychowawczych w parafii. W nich jest możliwe istnienie 
komunikacji międzyosobowej, służącej w efekcie budowaniu parafii jako ewange-
lizacyjnej wspólnoty wspólnot. Jej budowanie powinno być oparte na konkretnych 
projektach odnowy parafii86 .

Metoda ożywienia wiary wspólnot kościelnych łączy się ściśle z krzewieniem 
duchowości komunii. A duchowość komunii to przede wszystkim

„spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask 
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to 
także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycz-
nego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego 
radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować 
mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania 
w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy 
przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, 
ale także «dar dla mnie». Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia 
miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus 
egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie 
do kariery, nieufność, zazdrość”87

Krzewienie duchowości komunii jest warunkiem, aby „czynić Kościół domem 
i szkołą komunii”88 .

„Oto jeszcze jedna wielka dziedzina – podkreśla Jan Paweł II – w której należy podjąć 
zdecydowane i planowe działania na płaszczyźnie Kościoła powszechnego i Kościołów 
partykularnych: komunia (koinonia), będąca ucieleśnieniem i objawieniem samej istoty 
tajemnicy Kościoła. Komunia jest owocem i objawieniem owej miłości, która wypły-
wając z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha darowanego 
nam przez Jezusa (por. Rz 5, 5), abyśmy wszyscy stali się «jednym duchem i jednym 
sercem» (por. Dz 4, 32). Właśnie budując tę komunię miłości Kościół objawia się 
jako «sakrament», czyli jako «znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego»”89 .

Ostatnia z proponowanych metod ewangelizacji domaga się, aby silniej 
uwzględnić nowy, kulturowy kontekst współczesnego świata. Inaczej mówiąc, 
nowa kultura będąca adresatem nowej ewangelizacji wymaga procesu nowej inkul-
turacji Ewangelii. Z jednej strony chodzi tu o uwzględnienie w przekazie Ewangelii 
ciągle zmieniających się uwarunkowań kultury, która kształtuje danego człowie-

86 Por. B. Biela, Uwarunkowania i punkt ciężkości nowej ewangelizacji w Polsce, w: Nowa 
ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel 
2011, s. 135-178.

87 NMI 43.
88 NMI 43.
89 NMI 42.
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ka. Chodzi więc o adaptację przekazu Ewangelii do mentalności współczesnego 
człowieka – czyli o wypracowanie nowych środków wyrazu90. Z drugiej strony 
zaś chodzi o przemianę danej kultury w duchu Ewangelii – o wcielanie Ewangelii 
w obecną, nowoczesną kulturę91. Dlatego też Jan Paweł II wielokrotnie poruszał 
temat ewangelizacji kultury i inkulturacji Ewangelii92. Istotę inkulturacji precyzyjnie 
oddają Lineamenta:

„Nowa ewangelizacja nie oznacza «nowej Ewangelii», bo «Jezus Chrystus wczoraj 
i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13,8). Nowa ewangelizacja oznacza adekwatną 
odpowiedź na znaki czasu, na potrzeby współczesnych ludzi i narodów, na nowe kon-
teksty kształtujące kulturę, poprzez którą wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy 
sensu naszego istnienia. Dlatego też nowa ewangelizacja oznacza promocję kultury 
coraz głębiej zakorzenionej w Ewangelii”93 .

Metoda inkulturacji znajduje wieloraką argumentację. Według Jana Pawła 
II synteza między kulturą a Ewangelią, którą umożliwiać ma proces inkulturacji 
nie jest jedynie wymogiem kultury, lecz także Ewangelii. „Wiara bowiem, która 
nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, wewnętrznie przemyślaną 
i wiernie przeżywaną”94. Brak takiej integracji może oznaczać, że wiara stanie się 
czymś marginesowym i nie będzie miała zasadniczego wpływu na życie i postę-
powanie człowieka. Dlatego też Paweł VI powie: „rozdźwięk między Ewangelią 
a kulturą jest bez wątpienia dramatem naszych czasów”95. O konieczności metody 
nowej inkulturacji Ewangelii świadczą także inne argumenty. Po pierwsze dialog 
Ewangelii z kulturą prowadzony był często jedynie powierzchownie. Po drugie 
zaś kultury podlegają nieustannej transformacji96, a to z kolei wymaga od Kościoła 
ciągle odnowionego wysiłku ewangelizacyjnego97 .

Z potrzebą inkulturacji ściśle związana jest zdolność oceny rzeczywistości98 . 
Warto więc pamiętać, że ewangelizacja winna się dokonywać z zachowaniem 
należnego szacunku dla niepowtarzalnego doświadczenia każdego człowieka oraz 
z wrażliwością na różne kultury99. Można powiedzieć, że dotykamy tutaj kolejnego 
warunku owocnej ewangelizacji: zdolności odczytywania znaków czasu. Współ-

90 Por. R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2007, s. 229-231.

91 Por. EN 18.
92 Por. EiE 58-60; ChL 44.
93 Lineamenta 23.
94 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 r. 

http://domjp2.pl/pl/article/przemowienie-wygloszone-w-siedzibie-unesco-jan-pawel-ii-paryz-2-
-czerwca-1980[2000328].html (27.04.2015)

95 EN 20.
96 Por. KDK 44.
97 S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 68-69.
98 Por. NMI 40.
99 Por. NMI 40.
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czesna teologia rozumie przez nie wszelkie pragnienia i tendencje występujące 
we współczesnym świecie, które ukazują ludziom plany Opatrzności Bożej100 . 
Ewangelizator musi być wrażliwy na sytuację życiową ludzi, grup i społeczności 
które ewangelizuje. Jeśli nie podchodzi się do człowieka zarówno od strony pla-
nu Bożego, jak i od strony jego cech historycznych, społecznych i kulturowych, 
ewangelizacji zagraża to, że nie przemieni w człowieku ośrodka podejmowania 
decyzji ani też wartości i zasad rządzących społeczeństwem101 .

Dotykamy tutaj szerokiego problemu tzw. preewangelizacji, gdyż w kontekście 
współczesnego procesu dechrystianizacji wielu ludzi nie ma odpowiednich dys-
pozycji do przyjęcia dobrej nowiny o zbawieniu. Dlatego też jej głównym celem 
jest wzbudzenie w potencjalnych odbiorcach Ewangelii zainteresowania Bogiem 
i chrześcijaństwem. Paweł VI w Ewangelii nuntiandi stwierdza, że preewangeliza-
cja jest już „ewangelizacją, chociaż jeszcze początkującą i niepełną”102. Podobnie 
gdy mówi o chrześcijańskim świadectwie, które należy do istoty preewangelizacji, 
stwierdza, że jest ono już „wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczącym, ale bardzo 
mocnym i skutecznym. Już tutaj ma miejsce jakiś początek ewangelizacji”103. Naj-
bardziej kompletny opis preewangelizacji odnaleźć można w soborowym dekrecie 
o działalności misyjnej Kościoła, który choć nie używa wprost tego terminu, to 
podejmuje problematykę z nim związaną. Dekret Ad gentes wskazuje na jej cztery 
aspekty: obecność w świecie, świadectwo chrześcijańskiego życia, dialog z ludźmi 
dobrej woli oraz służba potrzebującym104 .

Papież Franciszek w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie 
Evangelii gaudium (2013) zachęca do bycia w „permanentnym stanie misji”, do 
„stałego wychodzenia na peryferie swojego terenu lub ku nowym środowiskom 
społeczno-kulturowym”105. Wspólnota ewangelizacyjna „przez dzieła i gesty wkra-
cza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to 
jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa 
w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają ich 

100 S. Bielecki, Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: Teologia pastoralna, t. l, red. R Kamiński, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 228-231.

101 A. Bakalarz, Głosić słowo – misyjność (NMI 40-41), w: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do 
praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millenio ineunte”, red. 
J. Królikowski, J. Stala, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001, s. 181-182.

102 EN 51 .
103 EN 21. Można powiedzieć, że od czasów Evangelii nuntiandi termin „preewangelizacja” 

został wchłonięty przez słowo „ewangelizacja”, które w tym dokumencie posiada bardzo szerokie 
znaczenie. Chodzi po prostu o to, że wszystkie działania preewangelizacji po części wchodzą już 
w zakres ewangelizacji.

104 Por. DM 11-12. Soborowy dekret o działalności misyjnej Kościoła wprost nie używa terminu 
„preewangelizacja”, jednak podejmuje problematykę z nim związaną. Warto zaznaczyć, że to pojęcie 
było obecne w tym dokumencie w jego pierwszej wersji – zob. J. Gevaert, Prima evangelizzazione. 
Aseptti catechetici, Torino: Leumann 1990, s. 54, za: S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 75.

105 Por. EG 19-33.
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głosu. Wspólnota ewangelizacyjna staje się zatem gotowa, by «towarzyszyć». 
Towarzyszy ludzkości we wszystkich jej doświadczeniach, także tych dotkli-
wych, nierzadko długotrwałych. Wie, co znaczy długo czekać, i zna wytrwałość 
apostolską”106. Oczywiście tego rodzaju misyjna gorliwość nie może przerodzić się 
w dążenie do sekularyzacji poprzez ustępstwa, kompromisy moralne czy też schle-
bianie światu. Chodzi o to, aby „upodobnić się” do świata poprzez stałe kontakty 
i osobiste relacje, a zarazem „odróżniać się” od świata poprzez styl życia i wiarę. 
Nigdy jednak nie należy przeciwstawiać się światu w sensie odgórnego potępienia 
i odwrócenia się od niego107 .

Kluczowym momentem preewangelizacji jest świadectwo prawdziwie chrześ-
cijańskiego życia: „Wszyscy wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są 
zobowiązani świadectwem słowa i przykładem życia tak ukazywać nowego czło-
wieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił 
ich w sakramencie bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca 
i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty 
ludzkiej”108. Świadek bowiem nie przedstawia jakiejś tezy, ale demonstruje to, co 
wydarzyło się w nim od momentu, w którym przyjął głoszone przez niego orędzie. 
Życie chrześcijanina jest zatem najlepszym dowodem na to, jak skuteczna i waż-
na jest wiara w Jezusa Chrystusa. Takie „świadectwo życia staje się, jak nigdy, 
podstawowym warunkiem głębokiej skuteczności przepowiadania”109. Wynika to 
z prostego faktu, że „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli 
nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”110. A Jan Paweł 
II doda w encyklice Redemptoris missio (1990): „człowiek współczesny wierzy 
[…] bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli 
teoriom”111 .

Preewangelizacja polega także na „szczerym i cierpliwym” dialogu112. Dialog 
ten ma być prowadzony w atmosferze szacunku, wzajemnego poznania i akceptacji. 
Ma to być atmosfera serdecznych relacji, zainteresowania losem ludzi i gotowości 
do niesienia pomocy ze strony chrześcijanina. Wzorem jest tutaj sam Chrystus, któ-
ry „przenikał serca ludzi i przez prawdziwe rozmowy doprowadzał ich do światła 
Bożego”113. W dialogu tym należy również pomóc ewangelizowanym w odkryciu 
wszelkiego rodzaju „bogactw”, jakimi obdarzył ich Bóg oraz nazwaniu po imieniu 
pragnień i postaw, które zgadzają się z duchem Ewangelii114. W kontekście współ-

106 EG 24.
107 Por. S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 77.
108 DM 11.
109 EN 76.
110 EN 41 .
111 RMi 42.
112 DM 11.
113 DM 11.
114 Por. DM 11.
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czesnego, powierzchownego stylu życia będzie tu chodziło także o rozbudzenie do 
refleksyjności, do zadawania ważnych, metafizycznych pytań, chociażby o trwa-
łość ludzkiego szczęścia, miłości, życia czy też na temat sensu ludzkiego życia, 
problemu zła i cierpienia itd. Paweł VI wskazał, iż preewangelizacji może służyć 
nieskończona ilość środków, a zwłaszcza „otwarte przepowiadanie, a także sztuka, 
badania naukowe, dociekania filozoficzne, prawidłowe rozbudzanie uczuć i tęsknot 
ducha ludzkiego”115. Niewątpliwie lista środków preewangelizacji podana przez 
papieża prawie 40 lat temu nie została wyczerpana i współcześnie musi koniecznie 
zostać poszerzona o nowe pomysły, które trzeba nieustannie zgłaszać i testować 
w praktyce. Na przykład Benedykt XVI wskazuje na trzy drogi, które mają fun-
damentalne znaczenie w poszukiwaniu Boga przez ludzi w Niego niewierzących: 
świat, człowiek i świadectwo życia ludzi wierzących116 .

Jeśli jednak świadectwo chrześcijańskiego życia ma zainteresować innych 
wiarą w Jezusa, to musi przejawiać się ono przede wszystkim w miłości, która jest 
najwłaściwszym wyrazem wiary117. Podkreślił to dobitnie Benedykt XVI w ency-
klice Deus caritas est:

„Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego 
(kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diakonia). 
Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie 
jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, 
ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Kościół jest rodzi-
ną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu 
braku tego, co konieczne. Jednocześnie jednak caritas-agape wykracza poza granice 
Kościoła; przypowieść o dobrym Samarytaninie pozostaje kryterium miary, nakłada 
powszechność miłości, która kieruje się ku potrzebującemu, spotkanemu «przypad-
kiem» (por. Łk 10,31), kimkolwiek jest. Obok tego uniwersalnego przykazania miłości, 
istnieje również konieczność specyficznie eklezjalna – mianowicie, by w Kościele jako 
rodzinie żaden z jej członków nie cierpiał, gdy jest w potrzebie. Taki jest sens słów Listu 

115 EN 51 .
116 Benedykt XVI, Drogi wiodące do Boga: świat, człowiek, wiara. Audiencja generalna 

(14.11.2012), OR (Pl) 34 (2013) nr 1, s. 39-41. Na tym etapie preewangelizacji warto czerpać 
także z inicjatywy zapoczątkowanej przez Benedykta XVI nazwanej „Dziedzińcem pogan”, bądź 
też „Dziedzińcem dialogu”. Trzeba jednak zaznaczyć, że inicjatywa ta różni się w swej istocie od 
preewangelizacji, gdyż nie prowadzi do bezpośredniego głoszenia Ewangelii. Jej potrójnym celem 
bowiem jest: budowanie wzajemnych relacji między wierzącymi oraz niewierzącymi, agnostykami 
itp., które będą zapobiegały wzajemnej wrogości; przywrócenie najgłębszych pytań człowieka do 
publicznej dyskusji; wspólne budowanie świata wolności, równości i braterstwa. W dialogu prowadzo-
nym w ramach preewangelizacji warto sięgnąć do problematyki zawartej w drugim z przytoczonych 
powyżej celów „Dziedzińca pogan”. Rozmowy z niewierzącymi i agnostykami opierają się bowiem 
w swej treści zasadniczo na trzech transcendentaliach, jakimi są prawda, dobro i piękno -zob. P. Mą-
kosa, „Dziedziniec pogan” przestrzenią spotkania i dialogu wierzących z niewierzącymi, „Przegląd 
homiletyczny” 16 (2012), s. 81-89.

117 W. Przygoda, Posługa charytatywna w Kościele, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 104-106.
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do Galatów: «A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza 
naszym braciom w wierze» (6,10)”118

Chodzi tu więc o konkretne wyrazy miłości, które przejawiają się w słowach, 
działaniach, serdecznych relacjach, bezinteresownej dyspozycyjności wobec du-
chowych i materialnych potrzeb rozmówców. Formy tej służby są dziś bardzo 
różnorodne. Jan Paweł II mówi wręcz o potrzebie nowej

„«wyobraźni miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność 
pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się 
z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świa-
dectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Winniśmy zatem – kontynuuje papież – postępować 
w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się «jak u siebie 
w domu». Czyż taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą 
głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym? Bez tak rozumianej ewangelizacji, 
dokonującej się przez miłosierdzie i świadectwo chrześcijańskiego ubóstwa, głoszenie 
Ewangelii – będące przecież pierwszym nakazem miłosierdzia – może pozostać nie 
zrozumiane i utonąć w powodzi słów, którymi i tak jesteśmy nieustannie zalewani we 
współczesnym społeczeństwie przez środki przekazu. Miłosierdzie czynów nadaje 
nieodpartą moc miłosierdziu słów”119 .

Istota preewangelizacji i zadania z niej wynikające są dziś jak najbardziej ak-
tualne i potrzebne, szczególnie w kontekście procesów sekularyzacji i dechrystia-
nizacji. Zadanie to nie jest zatem jedynie jakimś dodatkiem w posłudze Kościoła, 
czymś, co Kościół może czynić lub nie. Tę metodę praeparatio evangelica wy-
znaczyły już pierwotne wspólnoty chrześcijan, których życie i obecność w świecie 
były jednym wielkim świadectwem składanym na dowód tego, że Pan rzeczywi-
ście zmartwychwstał i działa w Kościele mocą Ducha Świętego120. W kontekście 
zwłaszcza dokonujących się w szybkim tempie procesów dechrystianizacyjnych 
preewangelizację należy postrzegać nie jako ekstrawagancję, ale jako konieczną 
działalność Kościoła mającą na celu przygotowanie w świadomości ludzi niewie-
rzących w Boga fundamentu pod przyjęciem radosnej nowiny o zbawieniu, które 
jest w Chrystusie Jezusie121. Dlatego też po preewangelizacji powinno nastąpić 
proste i zdecydowane głoszenie kerygmatu, które ma za cel doprowadzić ludzi do 
wiary, nawrócenia i przylgnięcia do Ewangelii. Wyraźnie podkreśla to Paweł VI 
w Evangelii nuntiandi: „Dlatego Dobra Nowina obwieszczona przez świadectwo 
życia musi być wcześniej czy później obwieszczona także słowem życia. Nie ma 

118 DCE 25.
119 NMI 50. Por. EG 195. 199.
120 S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 92-93.
121 W. Przygoda, Preewangelizacja – ekstrawagancja czy pastoralna konieczność, w: Peryferie 

wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 
s. 18-40. Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa 
Chrystusa i Kościoła Dominus Iesus (6.01.2000) nr 6.
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prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa 
i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego”122 .

Podsumowując trzeba odnieść się do pontyfikatu papieża Franciszka, gdyż 
jego słowa, gesty i cała postawa każą nam w szczególny sposób być wyczulonym 
na „słodką i pocieszającą radość ewangelizowania”123 . W Evangelii gaudium 
papież pisze: „Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej [Ewangelii], nie wy-
kluczając nikogo, nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto 
dzieli się radością, ukazuje piękny horyzont, ofiaruje upragnioną ucztę. Kościół 
rozszerza się nie przez prozelityzm, ale «przez przyciąganie»”124. Franciszek 
powołuje się w swojej adhortacji na słowa papieża Pawła VI, który wskazując 
na przeszkody w ewangelizacji, mówi o braku zapału. Objawia się to w zmę-
czeniu i rozczarowaniu, w rutynie i braku zainteresowania, a przede wszystkim 
zaś w „braku radości i nadziei u wielu głosicieli Ewangelii”125. Dlatego Paweł 
VI zachęca ewangelizatorów:

„Zachowajmy gorliwość ducha, pielęgnujmy słodką i pełną pociechy radość z ewange-
lizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać, płacząc. […] Oby świat współczesny, 
który szuka już to w drodze, już w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli 
zgnębionych lub pozbawionych nadziei, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale 
od sług Ewangelii, których życie jaśniałoby zapałem, od tych co pierwsi zaczerpnęli 
swą radość od Chrystusa i nie wahają się poświęcić życia, byle tylko głosić królestwo 
i zaszczepiać Kościół w sercu świata”126 .

W działalności zbawczej Kościoła a zwłaszcza w przepowiadaniu słowa Bożego 
nie może zabraknąć tego radosnego charakteru ewangelicznego orędzia. Chodzi 
tu głównie o pozytywny język przepowiadania, który bez zniekształcania treści 
ewangelicznego orędzia skutecznie przybliżyłby je człowiekowi żyjącemu w nowej 
rzeczywistości kulturowej127 .

„Chrystus – powie papież Franciszek – jest «odwieczną Dobrą Nowiną» (Ap 14,6) i jest 
«wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8), ale Jego bogactwo i piękno są 
niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. […] Jak twier-
dzi św. Ireneusz: «[Chrystus] w swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość». On 

122 EN 22.
123 Tak brzmi tytuł drugiego rozdziału wstępu Evangelii gaudium.
124 EG 14. Por. EG 9-14.21.23.
125 EN 80.
126 EN 80.
127 „Cechą charakterystyczną [przepowiadania] jest pozytywny język. Nie tyle mówi to, czego 

się nie powinno robić, ale raczej proponuje to, co możemy robić lepiej. W każdym wypadku, jeśli 
wskazuje na coś negatywnego, stara się pokazać także pozytywną wartość, która pociąga, aby nie 
zatrzymywać się na narzekaniu, na żaleniu się, na krytyce lub na wyrzutach sumienia. Ponadto, 
pozytywne kazanie daje zawsze nadzieję, kieruje ku przyszłości, nie czyni nas więźniami rzeczy 
negatywnych” (EG 159).
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może zawsze, dzięki swej nowości, odnowić nasze życie i naszą wspólnotę, a chociaż 
propozycja chrześcijańska przemierza mroczne epoki i słabości Kościoła, nigdy się nie 
starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamie-
rzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym 
razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, 
pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne 
znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda 
autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze «nowa»”128 .

Na koniec odwołajmy się do soborowego dekretu Ad gentes który podkreśla, że
„zadanie to [misyjna działalność Kościoła], jakie przy współpracy i modlitwie całego 
Kościoła wypełniać ma stan biskupi, któremu przewodzi Następca Piotra, jest wszędzie 
i w każdej sytuacji jedno i to samo, chociaż zależnie od okoliczności, jest w różny spo-
sób wykonywane. […] W tej działalności misyjnej Kościoła zachodzą różne warunki, 
niekiedy z sobą pomieszane: najpierw warunki początku, czyli okresu zakładania, 
następnie wzrostu, czyli okresu młodości. Po ich jednak spełnieniu działalność misyjna 
Kościoła bynajmniej jednak nie ustaje, bo poszczególnym Kościołom już założonym 
przypada z kolei obowiązek dalszego jej prowadzenia i głoszenia Ewangelii tym, któ-
rzy stoją jeszcze poza Kościołem. Ponadto społeczności, wśród których Kościół jest 
obecny, nierzadko całkowicie się zmieniają z powodu różnych przyczyn, tak że mogą 
powstać zupełnie nowe warunki. Kościół wtedy musi rozważyć, czy owa sytuacja nie 
wymaga działalności misyjnej od nowa. Ponadto okoliczności są niekiedy tego rodzaju, 
że czasowo nie można bezpośrednio i od razu głosić nowiny ewangelicznej; wówczas 
misjonarze mogą i powinni cierpliwie, roztropnie, a równocześnie z wielką ufnością 
dawać choćby tylko świadectwo miłości i dobroci Chrystusowej i w ten sposób torować 
drogę Panu i w pewien sposób Go uobecniać”129 .

Można zatem powiedzieć, że realizując wezwanie do ewangelizacji na poziomie 
Kościoła lokalnego trzeba rozeznać, na jakim etapie wiary i dojrzałości chrześci-
jańskiej są jego członkowie: czy trzeba im głosić kerygmat? czy trzeba najpierw 
ich do niego przygotować poprzez preewangelizację? czy należy przeprowadzić 
ich przez deuterokatechumenat, aby mógł rozwinąć się w nich proces nawrócenia, 
dzięki któremu będą mogli osiągnąć dojrzałość w wierze? Jeśli są ludźmi dojrzałymi 
w wierze, trzeba umożliwiać im intensywne i regularne doświadczanie zbawienia, 
które skłania do radosnego ewangelizowania z nowym zapałem130 .

S ł o w a  k l u c z o w e: ewangelizacja, nowa ewangelizacja, autoewangelizacja preewan-
gelizacja, metody ewangelizacji

128 EG 11.
129 DM 6.
130 Por. S. Dyk, Nowa ewangelizacja, s. 71.
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Types and Methods of Evangelization in the Light of Contemporary Teaching of 
Magisterium Ecclesiae

S u m m a r y

In the time of calling for a new evangelization in the Church as a result is at least the 
creation of the Papal Council for New Evangelization and the convoking of the XIII Ordi-
nary Gathering of Bishops Synod under the watchword “New Evangelization for spreading 
the Christian faith“, one should be aware of the different types of evangelization. Only on 
this base can one point to the different aims of evangelization in the church connected with 
choosing the proper ways to carry it into effect. Speaking about three basic types, which 
are: missionary evangelization, pastoral evangelization and reevangelization or new evan-
gelization one can speak about several basic methods of evangelization. You can describe 
it as a kerygmatic method, a missionary ministry method, bringing back to life faith for 
the members of the Church connected with self-evangelization and inculturation, a method 
connected precisely with pre-evangelization and new evangelization which should always 
have a joyful character.

K e y w o r d s: evangelization, new evangelization, self-evangelization, pre-evangelization, 
methods of evangelization.

Typen und Methoden der Evangelisierung im Lichte der gegenwärtigen 
Verkündigung des Magisterium Ecclesiae

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der Zeit des Aufrufs zur Neuevangelisierung in der Kirche, dessen Ausdruck z.B. die 
Berufung des Päpstlichen Rates für Neuevangelisierung sowie die 13. Ordentliche Bi-
schofssynode zum Thema „Neuevangelisierung als Weitergabe des christlichen Glaubens“ 
waren, muss man bedenken, dass es verschiedene Typen der Evangelisierung gibt. Erst auf 
der Grundlage dieser Unterscheidungen lassen sich unterschiedliche Ziele der Evangeli-
sierung in der Kirche sowie entsprechende Wege ihrer Umsetzung aufzeigen. Man kann 
von Missionsevangelisierung, Pastoralevangelisierung sowie Re-evangelisierung bzw. 
Neuevangelisierung sprechen. Dementsprechend gibt es einige Evangelisierungsmethoden: 
kerygmatische Methode, Methode der Missionsseelsorge, Methode der Verlebendigung des 
Glaubens der Kirchenmitglieder (verbunden mit der Selbst-evangelisierung) sowie Methode 
der Inkulturation (verbunden mit der Prä-evangelisierung und Neuevangelisierung). Die 
letzte sollte immer einen frohen Charakter haben.

S c h l ü s s e l w o r t e: Evangelisierung, Neuvangelisierung, Selbst-evangelisierung, Prä-
-evangelisierung, Methoden der Evangelisierung.
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Rafał Markowski, Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera 
w kontekście fenomenologii religii, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, War-
szawa 2013, ss. 407.

Biskup Rafał Markowski jest uczniem księdza Tadeusza Dajczera (zm. 2009 r.), 
wybitnego religioznawcy i teologa. Pod jego kierunkiem napisał i obronił w 1991 r. 
rozprawę doktorską pt. Pojęcie sunnickiej społeczności muzułmańskiej (umma) w ujęciu 
porównawczym ze współczesną koncepcją Kościoła. W pracy naukowej bpa R. Markow-
skiego można wyróżnić dwa podstawowe kierunki zainteresowań: 1. Fenomenologia 
religii w jej wymiarze komparatystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch 
religii monoteistycznych: islamu i chrześcijaństwa; 2. Teologia religii jako refleksja 
nad wszelkiego rodzaju rzeczywistością religijną dokonywaną w świetle objawienia 
chrześcijańskiego.

Pierwszy kierunek zainteresowań naukowych bpa R. Markowskiego determinują 
badania komparatystyczne. Poświęcone im zostały m.in. takie Jego artykuły naukowe, 
jak: Wiara i moralność w spotkaniu Kościoła z islamem, „Communio. Międzynaro-
dowy Przegląd Teologiczny” 12 (1992) nr 4, s. 46-59; Kult muzułmański w ujęciu 
porównawczym z doktryną katolicką, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teo-
logiczny” 12 (1992) nr 4, s. 96-116; Władza islamu a władza Kościoła, w: Religie 
w dobie pluralizmu i dialogu, red. A. Wańka, Szczecin 2004, s. 89-97; Muzułmańskie 
pojęcie zbawienia w ujęciu porównawczym z doktryną katolicką, „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 17 (2005), s. 221-231; Muzułmański obraz Boga i człowieka w kontekście 
doktryny katolickiej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 19 (2006), s. 341-352; Wiara 
islamu a wiara Kościoła, „Warszawskie Studia Teologiczne” 20 (2007), s. 243-254.

Drugim, głównym nurtem badań naukowych bpa R. Markowskiego jest teologia 
religii rozumiana jako samodzielna dyscyplina religiologiczna. Teologia religii wraz 
z filozofią religii i religioznawstwem w sensie ścisłym „tworzy” religiologię, zainte-
resowaną poszczególnymi aspektami religii: teologicznym, filozoficznym, empirycz-
nym. Zaczęła się  ona intensywnie rozwijać po drugiej wojnie światowej (szczególnie 
w kręgu badaczy katolickich), chociaż niektórzy autorzy uprawiali ją już wcześniej. Jej 
korzenie tkwią w Piśmie Świętym i Tradycji. Przedmiotem teologii religii jest m.in. 
określenie wartości zbawczej innych religii w świetle własnego objawienia (religii, 
którą wyznaje badacz), a także refleksja „wokół” dialogu międzyreligijnego. Szczegól-
ny impuls do jej odrodzenia dał Sobór Watykański II, m. in. w takich dokumentach jak 
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, Dekret 
o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes oraz Deklaracja o wolności religijnej Dig-
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nitatis humanae. Duży wkład w jej rozwój wniósł św. Jan Paweł II, zwłaszcza dzięki 
licznym pielgrzymkom, a także dokumentom podejmującym temat religii pozachrześ-
cijańskich. Bp R. Markowski podejmuje zagadnienia teologii religii w takich publika-
cjach, jak np. Spotkanie chrześcijaństwa z islamem, w: Chrześcijaństwo w kontekście 
judaizmu i islamu, red. M. Skierkowski, Warszawa 2003, s. 115-121; Teksty o Jezusie 
u pisarzy muzułmańskich, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, 
Kraków 2003, s. 170-179; Islam a chrześcijaństwo, „Laetare. Przegląd Teologiczny 
Warszawskiego Seminarium Duchownego” 20-21 (2006), s. 74-84; Sufizm – ezote-
ryczny wymiar islamu, w: Przemawiaj do nich moimi słowami, red. Z. Godlewski, 
Warszawa 2007, s. 381-392; Al. Halladż – mistyk i męczennik islamu, „Ateneum 
Kapłańskie” 151/2 (2008), s. 234-242; Specyfika duchowości sufickiej, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 21/2 (2009), s. 263-274; Symbolika rytualnych praktyk sufickiego 
bractwa mawlawijja, „Nurt SVD, Półrocznik Misjologiczno-Religioznawczy Wydanie 
Specjalne” 2013, s. 13-36.

Recenzowana książka bpa R. Markowskiego pt. Rozumienie chrześcijaństwa w ba-
daniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii, jest rozprawą ha-
bilitacyjną, przedłożoną w 2014 r. do oceny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Problem, jaki podjął jej Autor, jest 
istotny dla teologii zajmującej się uzasadnieniem wiarygodności nadprzyrodzonego cha-
rakteru chrześcijaństwa. W świecie dzisiejszym (zresztą, jak przez całe dzieje ludzkości) 
istnieje wiele religii etnicznych, narodowych i uniwersalnych. Narzuca się zatem wręcz 
pytanie: jakie miejsce zajmuje wśród nich chrześcijaństwo? Nie brak opinii, zarówno 
wyrażanych w przeszłości jak i dziś (przede wszystkim wśród przedstawicieli plura-
lizmu religijnego), że wszystkie religie są nie tylko podobne, ale i równe. Tendencja 
taka widoczna jest i w przekonaniu niektórych chrześcijan, również katolików, według 
których nieważne jest, w „co” się wierzy, byleby być dobrym człowiekiem. Żadna 
bowiem religia nie uczy niczego złego. Wyrazem tej tendencji jest fakt, że niektórzy 
katolicy przechodzą z łatwością do innych wyznań, a nawet sekt, czy destrukcyjnych 
kultów pseudoreligijnych.

W świecie wielości i różnorodności systemów religijnych pytanie o ich specyfikę 
i oryginalność poszczególnych religii staje się wręcz koniecznością. Odnosi się ono 
nie do historycznej ich postaci, ulegającej zewnętrznym zmianom i przeobrażeniom, 
lecz do tego, co jest w nich niezmienne i trwałe, a tym samym istotne dla ludzkiej eg-
zystencji. Chrześcijaństwo rości sobie prawo do jedyności, pełni objawienia Bożego 
i wyjątkowego (absolutnego) charakteru, a przez to do szczególnego miejsca w historii 
religii i dziejach ludzkości. Potwierdza to ogłoszony w 2000 r. przez Kongregację Na-
uki Wiary dokument Dominus Iesus, nawiązujący do nauki Soboru Watykańskiego II, 
zawartej w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate . 
„Kościół katolicki – czytamy w tej Deklaracji – nie odrzuca niczego, co w tych religiach 
jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem przypatruje się owym sposobom 
działania i życia, owym nakazom i doktrynom. Chociaż pod wieloma względami 
różnią się one od tych, których sam postrzega i które zaleca, często odbija się w nich 
promień tej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi jednak i jest zobowiązany 
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nieustannie głosić Chrystusa, który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14,6), w którym 
ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko pojednał z sobą” 
(DRN, 2). Jednoznaczne wypowiedzi Kościoła przypominające o pełni i ostateczności 
objawienia, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa oraz o jedyności i powszech-
ności zbawczego pośrednictwa Chrystusa i założonego przez Niego Kościoła, są w pełni 
usprawiedliwione wobec nasilających się w teologii tendencji relatywistycznych, które 
zniekształcają, wypaczają zasadnicze prawdy chrześcijańskiej wiary.

Problem specyfiki i oryginalności chrześcijaństwa podejmuje nie tylko teologia 
religii, lecz także fenomenologia religii, jako jedna z ważnych dziedzin religioznaw-
stwa empirycznego. Fenomenologia religii stawia pytanie o trwałą i niezmienną istotę 
religii chrześcijańskiej. Opisując bogactwo przejawów życia religijnego jednocześnie 
określa właściwe chrześcijaństwu miejsce w historii religii, a także jego odniesienie do 
innych systemów i tradycji religijnych. Wśród fenomenologów religii, którzy w sposób 
całościowy i dogłębny podjęli tę problematykę na tle innych systemów religijnych, 
szczególne miejsce zajmuje ks. prof. Tadeusz Dajczer, współzałożyciel i wieloletni 
Kierownik Katedry Fenomenologii Religii w Akademii Teologii Katolickiej, a następnie 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych dzieł 
z zakresu teologii, w tym duchowości chrześcijańskiej (m.in. Rozważania o wierze, 
Częstochowa 1992; Z duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich: (materiały). Cz. 1: 
Oddanie się Matce Bożej W Ruchu Rodzin Nazaretańskich; Trynitarny wymiar chary-
zmatu duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Warszawa 1996; Szczególne narzędzie 
Bożej Łaski, Warszawa 2007; Sakrament obecności, Opole 2009) i religioznawstwa 
(Inicjacje i ich wymiar kosmiczny u ludów Kalifornii, Warszawa 1984; Buddyzm w swej 
specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993).

W pierwszym okresie swojej aktywności naukowej ks. T. Dajczer zajmował się 
religiami pozachrześcijańskimi. Określił je mianem „religii kosmocentrycznych”. Za-
liczał do nich systemy religijne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, takie jak: hinduizm, 
buddyzm, taoizm, zaratusztrianizm oraz dawne religie plemienne i klasyczne religie 
starożytności. W ich kontekście poddawał analizie fenomenologicznej takie zjawiska 
i pojęcia, jak: egzystencjalny charakter mitu, podstawy moralności, inicjacja plemienna, 
doświadczenie religijne świata, porządek kosmiczno-moralny czy religijne przeżycie 
Kosmosu. Zainteresowany był kosmicznym i teistycznym wymiarem określonych religii 
przeszłości i doby współczesnej. W badaniach religioznawczych poszukiwał tego, co 
stanowi o specyfice i oryginalności poszczególnych religii świata. Nowatorstwo jego 
badań polega na tym, że poszukiwał w religii chrześcijańskiej jej istotnych cech nie 
tylko na poziomie etycznym, kultycznym czy przeżycia duchowego, lecz na poziomie 
jej doktrynalnych pojęć takich jak: Stwórca, Wcielenie, Synostwo Boże, zbawcze dzie-
ło Chrystusa, łaska nadprzyrodzona, Kościół, personalistyczna koncepcja człowieka. 
Uważał, że badania fenomenologiczne, poddające analizie doktrynalne sformułowania 
tych pojęć, mogą ukazać rzeczywistą nowość i oryginalność chrześcijaństwa.

Zasadniczym celem pracy – jak pisze bp R. Markowski – „jest ukazanie swoiste-
go charakteru chrześcijaństwa w oparciu o studium badawcze ks. prof. T. Dajczera 
i w kontekście całości Jego badań fenomenologicznych” (Wstęp, s. 19). Jego twórczość 
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naukowa stanowi bowiem istotny wkład w rozwój religioznawstwa, szczególnie pol-
skiego, wkład, który, jak się wydaje, nigdy nie został właściwie dostrzeżony i doceniony 
(tamże). Rozprawa napisana została w oparciu o metodę analizy fenomenologicznej, 
uzupełnioną pomocniczą metodą komparatystyczną. Ich zaletą jest wszechstronne 
spojrzenie religioznawcze na religię chrześcijańską dające możliwość precyzyjnego 
uchwycenia jej istoty. Obecne są również w niej wątki innych nauk empirycznych 
o religii, jak np. historia religii, etnologia religii, czy psychologia religii.

Rozprawa składa się z: polskiego i angielskiego Spisu treści (s. 5-8), Wykazu skró-
tów (s. 9-10), Wstępu (s. 11-20), pięciu rozdziałów (s. 21-371), Zakończenia (s. 373-
381), streszczenia w języku angielskim (s. 383-390), Bibliografii (s. 391-406) i Dodatku, 
zawierającego publikacje T. Dajczera z dziedziny życia wewnętrznego (s. 407).

Struktura rozprawy jest jasna. Jej koncepcję przedstawił Autor we Wstępie (s. 20). 
Określa w nim również problem, który podejmuje w swojej pracy. Rozdział pierwszy pt. 
„Z historii problemu”, ma charakter wprowadzenia w zagadnienie. Prezentuje syntetycz-
nie historię kształtowania się badań fenomenologicznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem teorii religii opracowanych przez głównych przedstawicieli fenomenologii religii. 
Zalicza do nich Rudolfa Otto, Gerarda van der Leeuwa i Mircea Eliadego. Ich teorie 
usankcjonowały metodologicznie fenomenologię jako samodzielną dziedzinę religio-
znawstwa. Wzbogaciły nadto badania nad zjawiskiem religijnym o takie pojęcia, jak: 
sacrum, przeżycie religijne, świadomość religijna, mit czy archetyp. R. Otto w pojęciu 
sacrum akcentuje tajemnicę, która fascynuje i odpycha zarazem. Centralną kategorią 
jego fenomenologicznej teorii religii jest świętość, określana mianem numinosum, 
W doświadczeniu religijnym rzeczywistość niminosum odczuwana jest i przeżywana 
jako tajemnica odpychająca i pełna grozy (misterium tremendum), a zarazem jako ta-
jemnica pociągająca i fascynująca (misterium fascinosum). Dogłębna analiza pojęcia 
świętości (numinosum) wpłynęła na dalszy rozwój religioznawstwa empirycznego, 
a przede wszystkim fenomenologii religii (s. 55). G. van der Leeuw (s. 55-71), określa 
religię jako doświadczane przez człowieka przeczucie ostatecznego sensu i absolutnej 
mocy, przychodzące spoza granicy życia. Religia jest objawieniem całkowicie innej 
mocy i sensu, na które człowiek odpowiada zdziwieniem. Rozdział pierwszy kończy 
się omówieniem Eliadowskiej teorii religii (s. 72-94). Jej fundamentalną kategorią 
jest wspomniane wyżej pojęcie sacrum. M. Eliade nie definiuje tego pojęcia. Określa 
je „w opozycji” do profanum . Sacrum i profanum są rzeczywistościami diametralnie 
różnymi, to jednak dla siebie wzajemnie niezbędnymi. Zachodzi między nimi swoista 
dialektyka i zależność. Sacrum jako to co nieskończone i ahistoryczne, manifestuje się 
zawsze poprzez profanum, czyli przez to, co skończone i historyczne (s. 80).

W rozdziale drugim, noszącym tytuł „Chrześcijaństwo w świetle podstawowych 
kryteriów fenomenologii religii”, omówione zostały fenomenologiczne interpretacje 
chrześcijaństwa R. Otto, G. van der Leeuwa i M. Eliadego. Bp R. Markowski wy-
dobywa specyfikę ich ujęcia. Według R. Otto chrześcijaństwo jest religią zbawienia. 
Umożliwia pokonanie obcości wobec Boga, wyzwala z niewoli grzechu i winy, a przez 
to prowadzi do powtórnych narodzin i nowego stworzenia, które dokonuje się dzięki 
łasce i Duchowi. G. van der Leeuw określa specyfikę chrześcijaństwa w kategorii mi-
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łości. Chrześcijaństwo jest religią miłości (agape). Jest to miłość Boga zstępującego ku 
człowiekowi i ofiarującego ludzkości w Jezusie Chrystusie Samego Siebie. M. Eliade 
natomiast dostrzega tę specyfikę w doświadczeniu religijnym, które charakteryzuje się 
nowością i radością. Wynika to z faktu, iż objawienie w Jezusie dokonało się w linear-
nym czasie historycznym, który jest przeciwieństwem czasu mitycznego i cyklicznego 
– czasu „wiecznych powrotów” (s. 374-376).

W rozdziale trzecim pt. „Chrześcijaństwo w świetle fenomenologii religii według 
T. Dajczera” Autor przedstawia specyfikę strukturalnych definicji religii. Jedną z nich 
sformułował ks. T. Dajczer: „Religia jest to wyrażający się w formach społecznych 
egzystencjalny stosunek człowieka do Absolutu, w który człowiek wierzy, który czci 
i w którym szuka norm postępowania oraz zbawienia (s. 155-156). Nie została ona 
nigdzie przez Niego opublikowana, aczkolwiek była analizowana w czasie Jego wykła-
dów na ATK. Bp R. Markowski omawia następnie konstytutywne elementy fenomenu 
religijnego, jakimi są: wiara, doktryna – jej formy i treść, kult, wspólnota, normy 
moralne i zbawcze.

Rozdział czwarty – „Typologia religii według T. Dajczera” zawiera dwa paragrafy. 
Pierwszy z nich przedstawia uwarunkowania, w kontekście których powstała typologia 
religii T. Dajczera. Były nimi poglądy zacierające różnice między chrześcijaństwem 
a innymi religiami świata (B. Griffiths, R. Panikkar, J. Monchanin, H. Le Saux). W pa-
ragrafie drugim (s. 240-260) Autor ukazuje doktrynalne podstawy Dajczerowskiej 
typologii religii. Jej istota wyraża się w podziale systemów religijnych na „religie teo-
centryczne” i „religie kosmocentryczne”. Według ks. T. Dajczera punktem wyjścia dla 
pierwszych jest idea objawiającego się Boga, dla drugich zaś przeżycie ludzkiej duszy 
poszukującej oświecenia oraz dominująca w jego przekazie rola mędrców (s. 248).

Rozdział piąty – ostatni, zatytułowany „Specyfika chrześcijaństwa w badaniach 
ks. T. Dajczera”, przedstawia istotne elementy doktrynalne, które według niego decy-
dują o specyfice i oryginalności chrześcijaństwa. Stanowią je: transcendencja Boga, 
objawienie w osobowym Słowie Ojca, moralność jako życie w Chrystusie i rzeczywi-
stość Kościoła, jako wspólnoty w dialektyce hierarchii i miłości.

Po zapoznaniu się z treścią rozprawy bpa R. Markowskiego można z pełnym 
przekonaniem powiedzieć, że Autor osiągnął postawiony w jej Wstępie cel. Było 
nim ukazanie swoistego charakteru chrześcijaństwa w oparciu o studium badawcze 
ks. prof. Tadeusza Dajczera w kontekście całości jego badań fenomenologicznych. 
Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie na gruncie teologii polskiej. Wychodząc 
z wyżej przytoczonej definicji religii ks. T. Dajczera, uzyskanej w oparciu o metodę 
analizy fenomenologicznej, bp R. Markowski ukazuje bogaty wkład swojego Mistrza 
w rozwój religioznawstwa, który – Jego słusznym zdaniem – nigdy nie został właś-
ciwie dostrzeżony i doceniony. Rozprawa stanowi udaną próbę rozwinięcia i uzu-
pełnienia naukowej myśli ks. T. Dajczera w niektórych jej aspektach. Studium bpa 
R. Markowskiego skonstruowane jest poprawnie pod względem metodologicznym. 
Wszystkie rozdziały zmierzają do całościowego opracowania podjętego problemu. 
W trakcie lektury pojawia się jednak pewne zastrzeżenie odnośnie proporcjonalnego 
rozkładu treści poszczególnych rozdziałów. Dotyczy to przede wszystkim pierwszego 
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i drugiego rozdziału, mających wstępny charakter. Być może wystarczyłby tylko jeden 
rozdział, wprowadzający w istotę problemu podjętego w pracy. Zastrzeżenie to nie 
obniża jednak w istotny sposób jej walorów merytorycznych. Podkreślić trzeba także 
rzetelne udokumentowanie źródłowymi tekstami stawianych tez, a także poprawne 
wykorzystanie literatury pomocniczej.

Książka bpa R. Markowskiego z pewnością będzie cenną pomocą zarówno dla stu-
dentów teologii i religioznawstwa, jak i absolwentów wydziałów teologii. Stanowi też 
niezwykle wartościowy „dokument” mówiący o religioznawczej pasji ks. T. Dajczera, 
wybitnego znawcy życia duchowego, współtwórcy Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

KS. SŁAWOMIR NOWOSAD

Fiona Ellis, God, Value and Nature, Oxford: Oxford University Press 2014, ss. VIII+220.

Dyskusje wokół natury i nadnatury od dawna zajmują tych, którzy poszukują od-
powiedzi na zasadnicze pytania z pogranicza filozofii i teologii. Dr Fiona Ellis należy 
do tych, którzy podejmują takie refleksje ze szczególną uczciwością i zaangażowaniem, 
a zarazem potrafią o tym przekonująco pisać i argumentować. Ellis od 2004 roku jest 
wykładowcą w znanym jezuickim, 400-letnim Heythrop College należącym do Uni-
versity of London. Wcześniej pracowała w oksfordzkich Wadham College i Queen’s 
College. W Londynie kieruje również Centre for Philosophy of Religion.

God, Value and Nature to owoc jej wieloletnich poszukiwań, w których przyznaje 
się do wpływu takich filozofów brytyjskich, jak m.in. David Wiggins, John McDowell 
czy Roger Scruton. Ta książka w niektórych fragmentach sięga do kilku wcześniejszych 
artykułów, które Ellis opublikowała zwłaszcza w „Ratio” oraz „Religious Studies”. Już 
we wprowadzeniu do swojej pracy autorka podkreśla, że w całej bogatej debacie o rozu-
mieniu natury centralne i nieusuwalne dla niej jest pojęcie Boga, wbrew przekonaniom 
niektórych jej profesorów, których poglądy nazywa „naturalizmem scjentystycznym”. 
Jest przekonana (czego wielokrotnie broni w swojej książce), że możliwy, a nawet 
konieczny jest – jak to nazywa – naturalizm ekspansywny o charakterze teistycznym, 
który nie wymaga wyboru wykluczającego między naturą a tym, co nadprzyrodzone, 
ale „może uwzględnić rozróżnienie, a nawet relację, między Bogiem a naturą” (s. 2). 
Naturalizm więc nie wyklucza teizmu, według Ellis jest nawet przeciwnie. W tym 
sensie cała recenzowana książka ma na celu wykazanie, że autentyczny, pozbawiony 
uprzedzeń, naturalizm jest w pełni do pogodzenia z uznaniem istnienia i znaczenia 
Boga. Podważa więc właściwe dla większości naturalistów przekonanie, że „mówienie 
o Bogu należy do sfery jałowej metafizyki” (s. 3).

W początkowych partiach swojego studium Ellis najpierw analizuje założenia 
samej idei naturalistycznej, często zaprzeczającej wszelkiej nadprzyrodzoności, któ-
rą ostatecznie można określić jako naturalizm scjentystyczny. Odwołuje się on bowiem 
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do zredukowanej, scjentystycznej metody badawczej, która „naturą” zajmuje się tylko 
z punktu widzenia naukowego eksperymentu. W takim podejściu „naukowi naturaliści” 
opowiadają się za restrykcyjną koncepcją natury, a więc i nauk przyrodniczych, gdzie 
jest miejsce jedynie na fizykę, ewentualnie z chemią i biologią (por. s. 16). W kontekście 
tych redukcjonizmów rodzą się pytania o takie rzeczywistości, jak na przykład war-
tości i normy, czy w ogóle ludzkie doświadczenie moralne, wobec którego naturalista 
będzie miał trudności w określeniu i wyjaśnieniu. W interesujący sposób rozważania 
te sięgają do kilku wiodących filozofów o wyraźnym nachyleniu naturalistycznym, 
w tej części zwłaszcza do P. Railtona, etyka z University of Michigan i D. Wigginsa, 
emerytowanego profesora Oksfordu. Zresztą do obu autorów Ellis odwołuje się niemal 
w całej swojej pracy.

W kolejnych rozważaniach uwaga koncentruje się na samym naturalizmie eks-
pansywnym według trzech autorów, ale nie w duchu scjentystycznym. Naturalizm ten 
sytuuje się pomiędzy z jednej strony naturalizmem upraszczającym, redukcyjnym, 
a z drugiej strony supernaturalizmem (por. s. 50). Odwołując się do filozofii greckiej, 
można w naturalizmie ekspansywnym dostrzec powiązanie platońskiej mądrości i ary-
stotelesowskiego rozsądku, czego efektem jest przekonanie, że „w takiej ontologii jest 
miejsce dla wartości” (s. 71) jako przynależnych do świata naturalnego. Taki naturalista 
nie odrzuca naukowego badania rzeczywistości (natury), ale zarazem kwestionuje tezę 
o jego wyłączności. Natura jest bowiem rzeczywistością bogatszą, a nauka może ją 
poznać i wyjaśnić tylko po części (por. s. 73). To dlatego naturalista scjentystyczny 
będzie miał problem z wartościami i uzna je za coś dziwnego, podczas gdy naturalista 
ekspansywny przyjmuje, że są one częścią rzeczywistości naturalnej i naturalnego 
doświadczenia człowieka.

Dyskusje dotyczące rozumienia natury i w ogóle tego co przyrodzone, w oczywisty 
sposób wiążą się z zagadnieniem nadprzyrodzoności. W związku z tym Ellis przywołuje 
ciekawe opinie i spory, jakie miały miejsce między E.L. Mascallem (The Openness 
of Being: Natural Theology Today, Lodnon: DLT 1971) a J. Robinsonem (Honest to 
God, London: SCM 1967). Obaj autorzy opowiadają się oczywiście za stanowiskiem 
teistycznym, jakkolwiek różnią się w sformułowaniach. Obaj zarazem sprzeciwiają 
się takiemu ujęciu, które „zrywa wszelki związek między Bogiem a naturą, a przez to 
i związek między Bogiem a człowiekiem” (s. 91). Ellis znajduje w tym wsparcie dla 
swoich przekonań co do naturalizmu, który nie wyklucza, a przeciwnie, przyjmuje 
istnienie Boga i możliwość jego poznania przez człowieka. Według Mascalla bowiem 
człowiek trwa „w najbardziej intymnej relacji z tym Bytem całkowicie innym, co przy-
należy do naszego naturalnego uzdolnienia” (s. 93). Postrzegając naturę w perspektywie 
teistycznej nie wolno zarazem zapomnieć o tym, że jest On „całkowicie inny”. Można 
więc mówić o różnych koncepcjach Boga, czemu literatura filozoficzna i teologiczna 
od dawna daje wiele świadectw (por. cały rozdział V s. 94-116).

Na trzecie z pojęć zawartych w tytule recenzowanej książki, obok natury i Boga, 
czyli na wartość autorka zwraca swoją uwagę szczególnie w rozdziale VI. W jej 
przekonaniu „całkowita inność” Boga nie wyklucza Jego bliskiej łączności z naturą 
i człowiekiem, co ujawnia się zwłaszcza w ludzkim doświadczeniu wartości. W istocie 
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jej teza brzmi: „odnosimy się do Boga odnosząc się do wartości” (s. 117). Odwołuje 
się tutaj zwłaszcza do myśli Levinasa, dla którego podstawowe znaczenie ma idea 
zobowiązania moralnego, rodzącego się z osobistego spotkania z drugim. W tym sen-
sie oblicze drugiego staje się „źródłem normatywności”, gdzie „ja staję się wezwany 
do odpowiedzialności za drugiego” (s. 129). Takie rozumowanie jawi się bliskie dla 
zwolenników naturalizmu ekspansywnego. Jak widać, relacje międzyludzkie mają 
charakter moralny, ale i prowadzą do Boga, gdyż – jak pisze Levinas – „nie ma ‘po-
znania’ Boga bez relacji do ludzi”. Nie jest to jakaś forma ateizmu, gdyż Boga nie 
można zredukować do drugiego (człowieka), ale międzyludzkie relacje domagają 
się Boga, bo same stawiają człowieka w relacji do Niego. Nawet jeśli sam Levinas 
nie godziłby się na to, Ellis wyraża przekonanie, że taki tok rozumowania prowadzi 
w końcu do Boga chrześcijańskiego, o którym Levinas miał błędne wyobrażenia (por. 
s. 145). Cały VII rozdział to próba wypracowania dalszych konsekwencji tego biegu 
myśli, by dojść nie tylko do prawdy o Bogu miłości, ale i do Boga wcielonego w swoim 
Synu Jezusie Chrystusie: Bóg nie jest już całkowicie dla nas niedostępny, ale wręcz 
jest tak, że „w Jezusie możemy zobaczyć Ojca” – Ellis dość niespodziewanie wprost 
cytuje tutaj Deus caritas est Benedykta XVI (s. 172-173). W tym i kolejnej, ostatniej 
już partii swojej książki, Ellis wyraźnie przekracza granice filozofii i odsłania swoje 
teologiczne zainteresowania i poszukiwania, nie tylko w obszarze teologii naturalnej 
(z pomocą I. Kanta czy M. Heideggera, ale także W. Kaspera czy K. Rahnera). Robi 
to jednak zawsze na bazie przekonania, że właściwie, niescjentystycznie pojmowany 
naturalizm sam w sobie otwiera się na Boga i tylko na tej drodze da się rozpoznać 
i uzasadnić istnienie i znacznie wartości w życiu człowieka (czego nie jest w stanie 
wyjaśnić naturalizm scjentystyczny).

W swoich dojrzałych i precyzyjnych rozważaniach Fiona Ellis ostatecznie docho-
dzi do tezy, że istnieją racjonalne powody dla uznania istnienia i sensu rzeczywistości 
nadprzyrodzonej, a nawet dla pokazania, że wiara w Boga jest „intelektualnie godna 
szacunku”. Pozwala na to uczciwe otwarcie się na współczesną filozofię naturalistyczną 
w jej najlepszym wydaniu, nie ograniczającą się do redukcjonistycznego, scjentystycz-
nego podejścia do natury. Właśnie tutaj, jak sądzi, możliwe jest „prawdziwe połączenie 
mądrości Platona i rozsądku Arystotelesa” (s. 204).

Obok wielu walorów tego opracowania warto też docenić zdrową pokorę autorki, 
która będąc świadoma swoich argumentów, zarazem gotowa jest przyjąć, że w dalszej 
refleksji filozoficznej mogą się pojawić argumenty jej przeciwne bądź domagające się 
dalszych wyjaśnień. To ciekawe stanowisko, które nie jest rezygnacją z własnego prze-
konania, ale raczej otwartością na uzasadnienia wcześniej niedostrzegane (por. s. 7). 
Analizy Ellis są uważne, argumentacja precyzyjna i odważnie krytyczna, a towarzyszy 
temu stylistycznie bogaty i dojrzały język. Dla czytelnika pomocny będzie nie tylko 
osobowo-rzeczowy indeks (s. 215-220), ale też bogaty zestaw literatury źródłowej 
(s. 205-213). W kontekście współczesnych, dość licznych nurtów filozofii niechętnej, 
a przynajmniej obojętnej na nadprzyrodzoność i samego Boga, God, Value and Nature 
to książka intrygująca, a zarazem inspirująca do myślenia odważnego i otwartego na 
to, do czego nie jest w stanie sięgnąć ograniczony scjentyzm.
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EUGENIUSZ SAKOWICZ

Andriy Oliynyk CSsR, Συγκατάβασις τò φαινóμενoν. Interpretacja reguł kaznodziejskich 
św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej 
homiletyki prawosławnej, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, ss. 336.

Każda książka „przemawia” swoim pierwszym „słowem”, którym jest: imię i na-
zwisko autora, jej tytuł oraz okładka. Książka ojca dra Andriy’a Oliynyk’a CSsR pt. 
Συγκατάβασις τò φαινóμενoν. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma 
w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosław-
nej zachęca do lektury poprzez symbolikę okładki. Granatowa (ciemnoniebieska) oraz 
złota jej barwa wskazuje z jednej strony na to co ludzkie, doczesne, powszednie oraz 
to, co Boże, wieczne, uroczyste – niebiańskie. To właśnie „złoto” – złoty kolor „mówi” 
o Niebie, o transcendencji, o Bogu. Kolor ciemnoniebieski zarezerwowany jest dla do-
czesności, dla tego co ludzkie, człowiecze, ziemskie. Wyeksponowana postać św. Jana 
Chryzostoma, okrytego szatą z widniejącymi na niej krzyżami oraz z księgą w rękach 
zachęca by księgę tę „otworzyć”. Na pewno gestem pomagającym wniknąć w księgę 
myśli – homilii i katechez Złotoustego (w innych ikonograficznych przestawieniach 
święty ukazywany jest z piórem, które napełniło się – po namoczeniu w ustach – złotym 
atramentem, stad jego przydomek) będzie zapoznanie się z lekturą książki A. Oliynyka. 
Zapewne ten, kto weźmie książkę do ręki, poczuje się zaproszonym do jej lektury.

„Św. Jan Chryzostom (349-407) – czytamy we wskazanym dziele – do dzisiaj 
uznawany jest za wzór kaznodziei zarówno na chrześcijańskim Wschodzie, jak i Za-
chodzie. Jego spuścizna homiletyczna inspirowała teologów przez szesnaście wieków 
i została ponownie dokładniej przypomniana, kiedy w 2007 roku obchodzono 1600 lat 
od dnia jego śmierci męczeńskiej. Jan Chryzostom jako kaznodzieja jest najbardziej 
wymownym przedstawicielem złotego wieku kaznodziejstwa greckiego i ze wszystkich 
ojców Kościoła pozostawił po sobie najwięcej kazań i homilii, z których korzysta do 
dzisiaj nie tylko Kościół prawosławny i katolicki, ale również protestancki” (s. 77). 
„Uczniem” św. Jana Chryzostoma jest bez wątpienia Anthony Conaris (ur. 1926), 
kapłan prawosławny, długoletni duszpasterz przy parafii St. Mary’s Greek Orhodox 
Church w Minneapolis (Minnesota) w Stanach Zjednoczonych oraz – do emerytury 
w 1993 r. – wykładowca homiletyki w Holy Cross Greek Orthodox Theological Semi-
nary w Brookline (Massachusetts) (przypis 37, s. 17-18). „Jest [on] nie tylko homiletą 
nauczającym zasad przepowiadania zgodnie ze wskazaniami św. Jana Chryzostoma, 
ale również kaznodzieją mającym na swoim koncie wiele wygłoszonych homilii. 
Świadczą o tym liczne publikacje, które są przykładami praktycznego zastosowania 
jego teorii homiletycznej” (s. 200).

Ojciec Andriy Oliynyk CSsR jest Ukraińcem, redemptorystą, prezbiterem obrząd-
ku wschodniego, rektorem kościoła Poczęcia Bogarodzicy we Lwowie, przy którym 
w domu zakonnym mieści się siedziba przełożonego Redemptorystów Prowincji Lwow-
skiej Obrządku Grekokatolickiego. Jest wykładowcą teologii pastoralnej i misjologii 
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w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Prowadzi prace naukowo-ba-
dawcze z zakresu patrologii i homiletyki. Opublikował szereg artykułów w polskich 
periodykach teologicznych. Studia z zakresu filozofii i teologii o. A. Oliynyk odbył 
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Krakowie i Tuchowie. 
Studia doktoranckie natomiast na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie.

Rekomendowana książka jest dysertacją doktorską napisaną w Katedrze Teologii 
Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UWM pod kierunkiem o. prof. 
dr hab. Ryszarda Hajduka CSsR. Praca „obroniona” została w 2011 r.

Strukturę dzieła wyznaczają następujące części: Wykaz skrótów, Spis treści, Wstęp, 
pięć rozdziałów, Zakończenie, Bibliografia (podzielona na: 1. Źródła: A) Dzieła św. 
Jana Chryzostoma, B) Nauczanie Kościoła prawosławnego, C) Nauczanie Kościoła 
katolickiego, D) Pisma Anthony’ego Coniarisa; 2. Literatura przedmiotu; 3. Literatura 
pomocnicza).

Rozdział I pt. Homiletyka prawosławna w perspektywie historyczno-teolgicznej 
szkicuje historię kaznodziejstwa prawosławnego (wskazuje m.in. na pierwsze publi-
kacje homiletyczne oraz na kryzysy w życiu Kościoła i idącą w ślad za nimi odnowę 
ortodoksyjnego kaznodziejstwa). Podaje cechy charakterystyczne homilii prawosławnej 
(profetyczność, charakter sakramentalny, wymiar liturgiczny, chrystocentryzm, spe-
cyfika trynitarną, eklezjotwórczość). Skupia się na współczesnym obrazie – realiach 
homiletyki prawosławnej na przykładzie archidiecezji Greckiego Kościoła Prawosław-
nego w Stanach Zjednoczonych.

Rozdział II pt. Działalność kaznodziejska i myśl teologiczno-homiletyczna św. 
Jana Chryzostoma przybliża przepowiadanie tego Świętego (akcentuje m.in. priorytet 
przepowiadania w posłudze Złotoustego oraz jego misję kaznodziejską w Antiochii 
i w Konstantynopolu). Zwraca uwagę na podstawowe formy przepowiadania, które 
On stosował, takie jak: pouczenia chrzcielne, homilie egzegetyczne, przemówienia 
panagieryczne, kazania okolicznościowe, przepowiadania dogmatyczno-polemiczne, 
kazania na różne tematy. Omawia specyficzne cechy homilii Świętego: Boskie i ludzkie 
Συγκατάβασις (synkatabasis), „które jest kluczem do całej teologii św. Jana Chryzo-
stoma” (s. 109). Pojęcie to wskazuje na akt „uniżenia się” Boga do człowieka. Mówi 
o specyficznym kaznodziejskim podejściu do Biblii oraz zastosowaniu figur retorycz-
nych w przepowiadaniu. Przedstawia nadto strukturę wypowiedzi kaznodziejskiej 
Złotoustego oraz uwypukla novum w Jego działalności kaznodziejskiej, którym była 
m.in. Jego „Zdolność do prowadzenia dialogu ze słuchaczem”. To z kolei „wskazu-
je na głęboką psychologiczną wiedzę o człowieku, a także pedagogiczne zdolności 
św. Jana, ujawniające się w indywidualnym podejściu do każdej osoby” (s. 123). 
„Chryzostom traktuje swoje kazania jako swoisty «seans logoterapii», co przejawia 
się w werbalnym «zalewaniu ran oliwą i winem» (Łk 10, 34). Ukierunkowanie na 
przepowiadanie terapeutyczne jest cechą typową dla jego kaznodziejstwa” (s. 123). Co 
więcej – stwierdza o. A. Oliynyk – „Jan Chryzostom był pionierem na polu inkultura-
cji zasad Ewangelii w życie społeczne” (s. 124). W rozdziale tym Autor podaje nadto 
wskazania homiletyczne św. Jana Chryzostoma (które mimo upływu wieków pozostają 
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aktualne) – Przepowiadanie winno przede wszystkim być wyrazem troski o bliźniego; 
konieczne jest doskonalenie się w „przemawianiu z mocą”; w głoszeniu Słowa Bożego 
należy kierować się nadprzyrodzoną motywacją. Kaznodzieja winien wyróżniać się 
dojrzałością wewnętrzną, a więc gorliwym życiem duchowym i nieustanną troską 
o doskonalenie siebie samego jako człowieka.

Rozdział III pt. Anthony Coniaris jako interpretator tradycji homiletycznej św. Jana 
Chryzostoma wskazuje na cele oraz typy przepowiadania, czyli typologię kaznodziej-
stwa. Głównym celem proklamacji Słowa Bożego jest „królestwo Boże (dosłownie 
moc Boża), które otrzymuje swój początek na ziemi dzięki przyjściu Chrystusa na świat 
(…)” To ono wyznacza cel „wszelkiego mówienia o Bogu” (s. 138). Głoszenie Słowa 
ma jednocześnie sakramentalny i terapeutyczny charakter. Dalej Autor eksponuje pod-
stawowe tematy przepowiadania A. Coniarisa, w których pierwszeństwo przysługuje 
przepowiadaniu kerygmatycznemu. Ważne są również wątki tematyczne podejmowane 
przez kaznodzieję. W przepowiadaniu kierować się on ma zasadą οιкοδόμησι, która 
„spełnia się wtedy, gdy głoszący słowo czyni to w duchu posłuszeństwa Kościołowi 
zgodnie z jego nauką i zaleceniami, mając na uwadze ostateczny cel przepowiada-
nia – zbawienie słuchających go członków Kościoła” (s. 158). W dalszej kolejności 
o. A. Oliynyk zwraca uwagę na specyficzne cechy kompozycji homilii, której język 
powinien wyróżniać się prostotą, precyzją oraz mieć charakter obrazowy. Koncentruje 
się na przygotowaniu homilii przez kaznodzieję, który ma być otwarty na pouczenia 
Boga oraz światło Ducha Świętego. Ważnym imperatywem podanym przez A. Conia-
risa jest ciągłe doskonalenie, wzbogacanie „warsztatu” kaznodziejskiego i konieczna 
w tym procesie samodyscyplina „mówcy”. Kaznodzieja nie mówi ani sam do siebie, 
ani do pustych ścian świątyni, stąd konieczna jest właściwa jego relacja do słuchacza 
(nawet jeśli jest ich wielu) i komunikacja z nim. W procesie przygotowania homilii 
należy wykorzystywać feedback. Zgodnie ze znaczeniem tego terminu „kaznodzieja 
na każdym etapie przepowiadania winien brać pod uwagę informację zwrotną, a także 
zachęcać słuchaczy do wyrażenia opinii o tym, co i jak zostało powiedziane” (s. 186). 
Nie jest to zasada, która pojawiła się dziś. Feedback występował już w starożytności 
chrześcijańskiej, kiedy wybitni mówcy (np. św. Augustyn, czy też właśnie św. Jan Chry-
zostom spotykali się ze spontaniczną reakcją swoich słuchaczy). Rozdział ten zamyka 
refleksja Autora dysertacji koncentrująca się na rozwoju nauki św. Jana Chryzostoma 
w teorii kaznodziejskiej A. Coniarisa.

Rozdział IV pt. Kontynuacja praktyki homiletycznej św. Jana Chryzostoma w ka-
znodziejstwie Anthony’ego Coniarisa podaje ogólną charakterystykę homilii – tu wy-
mienia o. A. Oliynyk jej rodzaje oraz uwypukla główne cele przepowiadania. Skupia 
się dalej na treści homilii A. Coniarisa, w których ujawnia się „obecność” – zawartość 
kerygmatu. Homilie te stawiają słuchaczom wymagania moralne. Nie są mowami ku 
zaspokojeniu ich ciekawości, czy też podającymi tylko informacje z zakresu teologii. 
Kaznodzieja winien być otwarty na wyzwania życia i obecnych czasów, co ostatecz-
nie sprowadza się do podejmowania aktualnych, ważnych i potrzebnych, rzec można 
– reprezentatywnych tematów. Autor zwraca uwagę na charakterystyczne elementy 
formalne w homiliach A. Coniarisa. Podaje cechy kompozycji homilii. Wskazuje na 
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specyfikę stosowanego przez mówcę języka oraz używane przez niego środki retorycz-
ne. W końcowym fragmencie rozdziału IV dokonuje porównania kaznodziejstwa św. 
Jana Chryzostoma i przepowiadania A. Coniarisa.

Rozdział V – ostatni, pt. Teoria kaznodziejstwa Anthony’ego Conarisa w kontekście 
współczesnej homiletyki ma ekumeniczny walor. Autor dysertacji wskazuje na specyfikę 
i oryginalność myśli A. Coniarisa na tle innych koncepcji przepowiadania w Kościele 
prawosławnym, której reprezentantami są: Sergius Halvorsen, Paul Tarazi, Theodore 
Stylianopoulus. Ukazuje istotę homiletyki A. Coniarisa w kontekście katolickiej teorii 
kaznodziejstwa. Przywołuje tu następujących teologów: Wiliama Szkudlarka, Rolfa 
Zerfasa oraz o. Gerarda Siwka CSsR, specjalistę w zakresie homiletyki, pracującego 
w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Według tego ostatniego autora 
retoryka kaznodziejska służy komunikacji Ewangelii (s. 285-290). Autor dysertacji 
prezentuje nadto teologię przepowiadania A. Coniarisa w odniesieniu do współczes-
nej protestanckiej myśli homiletycznej, której reprezentantami są: Fred B. Craddock, 
Eugene I. Lowry, Alvin C. Reuter. Rozdział V zamyka refleksja podkreślająca wkład 
A. Coniarisa w rozwój współczesnej homiletyki. O. A. Oliynyk konstatuje, „że ame-
rykański teolog prawosławny znajduje się w głównym nurcie homiletyki współczesnej 
w perspektywie ogólnoświatowej” (s. 305). Głoszenie homilii jest słuchaniem Jezusa 
Chrystusa i uczestnictwem w wydarzeniach zbawczych, przede wszystkim w misterium 
Paschy – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Ekumenizm domaga się przede wszystkim wzajemnego poznawania się. Kryzys na 
drodze ku jedności w wierze w Jezusa Chrystusa, w dużej mierze wypływa nie tylko 
z nieznajomości siebie, ale też wprost z obojętności, czy nawet ignorancji. Ważna jest 
chociażby ogólna wiedza w zakresie teologii oraz dziejów jedności, będącej udziałem 
Kościołów Zachodniego i Wschodniego aż do połowy XI w., ale też i historii niezgody, 
nieporozumienia, czy obcości. Kościoły obu tradycji, mimo dramatycznego podziału 
i jeszcze bardziej tragicznych tego konsekwencji, zachowały wspólne skarby duchowo-
ści. Niezmiennie i prawowiernie Kościoły te celebrują wszystkie sakramenty, czytają, 
rozważają i żyją Ewangelią. Proklamują Słowo Boże z wielką pasją i zaangażowaniem. 
Nie jest prawdą, iż Kościół prawosławny zrezygnował z posługi przepowiadania, prze-
konuje o. A. Oliynyk. Nie jest słuszną opinią, iż skoncentrował się tylko i wyłącznie na 
Boskiej Liturgii, celebrując Eucharystię i adorując ikony oraz – dodajmy – zapalając 
w cerkwiach niezliczone świece, bez jakiegokolwiek słowa wieszczenia Pana Jezusa 
– odwiecznego Słowa, doczesnym słowem ludzkim. Kazania i homilie zawsze były 
ważne w tradycji Kościoła prawosławnego. Podkreśla to wyraźnie o. A. Oliynyk.

Należy pamiętać o bogactwie duchowym, a także o specyfice poszczególnych 
Kościołów autokefalicznych jednego Kościoła prawosławnego. Nie można żadną miarą 
utożsamiać cerkwi tylko i wyłącznie z Kościołem ortodoksyjnym, który jest w Mos-
kwie, chlubiącej się kiedyś statusem Nowej Jerozolimy. Autor prezentowanej książki 
mówi o jednym najwybitniejszych teoretyków i praktyków kaznodziejstwa, którym 
jest wierny Greckiego Kościoła Prawosławnego w Stanach Zjednoczonych Anthony 
Coniaris. Jest on niekwestionowanym autorytetem sztuki głoszenia Słowa Bożego 
uznanym nie tylko na „dawnym” Nowym Ladzie, ale i na całym świecie. Poświadczają 
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to przekonanie nie tylko prawosławni znawcy przedmiotu, ale też i wyznawcy innych 
Kościołów i wspólnot eklezjalnych. Uprawianie teologii prawosławnej w kontekście 
amerykańskim, dało autorowi temu, dużą wolność. Nie byłoby to możliwe w kontek-
ście rosyjskiej cerkwi silnie i dogłębnie infiltrowanej przez dziesiątki lat przez służby 
specjalne tego państwa oraz funkcjonariuszy komunizmu. O. A. Oliynyk nie wskazuje 
na ten wątek, ale czytelnik ma przecież prawo (a nawet obowiązek) kojarzyć fakty 
i wysnuwać wnioski z lektury.

Oryginalnym aspektem pojawiającym się w książce jest wspomniany już eku-
menizm, „zogniskowany” na proklamacji Słowa Ewangelii i jego komentowaniu. 
W działalności ekumenicznej wątek ten nie jest eksponowany. Wprawdzie w czasie 
sprawowanych okazjonalnie nabożeństw liturgicznych i paraliturgcznych duchowni 
i świeccy różnych wyznań przemawiają, nie jest to jednakże pełne uczestnictwo przy 
jednym Stole Słowa Bożego. To jednomyślne przebywanie przy jednej Księdze będzie 
miało miejsce – wypada tak wierzyć i o to Boga Wszechmogącego prosić – kiedy na-
stąpi jedność braci i sióstr w Jezusie Chrystusie, złączonych nierozerwalnym więzami 
miłości Boga w Trójcy Jedynego. Autor stwierdza wprost: „Homiletyka Anthony’ego 
Coniarisa (…) może zainteresować nie tylko teologów, ale także kaznodziejów na-
leżących do innych wyznań chrześcijańskich. Dobra Nowina o zbawieniu w Jesusie 
Chrystusie nieustannie domaga się proklamacji, i to zawsze w nowy sposób, czyli 
z nowym zapałem, przy użyciu nowego języka i z uwzględnieniem nowych pytań 
i trudności, przed którymi stają dzisiejsi ludzie” (s. 315). Jednym z najważniejszych 
pytań (i jednocześnie trudności) jest to o: przebaczenie, pojednanie i w końcu jedność. 
Jest to pytanie na wskroś ekumeniczne.

Złotousty Kaznodzieja – św. Jan Chryzostom podkreślał znaczenie zasady 
Συγκατάβασις, która winna kierować proklamowanym słowem. Według zasady tej 
„Bóg zstępuje pomiędzy lud swój poprzez głoszone słowo” (s. 310). W związku z po-
wyższym, A. Coniaris, idąc śladem swojego Mistrza – św. Jana Chryzostoma, podkreśla 
konieczność posługiwania się w przepowiadaniu językiem obrazowym, konkretnym, 
a nie abstrakcyjnym, a także językiem bliskim słuchaczom (zrozumiałym dla nich), 
z racji na podejmowanie tego wszystkiego, co dotyczy ich życia w określonych „kon-
tekstach” i sytuacjach. O. A. Oliynyk interpretując reguły kaznodziejskie św. Jana Chry-
zostoma podaje szereg konkretnych wniosków (s. 311-312), np.: „W przepowiadaniu 
musi być zawsze obecny kerygmat, który znajduje się w nim w centralnym miejscu. 
(…); „Celem przepowiadania jest nawrócenie, a zatem przyjęcie Chrystusa z wiarą 
i przemiana życia moralnego (…)”; „Przepowiadanie słowa Bożego służy budowaniu 
Kościoła oraz umacnianiu wiary poszczególnych wiernych (…)”; „Przepowiadanie 
chrześcijańskie ma zawsze charakter misjonarski (…)”.

Autor dysertacji wskazuje na specyfikę homiletyki prawosławnej, o której stanowi 
odnoszenie się do dzieł Ojców Kościoła. To z kolei generuje jej silne powiązanie z du-
chowością. Zasadne jest zatem nie tylko wskazywanie na „duchowość kaznodziejską”, 
ale jej pogłębianie, rozwijanie. Głoszący Słowo Boże nie jest „artystą”, czy aktorem 
lub intelektualistą posługującym się słowem, jako środkiem wzbudzającym podziw 
słuchaczy dla jego osoby. Ma tak mówić, by w sercach i umysłach osób go słuchających 
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rodziła się miłość do Pana Boga. Proklamacja słowa wiąże się w prawosławiu z litur-
giką i w końcu teologią pastoralną. Wkomponowana jest w liturgię, stanowi jeden ze 
świętych jej aktów. Ma też znaczenie w praktyce duszpasterskiej Kościoła. Inspiruje do 
czynów, będących świadectwem okazanym usłyszanemu i przyjętemu Słowu samego 
Boga, który w nim objawia Swoją wolę wobec konkretnego człowiek. Homilia (nie 
tylko w prawosławiu) stanowi istotną formę duszpasterstwa, której nie można niczym 
innym zastąpić. Kaznodzieja mówi (niejako) w imieniu samego Boga. To domaga się od 
niego nieustannej pracy nad sobą, zarówno nad intelektem, jak i własną duchowością, 
nad życiem pełnym oddania się i zaufania Bogu.

Książka napisana została piękną polszczyzną, co trzeba szczególnie podkreślić, 
mając na uwadze narodowość Autora. Ukraiński kapłan i zakonnik posługuje się bar-
dzo poprawnym, precyzyjnym, przejrzystym i komunikatywnym, po prostu literackim 
językiem polskim. Co więcej, o. A. Oliynyk jest znawcą języka greckiego. W wielu 
miejscach pracy odwołuje się do własnych przekładów dzieł św. Jana Chryzostoma, 
z racji na twórczą krytyczność do tekstów już zastanych, wcześniej przetłumaczonych 
na język polski. Praca powstała w oparciu o źródła i literaturę przedmiotu w językach, 
wspomnianym – greckim oraz angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim i polskim. 
Precyzyjnie opracowana bibliografia stanowi rodzaj vademecum spuścizny św. Jana 
Chryzostoma oraz jego „komentatora”, Anthony’ego Conarisa. O wyjątkowej – benedyk-
tyńskiej pracowitości i precyzji redemptorysty świadczą liczne rozbudowane przypisy.

Dzieło zostało bardzo starannie opracowane zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i formalnym – edytorskim. Książka stanowi zaproszenie skierowane do 
polskich specjalistów w zakresie homiletyki, teologów-teoretyków, jak i kaznodziejów 
do podjęcia i prowadzenia dyskusji o przepowiadaniu Słowa Bożego w dzisiejszych 
realiach życia religijnego, kulturowego społecznego, ale też i politycznego Polski 
oraz innych krajów. W dyskusji tej mogą i powinni uczestniczyć rekolekcjoniści, tzw. 
misjonarze ludowi, studenci teologii, klerycy wyższych seminariów duchownych – 
zakonnych i diecezjalnych, osoby duchowne i świeckie, zainteresowane dialogiem 
o kaznodziejstwie, przepowiadaniu, proklamacji Słowa Bożego, nadto katolicy, pra-
wosławni i protestanci.

EUGENIUSZ SAKOWICZ

Janusz Kręcidło MS, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy an-
ropologicznokulturowej, Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów, Seria Lingua 
Sacra. Monografie, t. 1. Warszawa 2013, ss. 397.

Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologicznokulturo-
wej – tytuł dzieła, autorstwa ks. prof. dr hab. Janusza Kręcidło MS stanowi „zaprosze-
nie” do lektury, skierowane zarówno do profesjonalistów – znawców Biblii, teologów, 
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ale też antropologów kultury (kulturowych), jak i tych, którzy nimi nie są, a którzy 
chcieliby bardziej zrozumieć świat wartości, w którym dane jest im żyć. Ewentualny 
czytelnik książki zechce na pewno znaleźć w niej odpowiedź na pytania: Jak Ewan-
gelia wyjaśnia kluczowe pojęcia – „honoru i wstydu”, interesujące nie tylko autora? 
Dlaczego określenia te w aktualnej rzeczywistości życia są coraz mniej obecne? Czy 
honor ma cokolwiek wspólnego ze wstydem? Czy wstyd należy rozumieć pozytywnie 
czy negatywnie? Czy interpretacja podana przez Ewangelię jest jedynie słuszną? Jakie 
są cele i zadania egzegezy antropologicznokulturowej?

Wydana w 2013 r. książka ukazała się nakładem Verbinum – Wydawnictwa Księży 
Werbistów, jako I. tom serii „Lingua Sacra. Monografie”. Redaktorem prowadzącym 
tę serię jest ks. dr Krzysztof Siwek. Recenzentami wydawniczymi omawianego tomu 
są: prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM (z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) oraz ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II).

Autor Honoru i wstydu… ks. J. Kręcidło jest członkiem Zgromadzenia zakonnego 
Misjonarzy Saletynów. Odbył studia w: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie 
Biblijnym w Rzymie oraz Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozo-
limie. Pracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną prowadzi w UKSW, gdzie jest 
kierownikiem Studiów Doktoranckich i kierownikiem Katedry Historii Biblijnej na 
Wydziale Teologicznym. Należy do: Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także do 
naukowych organizacji w Stanach Zjednoczonych: Society of Biblical Literarature, 
a także Catholic Biblical Association. Od wielu lat jest przewodnikiem po Ziemiach 
Biblijnych (Izrael, Palestyna, Jordania, Egipt, Turcja, Grecja). Ks. J. Kręcidło jest 
pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowych Saletyńskich Sympozjów Inter-
dyscyplinarnych w Krakowie (początkowo w Dębowcu k. Jasła). W 2014 r. odbyło się 
VIII Sympozjum. Materiały z sympozjów tych ukazują się w serii wydawniczej „Studia 
Salettensia”. Oprócz licznych książek i artykułów naukowych (ogłaszanych również 
w językach obcych) ogłasza teksty popularyzatorskie z zakresu biblistyki i egzegezy 
biblijnej na łamach „La Salette – Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”.

Recenzenci wydawniczy podali swoje syntetyczne opinie o książce, wydrukowane 
na tzw. jej „skrzydełkach”. „Należy bardzo mocno podkreślić – uważa A. R. Sikora 
OFM – novum tego opracowania. Dotyczy ono zarówno podjętej tematyki, jak i strony 
metodologicznej. Czytelnik ma możliwość spotkania się w tej monografii z niezwykle 
rzadko uprawianym przez polskich egzegetów podejściem badawczym. Pomimo, że 
w literaturze światowej pojawiały się już liczne publikacje opracowane w tym nurcie 
badań, to jednak na polskim rynku brakowało do tej pory tak dojrzałego, dogłębnie 
systematycznego studium tego typu. Opracowanie odzwierciedla znakomity warsztat 
filologiczny Autora, odznaczającego się rzetelnością naukową i pasją. Cała książka 
jest napisana pięknym językiem. Czyta się ją z dużym zainteresowaniem, jako dzieło 
napisane przez świetnego znawcę tematu”. Drugi recenzent wydawniczy ks. W. Pikor 
taką wydał opinię o dziele: „Monografia ks. Janusza Kręciły stanowi w obszarze 
polskiej biblistyki absolutne novum. Wprawdzie podejście antropologicznokulturowe 
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czy socjologiczne nie jest czymś nowym w egzegezie światowej, jednakże w Polsce 
dopiero dzięki publikacjom ks. Kręcidły zostaje ono uprzystępnione nie tylko specja-
listom ale wszystkim zainteresowanym pogłębieniem swojego rozumienia Biblii. Jest 
to możliwe przede wszystkim dzięki niezwykłej erudycji Autora, który z lekkością 
i swobodą językową przybliża czytelnikowi złożone kwestie metodologiczne tego 
podejścia, buduje w języku polskim terminologię właściwą tej metodologii, zaś 
złożone kwestie egzegetyczne wyjaśnia w sposób zrozumiały dla osób nie będących 
koniecznie teologami”.

Z kolei na okładce, na tzw. „plecach książki” prof. John J. Pilch, z The Odyssey 
Program w The John Hopkins University w Baltimore, Maryland, Stany Zjednoczone 
tak zarekomendował publikację: „Chcę wyrazić przekonanie, że książka ks. prof. Ja-
nusza Kręcidły, ze względu na zastosowaną metodologię oraz wnikliwość badawczą, 
walnie przyczyni się do tego, by pomóc polskim czytelnikom Biblii poznać i jeszcze 
bardziej cenić «szczerą prawdę o Jezusie» (Dei Verbum 19). Książka ta może być jed-
nocześnie drogowskazem dla nauczycieli, kaznodziejów oraz zwykłych czytelników 
Pisma Świętego. Książka ta zasługuje na to, by znaleźć się w domowej bibliotece 
każdego czytelnika Biblii”.

Strukturę książki wyznaczają następujące części: Wstęp do serii wydawniczej 
„Lingua sacra. Monografie”; Słowo wstępne; Wstęp, 7 rozdziałów; Zakończenie; 
Wykaz skrótów; Bibliografia; Summary. W rozdziale 1. pt. „Panoramiczne spojrzenie 
na zagadnienie honoru i wstydu oraz prezentacja zastosowanej metody badawczej” 
Autor podaje „wstępną” definicję „rzeczywistości honoru i wstydu”. Skoro stanowią 
one „rzeczywistość” to są empirycznie weryfikowalne. Po określeniu znaczenia tych 
terminów ks. J. Kręcidło zwraca uwagę na honor i wstyd jako komponenty cywilizacji 
śródziemnomorskiej. Zastanawia się nad tymi fenomenami, obecnymi w greckiej 
epoce klasycznej oraz w czasach hellenistycznych i rzymskich. Przeprowadza dalej 
analizę honoru i wstydu w relacjach społecznych (rodzina; odniesienie: patronat – 
klient; publiczny i agonistyczny charakter honoru; jego specyfika w odniesieniu do 
mężczyzn i kobiet; jego powiązanie z łaską). W kolejnej części tego introdukcyjnego 
rozdziału Autor skupia się na „bazowym modelu interpretacyjnym honoru i wsty-
du”. Wymienia jego podstawowe elementy, by dalej skoncentrować się na: honorze 
dziedziczonym i nabywanym; symbolach wyrażających honor, takich jak więzy krwi 
(pokrewieństwo) oraz imię i nazwisko (tożsamość). Omawia sposoby „wyrażania” 
i uznawania honoru. Wskazuje na jurydyczny kontekst honoru (tj. odniesienie tegoż 
do spraw sądowych). Wskazuje na kolektywistyczny (czy jest to właściwy termin? 
– na słowie tym ciąży odium języka kolektywów klasowych) wymiar honoru. Autor 
przeprowadza nadto analizę semantyczną terminologii Nowego Testamentu, okre-
ślającej honor i wstyd.

Wszystkie kolejne rozdziały (od 2. do 7.) mają charakter studium egzegetycznego. 
W rozdziale 2. pt. „Honor dziedziczony przez Jezusa w ujęciu Mateuszowej Ewangelii 
dzieciństwa (1-2)” ks. J. Kręcidło „przywołuje” starożytnych pisarzy wypowiadających 
się o dziedziczeniu honoru. Przeprowadza następnie analizę rodowodu Jezusa, mając 
na względzie tytułowe pojęcia swojej monografii. Wypowiada się na temat narodzin 
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Jezusa i Jego dalszych „biograficznych” wydarzeń. Mówi o rodzicach Jezusa (notabene 
określenie „rodzice Jezusa” może sprawić dla niejednego czytelnika zakłopotanie, bo-
wiem św. Józef traktowany jest przez tradycję i w ogóle teologię bardziej jako opiekun 
Jezusa niż rodzic). Autor interpretuje sny, proroctwa i znaki na niebie, wyznaczające 
swoistą przestrzeń znaczeniową.

Rozdział 3. pt. „Interpretacja Ośmiu błogosławieństw (Mt 5, 30-12) w perspektywie 
honoru i wstydu” podejmuje analizę Kazania na Górze, będącego lekcją maksymalizmu 
chrześcijańskiego. Ks. J. Kręcidło zauważa kierunki interpretacji tegoż „Kazania”. 
Koncentruje się na lekturze Mateuszowych makaryzmów (czyli błogosławieństw) 
w hermeneutycznej perspektywie honoru i wstydu. Przyjęte i utrwalone tłumaczenia 
poszczególnego Jezusowego „stwierdzenia” z Kazania na Górze zaczyna się od słowa: 
„Błogosławieni…” Ks. J. Kręcidło przekłada pierwszą frazę „Błogosławieni…” jako: 
„Godni czci [są]…” , czyli „Godni honoru” – E.S.

Rozdział 4. pt. „Koncepcja honoru rodziny w Ewangelii wg św. Mateusza” uka-
zuje Jezusa i Jego rodzinę. Wymienia następnie zasady honoru i wstydu w rodzinie 
uczniów Jezusa. Rodzina ta „wyraża” metaforę królestwa Bożego. Przybliża też nową 
koncepcję honoru, ukazaną w tej Ewangelii. Nastąpiło w niej „odwrócenie tradycyjne-
go modelu” (o czym niżej powiemy kila słów). Rozdział 5. „oznaczony” jest tytułem 
„Próba podważenia honoru. Interpretacja Mk 11, 27-33 w perspektywie gry o honor 
opartej na mechanizmie «wyzwanie – odpowiedź»”. Autor ukazuje etapy tej „gry”. 
Omawia powody darzenia Jezusa wyjątkowym honorem. Skupia się na wyzwaniach 
honoru Jezusa ze strony arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. Przedstawia 
następnie ripostę Jezusa. Rozdział 6. pt. „Aplikacje modelu honoru i wstydu do lektury 
Ewangelii wg św. Łukasza” koncentruje się na honorze dziedziczonym i nabywanym 
przez Jezusa. Omawia sposoby wyrażania honoru.

Ostatni rozdział – 7. pt. „Honor i wstyd w Jezusowej narracji o męce i krzyżowej 
śmierci Jezusa (J 18-19)” skupia się wpierw na akcie krzyżowania skazańca. Było ono 
w świecie grecko-rzymskim sposobem absolutnego odebrania honoru ofierze. Jezus 
pozbawiony całkowicie honoru (jak wydawało się oprawcom) dzielił los wszystkich 
kiedykolwiek skazanych na okrutną śmierć krzyżową. Elementami honoru i wstydu 
w narracji J 18-19, wskazanymi przez ks. J. Kręcidło są: aresztowanie Jezusa, Jego 
przesłuchanie przed Annaszem, zaparcie się Piotra, przesłuchanie przez Piłata (podczas 
którego ujawnił się królewski honor Jezusa), wywyższenie Jezusa na krzyżu oraz Jego 
honorowy pochówek w ogrodzie.

Osiągnięciem Autora jest zastosowanie bazowego modelu interpretacyjnego do 
analizy tekstów biblijnych przeprowadzonych w książce. Antropologicznokulturo-
wy model opracowany został i zastosowany przez amerykańskiego uczonego Bruce 
J. Malina do interpretacji tekstów Nowego Testamentu. „Model dotyczący honoru 
i wstydu – konstatuje Autor w Zakończeniu – powinien być tu [w interpretacji – E.S.] 
traktowany jako pierwszy element znacznie bardziej rozbudowanej metodologii, która 
obejmuje szerokie spektrum kryteriów umożliwiających wnikliwą analizę różnych 
społecznych i antropologicznych aspektów cywilizacji śródziemnomorskiej” (s. 342). 
Autor wykazał, że Ewangelista Mateusz przedstawia wyjątkowy, dziedziczony przez 
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Jezusa honor. „W rodowodzie Jezusa (1, 1-17) Mateusz eksponuje – zauważa ks. 
J. Kręcidło – tych przodków Jezusa, którzy najbardziej godni są czci – Abrahama 
uznawanego za fundament tożsamości wiary biblijnego Izraela oraz Dawida, otwiera-
jącego królewską dynastię, z którą wiązano w owym czasie oczekiwania mesjańskie. 
Autor [Mateusz – E.S.] przekonuje w ten sposób czytelnika, że Jezus pochodzący ze 
społecznych nizin zasługuje na wyjątkowy honor, który dziedziczy po najbardziej 
znamienitych przodkach z historii biblijnego Izraela. Podkreśla także wyjątkowy honor 
rodziców Jezusa, wypływający stąd, że pełnienie woli Boga było dla nich najwyższą 
wartością” (s. 344).

Ks. J. Kręcidło na nowo odczytuje i interpretuje zapisany u Mateusza tekst Ośmiu 
błogosławieństw Jezusa. Tekst ten stanowi resumé historii całego chrześcijaństwa. 
Biblista zauważa natomiast u Ewangelisty Marka nową interpretację wartości w ogóle. 
„Uwarunkowaną wielowiekową – pisze – tradycją koncepcję rodziny, dla której honor 
jest najwyższą wartością, konfrontuje Marek z koncepcją duchowej rodziny Jezusa, 
w której On sam stanowi kryterium honorowego i wstydliwego postępowania. Autor 
[św. Marek – E.S.] odwraca zatem tradycyjny system wartości adresatów, przekonując, 
że przynależność przez wiarę w Jezusa do Jego duchowej rodziny implikuje życie we-
dług nowych kryteriów honorowego postępowania” (s. 345). Kryterium tym jest sam 
Jezus Chrystus. Ks. J. Kręcidło po przeprowadzeniu analizy tzw. gry o honor, ukazanej 
prze Marka (11, 27-33), wskazuje na wyjątkowy honor Jezusa oraz dyskredytujący 
honor (czyli dyshonor) przywódców religijnych biblijnego Izraela. Jezus, miał być 
pozbawiony honoru, by można było go skazać na śmierć. Sekwencja wydarzeń objawiło 
natomiast Jezusową wyjątkową godność – Jego wielki honor, w którym partycypują 
wszyscy Jego wyznawcy.

Autor książki odnosi antropologicznokulturowy model honoru i wstydu nie tylko 
do poszczególnych ewangelicznych perykop, ale i do całej Ewangelii. Zaaplikowanie 
metody tej do analizy tekstów ewangelicznych pozwala je na nowo odkryć. „Taka 
lektura Ewangelii wg św. Łukasza wyraźnie pokazała, ze niemal każda jej perykopa 
odzwierciedla bardzo głębokie zakorzenienie autora [Łukasza – E.S.] w śródziem-
nomorską kulturę honoru i wstydu” (s. 347). Na uwagę zasługuje też następujące 
spostrzeżenie naszego biblisty: św. Łukasz „podkreśla mocno podmiotowość kobiet, 
których honor nie jest jedynie odblaskiem honoru mężczyzn. W społeczności, w której 
świadectwu kobiety przysługiwała o wiele mniejsza wiarygodność niż świadectwu 
mężczyzny, to kobietom jako pierwszym została powierzona Dobra Nowina o zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Kobiety również dostąpiły honoru przekazania tej Nowiny 
apostołom i wszystkim innym” (s. 347).

Honor i wstyd… otwiera motto – może ono stanowić również cenną „pieczęć”, 
książkę zamykającą:

„Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego,
podobny jest do ojca rodziny,
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 3, 52)
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PAWEŁ SOKOŁOWSKI

Współczesne poszukiwania „sacrum”, red. A. Wańka, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Studia i Rozprawy 34, Szczecin 2013, ss. 212.

Zdaniem religioznawców kategoria sacrum, odnoszona często do religii ludów 
pierwotnych, wyraża doświadczenie świętości i jej przeżycie, odnosi się także do kultu 
i przedmiotów z nim związanych. Sacrum obecne jest również we współczesnych spo-
łeczeństwach – i to pomimo postępującej sekularyzacji (sprawą dyskusyjną jest stopień 
tej obecności). O znaczeniu sacrum i próbach jego interpretacji powstały liczne prace 
znakomitych uczonych, szczególnie przedstawicieli fenomenologii religii. Oprócz 
religioznawstwa (czyli empirycznych nauk o religii) oraz filozofii religii, kategorią tą 
zainteresowana jest teologia religii, co wynika z faktu, iż sacrum w pewnym sensie 
podprowadza pod teologiczne ujęcie religii. Z kolei za pośrednictwem teologii religii 
sacrum w jakiś sposób pozostaje w relacji z teologią fundamentalną, która uzasadnia 
wiarygodność Bożego Objawienia.

Tę złożoną problematykę sacrum podejmuje recenzowana książka. Jest ona ko-
lejnym tomem, jaki ukazał się w serii „Studia i Rozprawy” Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Składają się na nią: Spis treści, Wstęp, dziesięć artykułów 
naukowych oraz Noty o autorach. Na końcu publikacji zamieszczono również Spis 
wydanych tomów wspomnianej serii.

We Wstępie redaktor tomu ks. dr Andrzej Wańka uzasadnia podjęcie problematyki 
sacrum. W tym celu przywołuje kontekst czasów współczesnych i przemiany, jakie 
się dokonują, oddziałujące również na religię. Według autora ich skutkiem jest to, że 
religia i jej instytucje przestają „administrować” (s. 7) sacrum, a miejsce religii zajmują 
„nowe podmioty i nowe obszary poszukiwań tego, co święte” (s. 7), mające zazwyczaj 
charakter alternatywny w stosunku do religii, zwłaszcza do chrześcijaństwa. Zdaniem 
autora do przejawów tego, co nowe, należą: nowe ruchy religijne, sekty, organizacje 
parareligijne, subkultury, alternatywne duchowości, prądy społeczno-kulturowe, a także 
indywidualne poszukiwania wewnętrznego oświecenia, stanów świadomości czy do-
znań mistycznych. Ks. Wańka podkreślił, że sytuacja ta stanowi wyzwanie dla Kościoła. 
W jakimś sensie wymusza ona także badania o charakterze akademickim, dotyczące 
„współczesnych postaci aktualizowania sacrum” (s. 8). W ten sposób rysuje się cel 
niniejszej książki. Celem drugorzędnym recenzowanej publikacji ma być odniesienie 
się (przynajmniej pośrednio) do kondycji ludzkiej i „horyzontów myślowych” (s. 9) 
współczesności. Z kolei wyjaśniając tytuł książki jej redaktor podkreśla, że sacrum 
jest kategorią na tyle szeroką, by pomieścić w sobie alternatywność i subiektywność 
współczesnych poszukiwań „rzeczywistości manifestujących nadprzyrodzoność” (s. 9). 
Jak wynika z tego wprowadzenia, akcent położony został na alternatywność i współ-
czesność sacrum .

W otwierającym niniejszy tom artykule „Sacrum” – językowe meandry ks . dr 
Jarosław Nowaszczuk podjął się omówienia „proweniencji, aplikowania wyrazu [sac-
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rum – uw. P.S.] i opisu przypisywanych mu znaczeń” (s. 12) w okresie, jaki poprzedzał 
jego XX-wieczne ujęcia. Warto zaznaczyć, że następne artykuły zamieszczone w re-
cenzowanej książce odnoszą się głównie do XX-wiecznych interpretacji tego pojęcia. 
W pierwszej kolejności autor artykułu wskazał na pochodzenie rzeczownika sacrum, 
a następnie podkreślił jego różnorodne definiowanie. Odwołał się w tym miejscu m.in. 
do takich autorów jak: A. Calepini, Ch. du Fresne Du Cagne, A.F. Kirschii, a z auto-
rów rodzimych: M. Plezia, B. Kruczkiewicz, Ł. Koncewicz, A. Jougan, J. Sondel. 
Ks. Nowaszczuk zaakcentował także pewną pasywność przedmiotów, do których jest 
odnoszone pojęcie sacrum, a także brak ich doskonałości pochodzącej od nich samych, 
jak ma to miejsce w odniesieniu do rzeczywistości opisywanej za pomocą wyrażenia 
sanctum. W stosunku do tego niezwykle klarownie napisanego artykułu rodzi się drobna 
wątpliwość: otóż jeśli jego autor zajmuje się m.in. omawianiem znaczeń pojęcia sacrum 
z wyłączeniem jego XX-wiecznych ujęć, to czy do końca uprawnione jest odwoływanie 
się do XX-wiecznych autorów?

Pewną kontynuację artykułu ks. Nowaszczuka stanowi opracowanie ks. bpa dra 
Rafała Markowskiego Fenomenologiczne interpretacje pojęcia „sacrum”, w którym 
autor ukazał różne rozumienia tej rzeczywistości na przykładzie myśli klasyków fe-
nomenologii religii poprzedniego stulecia: R. Otto, G. van der Leeuwa i M. Eliadego. 
Ks. bp Markowski wskazał, że Otto w pojęciu sacrum podkreślił tajemnicę, która 
człowieka odpycha i zarazem fascynuje, a także stanowi wartość samoistną, będącą 
podstawą wszelkich wartości. Autor artykułu zwrócił także uwagę, iż Otto ograniczył 
się w swoich badaniach do analizy przeżycia religijnego i zaniechał tym samym odnie-
sienia do innych przejawów religijności. Ks. bp Markowski zaznaczył, iż z kolei van 
der Leew w pojęciu sacrum uwydatnił moc, która ma znajdować się u źródeł religii. 
Podkreślił, iż holenderski religioznawca uznał istnienie rzeczywistości sakralnej jako 
rzeczywistości absolutnej, a także zwrócił uwagę, że tego typu koncepcja sacrum po-
siada implikacje o relatywistycznym charakterze, ponieważ uznaje jednakową wartość 
wszystkich religii. Zdaniem autora omawianego artykułu sacrum dla Eliadego stanowiło 
„nieredukowalną istotę wszelkich historycznych zjawisk religijnych” (s. 37) i określane 
było przez opozycję wobec profanum. Ks. bp Markowski podkreślił, iż fenomenolo-
gia religii, pomimo pewnych ograniczeń, przyczyniła się do wskazania na specyfikę 
zjawiska religijnego, ponadto poszerzyła wiedzę na temat religii, a ostatecznie oddała 
duże zasługi w odniesieniu do określania jej istoty.

W artykule ks. dra Rafała Misiaka „Sacrum” a wspólnota komunikacyjna podjęty 
został problem „ukazania ewolucji społecznej opisywanej (…) przez Émila Durkheima 
i Jürgena Habermasa” (s. 43). Chodziło tu o porównanie „rozumienia wspólnoty sku-
pionej wokół sacrum ze wspólnotą komunikacyjną” (s. 44). O ile wybór Durkheima 
nie wymaga chyba uzasadnienia, o tyle obecność Habermasa w tym zestawieniu zo-
stała przez autora usprawiedliwiona tym, iż wypracowany przez niego model stanowi 
„przykład zastąpienia formuł religijnych przez świeckie” (s. 44).

Realizacja tak postawionego problemu została dokonana w kilku punkach. W pierw-
szym z nich autor skupił się na rozumieniu sacrum (w swojej charakterystyce tego 
pojęcia w pewnym stopniu powtórzył treści, które już zostały wyrażone w poprzednich 
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artykułach; jest to jednak nieuniknione w tego typu pracach zbiorowych). Novum 
w tym punkcie stanowi natomiast wskazanie na to, iż kontakt z sacrum integruje 
ludzi we wspólnotę. W następnym punkcie ks. Misiak podniósł kwestię świadomości 
normatywnej i norm postępowania, będących przejawem wspólnoty budowanej wo-
kół sacrum. Następnie przywołał poglądy Habermasa, dla którego „punktem wyjścia 
jest świadomość skoncentrowana na wspólnym postrzeganiu sacrum, a stanowiskiem 
finalnym – wspólnotowy konsensus” (s. 50). W dalszym punkcie ks. Misiak pogłębił 
odwołanie się do myśli niemieckiego socjologa i filozofa, według którego model wy-
prowadzania norm postępowania z religii wyczerpał się i dlatego dostrzegł on potrzebę 
„fundowania moralności poprzez prawo i konsensus społeczny” (s. 51). Skutkiem tego 
ma być laicki rys społeczeństwa i ewolucja związana z przejściem od społeczeństwa 
skupionego na sacrum do wspólnoty komunikacyjnej. W tej sytuacji funkcje religii 
przejmują nauka (jest ona przejawem racjonalności, ważną rolę odgrywa w niej także 
konsensus uczonych) oraz prawo. W kolejnym punkcie opracowania ks. Misiak wskazał 
na postępującą racjonalizację religii. Skutkiem tych procesów – podkreślił – jest to, że 
zdaniem wielu nie ma już potrzeby odwoływania się do religii, by wytłumaczyć rzeczy-
wistość, a paradygmat metafizyczny został zastąpiony paradygmatem komunikacyjnym.

Główna uwaga związana z tym artykułem dotyczy tego, iż autor zastosował podział 
religii na naturalne i objawione (s. 43-44). Owszem, teologia do pewnego momentu 
używała powyższego rozróżnienia, obecnie jednak odeszła od niego. Wątpliwe, by 
autor niniejszego artykułu godził się m.in. na założenia racjonalistyczne, naturalistycz-
ne czy postmodernistyczne o charakterze monistycznym, które uznają religie, w tym 
chrześcijaństwo, za naturalne (czy też naturalistyczne).

Kolejny artykuł, podejmujący zagadnienie bliskie i współczesne, dotyczy „Sacrum” 
a „wspólnoty ducha” jednoczącej się Europy. Jego autor, ks. prof. Edward Sienkiewicz, 
poszukuje sacrum w kontekście jednoczącej się Europy. Jest to zadanie nad wyraz 
aktualne, ale i trudne. Autor na samym początku wskazał, że błędem jest zakładać, iż 
jedność starego kontynentu obejmuje wyłącznie płaszczyznę ekonomiczno-polityczną. 
Jednocześnie uwypuklił zjawiska niekorzystne dla chrześcijaństwa, które występują 
w Europie na ogromną skalę. Są to: sekularyzacja i laicyzacja, zbiurokratyzowanie 
wszelkich struktur (tworzenie instytucji, w których wartości nie odgrywają większej 
roli), a także tendencje ahistoryczne, wyrażające się w odrzucaniu chrześcijańskiej 
przeszłości Europy. Z kolei do pozytywów mają należeć oznaki pewnego ożywienia 
religijnego w Europie. W ocenie autora artykułu są one na tyle znaczące, iż coraz 
częściej mówi się o potrzebie „wspólnoty ducha” (s. 73), która stanowiłaby kryterium 
wszelkich działań. W dalszej części opracowania autor próbuje podać główne cechy, 
jakie miałyby przysługiwać owej europejskiej wspólnocie ducha, a także warunki, 
w jakich miałaby ona szansę powstać. Chodzi tu głównie o kulturę europejską, mającą 
charakter uniwersalny, i potrzebę jej stałego odniesienia do Boga. Ks. Sienkiewicz moc-
no podkreślił, iż na płaszczyźnie kultury Europa szczególnie „potrzebuje doświadczenia 
sacrum” (s. 81). Innym warunkiem sine qua non jednoczącej się Europy jest według 
niego religia i wiara nadprzyrodzona. Ks. Sienkiewicz dostrzegł w tym zakresie nie-
bezpieczeństwo ze strony mistyki i religii Wschodu, tzw. nowych ruchów religijnych, 
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New Age, synkretycznych form religijności, „literatury «dewocyjnej», poradników 
«pozytywnego myślenia»” (s. 84), a także psychoanalizy, astrologii, bioenergoterapii 
oraz ruchów ekologicznych. Jego zdaniem powyższe religie i zjawiska wraz z religiami 
monoteistycznymi tworzą w Europie tzw. rynek religii. W związku z tym coraz częściej 
dają się słyszeć głosy mówiące o potrzebie utworzenia „nowej religii «europejskiej»” 
(s. 87), mającej powstać na zgliszczach katolicyzmu i podzielonego chrześcijaństwa. 
Mimo tak skomplikowanej i dość pesymistycznej oceny sytuacji religijnej w Europie ks. 
Sienkiewicz wskazał na siłę chrześcijaństwa, płynącą z syntezy rozumu, wiary i życia. 
Autor zaznaczył także, iż walka z chrześcijaństwem, zapoczątkowana już u samych 
jego korzeni, trwa nadal, jednak nie należy z tego powodu przestać ufać Bogu.

Drobne uwagi dotyczą zapisu niektórych nazw własnych, np. na s. 68 widnieje 
„Henri de Luback” (powinno być: Henri de Lubac), a na s. 86 „Hans King” (powinno 
być: Hans Küng).

Ks. prof. Henryk Wejman w artykule „Sacrum” jako komunikacja według św. Fau-
styny Kowalskiej zajął się próbą odpowiedzi na pytanie: „co sprawia, że siostra Faustyna 
Kowalska postrzegała sacrum w kategorii religijnej relacji?” (s. 97). Odpowiedzi na to 
pytanie autor udzielił w czterech punktach. W pierwszym z nich wskazał na Boga jako 
źródło relacyjnej struktury ludzkiego bytu w ujęciu św. Faustyny Kowalskiej. W dru-
gim ukazał warunki ludzkiej relacyjności. Następnie przedstawił cechy osobowego 
spotkania Boga z człowiekiem w ujęciu św. Faustyny. W ostatnim punkcie omówił 
osobowy (indywidualny) i społeczny wymiar relacji człowieka do sacrum według św. 
Faustyny Kowalskiej. Wydaje się, że sacrum, które do tego momentu stanowiło raczej 
kategorię religioznawczą, w powyższym artykule w pewnym sensie staje się kategorią 
teologiczną, a nawet mistyczną.

Niejako nowy obszar poszukiwań sacrum otwiera opracowanie ks. prof. Wiesława 
Dyka Nauka w poszukiwaniu Boga w kontekście teorii Inteligentnego Projektu. Jego 
autor wskazał w nim, że na pewnym etapie rozwoju nauk szczegółowych (dodajmy: 
etapie niezwykle zaawansowanym) nauki te stoją bezsilne wobec tego, co odkrywają 
(np. kwestia złożoności komórki biologicznej). W związku z tym czasami przyjmuje 
się tezę, iż świat musi stanowić efekt jakiegoś Inteligentnego Projektu. Autor zaznaczył 
także, iż sama potrzeba przyjęcia tego typu tezy wskazuje, że ograniczanie się jedynie 
do racjonalności nauk szczegółowych jest niewystarczające. Następnie ks. Dyk uka-
zał rys historyczny i zarys koncepcji Inteligentnego Projektu. Wskazał też na swoisty 
efekt uboczny odkryć naukowych, dokonywanych zwłaszcza w dziedzinie biologii, 
biochemii i medycyny (jest nim absolutyzowanie metody nauk szczegółowych, a także 
utożsamienie nauki z „technologią życia” – s. 121). Autor spróbował także udzielić 
odpowiedzi na pytanie, czy nauka, usuwająca Boga z ludzkiego życia, jest w stanie 
zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo i przeżycie? W tym miejscu odniósł się do 
nauczania Jana Pawła II o konieczności współpracy i współdziałania nauki i wiary, 
wyrażonego w encyklice Fides et ratio .

Jak można dostrzec, ten niezwykle interesujący artykuł porusza również kwestie 
współpracy nauki i wiary w kontekście odkryć naukowych i koncepcji Inteligentnego 
Projektu. Warto jednak zauważyć, że ani razu nie pojawia się w nim słowo sacrum . Uza-
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sadnieniem dla obecności tego artykułu w niniejszej publikacji jest kwestia ogromnego 
rozwoju nauk szczegółowych i dokonywanych w wyniku tego odkryć naukowych. To 
właśnie z tych odkryć wydaje się przebijać potrzeba sacrum, która może stać za kon-
cepcją Inteligentnego Projektu. Wydaje się, że chyba w ten sposób należałoby patrzeć 
na niniejszy artykuł. Jedna uwaga dotyczy także zapisu nazwy własnej „baraminy” – na 
s. 113 występują jako „braminy”.

W podobnym kierunku, co poprzednie, zdaje się iść opracowanie ks. prof. Marka 
Skierkowskiego Prześwitujące „sacrum”. Świat według Richarda Dawkinsa. Jego 
autor dokonał analizy myśl Dawkinsa w tym celu, by ukazać, że nawet postrzeganie 
rzeczywistości z perspektywy ateistycznej nie eliminuje zupełnie sacrum ze świata. 
Warszawski teolog fundamentalny wskazał na przyjęte założenia jednego z głównych 
przedstawicieli tzw. nowego ateizmu. Krytyce poddał jego argumenty za ateizmem (ne-
gatywny obraz Boga w Starym Testamencie, krytyczne stanowisko wobec „pięciu dróg” 
św. Tomasza z Akwinu i dowodu ontologicznego św. Anzelma z Canterbury, złożoność 
przyrody niewskazująca na Boży plan stworzenia). Wskazał także na mało przekonujący 
argument za wyłącznie naturalistycznym powstaniem życia oraz krytycznie odniósł 
się do tezy Dawkinsa, jakoby moralność nie była związana z religią. Ks. Skierkowski 
podsumował swoje badania stwierdzeniem, że wyjaśnienie prapoczątku rzeczywistości 
bez odniesienia do Boga pozostaje niemożliwe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, 
że stwierdzenie to stanowi punkt wyjścia dla teorii Inteligentnego Projektu, o czym 
już mówiono. Czy zatem bardziej poprawna nie byłaby odwrotna kolejność artykułów 
ks. Skierkowskiego i ks. Dyka? Gdyby tak było, bardziej zrozumiałe stałyby się wnioski, 
jakie ze swoich rozważań wyciągnął ostatni ze wspomnianych autorów.

Pan prof. Eugeniusz Sakowicz w artykule Dialektyka „sacrum” i „profanum” 
w dialogu międzyreligijnym na przykładzie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego pod-
jął się ukazania trudnego zagadnienia dialektyki sacrum i profanum w odniesieniu do 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dialektyka ta ma umożliwić „lepsze poznanie 
(…) mechanizmów” (s. 145) tego typu dialogu. Jak zaznaczył autor artykułu, teolo-
gia religii nie podejmowała dotychczas zagadnienia dialektyki sacrum i profanum . 
Prof. Sakowicz, po krótkiej charakterystyce dialogu międzyreligijnego, ukazał dialog 
chrześcijańsko-żydowski. Wskazał, iż z katolickiego punktu widzenia jednym z celów 
tego dialogu jest nowa teologia judaizmu, a z judaistycznego – nowa teologia chrześci-
jaństwa. W kolejnym punkcie artykułu podjął kwestie terminologiczne, wskazując na 
znaczenia słów: „dialektyka”, „sacrum”, „profanum”. Następnie uwypuklił założenia 
dialektyki sacrum-profanum w odniesieniu do wartości. W związku z tym podkre-
ślił, iż w sferze aksjologii często dochodzi do przeciwstawienia wartości sakralnych 
wartościom im przeciwnym. Na przykładzie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego 
uwypuklił, iż sacrum w judaizmie stanowi zespół wartości „zawierający treści biblij-
nego i współczesnego judaizmu oraz ocenę ważnych (…) wydarzeń z dziejów narodu 
żydowskiego” (s. 154). Prof. Sakowicz zaznaczył, iż jedno z najistotniejszych współ-
czesnych wydarzeń, jakie jest uwzględniane w żydowskim systemie wartości, stanowi 
szoah. Autor opracowania podkreślił, iż dialektyka sacrum i profanum w odniesieniu 
do wartości chrześcijan w dialogu z Żydami pogłębia religijną tożsamość wyznawców 
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Chrystusa. Choć prof. Sakowicz nie odniósł się do innych wartości obu religii (np. 
moralnych, kulturalnych, społecznych), wskazał na ich możliwą obecność podczas 
realizacji obopólnych inicjatyw.

Ks. dr Andrzej Wańka w artykule Sfera „sacrum” w zachodnim ezoteryzmie podjął 
analizę obecności w ezoteryzmie kultury zachodniej płaszczyzn, na których obecne 
jest sacrum. Sfera sacrum przynależy do religii, stąd takie postawienie problemu bu-
dzi zdziwienie. Oczywiście, autor artykułu i zarazem redaktor tomu, był tego w pełni 
świadomy i wskazał na trudności, jakie wiążą się z takim ujęciem. Stwierdził, iż 
termin sacrum nie jest odnoszony w ezoteryzmie do bytu najwyższego, lecz do tego, 
co „przynależy do sfery objawiającej pośredniości (mediacji)” (s. 169). Podkreślił, 
iż według ezoteryków zawiera on rzeczywistości uznawane przez nich za sakralne. 
W dalszych partiach opracowania ks. Wańka omówił te egzemplifikacje sacrum: po-
znawczy proces odczytywania rzeczywistości pośredniczących (m.in. duchów, sił), 
dążenie do poznania sfery pośrednictw, „operowanie tajemnymi mocami” (s. 175), 
ezoteryczna interpretacja sakralnych tekstów, mistycyzm, „pola rytualne” (s. 180), 
aspekt soteryczny. W zakończeniu ks. Wańka wskazał na nieostrość zakresu sfery 
sacrum w ezoteryzmie zachodnim. Jego zdaniem ezoteryzm zachodni można uznać 
za „próbę przywrócenia zdesakralizowanej rzeczywistości (…) jej sensu sakralnego” 
(s. 186). Jak jednak rozumieć tę wypowiedź w kontekście twierdzenia, że „sfera sac-
rum w ezoteryzmie jawi się nie tyle jako źródło zbawczej łaski, ile raczej jako źródło 
mocy” (s. 187) oraz iż jest ona instrumentalizowana? Czy można w pełni przywrócić 
rzeczywistości jej wymiar sakralny za pomocą tego, co – bądź co bądź – rozumie ów 
wymiar jako źródło siły i mocy oraz podchodzi do niego instrumentalnie? W tym 
kontekście kwestią dyskusyjną jest pozytywne odniesienie ezoteryzmu do Szatana, 
o czym wspomina autor. Jak je pogodzić z sakralizacją rzeczywistości? Warto dodać, 
że teologiczną ocenę ezoteryzmu ks. Wańka zamieścił w innych pracach poświęconych 
temu zagadnieniu, tutaj natomiast świadomie z niej zrezygnował, gdyż odniósł się 
do innego problemu. Ów brak tej teologicznej oceny ezoteryzmu, choć uzasadniony, 
wydaje się dość kłopotliwy. Na koniec warto zwrócić uwagę, że autor artykułu za 
J.A. Kłoczowskim przedstawił inną etymologię słowa sacrum (od sancire) niż ks. dr 
Nowaszczuk (od sacer), którego artykuł otwiera recenzowaną książkę. Uznać to należy 
za pewien brak korelacji w etymologii sacrum w obrębie recenzowanej publikacji. 
Ponadto na s. 168 widnieje „aspekt tofaniczny” (powinno być: „aspekt teofaniczny”).

Ostatni, wieńczący książkę artykuł Prawda a zbawienie w poszukiwaniu „sacrum” 
z perspektywy modeli soteriologicznych, autorstwa ks. prof. Krzysztofa Wojtkiewicza, 
stawia pytania o poszukiwanie Boga (bóstwa) i łączność tego poszukiwania z poszuki-
waniem prawdy, o możliwość poznania Boga, a w przypadku braku takiej możliwości 
– o zbawienie. Artykuł porusza zatem kwestię sacrum i pluralizmu religijnego. Na po-
czątku autor krótko odniósł się do deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus 
i sytuacji, jaka nastała po jej ogłoszeniu. Wskazał na rozpowszechnione i niepokojące 
głosy o równości wszystkich religii i konieczności rezygnacji przez chrześcijaństwo ze 
swoich roszczeń. Wskazał także, iż roszczenia chrześcijaństwa nie deprecjonują innych 
religii. W dalszej kolejności ukazał modele relacji chrześcijaństwa do innych religii: 
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ekskluzywizm, inkluzywizm i religijny pluralizm, ewoluujący od teocentrycznego 
uniwersalizmu do ześrodkowania na człowieku, a nawet doczesności. Ks. Wojtkiewicz 
za chybione uznał łączenie przez pluralistów ortopraksji z ortodoksją. Za K. Rahnerem 
zaznaczył, iż chrześcijanie nie mogą zrezygnować z roszczenia do absolutnego cha-
rakteru chrześcijaństwa, w którym prawda i zbawienie, dzięki objawieniu w Jezusie 
Chrystusie, są korelatywne. Podsumował, iż poszukiwania sacrum zawsze dokonują 
się w jakiejś relacji do Chrystusa i Jego Misterium Paschalnego.

Do tego bardzo dobrze napisanego i klarownego artykułu należy zgłosić jedną 
uwagę. Otóż wydaje się, że autor bliski jest poglądowi, jakoby religia była efektem 
ludzkiego tylko poszukiwania Boga (np. s. 191), czyli że człowiek w jakimś sensie 
tworzyłby religię (tzw. naturalna religijność osoby ludzkiej – homo religiosus). Warto 
dodać, że tytuł deklaracji Kongregacji Nauki Wiary brzmi Dominus Iesus (w tekście 
jest zapis: Dominus Jesus – s. 192 i następne).

Nie ulega wątpliwości, ze recenzowany tom jest interesującym pogłębieniem prob-
lematyki sacrum. Do religioznawczych badań nad tym zagadnieniem, dominujących 
zresztą w ubiegłym stuleciu, dołączone zostały ujęcia filozoficzne, z zakresu nauk 
ścisłych, a także teologiczne, omówione przez kompetentnych znawców problematyki. 
Czy jednak zamiar redaktora książki, dotyczący przynajmniej częściowego ukazania 
współczesnych płaszczyzn współistnienia sfer sacrum i profanum, w tym akcento-
wania w nich alternatywności, został do końca osiągnięty? W recenzowanej książce 
bez wątpienia obecne są – rzecz można – klasyczne i dobrze znane ujęcia rozumienia 
sacrum, natomiast kwestia ukazania nowych form, jakie sacrum przybiera w kulturze 
zachodniej, nie została chyba w pełni osiągnięta. Brak np. odniesienia do duchowości 
jako odpowiedzi na sacrum, a współcześnie istnieją przecież rozliczne i zarazem alter-
natywne jej koncepcje. Nie było to jednak celem redaktora recenzowanej publikacji. 
Chodziło mu jedynie o to, by to, co aktualne i alternatywne w pojmowaniu sacrum, 
zasygnalizować. W tym względzie udało się zrealizować powzięty zamiar. W tym też 
można upatrywać główną wartość tej publikacji. Mimo pewnych uwag recenzowana 
praca z pewnością zasługuje na uznanie oraz stanowi istotne osiągnięcie w zakresie 
badań multidyscyplinarnych nad problematyką sacrum .

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że recenzowana książka ukazała się w zni-
komym nakładzie, który nie osiągnął 20 egzemplarzy. Taki nakład, nawet jak na polskie 
warunki wydawnicze, jest niespotykanie niski! Po odliczeniu egzemplarzy autorskich 
i obowiązkowych oraz tego w posiadaniu autora recenzji, do nabycia pozostało jedynie 
kilka sztuk. W tych warunkach wydawniczych popularyzacja nauki i rezultatów badań 
naukowych jest niezwykle trudna, a na szerszą skalę (i w dłuższej perspektywie cza-
sowej) staje się wręcz niemożliwa. Powstaje pytanie o celowość wydawania książek 
naukowych w tak niskim nakładzie.
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