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WStęp

Owocny dialog, obok wielu innych czynników, musi spełniać dwa podstawowe 
warunki. po pierwsze, nie może w nim być tematów tabu, jeśli są one istotne dla 
którejś ze stron. każdy uczestnik dialogu musi mieć możliwość ich wypowiedzenia, 
byleby czynił to w formie, która jest do przyjęcia również przez innych uczestników 
dialogu. po drugie, każda ze stron musi podjąć wysiłek przyjęcia do wiadomości – 
zarówno na poziomie zrozumienia, jak i emocji – punktu widzenia drugiej strony. 
prawdziwy dialog nigdy nie jest pozbawioną celu wymianą zdań, ale zmierza ku 
przekonaniu, ku odkryciu prawdy, gdyż inaczej stałby się bezwartościowy1 . Rów-
nież dialog chrześcijańsko-żydowski musi spełniać te warunki. relacje między 
chrześcijanami a Żydami są tematem powracającym ciągle na nowo. tematyka 
ta ma niewątpliwie bardzo wielkie znaczenie w kontekście badań teologicznych, 
jednak nie do przecenienia jest także jej znaczenie w kontekście kulturowym oraz 
społecznym. W historii relacji chrześcijańsko-żydowskich nie brakuje uprzedzeń 
i wzajemnych oskarżeń. Nadal jednak obraz przedstawiciela narodu wybranego 
w umysłowości chrześcijańskiej, jak też chrześcijanina w mentalności żydowskiej 
– jest daleki od prawdy.

Jak pokazują badania prowadzone w ramach różnych dziedzin wiedzy, począw-
szy od egzegezy biblijnej, poprzez historię aż po badania kulturowe, korzenie sporu 
między Synagogą a eklezją sięgają czasów kościoła pierwotnego. Spór ten był 
prowadzony z różną intensywnością i przybierał w historii różne formy. przegląd 
historyczny pozwala ujawnić niemało aktów wrogości i agresji po obu stronach, ale 
także wiele prób wzajemnego zbliżenia i pojednania. Szczególne miejsce zajmują 
w nim niewątpliwie słowa i gesty powojennych papieży. Na istotny związek między 
chrześcijaństwem i judaizmem wskazywali wprawdzie również wcześniejsi papieże, 
np. pius Xii, który na jednej z audiencji w 1938 roku, a więc tuż przed wybuchem 
ii wojny światowej, nawiązując do postaci abrahama jako patriarchy i praojca, 
stwierdził: „przez chrystusa i w chrystusie jesteśmy duchowym potomstwem 

1  por. J. ratzinger, Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund, Hagen: urfeld 1998, s. 120.
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abrahama. pod względem duchowym my wszyscy jesteśmy Semitami”2. tematem 
spornym pozostaje postawa piusa Xii wobec Zagłady. Jest to temat ciągle jeszcze 
nie do końca odsłonięty, a wyniki dotychczasowych badań nie są znane szerszej 
opinii publicznej. tym większe znaczenie mają w tym kontekście wysiłki w kierun-
ku pojednania podjęte przez papieży Jana pawła ii oraz Benedykta XVi. W trakcie 
długiego pontyfikatu papieża polaka nie brakowało słów i gestów podkreślających 
wolę szczerego dialogu. Obok wyraźnego i wielokrotnego potępienia wszelkich 
przejawów antysemityzmu, Jan paweł ii był pierwszym papieżem, który odwiedził 
synagogę żydowską. Głębokie teologiczne uzasadnienie potrzeby i sensu dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego kościół zawdzięcza Benedyktowi XVi. Jeszcze przed 
wyborem na Stolicę piotrową Joseph ratzinger wielokrotnie wypowiadał się na 
ten temat. Z perspektywy chrześcijańskiej wszystkie nadzieje mesjańskie narodu 
wybranego spełniają się w Jezusie chrystusie. On także doprowadza Bożą wolę 
wyrażoną w torze do pełni, otwierając ją jednocześnie na perspektywę uniwersalną. 
Nie oznacza to jedynie wydobycia pewnych uniwersalnych norm moralnych z żywej 
całości relacji do Boga, jaką zawiera doświadczenie religijne Starego testamentu3 . 
chrześcijanie nie mogą wprawdzie zrezygnować z głoszenia Jezusa chrystusa 
jako jedynego pana i Zbawcy, którego elementem jest nadzieja, że kiedyś również 
naród wybrany rozpozna w chrystusie Syna Bożego i że w ten sposób zabliźni się 
rana oddzielająca Synagogę od eklezji. Jednocześnie jednak – jak podkreśla rat-
zinger – nadzieja chrześcijańska zawiera w sobie uznanie Bożego planu, którego 
częścią jest istnienie własnego posłannictwa, jakie zostało przez Boga powierzone 
izraelowi także w „czasie pogan”4 .

Z tych względów wśród form dialogu międzyreligijnego dialog chrześcijańsko-
-żydowski nie ma precedensu. Z oczywistych względów nie ma on charakteru 
dialogu międzywyznaniowego jak ten prowadzony z kościołami prawosławnymi 
oraz wspólnotami kościelnymi, które wyszły z reformacji. Nie jest to również 
dialog międzyreligijny jak ten prowadzony z islamem, buddyzmem czy hindui-
zmem. chrześcijaństwo i judaizm wyrastają z jednego pnia, a żydowskie święte 
pisma wchodzą w skład chrześcijańskiej Biblii i to tak ściśle, że – jak podkreślono 
w dokumencie papieskiej komisji Biblijnej z 2002 roku – „bez Starego testamentu 
Nowy testament byłby księgą nie do rozszyfrowania, rośliną pozbawioną korzeni 

2 cyt. za: p. Milcarek, Przeciw fałszywym ideałom, „Gość Niedzielny” 2016 z 15.05., s. 36. 
ciekawy i nieznany bliżej jest fakt przygotowywania przez piusa Xii encykliki przeciwko rasizmowi, 
której proponowany tytuł miał brzmieć Societatis Unio. Zob. projekt tekstu encykliki wraz z komen-
tarzami w: a. rauscher (Hrsg.), Wider den Rassismus. Entwurf einer nicht erschienenen Enzyklika 
(1938). Texte aus dem Nachlaß von Gustav Gundlach SJ, paderborn–München–Wien–Zürich: Schö-
ningh 2001.

3 J. ratzinger, Die Vielfalt der Religionen, s. 39.
4 tamże, s. 110.
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i skazaną na uschnięcie”5. W katechizmie kościoła katolickiego tajemnica po-
słannictwa Jezusa w kontekście wiary izraela oraz innych religii zostaje naświet-
lona w ramach interpretacji Mateuszowej perykopy o magach (Mt 2,1-12): „ich 
przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić go jako 
Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów i przyjmą od nich 
obietnicę mesjańską, która jest zawarta w Starym testamencie”6. Nowy szacunek 
dla żydowskich interpretacji Starego testamentu może się okazać bardzo owocny 
dla pracy chrześcijańskich biblistów, ale także dla całego kościoła7 .

Niezależnie od wyniku dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który z jednej 
strony domaga się pogłębionych badań egzegetycznych oraz historyczno-kulturo-
wych, a z drugiej, niewątpliwie także wysiłku w kierunku wyzbycia się wzajemnych 
uprzedzeń i stereotypów – jedno jest pewne: ciemne karty historii, a szczególnie 
Zagłada, pozostająca na zawsze bolesną raną także w relacjach chrześcijan i Żydów, 
powinny jeszcze bardziej wzmocnić wysiłek w kierunku wzajemnego zrozumienia 
i zbliżenia.

Nie sposób w jednym tomie zebrać, chociażby fragmentarycznie, wszystkich 
wątków dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Niniejszy numer „Studiów Nauk 
teologicznych paN” prezentuje jedynie wybrane tematy, przedstawione z perspek-
tywy chrześcijańskiej. Należy mieć nadzieję, że zamieszczone w niniejszym tomie 
artykuły pozwolą przynajmniej dostrzec rozległość, ale i wagę tej problematyki.

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF

5 papieska komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, nr 
84, tłum. r. rubinkiewicz, kielce: Verbinum 2002, s. 167.

6 kkk, nr 528.
7 J. ratzinger, Przedmowa, w: papieska komisja Biblijna, Naród żydowski, s. 11.
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pisma Janowe, których redakcja przypada na przełom i/ii wieku po chr. od-
zwierciedlają napięcie pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem rabinicznym 
po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej1. Wiele tekstów polemicznych pomiędzy 
Jezusem a Jego rozmówcami wskazuje na negatywne relacje pomiędzy Synagogą 
i kościołem Janowym2. rodzi to pytania: co jest przyczyną tej konfrontacji i wza-
jemnych animozji? kim są „Żydzi”3 w pismach Janowych? czy wspólnota Janowa 
sama pragnie odciąć się od Synagogi, czy też powodują to sankcje prawne ze strony 

1 Zob. najnowsze opracowania tego zagadnienia w: D. Jaffé (ed.), Studies in Rabbinic Judaism 
and Early Christianity. Text and Context, Leiden: Brill 2010; p. Schäfer, The Jewish Jesus. How 
Judaism and Christianity shaped each other, princeton: university press 2012; H. Schanks (red.), 
Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, tłum. W. chro-
stowski, Warszawa: Vocatio 2013; W. chrostowski, Trzecia świątynia w Jerozolimie i inne studia, 
Warszawa: Vocatio 2012; p. Schäfer, Anziehung und Abstoßung. Juden und Christen in der ersten 
Jahrhunderten ihrer Begegnung, tübingen: Mohr Siebeck 2015.

2 Wielu autorów podkreśla fakt istnienia „kościoła Janowego” lub „Szkoły Janowej”, których 
realia historyczne przedstawiają pisma Janowe. Zob. np. r.a. culpepper, The Johannine School: An 
Evaluation of the Johannine School Hypothesis Based on an Investigation of the Nature of Ancient 
Schools, Montana: Scholars press 1975; O. cullmann, Der johanneische Kreis, tübingen: Mohr 
Siebeck 1975; r.e. Brown, Johannine Ecclesiology – The Community`s Origins, „interpretation” 
31 (1977), s. 379-393; tenże, The Community of the Beloved Disciple. The Life, Loves, and Hates of 
an Individual Church in New Testament Times, New york: paulist press 1979; k. Wengst, Bedrängte 
Gemeinde und verherrlichter Christus: Der historischer Ort des Johannesevangeliums als Schlüssel 
zu seiner Interpretation, Neukirchen–Vluzn: Neukirchener Verlag 1983; M. Hengel, The Johannine 
Question, philadelphia: trinity press 1989; J. painter, The Quest for the Messiah. The History, Litera-
ture, and Theology of the Johannine Community, edinburgh: t & t. clark 19932; B.J. Malina, John’s: 
The Maverick Christian Group. The Evidence of Sociolinguistics, „Biblical theology Bulletin” 24 
(1994), s. 167-184; c.G. Lingad, The Problems of Jewish Christians in the Johannine Community, 
roma: pontifical Gregorian university 2001; S. Mędala, Ewangelia według św. Jana 1-12. Wstęp – 
przekład z oryginału – komentarz, NkB iV.1, częstochowa: edycja św. pawła 2010, s. 197-208.

3 Znaczenie terminu „Żydzi” w pismach Janowych odbiega od dzisiejszego znaczenia, dlatego 
powinien być pisany w cudzysłowie.
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wspólnoty żydowskiej? kiedy następuje rozejście się dróg Synagogi i kościoła? 
Jakie znaczenie dla wspólnoty Janowej ma postawa polemiczna wobec judaizmu? 
czy fakt separacji ma wpływ na teologię pism Janowych? W celu znalezienia 
odpowiedzi na powyższe pytania w niniejszym artykule zostaną podjęte trzy za-
gadnienia: (1) ślady polemiki między judaizmem i chrześcijaństwem w pismach 
Janowych; (2) Sitz im Leben wspólnoty Janowej; (3) Motywy rozejścia się dróg 
pomiędzy Synagogą a kościołem.

1. śLaDy pOLeMiki MięDZy JuDaiZMeM i cHrZeściJańStWeM 
W piSMacH JaNOWycH

ślady polemiki pomiędzy wspólnotą Janową a Synagogą są widoczne w sa-
mych tekstach Janowych. Wskazuje na to grecki termin aposunagōgos, który na 
kartach czwartej ewangelii występuje trzy razy (J 9,22; 12,42; 16,4). przyimek 
apo ma znaczenie separatywne i może być tłumaczony jako: „oddalić, przenieść, 
odsunąć od siebie”4. Drugi człon terminu znajduje swój źródłosłów w pojęciu 
„synagoga” (gr. sunagōgē), które w tekście czwartej ewangelii może przybierać 
różne znaczenia: (a) budynek, w którym odbywają się zgromadzenia liturgiczne; 
(b) wspólnota synagogalna o zasięgu lokalnym; (c) cała wspólnota żydowska. 
Większość autorów uważa, że w terminie aposunagōgos pojęcie to oznacza całą 
wspólnotę żydowską w aspekcie narodowym i religijnym5. termin aposunagōgos 
może być tłumaczony jako: „wydalenie z Synagogi”, „wydalenie ze wspólnoty 
żydowskiej”6. poza czwartą ewangelią termin ten nie jest spotykany w żadnym 
innym piśmie Nowego testamentu ani w Septuagincie7 .

4 r. Strömberg, Greek Prefix Studies on the Use of Adjective Particles, „Göteborgs Högskolas 
arsskrift” 52 (1946), s. 23.

5 W. Schrage, vAposuna,gwgoj, tDNt, Vii, s. 849: „the Johannine statements refer [...] to 
exclusion from the national and religious fellowship of the Jews, sunagwgh, denoting here the entire 
community”.

6 Zob. H.G. Liddel, r. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford: clarendon press 1968, s. 221: 
„expelled from the synagogue”; W. Bauer et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Early Christian Literature, chicago: university of chicago press 1979, s. 100: „expelled from 
the synagogue, excommunicated, put under the curse or ban”; H. Balz, G. Schneider, eWNt, Bd. 1, 
s. 354: „aus der Synagoge ausgeschlossen”; M. Zerwick, M. Grosvenor, A Grammatical Analysis 
of the Greek New Testament, rome: Biblical institute press 1979, s. 315, 327, 334: „put out of the 
synagogue, excommunicated”.

7 Zob. analizę odpowiedników terminologicznych w literaturze judaistycznej (Stary testament, 
pisma qumrańskie, teksty rabiniczne) i chrześcijańskiej (Nowy testament, literatura patrystyczna) w: 
J. Döller, Der Bann (Herem) im Alten Testament und im späteren Judentum, „Zeitschrift für katholis-
che theologie” 37 (1913), s. 1-24; c.H. Hunzinger, Die jüdische Bannpraxis im neutestamentlichen 
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W J 9,22 termin ten występuje w kontekście przesłuchania rodziców niewi-
domego od urodzenia. Boją się oni udzielać jakichkolwiek informacji na temat 
cudownego uzdrowienia swojego syna w obawie przed wydaleniem z Synagogi 
(gr. aposunagōgos genētai). W J 12,42 znajdujemy stwierdzenie narratora o tym, 
że wielu spośród przywódców żydowskich wierzyło w Jezusa. Z obawy jednak 
przed ekskomuniką z Synagogi (gr. aposunagōgoi genōntai) nie przyznają się do 
tego publicznie. W J 16,2, w mowie Jezusa skierowanej do uczniów, występuje 
zapowiedź ich prześladowania poprzez ekskomunikę z Synagogi (aposunagōgous 
poiēsousin)8. Sankcji wydalenia z Synagogi podlegali judeochrześcijanie, którzy 
uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. przedstawiciele judaizmu ra-
binicznego uważali ich za odstępców od prawdziwej wiary. Według nich wiara 
w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego burzyła fundamenty judaizmu 
– pojęcie Jedynego Boga, torę jako autorytet Bożego objawienia, przestrzeganie 
szabatu. teksty ewangelii Janowej wskazują, że wykonawcami sankcji wydale-
nia z Synagogi byli „Żydzi” lub faryzeusze. Sankcja ta dotyczyła nie tylko osób 
prostych (niewidomy od urodzenia – J 9), lecz była także wymierzona przeciw 
przywódcom ludu, którzy uwierzyli w Jezusa (J 12,42). Wydalenie z Synagogi 
stanowiło dla wierzących tak drastyczną sankcję, że wielu nie przyznawało się 
publicznie do wiary w Jezusa (J 9,22; 12,42). użycie w J 9,22 greckiego terminu 
suntithemthai w plusquamperfectum na oznaczenie decyzji związanej z wydaniem 
dekretu wydalania z Synagogi wskazuje na autorytatywną procedurę ustaloną już od 
pewnego czasu, w przeszłości. ekskomunika ze wspólnoty religijnej ojców niewąt-
pliwie powodowała radykalizację stanowisk zarówno ze strony prześladowanych, 
jak i prześladowców. W walce o tożsamość, o to, kto jest verus Israel, dochodziło 
do ostrej konfrontacji. ta sama rzeczywistość wiary w Jezusa jako Mesjasza była 
interpretowana przez obie strony konfliktu w różny sposób. ci, którzy uwierzyli 
w chrystusa, byli postrzegani jako odstępcy od wiary w jedynego Boga. ci zaś, 
którzy nie wierzyli w chrystusa i pragnęli go zgładzić, byli postrzegani jako „dzieci 
diabła”9 .

konfrontację pomiędzy judaizmem rabinicznym i chrześcijaństwem pod koniec 
i wieku po chr. można zauważyć przy analizie niektórych wyrażeń Janowych. W J 
9,28 niewidomy od urodzenia jako uczeń Jezusa staje w opozycji do przesłuchu-

Zeitalter, Göttingen: Dissertation 1954; W. Doskocil, Der Bann in der Urkirche. Eine Rechtgeschichtli-
che Untersuchung, München: karl Zink 1958; G. Forkman, The Limits of the Religious Community. 
Expulsion from the Religious Community within the Qumran Sect, within Rabbinic Judaism and 
within Primitive Christianity, Lund: almqvist & Wiksell international 1972; M.S. Wróbel, Synagoga 
a rodzący się Kościół, kielce: Verbum 2002.

8 Zob. szczegółowe studium egzegetyczno-teologiczne tekstów Janowych, w których ten termin 
występuje w: J.L. Martyn, History and Theology in the Fourth Gospel, New york: paulist press 1968; 
M.S. Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół, s. 67-150.

9 Zob. W. chrostowski, Jesus Christ in the Eyes of Jews and Judaism, „collectanea theologica” 
71 (2001), s. 101-113.
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jących go uczniów Mojżesza. W J 9,31 użyto formy liczby mnogiej w odniesieniu 
do niewidomego, co może wskazywać, iż jest on reprezentantem grupy Janowych 
chrześcijan10. W tekście ewangelii zauważa się także dystans Jezusa Janowego do 
prawa żydowskiego podkreślony przez użycie zaimków osobowych. W tekstach 
J 7,19; 8,17; 10,34 mowa jest o „waszym prawie”, a w J 15,25 Jezus mówi o „ich 
prawie”11 .

W pismach Janowych wobec Jezusa i Jego wyznawców kierowane są ostre 
zarzuty. W kontekście debaty (J 8,31-59) pomiędzy Jezusem a „Żydami” na temat 
pochodzenia od Boga, abrahama i diabła padają słowa: „«Wy pełnicie czyny ojca 
waszego». rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy 
Ojca – Boga»”12. analizując styl Janowy, w tekście tym można się dopatrywać ar-
gumentu ad hominem, w którym Jezus spotyka się z zarzutem narodzin z nierządu13 . 
potwierdzeniem tego może być pytanie skierowane przez „Żydów” do Jezusa we 
wcześniejszym kontekście: „«Gdzie jest twój Ojciec?». Jezus odpowiedział: «Nie 
znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca 
mego»” (J 8,19). Jezus spotyka się także z zarzutami opętania przez złego ducha14 
i bluźnierstwa15 .

W tekstach Janowych przeciwników Jezusa i Jego wyznawców określono: 
„Żydami”, „dziećmi diabła”, „Synagogą szatana”.

termin „Żydzi” w ewangelii Janowej występuje aż 72 razy16, natomiast w Mt 
– tylko 5 razy17, Mk – 6 razy18, łk – 5 razy, co świadczy o wyraźnej dysproporcji 
między ewangelią Janową i ewangeliami synoptycznymi w kwestii użycia tego 
terminu19. Na szczególną uwagę zasługuje polemiczne użycie tego terminu, gdyż 

10 Zob. szczegółową analizę w J.L. Martyn, History and Theology, s. 41. przejście od liczby 
pojedynczej do mnogiej w odniesieniu do Jezusa, który staje się reprezentantem Janowej wspólnoty 
chrześcijan, jest także widoczne w J 3,11; 9,4a.

11 Zob. szersze omówienie tego problemu w: S. pancaro, The Law in the Fourth Gospel. The 
Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity According to John, Leiden: Brill 
1975.

12 Zob. M.S. Wróbel, Who are the Father and His Children in Jn 8:44?, paris: Gabalda 2005, 
s. 47-54, w której zostaje także rozwinięta hipoteza o obecnym implicite ojcostwie kaina.

13 Zob. D.W. Wead, The Literary Devices in John’s Gospel, Basel: theologische Dissertationen 
1970, s. 61-63; r. Brown, The Birth of Messiah, New york: Doubleday 1993, s. 541-542; M.S. Wróbel, 
Who are the Father, s. 47-54, 133.

14 J 7,20; 8,48.49.52; 10,20.
15 J 10,33.36.
16 termin ten jest użyty 3 razy w liczbie pojedynczej (J 3,25; 4,9; 18,35). choć w J 3,25 niektóre 

rękopisy zawierają liczbę mnogą (zobacz aparat krytyczny the Greek New testament, s. 323), to 
jednak wariant w liczbie pojedynczej jest trudniejszy do wytłumaczenia i prezentuje się jako lectio 
difficilior. Niektórzy egzegeci nie wliczają w statystykę pojęcia „Żydzi” z J 4,9b, uważając ten tekst 
za późniejszą glosę.

17 Mt 2,2; 27,11.29.37; 28,15.
18 Mk 7,3; 15,2.9.12.18.16.
19 łk 7,3; 23,3.37.38.51.



 reLacJe MięDZy kOściOłeM JaNOWyM a JuDaiZMeM raBiNicZNyM  17

występuje ono najczęściej (38 razy) na kartach ewangelii Janowej oraz wskazuje 
na wrogość pomiędzy Jezusem a „Żydami”20. Najczęściej termin „Żydzi” w zna-
czeniu negatywnym pojawia się w dialogach polemicznych w pierwszej części 
ewangelii Janowej21. „Żydzi” występują zawsze jako grupa (liczba mnoga), która 
w sposób autorytatywny krytykuje Jezusa i wszystkich pragnących przyjąć Jego 
naukę. prześladują oni wszystkich, którzy z wiarą przyjmują orędzie Jezusa i uzna-
ją w Nim prawdziwego Mesjasza i Syna Bożego (J 9,22), dlatego wielokrotnie 
w ewangelii mowa jest o „strachu przed Żydami” (J 7,13; 19,38; 20,19). W sposób 
szczególny polemika i napięcie są widoczne w tekstach podkreślających zabójcze 
zamiary „Żydów” wobec Jezusa. W pierwszej części ewangelii intencje te zosta-
ją wielokrotnie wyrażone22. Nie pozostają one tylko w sferze myśli i słów, lecz 
także zamieniają się w czyny. W J 8,59 rozmówcy Jezusa biorą kamienie, aby Go 
ukamienować. W J 10,31 „Żydzi” reagują gwałtownie na naukę Jezusa o jedności 
z Ojcem – biorą kamienie, aby zabić bałwochwalcę. W J 11,8 uczniowie Jezusa, 
pragnąc powstrzymać Go przed pójściem do Betanii, przypominają mu o niedawnej 
próbie ukamienowania Go przez „Żydów”. Oficjalny dekret zabicia Jezusa wydają 
także arcykapłani i faryzeusze wchodzący w skład Sanhedrynu (J 11,53). Zabójcze 
zamiary „Żydów” finalizują się w doprowadzeniu do męki i ukrzyżowania Jezusa 
(J 18-19). Strażnicy „Żydów” biorą czynny udział w pojmaniu Jezusa (J 18,12), 
a w J 19,7 „Żydzi” stwierdzają stanowczo, powołując się na prawo, że Jezus powi-
nien umrzeć. Sylwetka prześladowanego Jezusa23, który zostaje skazany na śmierć 
krzyżową24, staje się wzorem dla wspólnoty Jego naśladowców doświadczającej 
prześladowań ze strony „Żydów”25 .

Z zabójczymi zamiarami „Żydów” wiąże się termin antrōpoktonos, który zo-
staje odniesiony do ich ojca w J 8,44. termin ten, złożony z dwóch słów: antrōpos 

20 Zob. szczegółowe omówienie „Żydów” Janowych w: J. ashton, The Identity and Function 
of the Ioudaioi in the Fourth Gospel, „Novum testamentum” 27 (1985), s. 40-75; u.c. von Wahlde, 
The Gospel of John and the Presentation of Jews and Judaism, w: D.p. efroymson et. al. (eds.), 
Within Context Essays on Jews and Judaism in the New Testament, collefeville: Liturgical press 
1993, s. 67-84; M.-É. Boismard, a. Lamouille, Un évangile pré-johannique, Vol. 1–2, paris: Gabalda 
1993–1996; p. Grelot, Les Juifs dans l’évangile selon Jean. Enquête historique et réflexion théolo-
gique, paris: Gabalda 1995; J.c. O’Neil, The Jews in the Fourth Gospel, „irish Biblical Studies” 
18 (1996), s. 58-74; G. caron, Qui sont les ‘Juifs’ de l’évangile de Jean?, Ottawa: Bellarmin 1997; 
S. Motyer, Your Father the Devil? A New Approach to John and ‘the Jews’, London: paternoster 
press 1997; M.S. Wróbel, Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację 
czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo kuL 2005, s. 93-145.

21 Zob. J 2,13-22; 6,22-59; 7,14-44; 8,12-30; 8,31-59; 10,22-39.
22 Zob. J 5,18; 7,1.19.25; 8,37.40.
23 ewangelia św. Jana wielokrotnie podkreśla fakt bezpośredniego prześladowania Jezusa: J 

5,18; 7,1.20.30.32.44; 8,6.48.52.59; 10,24.31.33; 11,8.50.53; 18,12.14.22.40; 19,1-3.6.15.17.18.24.34.
24 W korpusie czwartej ewangelii przed opisem męki Jezusa występuje bardzo wiele aluzji do 

Jego śmierci: J 2,4.19; 3,14; 6,51-58; 7,5–8.33; 8,21.28; 10,17-18; 12,7.23.32.35; 14,28; 16,5; 17,1.
25 Zob. J 15,18–16,4, gdzie Jezus zapowiada prześladowania dla swoich naśladowców.
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(człowiek) i kteinō (zabić), jest tłumaczony jako „zabójca”, „morderca”26. W No-
wym testamencie termin ten występuje tylko trzy razy i pojawia się wyłącznie 
w pismach Janowych (J 8,44 i 1 J 3,15 – dwa razy). W 1 J 3,15 termin ten zostaje 
odniesiony do osoby, która nienawidzi swego brata. taka postawa powoduje, że 
antrōpoktonos zostaje pozbawiony życia wiecznego. Występująca w tym kontekście 
wzmianka o zabójstwie kaina (1 J 3,12) może wskazywać na identyfikację terminu 
antrōpoktonos z kainem – pierwszym zabójcą realizującym zamysły szatana27 .

Motyw prześladowań wspólnoty Janowej zostaje także podjęty w tekście apo-
kalipsy28. ap 2,13 wzmiankuje o męczeństwie antypasa zamordowanego w per-
gamonie. Otwarcie piątej pieczęci pozwala ujrzeć dusze tych, którzy zostali zabici 
z powodu Słowa Bożego i świadectwa składanego przez wyznawców chrystusa 
(ap 6,9-10). W ap 7,14 mowa jest o wiernych, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukują swe szaty we krwi Baranka. ap 11 opisuje dwóch świadków 
Boga, którzy są prześladowani i zabici w świętym mieście Jeruzalem. W ap 17-18 
zostaje ukazana Wielka Nierządnica, która prześladuje kościół i upija się krwią 
świętych i świadków Jezusa (ap 17,6).

utożsamienie przeciwników Jezusa z „dziećmi diabła” wskazuje na apogeum 
polemiki. Zabójcze intencje, kłamstwo i wszelki grzech są oznaką przynależności 
do diabła (gr. ek tou patros tou diabolou – J 8,44; ek tou diabolou – 1 J 3,8). Dzieła 
diabła trwającego w grzechu od początku niszczy Syn Boży, który objawił się po 
to, aby zwyciężyć zło (1 J 3,8). Wyrażenie „od początku” (gr. ap arkhes) może 
nawiązywać do działania szatana przy pierwszym upadku adama i ewy (rdz 
3). paralelne wyrażenie w odniesieniu do diabła występuje w J 8,44. Wszyscy 
narodzeni z Boga posiadają „Boże nasienie” pozwalające im na zwycięstwo nad 
grzechem (1 J 3,9). autor podkreśla, że przebywanie w Bogu umożliwia wiernym 
usunięcie się ze świata, który znajduje się pod dominacją szatana. człowiek może 
być dzieckiem Bogiem lub dzieckiem diabła (1 J 3,10) – nie ma drogi pośredniej. 
postępowanie niesprawiedliwe i brak miłości wobec brata są oznaką przynależności 
do diabła (1 J 3,10)29 .

26 Zob. różne tłumaczenia: „Murderer” (W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 
Schriften des Neuen Testaments und früchristlichen Literatur, Berlin: Walter de Gruyter 1988, s. 134); 
„Murdering man”, „homicide” (H.G. Liddel, r. Scott, A Greek-English Lexicon, s. 141); „Man-slay-
ing”, „murderous” (G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford: clarendon press 1972, s. 140).

27 Zob. szczegółową analizę dotyczącą tożsamości terminu antrōpoktonos oraz relację pomiędzy 
J 8,44 i 1 J 3,15 w: M.S. Wróbel, Kim jest avnqrwpokto,noj w J 8,44?, „roczniki teologiczne” 49 
(2002), s. 77-92.

28 a. collins, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, philadelphia: Westminster 
press 1984; L. thompson, A Sociological Analysis of Tribulation in the Apocalypse of John, „Semeia” 
36 (1986), s. 147-174; J. Massyngbaerde, Persecution and Martyrdom in the Book of Revelation, „Bi-
ble today” 28 (1990), s. 141-146; D. kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, częstochowa: 
edycja św. pawła 2008, s. 271-308.

29  Zob. M.S. Wróbel, Who are the Father, s. 177-188.
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W kręgu tradycji Janowej – w apokalipsie (ap 2,9 i 3,9) – w odniesieniu do 
żydowskich przeciwników kościoła występuje wyrażenie „Synagoga szatana”30 . 
autor apokalipsy, kierując swoje widzenie do anioła kościoła w Smyrnie, pisze 
o prześladowaniach pierwotnego kościoła przez tych, którzy sami siebie nazywają 
Żydami, lecz w rzeczywistości są „Synagogą szatana” (ap 2,9). podobnie zwracając 
się do anioła kościoła w Filadelfii, pisze o upokorzeniu „Synagogi szatana”, którą 
stanowią Żydzi żyjący w zakłamaniu co do swej tożsamości (ap 3,9). Wydaje się, 
że wyrażenie „Synagoga szatana” odnosi się nie tylko do wąskiej grupy prześladow-
ców kościoła w Smyrnie i Filadelfii, lecz obejmuje kategorię Żydów, którzy żyjąc 
w zakłamaniu31, nie przyjmują wiary w Jezusa chrystusa i stają się przeciwnikami 
Jego wyznawców. autor apokalipsy w sposób kontrastowy stawia obok siebie dwie 
wspólnoty: „kościół”, który tworzą wyznawcy chrystusa, i „Synagogę szatana”, 
którą są prześladowcy kościoła, pseudo-Żydzi. Wyznawcy chrystusa przedsta-
wiają się w tym kontekście jako „prawdziwy izrael”32. kryterium prawdziwej 
tożsamości stanowi tu fakt przyjęcia Jezusa jako Mesjasza. chrystus jest bowiem 
urzeczywistnieniem obietnic danych ludowi przez Boga. „Synagoga szatana” jest 
tu wyraźnie przeciwstawiona „Synagodze Boga – kościołowi Jezusa chrystusa”33 .

30 Zob. rozwinięcie tej tematyki w: c. Setzer, Jewish Responses to Early Christians. History 
and Polemics, 30-150 CE, Minneapolis: Fortress press 1994, s. 99-104; H. Bengtsson, Three sobri-
quets, their meaning and function: the wicked priest, synagogue of satan, and the woman Jezebel, w: 
J.H. charlesworth (ed.), The Bible and the Dead Sea scrolls: The second Princeton Symposium on 
Judaism and Christian Origins, Vol. 1, Waco: Baylor university press 2006, s. 183-208 ; p.B. Duff, 
‘The synagogue of Satan’: Crisis mongering and the Apocalypse of John, w: D.L. Barr (ed.), The 
reality of Apocalyspe: Rhetoric and Politics in the Book of Revelation, atlanta: Society of Biblical 
Literature 2006, s. 147-168; D. kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy, s. 302-305; M. Wojciechowski, 
Apokalipsa św. Jana. Nowy komentarz biblijny, t. 20, częstochowa: edycja św. pawła 2012.

31 Na postawę zakłamania przedstawicieli Żydów zwraca wyraźnie uwagę św. paweł w rz 
2,17-24.

32 Bardzo wyraźnie pogląd ten zostaje sformułowany w rz 2,28-29: „Bo Żydem nie jest ten, 
który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym 
Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, 
a nie według litery. i taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga”. Zob. też. Flp 3,3: „My 
bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym 
i chlubimy się w chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele”. Zob. M. Wojciechowski, 
Kościół jako Izrael według Apokalipsy, „Studia theologica Varsaviensia” 26/1 (1988), s. 221-234.

33 por. Jk 2,2, gdzie zgromadzenie chrześcijańskie zostaje nazwane Synagogą: „Bo gdyby 
przyszedł na wasze zgromadzenie (eis sunagōgēn umōn) człowiek przystrojony w złote pierścienie 
i bogatą szatę...”.



20 kS. MirOSłaW S. WróBeL

2. SITZ IM LEBEN WSpóLNOty JaNOWeJ

teksty Janowe osadzone są w konkretnym środowisku i odzwierciedlają sy-
tuację historyczną palestyny przełomu i i ii wieku. W tym czasie widoczna jest 
konfrontacja pomiędzy judaizmem rabinicznym a chrześcijaństwem. Od roku 70 
po chr. naród żydowski przeżywa katastrofę spowodowaną zburzeniem świątyni 
Jerozolimskiej34. utrata miejsca świętego ma swoje głębokie reperkusje w psychice 
narodu i powoduje desperację mieszkańców Jerozolimy. po zburzeniu świątyni 
główny wysiłek rabinów koncentruje się na reorganizacji judaizmu wokół prawa 
i na reformie liturgii. W chwili desperacji najważniejsze staje się wzbudzenie na-
dziei i nowego ducha. pierwszoplanową rolę odgrywa tu r. Johanan ben Zakkaj35 . 
Walka o tożsamość judaizmu powodowała wrogość rabinów wobec wszelkich ele-
mentów heretyckich, w tym także judeochrześcijan. ta historyczna sytuacja końca 
i wieku przypada na okres końcowej redakcji czwartej ewangelii. W ten sposób 
redaktor zbiera wszystkie stare tradycje i umieszcza je w tekście, przenosząc także 
w sposób anachroniczny późniejszą sytuację wspólnoty Janowej w czasy Jezusa36 .

Sankcja wydalenia z Synagogi, na którą wskazuje termin aposunagōgos, może 
mieć odniesienie do żydowskiej formuły Birkat ha-Minim, która stanowiła dwunaste 
błogosławieństwo w modlitwie Osiemnastu Błogosławieństw. Głównym celem tej 
formuły było wykluczenie wszelkich elementów heretyckich z ortodoksyjnego 

34 Dramatyczne relacje o zburzeniu świątyni można znaleźć w źródłach żydowskich: Midrasz 
Pesiqta Rabbati 26; Abot of R. Nathan, wersja a i B; talmud babiloński Gittin 56ab. Zob. omówie-
nie tych źródeł w: L. Gry, The Ruin of the Temple by Titus, „revue Biblique” 55 (1948) s. 215-226; 
G. alon, Jews, Judaism and the Classical World, Jerusalem: the Magnes press 1977; F. Manns, 
John and Jamnia: How the Break Occurred Between Jews and Christians c. 80-100 A.D., Jerusalem: 
Franciscan printing press 1988.

35 Zob. Abot of R. Natan (a) 4 (tłumaczenie własne): „pewnego dnia r. Johanan ben Zakkaj 
przechadzał się przez ruiny Jeruzalem w towarzystwie r. Joszuy ben Hananjah. Na widok ruin 
świątyni r. Joszua wykrzyknął: «Jak jesteśmy nieszczęśliwi z powodu zniszczenia tego sanktuarium 
i tego miejsca, w którym dokonywała się ekspiacja naszych grzechów». Nauczyciel odpowiedział 
mu: «Nie bądź tak przygnębiony, mój synu, gdyż posiadamy inne środki ekspiacji, które są równie 
skuteczne». – «Jakie środki?». – «uczynki miłosierdzia i dobrą wolę. takie jest nauczanie proroka 
Ozeasza, który mówił: ‘Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń’» 
(Oz 6,6)”.

36 Dobrze wyraża to L. Devillers, La fête de l’Envoyé. La section johannique de la féte des Tentes 
(Jean 7,1–10,21) et la christologie, paris: Gabalda 2002, s. 133: „Mais le ton polémique de l’évangile 
à l’égard des ioudaioi ne peut être justement apprécié si l’on ne tient pas compte de la situation hi-
storique des chrétiens johanniques”. Zob. też: J. Bowman, The Fourth Gospel and the Jews. A Study 
in R. Akiba, Esther and the Gospel of John, pittsburgh: pickwick 1975, s. 144; M.c. De Boer, The 
Depiction of ‘the Jews’ in John’s Gospel: Matters of Behaviour and Identity, w: r. Bieringer et. al. 
(eds.), Anti Judaism and the Fourth Gospel: Papers of Leuven Colloquium, assen: royal Van Gorcum 
2001, s. 261, 278.
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judaizmu37. Źródła żydowskie przekazują tradycję, że tę formułę ułożył Samuel 
Młodszy na polecenie rabbiego Gamaliela ii38 pod koniec i wieku po chr. w Jab-
ne39. Zdaniem niektórych badaczy Birkat ha-Minim mogło powstać po modyfikacji 
dwóch starszych formuł: jednej – skierowanej przeciw separatystom (Perushim) 
i heretykom (Minim), oraz drugiej – odniesionej do aroganckiej władzy rzymskiej40 . 
Najstarszy tekst Birkat ha-Minim został odnaleziony w genizie synagogi kairskiej 
i jest datowany na iX–X wiek po chr. tekst ten został opublikowany w 1898 roku 
przez S. Schechtera41:

Dla odstępców niech nie będzie nadziei; 
a zuchwałe królestwo niezwłocznie wykorzeń za naszych dni; 
a Nocrim i Minim niech zaraz wyginą; 
Niech będą wymazani z księgi Życia, 
i ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani; 
Błogosławiony bądź ty, panie, który uniżasz zuchwalców.

Ważnym elementem w rozpoznaniu znaczenia i funkcji Birkat ha-Minim ma 
niewątpliwie ustalenie znaczenia terminów Nocrim i Minim .

termin Nocrim może się wywodzić od rdzenia nacar w znaczeniu „pilnować, 
strzec” lub od rzeczownika nacer – „gałąź”, „pęd”, „odrośl”. Wczesna tradycja 
chrześcijańska (rz 15,12; Dz 13,22-23)42 wiąże chrystusa z zapowiedzianym przez 
izajasza proroctwem mesjańskim na temat odrośli wyrastającej z pnia Jessego (iz 
11,1-10). Wielokrotne odwoływanie się źródeł żydowskich do tekstu proroctwa 

37 choć Birkat ha-Minim zawiera w nazwie błogosławieństwo, to w rzeczywistości jego treść 
stanowi przekleństwo wobec heretyków.

38 Zob. talmud babiloński (Berakot 28b-29a). tekst hebrajski: L. Goldschmidt, Der babylo-
nische Talmud, Bd. 1, Berlin: Verlag Biblion 1897, s. 105. Zob. też potwierdzenie tej tradycji we 
wcześniejszych źródłach rabinicznych: tosefta (Berakot iii,25; talmud jerozolimski (Berakot iV,8; 
V,4).

39 Grecki odpowiednik – Iamneia – występuje w 1 Mch 4,15; 5,58; 10,69; 15,40.
40 Zob. L.e. Schiffman, Who was a Jew? Rabbinic and Halakhic Perspectives on the Jewish-

-Christian Schism, Hoboken: ktav publishing House 1985, s. 54. Zob. też: J.J. petuchowski, The 
Liturgy of the Synagogue: History, Structure and Content, w: W.S. Green (eds.), Approaches to 
Ancient Judaism, t. 4, chico: Scholars press 1983, s. 9; p. alexander, ‘The Parting of the Ways’ 
from the Perspective of Rabbinic Judaism, w: J.D. Dunn (eds.), Jews and Christians: The Parting of 
the Ways A.D. 70 to 135, tübingen: Mohr Siebeck 1992, s. 7-8; L. Vana, La birkat ha-minim è una 
preghiera contro i giudeo-cristiani?, w: Verus Israel. Nuove prospettive sul giudeocristianesimo, 
Brescia: paideia editrice 2001, s. 186-187; J. Marcus, Birkat ha-Minim Revisited, „New testament 
Studies” 55 (2009), s. 523-551.

41 S. Schechter, Genizah Specimens, „Jewish Quarterly review” 10 (1898), s. 657, 659. tłu-
maczenie własne na język polski. Zob. źródłową analizę innych wersji oraz najnowszą dyskusję 
na temat formuły Birkat ha-Minim w: M.S. Wróbel, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza 
tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo kuL 2013, s. 147-165.

42 Zob. też tę tradycję w pismach Justyna Męczennika, 1 apologia 32:12-13, w: Dialog z Żydem 
Tryfonem, s. 86-87.



22 kS. MirOSłaW S. WróBeL

izajasza 11 może świadczyć o jego znaczeniu i popularności w judaizmie okresu 
Drugiej świątyni43. W pierwszych wiekach terminem tym określano chrześci-
jan, co potwierdza analiza tekstów Nowego testamentu. W Mt 2,23 znajdujemy 
wzmiankę, że Jezus zostaje nazwany Nazarejczykiem. W Dz 24,5 występuje tekst 
opisujący oskarżenie tertullosa skierowane przeciw pawłowi, któremu zarzuca 
bycie „przywódcą Nazarejczyków”. Znamienny jest fakt, że w tym tekście ter-
miny „herezja” i „Nazarejczycy” występują w ścisłym związku. część badaczy 
identyfikuje Nocrim z chrześcijanami wywodzącymi się z pogaństwa i uważa ten 
termin za późniejszy dodatek do tekstu oryginalnego – po powstaniu Bar kochby44 . 
Bardziej prawdopodobne jest jednak odniesienie tego terminu do judeochrześcijan, 
co mogłoby wskazywać na jego wczesne włączenie do formuły Birkat ha-Minim45 . 
termin Nocrim we współczesnym języku hebrajskim jest używany w odniesieniu do 
chrześcijan. W literaturze rabinicznej termin ten jest rozumiany w sensie pejoratyw-
nym w nawiązaniu do starotestamentalnego tekstu, gdzie nacer posiada negatywne 
konotacje46, oraz w nawiązaniu do miejscowości Nazaret, z której pochodził Jezus47 . 
Na utożsamienie wyznawców Jezusa z Nocrim wskazują także źródła talmudyczne. 
W talmudzie babilońskim (Szabat 116a) mowa jest o księgach domu Nazarejczy-
ków, które zostały spalone. Z kontekstu wynika, że chodzi o księgi judeochrześcijan. 
termin Nocrapi (יפרצנ) jest użyty w tym tekście w odniesieniu do grupy uczniów 
Jezusa48. W talmudzie babilońskim (Awoda Zarah 6a)49 można spotkać tekst, który 

43 Zob. ps 17; testament Lewiego 18; testament Judy 24; Hymny z Qumran (1 QH 6,15; 1 QH 
7,19; 1 QH 8,6.8.10; 1 Henocha 26,1; księga Jubileuszów 2,20).

44 Zob. np. L.H. Schiffman, At the Crossroads: Tannaitic Perspectives in the Jewish Christian 
Schism, w: e.p. Sanders et al. (eds.), Jewish and Christian Self-Definition, Vol. 2, philadelphia: For-
tress press 1981, s. 151-152; S.t. katz, Issues in the Separation of Judaism and Christianity after 
70 C.E.: A Reconsideration, „Journal of Biblical Literature” 103 (1984), s. 72-75; D. Flusser, The 
Jewish-Christian Schism, w: Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem: the Magnes press 
1988, s. 638; p.W. van der Horst, The Birkat ha-Minim in recent Research, w: Hellenism – Judaism 
– Christianism. Essays on their Interaction, kampen: kok pharos publishing House 1994, s. 109; 
L. Devillers, La fête de l’Envoyé, s. 147.

45 Zob. J.t. townsend, The Gospel of John and the Jews: The Story of a Religious Divorce, w: An-
tisemitism and the Foundation of Christianity, New york: paulist press 1979, s. 72-97; F. Blanchetière, 
La ‘secte des Nazaréens’ ou les débuts du christianisme, w: F. Blanchetière, M. David (éd.), Aux 
origines juives du christianisme, Jérusalem: crF 1993, s. 66-72; p. Grelot, Évangiles et histoire, 
paris: Desclée 1986, s. 274; M. De Boer, L’Évangile de Jean et le christianisme juif (Nazoréen), 
w: D. Marguerat (éd.), Le déchirement. Juifs et chrétiens au premier siècle, Genève: Labor et Fides 
1996, s. 190.

46 iz 14,19: „a tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo (nacer) obrzydliwe, otoczony pomor-
dowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony!”. W talmudzie babilońskim (Sanhedrin 
43a) uczeń Jezusa nosi imię Necer.

47 S.c. Mimouni, Les Nazoréens. Recherche étymologique et historique, „revue Biblique” 105 
(1998), s. 233.

48 Zob. tamże, s. 239-241.
49 L. Goldschmidt, Der Babylonische Talmud, Bd. 7, s. 813.



 reLacJe MięDZy kOściOłeM JaNOWyM a JuDaiZMeM raBiNicZNyM  23

odnosząc się do świętego dnia chrześcijan, używa wyrażenia: dzień Nazarejczyka 
(jom Nocri): „r. tahlifah bar addimi potwierdził, że Szmuel powiedział: Dzień 
Nazarejczyka (jom Nocri) w zgodzie z nauką rabbiego iszmaela – jest zabroniony 
na zawsze”. tekst ten, występujący w traktacie poświęconym bałwochwalstwu, 
podejmuje kwestię świętowania niedzieli przez Nazarejczyków. Głos zabierają trzej 
rabini żyjący w różnych epokach. Występujący w tekście Szmuel może być identy-
fikowany ze Szmuelem ha-katan, który pod koniec i wieku zredagował Dwunaste 
Błogosławieństwo (Birkat Ha-Minim) na polecenie r. Gamaliela ii. r. iszmael 
należał do drugiego pokolenia tannaitów i żył na przełomie i/ii wieku po chr. 
r. tahlifah bar addimi należy do pokolenia amoraitów z iii wieku. Wyrażenie Jom 
Nocri odnosi się do „Dnia pańskiego”, niedzieli – świętowanej przez wyznawców 
Jezusa na pamiątkę Jego zmartwychwstania i Zesłania Ducha świętego. W tekście 
tym widać wyraźnie negatywną postawę wobec chrześcijańskiego święta. Z kon-
tekstu wynika, że zdaniem rabinów praktyka ta powinna być zabroniona wraz 
z innymi kultami bałwochwalczymi praktykowanymi przez świat pogański. Widać 
tu wyraźny dystans pomiędzy wyznawcami judaizmu i wyznawcami Nazarejczyka.

termin Minim w literaturze rabinicznej odnosi się do różnych grup heretyckich, 
które nie były zgodne z normami judaizmu rabinicznego. Wśród współczesnych 
badaczy występuje wiele odniesień tego terminu do różnych grup: (a) Żydzi prze-
kraczający prawo; (b) Żydzi o poglądach heterodoksyjnych; (c) saduceusze; (d) 
esseńczycy; (e) samarytanie; (f) gnostycy żydowscy; (g) kolaboranci z władzą 
rzymską; (h) judeochrześcijanie; (i) etnochrześcijanie; (j) wyznawcy politeizmu50 . 
Wielość tę zdają się potwierdzać źródła rabiniczne, w których r. Johanan, amoraita 
palestyński z iii wieku, wzmiankuje 24 grupy Minim51. W literaturze rabinicznej 
termin ten jest odnoszony do rodzaju wierzenia bądź praktyki religijnej, która przez 
wyznawców judaizmu ortodoksyjnego uznawana była za sprzeczną z torą. Oznacza 
on w tym kontekście „odstępstwo”, „błądzenie”, „odejście od normy”. analizując 
wczesne źródła rabiniczne, można dojść do wniosku, że termin ten wielokrotnie 
odnoszono do judeochrześcijan52. W tosefcie (Hullin ii:20-24) występują instrukcje 
dla członków żydowskiej wspólnoty zakazujące kontaktów handlowych i społecz-
nych z Minim. Występuje tu także zakaz leczenia się u nich. kontekst tego pisma 
ewidentnie wskazuje, że chodzi tu o żydowskich wyznawców Jezusa53. Wydaje 

50 Zob. propozycje różnych odniesień do Minim w: S.c. Mimouni, La ‘Birkat Ha-Minim’: Une 
priere juive contre les judéo-chrétiens, „recherches des Sciences religieuses” 71 (1997), s. 290; 
M. rosik, Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku), w: k. pilarczyk, a. Mrozek 
(red.), Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych: Perspektywa historyczna, społeczna, religijna 
i dialogowa, „estetyka i krytyka” 27 (2012), s. 97.

51 Zob. talmud jerozolimski (Sanhedrin X,5).
52 Zob. J. Marcus, Birkat Ha-Minim Revisited, s. 537: „the Jewish christians emerge as the 

most prominent candidates for min status in the earliest strata of rabbinic literature”.
53 Zob. analizę źródłową wczesnych pism rabinicznych zawierających termin Minim w: 

M .S . Wróbel, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie, s. 171-180.
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się, że formuła zredagowana przez rabinów w Jabne nie miała od razu charakteru 
uniwersalistycznego i autorytatywnego dla judaizmu całego Lewantu i obszaru 
śródziemnomorskiego. Bardziej uzasadniona wydaje się teza, że formuła Birkat 
ha-Minim na pierwszym etapie swego funkcjonowania była skierowana przeciw 
wszelkim heretykom i schizmatykom. W długim procesie funkcjonowania formuły 
stopniowo uzyskiwała ona coraz większy wpływ na intensyfikację praktyki eks-
komuniki, która swymi początkami może sięgać pierwszych prześladowań Jezusa 
i jego bezpośrednich wyznawców. W takim świetle Birkat ha-Minim przedstawia 
się jako jeden ze środków w długim i bardziej uniwersalnym procesie oczyszcza-
nia judaizmu z elementów heterodoksyjnych, którego przebieg był zróżnicowany 
w lokalnych wspólnotach.

analiza źródeł rabinicznych prowadzi nas do konkluzji, że tekst ewangelii 
Janowej odzwierciedla sankcje wobec judeochrześcijan, wiążące się z funkcjo-
nowaniem formuły Birkat ha-Minim. istnieje ścisły związek pomiędzy Birkat ha-
-Minim a Janowym terminem aposunagōgos (J 9,22; 12,42; 16,2), oznaczającym 
ekskomunikę z Synagogi. anachroniczne opisy polemiki Jezusa z „Żydami” mogą 
odzwierciedlać napięcie pomiędzy judaizmem rabinicznym a wspólnotą Janową. 
polemika ta ulega radykalizacji pod koniec i wieku, w czasie końcowej redakcji 
tekstu Janowego. Lektura ewangelii św. Jana z perspektywy „wspólnoty aposy-
nagogalnej” otwiera nową przestrzeń interpretacyjną nie tylko w zakresie historii 
i socjologii, lecz także chrystologii i eklezjologii czwartej ewangelii. W tym świetle 
problem istnienia polemicznych tekstów oraz napięcia między ewangelią Janową 
a judaizmem staje się bardziej jasny i zrozumiały.

3. MOtyWy rOZeJścia Się DróG pOMięDZy SyNaGOGą 
a kOściOłeM

analizując wczesne źródła rabiniczne i chrześcijańskie, można wyodrębnić 
istotne przyczyny wzajemnej polemiki, które doprowadziły do rozejścia się dróg 
Synagogi i kościoła. Jednym z istotnych motywów konfliktu był fakt, że judaizm 
postrzegał chrześcijaństwo jako zagrożenie dla swego monoteizmu wyrażonego 
w Dekalogu (Wj 20,3-17; pwt 5,7-22) i w modlitwie Szema Izrael (pwt 6,4-9).

Spór pomiędzy wyznawcami religii Mojżeszowej a wyznawcami Jezusa kon-
centrował się także wokół kwestii prawnych. W doktrynie chrześcijańskiej przepisy 
prawa podporządkowano wierze w Jezusa chrystusa. W ewangelii Janowej torę 
przeciwstawiono chrystusowej łasce i prawdzie (J 1,17). Janowy Jezus wyraźnie 
dystansuje się od prawa żydowskiego, mówiąc do „Żydów” o „waszym prawie” 
(J 8,17; 10,34) lub o „ich prawie” (J 15,25). ewangelista Jan podkreśla fakt, że 
prawdziwe prawo prowadzi do chrystusa (J 5,17-18; 7,19.21-24). Stosunek Jezusa 
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do prawa widać szczególnie w kontrowersjach na temat przestrzegania szabatu. 
u synoptyków Jezus odwołuje się do Dawida, który wraz z towarzyszami wbrew 
prawu spożywał w świątyni chleby pokładne, które wolno było jeść tylko kapła-
nom. Jezus wspomina także kapłanów, którzy bez winy mogli naruszać w świątyni 
spoczynek szabatu poprzez składanie ofiar (Mt 12,3-5; Mk 2,23-28; łk 6,1-5). 
W czwartej ewangelii, zredagowanej już po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej, 
jako odpowiedź na kontrowersje wokół uzdrowień dokonywanych w szabat (J 
5,1-18; 9,1-41) Jezus przedstawia inną argumentację: „Oto Mojżesz dał wam 
obrzezanie – ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków – i wy w sza-
bat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet 
w szabat, aby nie przekroczono prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się 
na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka” (J 7,22-23). argumentacja 
Jezusa bardzo przypomina dyskusję na temat szabatu, toczącą się w palestyńskich 
szkołach rabinicznych końca i wieku. talmud babiloński (Szabbat 132a) przytacza 
słowa żyjącego w i wieku rabbiego eleazara ben azariaha: „Jeśli jest dozwolone 
łamanie szabatu w celu obrzezania, gdy dotyczy to tylko jednej części ciała, to tym 
bardziej zasadne jest łamanie szabatu, gdy chodzi o życie całego ciała”. W relacji 
do przepisów tory postawę Jezusa cechuje interioryzacja przeciwna formalizmowi, 
spirytualizacja przeciwna rytualizmowi oraz odwoływanie się do pierwotnej woli 
Boga przeciwne skostniałej tradycji54 .

innym ważnym motywem konfliktu pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem 
był stosunek do świątyni w Jerozolimie. Dla wyznawców judaizmu świątynia Jero-
zolimska jako miejsce zamieszkania Boga stanowiła centrum kultyczne, społeczne, 
ekonomiczne i polityczne. W nauczaniu Jezusa świątynia zostaje podporządkowana 
rzeczywistości królestwa niebieskiego: „Oto powiadam wam: tu jest coś większego 
niż świątynia” (Mt 12,6). W czwartej ewangelii Jezus zostaje ukazany jako nowa 
świątynia (J 2,19-21).

Spór pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem koncentrował się także wokół 
kwestii, kto jest prawdziwym izraelem i spadkobiercą Bożych obietnic. teksty no-
wotestamentalne55, apokryficzne56 i patrystyczne57 wskazują na „nowy lud wybrany”, 
„nowy izrael”, którym jest kościół. Wyznawcy chrystusa jako izrael Boży stają 
się spadkobiercami obietnic (Ga 3,6-9.29; 4,21-31; rz 9,6-8) w przeciwieństwie 
do izraela według ciała (1 kor 10,18). W osobie Jezusa chrystusa zostaje zawarte 
„nowe przymierze”, które staje się wyznacznikiem tożsamości pierwotnego koś-
cioła (2 kor 3,6; Mt 26,28; Mk 14,24).

analiza pism Janowych w świetle dostępnych źródeł rabinicznych wskazuje 
jednoznacznie na fakt polemiki między Synagogą i kościołem, która zaostrzyła 

54 M. rosik, Zarzewie konfliktu, s. 80.
55 Mt 21,43; 22,7; Mk 12,9; Ga 6,16.
56 2 ezdrasza 1,35-40; 2,10-14.
57 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, s. 26.
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się wraz ze zburzeniem świątyni Jerozolimskiej w 70 roku po chr. Stanowcze 
działanie rabinów dokonujących transformacji judaizmu znajduje swoje ślady 
w pismach Janowych. Wyznawcy Jezusa żydowskiego pochodzenia stanęli przed 
istotnym wyborem: czy pozostać w Synagodze, którą traktowali jako swój włas-
ny dom, czy też wzrastać we wspólnocie Janowej w nowej odrębnej tożsamości 
kościoła? Sytuacja separacji i walki o własną tożsamość niewątpliwie wpływa na 
ostrość sformułowań i radykalizację stanowisk. próba interpretacji pism Janowych 
w aspekcie ekskomunikowanej wspólnoty Janowej pozwala wytłumaczyć pole-
miczny charakter dialogów między Jezusem a „Żydami”, negatywne zabarwienie 
tego pojęcia oraz wiele anachronizmów dostrzeganych w tekście. Spojrzenie na 
Janowych „Żydów” przez pryzmat Sitz im Leben czwartej ewangelii pozwala na 
stwierdzenie, że nie mamy tu do czynienia z pojęciem uniwersalnym odnoszącym 
się do Żydów wszystkich miejsc i czasów, lecz do grupy osób w konkretnym czasie 
(i wiek) i miejscu (palestyna lub azja Mniejsza). pełne ujęcie Janowych „Żydów” 
nie może się jednak koncentrować tylko na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie 
dotyczące ich tożsamości (znaczenie semantyczne), lecz powinno także obejmo-
wać badania nad ich funkcją w narracji (znaczenie syntaktyczne). pytania: kim są 
Janowi „Żydzi” oraz jaką rolę odgrywają w tekście Janowym? – należy traktować 
w sposób komplementarny. Źródła żydowskie i chrześcijańskie ukazują polemikę, 
która jest podsycana przez wzajemne uprzedzenia, oskarżenia i ataki. W budowaniu 
współczesnego dialogu pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem źródła te powinny 
być poddane głębokiej analizie, aby pod szatą zewnętrznych sporów dostrzegać 
siostrzane więzy pomiędzy eklezją i Synagogą.

relacje między kościołem Janowym a judaizmem rabinicznym 
w świetle najnowszych badań

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

W niniejszym artykule podjęto problematykę relacji pomiędzy Synagogą i kościołem 
w kontekście pism Janowych. autor analizuje teksty tradycji Janowej, wskazując na ślady 
polemiki między judaizmem i chrześcijaństwem. przez pryzmat terminów aposunagōgos 
i „Żydzi” oraz polemicznych wyrażeń ukazano wrogość pomiędzy Synagogą i kościołem. 
autor przedstawia Sitz im Leben wspólnoty Janowej, badając wpływ polemiki między ju-
daizmem rabinicznym a chrześcijaństwem po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej na treść 
tekstów Janowych. analiza źródeł żydowskich i chrześcijańskich wskazuje na napięcie 
spowodowane chęcią utrwalenia własnej tożsamości. prowadzi to do stopniowego rozcho-
dzenia się dróg Synagogi i kościoła. W artykule ukazano motywy rozejścia się dróg i ich 
znaczenie dla współczesnego dialogu pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem.

Słowa kluczowe: polemika, separacja, pisma Janowe, judaizm rabiniczny.
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the relations between the Johannine church and rabbinic Judaism 
in the Light of Modern research

S u m m a r y

in the present article the author describes the issue of relation between Synagogue and 
church in the context of Johannine writings. the author makes analysis of the Johannine 
texts in order to show the traces of polemic between Judaism and christianity. He shows the 
hostility between Synagogue and church in the light of terms like aposunagōgos, “Jews” 
and other polemical expressions which occur in the Gospel of John, in the Letters of John 
and the Book of revelation. the author tries to answer the question of how Sitz im Leben 
of the Johannine writings influences their content. the analysis of Jewish and christian 
sources shows the tension and hostility between rabbinic Judaism and Johannine commu-
nity after the destruction of the Jerusalem temple. it leads to gradual separation between 
Synagogue and church. in this article there are shown the reasons for the parting of the 
ways between Judaism and christianity and its meaning for the contemporary dialogue 
between Synagogue and church.

Keywords: polemic, separation, Johannine writings, rabbinic judaism.

Das Verhältnis zwischen der johanneischen kirche 
und dem rabbinischen Judaismus im Licht der neuesten untersuchungen

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

im folgenden artikel wird die problematik des Verhältnisses zwischen der Synagoge 
und der kirche im kontext der johanneischen Schriften untersucht. Der autor analysiert 
die texte der johanneischen tradition mit der besonderen aufmerksamkeit auf die Spuren 
der polemik zwischen Judaismus und christentum. anhand der Begriffe aposunagōgos und 
„Juden“ sowie der polemischen Wendungen wird die Feindschaft zwischen der Synagoge 
und der kirche dargestellt. Der autor zeigt Sitz im Leben der johanneischen Gemeinschaft, 
indem er den einfluss der polemik zwischen dem rabbinischen Judaismus und dem chri-
stentum nach der Zerstörung des tempels in Jerusalem auf den inhalt der johanneischen 
texte untersucht. Die analyse der judaistischen und christlichen Quellen zeigt eine Span-
nung, verursacht durch die Bemühungen, die eigene identität zu festigen. Dies führt zum 
fortschreitenden auseinanderdriften der Wege der Synagoge und der kirche. im artikel 
werden Motive dieser Spaltung dargelegt sowie deren Bedeutung für den gegenwärtigen 
Dialog zwischen Judaismus und christentum.

Schlüsselworte: polemik, Spaltung, johanneische Schriften, rabbinischer Judaismus.
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MaSSiMO GarGiuLO

MattHeW 5,17:
WHat DiD JeSuS Say iN DiaLOGue WitH tHe raBBiS?

the object of this study is a number of verses that have always been of particu-
lar interest to researchers, from the Gospel according to Matthew (5,17-20) with 
particular attention given to 5,17. i intend to study them from the perspective of 
Judaism in Jesus’ time and how it influenced the following phases, both linguisti-
cally and culturally. i will then focus on what, hypothetically, may have been the 
original form of the phrase in v. 17.

i must start by saying that even amid the various solutions proposed, there is 
general agreement among critics that with respect to the Greek text, Matthew must 
have modified the original verses 18-20, (re)written verse 17 and entirely composed 
v. 201. Notwithstanding this, it is still possible to work on the current text in order 
to restore its original meaning.

the general context in which Jesus pronounces this phrase is during the “Sermon 
on the Mount” (chapters 5-7); while in the specific with reference to the letter of 
the Scripture and the necessity to avoid any divergence from it (5,18-20).

We will now analyse the Greek text, focusing on v. 17. the sentence referring to 
his own coming (cf. 10,34) is used by Jesus as a prokatálepsis to avoid any possible 
misunderstanding of what will be said in vv. 21-472. the verb katalýo (καταλύω), 
also found in other verses by Matthew (24,2; 26,61; 27,40), usually indicates the 
destruction of the temple, while in this particular case it refers to abolition, that is 
the annulment of a law that had hitherto been valid. Scholars have focused much 
more on the verb plēróo (πληρόω), in order to understand what “fulfillment” meant 
to Jesus. there are, in fact, about ten interpretations based on the Semitic word 
roots found in the original version, or on the use of the Greek verb3 .

1 cf. J.p. Meier, Law and History in Matthew’s Gospel. A Redactional Study of Matt. 5:17-48, 
rome: Biblical institute press 1976, p. 57 ff.

2 M. Munari, Il compimento della Torah. Gesù e la Scrittura in Mt. 5,17-48, Milan: edizioni 
terra Santa 2013, p. 23.

3 W.D. Davies, D.c. allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According 
to Saint Matthew, vol. 1, edinburgh: t&t clark, icc 1988-1997, p. 485-486; see also M. Munari, 
Il compimento, p. 14-15.
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among these: “to add” (cf. Talmud Bavli4 Shab. 116b); the translation from the 
aramaic qyym (קיים), “to establish, to realize”; “to obey” (cf. rm 8,4); the complete 
execution of the Law by Jesus in person; the fulfillment of the Law on Jesus’ part, 
bringing on a new one which transcends the former, completing it; the fulfillment of 
the Law by Jesus, revealing the original sense of God’s plan; “to fill”, both in a ma-
terial and a metaphorical sense (Mt 13,48 and 3,15; 23,32); the fulfillment of Law 
on christ’s part by making other people capable of observing it; Jesus’ fulfilment 
of Law by way of bringing about a new kind of justice, that is, the Spirit of love; 
eschatological fulfilment of a prophecy finally realized. When used with reference 
to the Law, the verb is used exclusively for Jesus in accordance with Messianic 
beliefs, the only one that can complete Law and prophets. indeed, the very idea of 
fulfilment, the verb plēróo, is recognized as one of the most important ideas found 
in Matthew5. Nonetheless, it is also relevant in the other synoptic works and in the 
Gospel according to John (19,24.28.36-37), as well as in pauline literature, in which 
the fulfilment of the Law is identified with love thy neighbour (rm 13,8 and 10).

MattHeW aND JuDaiSM

as known, it is commonly agreed that the Gospel of Matthew was written in the 
context of the Jewish palestinian culture and had strong ties to the Old testament. 
Scholars have also highlighted the elements of conflict with the Jewish chiefs of the 
time. Matthew, writing towards the end of the i c.6, gives testimony of the years of 
conflict with pharisaic Judaism, upon which rabbinic Judaism was then established, 
the classic form of Judaism found until the Medieval ages. the debate is whether 
Matthew’s criticism comes from within tradition or if he already sees himself as 
external to Judaism, and the role assigned to the Law is an important element that 
may shed new light on the problem7 .

4 From here onwards tB; with ty we intend the Jerusalem or the palestinian talmud.
5 cf. r.t. France, The Gospel of Matthew (NicNt), Grand rapids–cambridge: eerdmans 

2007, p. 10-12.
6 However, scholars such as J. Nolland, The Gospel of Matthew. A commentary on the Greek 

Text (NiGtc), Grand rapids–cambridge: eerdmans 2005, p. 16, hypothesized the composition of 
the text before 70, rejecting the idea of a later writing.

7 cf. É. cuvillier, Torah Observance and Radicalization in the First Gospel. Matthew and 
the First Century Judaism: a Contribution to the Debate, NtS 55 (2009), p. 144-159 (in particular 
p. 149-150). Moreover, leaving apart the commentaries, see on this issue B. corsani, La posizione 
di Gesù di fronte alla legge secondo il Vangelo di Matteo e l’interpretazione di Mt 5,17-20, rBr 3 
(1968), p. 193-230; u. Luz, Die Erfüllung des Gesetzes bei Matthäus (Mt 5,17-20, Zthk 75 (1978), 
p. 398-435. For the anti-christian use, on Jewish part, of Mt 5,17 see M. Munari, Il compimento, 
p. 24, n. 71.
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it is also well known that patristic sources bear witness to the existence of 
an original Semitic version of the Gospel of Matthew: papias of Hierapolis (in 
eusebius, Hist. Eccl. 3,39,16), the most ancient author to report the news (early 
ii c.), affirms that Matthew composed the “sayings” (lógia) in Hebrew, and that 
they were to be interpreted or translated later according to the capacity of each 
commentator. Later similar news was given by Girolamus (Vir. Ill. 3), who also 
spoke of a Hebrew version stored in the library founded by pamphilus of caesarea 
– and then by irenaeus, clement of alexandria, Origen and eusebius. there is also, 
among contemporary scholars, the hypothesis that the origin of the Gospel might 
have been a series of sayings and events regarding the life of Jesus, composed in 
Hebrew or aramaic by the apostle Matthew, in compliance with what is commonly 
indicated as source Q8 .

By further analyzing its Judaic context we may be able to better understand the 
text. as far as structure is concerned, we have already seen how vv. 17-20, linked 
to the preceding verses, contain the general principles through which subsequent 
particular cases can be examined9. this kind of structure, which by way of a kelal 
– a general foreword anticipates the dissertation, has been recognized as typically 
rabbinic10. Our hypothesis of work is that Jesus was thinking and speaking as 
a rabbi11 addressing other rabbis.

the negative exhortation with which he opens his speech, as aforesaid, seems 
to be in clarification and in answer to possible objection. there are two main ad-
dressees: his followers, to whom he has already addressed in previous speeches, 
and the scribes and pharisees mentioned at the end of the text as a basis for tackling 
the question of entrance to the kingdom. Jesus assures them that he has no inten-
tion of abolishing “Law and prophets”. We shall now try to set the phrase within 
the Jewish cultural context. For this purpose i will illustrate some rabbinic texts 
which bear a strong resemblance to these verses in Matthew. When possible, they 
will date from the same context as the Gospel. Otherwise, it must be kept in mind 
that oral materials often have a much older origin than the moment when they were 
put down in writing and that a major part of them are discussions about older texts 
from the Bible period or the first centuries.

8 For discussion on this issue see M. Munari, Il compimento, p. 8-9.
9 D.c. allison, The Structure of the Sermont of the Mount, JBL 106 (1987), p. 423-445, par-

ticularly p. 432.
10 For other links between the structure of Matthew and rabbinic literature see L.M. Wills, 

Scribal Methods in Matthew and Mishnah abot, cBQ 63 (2001), p. 241-257.
11 On Jesus as rabbi in the Nt see a.J. köstenberger, Jesus as Rabbi in the Fourth Gospel, BBr 

8 (1998), p. 97-128; B.H. young, ‘Save the adulteress!’. Ancient Jewish Responsa in the Gospels?, 
NtS 41 (1995), p. 59-70.
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the expression “Law and prophets” is usually intended as the complex body of 
the Scripture12, composed of two fundamental parts: the content (the norms), and the 
message of the prophets interpreted as anticipation. this duo, already present in the 
Old testament (2 Macc 15,9; 4 Macc 18,10; Sir p 1,1.8-9) also appears elsewhere 
in the New testament (in Mt also in 7,12, 11,13 and 22,40; Lc 16,16.29, 24,44; 
Jhn1,45; ac 13,15, 24,14, 28,23; rm 3,21) and in Qumran (cD 5,21-6,1; 1QS 1,3, 
8,15-16; 4Q504 f 12 r iii11-13)13 .

although less abundant, rabbinic literature also gives us texts of interest, for 
instance in Mishnah Megillah 3,1: “if the townspeople sell the village square they 
must use the proceeds to purchase a synagogue. if they sell a synagogue they pur-
chase with the proceeds an ark. if they sell an ark they purchase with the proceeds 
torah covers. if they sell torah covers they purchase with the proceeds scrolls of 
Scripture. if they sell scrolls of Scripture they purchase with the proceeds a torah 
scroll. However, if they sold a torah scroll they may not purchase scrolls of Scrip-
ture. Scrolls of Scripture they may not purchase torah covers...”

in this excerpt one notices the union of the torah and the books, which may be 
the prophets’ or those we call “the Writings”. in chapter 4,3, where instructions 
are given for the reading during the Shabbat it is said: “the Shema may not be 
repeated, nor may any one go before the ark, nor may priests raise their hands [to 
say the priest’s blessing], nor may they read in the torah, nor read a section from 
the prophets”. Similarly in Rosh hashana 4,6: “begin with torah and end with 
a prophet”.

although other parallelisms can be made, here one can already notice the litur-
gical affirmation of the association between excerpts of the torah and the prophets. 
this can also be found at the very beginning of one of the fundamental texts of 
rabbinic Judaism, Pirqe Avot . Here it is possible to read that Moses received the 
Law on Sinai, and delivered it to Joshua, Joshua in turn handed it down to the elders, 
from the elders it descended to the prophets, and each of them delivered it to his 
successor until it met the men of the great assembly. therefore, albeit the union of 
Law and prophets is not very frequent, also given the fact that attention is almost 
exclusively focused on the torah, its study and interpretation, as the only possible 
model of behaviour, it does seem however to have its own importance within the 
synagogal and liturgical context.

it is also important to consider that, in some texts, those that christians normally 
consider writings are considered as prophets, such as TB Berakot 5a: “What is the 
meaning of what is written: «come up to me on the mountain, and wait there; and 
i will give you the tables of stone, with the law and commandments, which i have 
written for their instruction (ex 24,12)». «the tables» are the ten commandments, 

12 p. Beauchamp, Lecture christique de l’Ancient Testament, Bib 81 (2000), p. 107, speaks of 
“formulas totalisantes”.

13 cf. M. Munari, Il compimento, pp. 27-28, n. 85.
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«torah» is the Miqra (Bible), «norms» are the Mishnah, «that i wrote» the prophets 
and agiographers, «for their instruction» is the talmud. it is understood that all 
those were given to Moses on the Sinai” (see also TB Megillah 27a).

that’s not all. Going on with his speech, Jesus reassures and affirms that not 
even a single letter will be eliminated from Scripture. the idea of something being 
inviolable, a general characteristic of those texts that are of a founding nature in 
any religious tradition, also exists in rabbinic literature in a very similar way to 
that of Jesus’s. See for instance TB Erubim 13a, whose protagonists are the fa-
mous ishmael and r. Meir: r yehudah said, quoting r. Samuel, that learnt it from 
r. Meir: “When i was a student of r. aqiba, i used to put sulphate in my ink and 
he said nothing. When i went to r. ishmael, he said to me: «My son, what is your 
activity?». i replied: «i am a scribe». and he again: «My son, be accurate in your 
work, for it is a heavenly work; for if you omit one letter alone or add only one 
letter, the result would be your having destroyed the whole universe»”.

Jewish commentators provide a great number of examples of how the exchange 
of similar letters or the omission of one can profoundly change the meaning of 
a word and by doing so, the whole Scripture, that could also result in a tremendous 
error within the mystic-qabbalistic reflection on the nature of the very letters. this 
idea can also be found in the words of Jesus: “For truly i say to you, until Heaven 
and earth pass away, not an iota, not the least stroke of a pen, will by any means 
disappear from the Law until all is accomplished”.

there is another interesting text related to this particular theme in TY Sanhe-
drin 2,6, which deals with God’s rejection of Salomon for having multiplicated his 
wives. the story: “Who was his accuser? rabbi yehoshua, son of Levi, said: «the 
yud that is found in the word yrbh [multiply] was for him an allegation». rabbi 
Shimeon, son of yohai, taught: «the book of Deuteronomy rose and bowed in front 
of the Holy One», blessed be He, saying before Him: «Lord of the universe, you 
wrote in your torah that any pact abolished in part is abolished in its entire form. 
Well, Solomon wants to cancel the yud from me». the Holy One said unto him: 
«Solomon and a thousand like him will be annihilated, but there is not a single word 
that from you will be abolished»”. One notes the emphasis on the impossibility of 
modifying any part of Scripture, even the slightest; the yud in this text is nothing 
but a iota in the Gospel (cf. TB Sanh 90a, Ex Rab 6,1, Lev Rab 19,2).

Jesus’s speaking about the preservation of all the letters of the torah (v. 18) 
serves Him as a preamble to the fact that all the norms must be respected and 
taught, even the most minor: whoever does not do this will be the smallest in the 
kingdom, whereas, whoever does will be considered great. Such ideas are also 
present in rabbinic Judaism. in Pirqe Avot 4:2 Ben azzai exhorts all to follow the 
most minor norms as much so as the most important: it is in fact believed that 
people who transgress on the slightest of norms will tend to do so on the more 
important ones (see also Sifré Deut. 187). Likewise the gravity of making others 
incur in a sin, as in TB Sanhedrin 55a: “if in the case of trees, which neither eat 
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nor drink nor smell, the torah decreed that they should be burnt and destroyed [Dt 
12,3], because they had proved a stumbling block: how much more so [must thou 
destroy him] who seduces his neighbour from the path of life to that of death [...] 
He who causes his neighbour to fulfill a precept is regarded by Scripture as though 
he had done it himself” (ibidem 99b).

tHe FuLFiLMeNt aND tHe WOrDS OF JeSuS

Having seen how the evangelist puts Jesus’s phrase, by way of both the langu-
age used and the content, in a Judaic context, we can now examine v. 17 in a more 
detailed manner.

First of all, there are passages found in rabbinic literature that seem to quote 
Matthew, and this is quite rare14. the most famous of which is TB Shabbath 116ab 
/ Tosefta SaBbath Xiii, 515. in this passage, imma Shalom and r. Gamaliel want 
to demonstrate a christian philosopher’s corruptibility when dealing with a here-
ditary issue. after having received a golden lamp from the woman, he affirms that 
the daughter too had the right to the same. Gamaliel protested saying that this was 
against the Law and the philosopher said: “Since the day that you were exiled from 
your land the Law of Moses has been taken and the law of the Gospel given”. the 
following day, Gamaliel gave him a donkey, and the philosopher says to have gone 
to the end of the guilyonim, that is the Gospel (euaggélion), and have found the 
contrary norm through the quotation: “i did not come to subtract from the Law of 
Moses, but16 to add to the Law of Moses”. Not only have various scholars pointed 
out the presence of the same phrase in Mt 5,17, but they also underline the presence 
of allusions and additions to Mt 5,14-17 in the talmudic passage, in particular to 
the lamp and the ass (in aramaic referring to the Gospel’s bushel, homer changed 
into hamor). Others, on the contrary, think that TB Shab 116b is just a parody of 

14 cf. M. Munari, S. Lègasse, Mt. 5, 17 et la prétendue tradition paracanonique, in: J. Zmijewski, 
e. Nellessen (ed.), Begegnung mit dem Wort. Festschrift für Heinrich Zimmermann (BBB 53), Bonn: 
Hanstein 1980, p. 11-21, affirms that similar phrases in patristic and rabbinic sources arrive from the 
evangelical excerpt.

15 G. Michelini, Matteo. Introduzione, traduzione e commento (NVBta 37), Milano: edizioni 
San paolo 2013, p. 102, highlights the importance and the rarity of such a quotation, to which he 
places side by side the present one in the so called Vangelo ebraico di Matteo. On the dating and 
intepretation of the talmudic text see t. Murcia, Rabban Gamaliel, Imma Shalom et le philosophe: 
une citation del évangles dans le Talmud? – Date et enjeux de B. Shabbat 116b, reJ 169 (2010), 
No. 3, p. 313-348; D. Jaffé, Les sages du Talmud et l’Évangile selon Matthieu: dans quelle mesure 
l’Évangile selon Matthieu était-il connu des tannaïm?, rHr 226 (2009), No. 4, p. 583-611.

16 Reading אלא.
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the Syrian text of the Gospel used in the church of Babilonia17. What interests us 
here is that this story in the talmud demonstrates how the important debate of the 
fundamental issue of the relationship between christianity and the Jewish torah 
has been going on since the first centuries.

it is now time to analyse the expression at the base of this study, that is, Jesus 
stating that he has come not to abolish, but to give the Law fulfilment. Having 
already mentioned the most important hypotheses as to the interpretation of the 
expression, starting with the Greek text or possible Semitic antecedents, we will 
now continue in line with the Jewish tradition.

the fulfilment of the torah is a fundamental idea of rabbinic Judaism, the same 
that prevailed in the very years in which the Gospel was written. r. ishmael, a very 
important teacher who lived towards the end of i c., sustained that the divine word, 
utterly transcendent, went through a sort of contraction and emptying18 of itself 
at the moment it became a human language. a concept also found in paul’s (Fil, 
2:7) kénosis (κένωσις). the oral Law, that also came from the Sinai, together with 
and in exegesis of the Scripture, functioned as a way to complete the Scripture 
by detecting the multiple meanings hidden to the limited capacity of the human 
language. according to rabbinic interpretation, the language of torah presents a pe-
culiar series of characteristics: it is human because it speaks to humans, but it is of 
divine origin because it is the instrument through which God manifests himself19 . 
this means that the interpreter or reader himself, who holds an even greater almost 
unlimited sense of the meaning, collaborates in the fulfilment of a complex sense 
that has to be simplified to acquire a human communicative code. Hillel argued that 
any possible flaw in the system of the Law could be filled20 by applying coherent 
exegetical systems, that he codified in the famous seven rules21 and the Mishnah 
highlights (Hag 1,8) that “there is little Scripture for many laws”, some of which 
“hover in the air” or “are like mountains hanging by a string”, because they have 

17 V. H.M. Zellentin, Rabbinic Parodies of Jewish and Christian Literature (tSaJ 139), tübin-
gen: Mohr Siebeck 2011, p. 161.

18 cf. M. perani, L’interpretazione della Bibbia presso i rabbi. Aspetti dell’ermeneutica rab-
binica, riBi 45 (1997), p. 329-346.

19 W. Sibley towner, Hermeneutical Systems of Hillel and the Tannaim: A Fresh Look, Huca 
53 (1982), p. 101-135, in particular 128, reminds that the hermeneutical principle “the torah speaks 
in the language of people” (cfr. TB Ber 31b) was associated with r. ishmael. this was a cause of 
controversy with his contemporary r. akiba, for whom the language of torah differs from human 
language in that all the apparent redundancies etc. are clues to deeper meanings.

20 D. Daube, Rabbinic Methods of Interpretation and Hellenistic Rhetoric, Huca 22 (1949), 
p. 239-264, in particular p. 247.

21 about his middot see W. Sibley towner, Hermeneutical Systems of Hillel .
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nothing (in the torah) to depend upon. On this point Manns22 asserts: “Written Law 
traces the main lines of legislation: the oral one has only to complete it”23 .

taking into consideration what has been determined so far, we may suppose 
that by completion of the Law Jesus expressed himself in the Jewish or rabbinic 
sense: that is, to give (divine) fullness of meaning to what (human) writing cannot 
fathom24. this is justified by the fact that the following sentence of Jesus remains 
grounded in Scripture and exegetical methodology, especially when he affirms that 
he does not want to change a single letter. this may be understood as a declaration 
of the overall validity of the Law, but it may also be considered as an interpretation 
that adds further meaning without altering the text. this does not mean that Jesus 
will limit himself to the role of rabbi, teacher or exegete, since it is clearly said in 
rabbinic literature that study without practice is not enough. therefore, in accord 
with the conceptual scheme of oral Law, fulfilment does not exclude the possibility 
that Jesus sees in his own life and death the completion of the Law itself. On the 
contrary, it seems to imply it.

the necessity of fulfilment was linked to a typical characteristic of Jewish 
exegesis, that is, the fact that the text must not be altered at all, as specified previ-
ously. as confirmed in the following text from TB Sota 33b: r. eliezer, r. Jose’s 
son, said: “With this issue i demonstrated the falseness of Samaritan books [or 
scribes ]. i said unto them: you have falsified your torah but you have obtained 
nothing. you say that therebintians of More are Sichem and we also admit that 
the therebintias of More are Sichem; however, while we understood this through 
analogical deduction, how have you done this?”. the excerpt indicates a polemic 
towards Samaritans, since they solved the difficulties of their pentateuch by mod-
ifying and amending its text. the rabbinic tradition deemed this falsification and 

22 F. Manns, Leggere la Mišnah, translation of the French original Pour lire la Mishna, Jeru-
salem 1987, Brescia: G. Busi, paideia 1987, p. 152.

23 the idea of fulfilment transcends the boundaries of the Jewish world. in fact, in cicero’s De 
inv i, 17, the author affirms that “what is not written can be found in what is written”. Greek philolo-
gists invented the concept of anaplerosis, for instance the scholium in Od 4,248 so defines this poem 
in comparison to the iliad. cf. a. Barchiesi, La traccia del modello, pisa: Giardini 1984, p. 94.

24 M. Grilli, Quale rapporto tra i due Testamenti?, Bologna: eDB 2007, p. 134-135, thinks that 
plēróo in this verse means to reveal the full meaning torah had in the original design of God, and 
quotes (about 1 ki 1,14) M. Limbeck, Das Gesetz im Alten und Neuen Testament, Darmstad: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 1997, p. 130. also M. Vahrenhorst, “Ihr sollt überhaupt nicht schwören”. 
Matthäus im halachischen Diskurs, Neukirchen–Vluyn: Neukirchener Verlag 2002, p. 236-243, thinks 
the verb indicates the role men have in interpreting and update the Law (he quotes, for example, Sif 
Dev. 336, BerR 1,14). B. chilton, J. Neusner, Judaism in the New Testament, London–New york: 
rutlege 1995, p. 134-135, say that Jesus’ torah meets the challenge of Jewish sages to themselves, 
that is not only to receive the torah, but to repeat, to teach and to amplify it (as for Neusner, see also 
Disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù, italian ed. by F. Bianchi, casale Monferrato: piemme 
1996, p. 38-43).
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recurred to other solutions, in this case analogical deduction (gezerah shawah , 
the second rule of Hillel).

However, the situation is far more complex because not only a letter of a text 
was considered unamendable, but also any cancellations or additions. a typical 
characteristic of rabbinic literature, in particular the halakic one, is the conservation 
of those norms that, exceeded by other reformist interpretations, ended up express-
ing the opinion of a minority. in fact, the rejected rules could not be eliminated but 
only reduced in importance and, though no longer in use, continued to be preserved, 
transmitted and studied.

On the assumption that “to complete the Law” means to restore meaning lost 
in human language by way of the oral Law and the behaviour thus originated, then 
further study of the Semitic lexeis to which Jesus or the evangelist refer, may take 
us further in our research, though Luz considers it rash to restore a Semitic orig-
inal25. With respect to “abolish”, for the Greek katalýo, various hypothesis have 
been made about the original aramaic verb26. One resulted in the verb šary (שרי) 
“to destroy”, also employed in the Syrian and aramaic palestinian translations of 
Matthew. Dalman, on the other hand27, proposed bathel (בטל) and qyym for plēróo; 
Munari28 thought of satar (סתר), “to destroy”, but also of “to contradict somebody 
else’s arguments” that in esd 5,12 is translated with katalýo .

Plēróo is more complex. Munari29 listed and analysed in depth relevant pro-
posals, taking into consideration verbs related to fulfilment in Hebrew, aramaic 
and Syriac, in particular: šalem, qwm and male’ מלא קום שלם. Without going into 
detail here, qwm, with torah as the direct object, can be considered to mean “to 
fulfill, to put into practice” more than “to complete”; with the word “prophecy”, 
it indicates its fulfilment. Male’ would be the closest linguistic parallel in Greek, 
that is the most faithful translation; šalem may refer to the ripeness of time, or of 
a prophecy or Scripture itself, or the execution of a command and, according to 
Munari, may be one of the possible candidates; he, however, observes that there 
are not convincing elements for any of the proposed verbs.

in my opinion, the reconstruction of the Semitic original cannot be done without 
acknowledging the use of rhetorical construction in that period. in fact, on the one 
hand it is based on parallelism in the repetition of the expression “i came”, and on 
the other hand on antithesis: “not for... but...”. Such antithesis is suitable for good 
word play, probably through the repetition of the same verb with two opposite 

25 u. Luz, El evangelo según San Mateo, Salamanca: ediciones Sígueme 2010, p. 370 ff.
26 cf. M. Munari, Il compimento, p. 26.
27 G. Dalman, Jesus Jeschua. Die drei Sprachen Jesu. Jesus in der Synagoge, auf dem Berge, 

bei Passahmahl, am Kreuz, Leipzig: Hinrichs 1922, p. 53.
28 M. Munari, Il compimento, p. 27.
29 ibidem, p. 31 f.
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meanings. in the following lines we will verify the hypothesis of having found that 
verb with a solution which, as far as i know, has never been previously proposed30 .

Besides the exegetical concept, the word “fulfilment” in rabbinic literature 
ended up indicating a precise corpus of laws or scholars’ opinions. Obviously we 
are talking about the gemarah, the comment to Mishanh, that together form the 
Talmud. as known, it is a root, present in both Hebrew and aramaic, that means “to 
complete”, but it also means to “learn and teach” and “decide”, as we will see. in 
this sense, the discussion reported would be the completion of the oral Law present 
in the Mishnah . Other scholars, recurring to one of the meanings of the root gmr 
as documented in rabbinic literature, intend the gemarah as a definitive decision, 
often through a vote ending the very discussion31 .

From a lexical and semantic point of view, in Semitic languages the root gmr 
is well documented and, from the basic meaning of “come” or “bring to an end”, it 
developed into the meaning of “destruction” (e.g. mgrm in phoenician means “de-
struction”), and “to take revenge” (as in ugaritic and, as we will see, perhaps also 
in Hebrew). the main meanings in later periods, contemporary to Jesus’ lifetime 
or later, are reported in dictionaries (e.g. Jastrow): “to finish”, “to bring to an end”, 
“to conclude”, that is “to make a decision”; “to destroy”,“to consume” (especially 
in the intensive conjugation); “to terminate”, “to cease” (intr.); “to know well”, 
“to learn”; “to teach orally”.

these are well documented in sources contemporary to or a little later than the 
events of the Gospels. For instance, the sense of “to abolish”, “to eliminate” can 
be found in the Testament of Levi of the Genizah of cairo (D 18), where the verb 
is employed in the phrase “i eliminated those who commit violence”, or in the 
Targum in Job 1,16 and 22,20 or the Sal 109,23. in the Syriac version of rm 2,27, 
in whose Greek text there is τελέω, gmr has the direct object “the Law” meaning 
its entire fulfilment.

the christian liturgic texts in Syriac also document the two meanings of “to 
perfect” and “to consume”32. in some of them you can find an explicit connection 
between the epiclesis of the Holy Spirit and fire in reference to the pentecostal fire; 
they use the verb gmar , that in Syriac means “to perfect”, to describe the effect 
of the Spirit’s descent on the eucharistic offering. Furthermore the verb gmar is 
used in Targum 2 cr 7,1 to describe the descent of fire from the sky on Solomon’s 

30 Only adam clarke, in his XiX c. commentary, wrote (ad l.). “it is worthy of observation, 
that the word גמר gamar, among the rabbis, signifies not only to fulfil, but also to teach; and, conse-
quently, we may infer that our Lord intimated that the law and the prophets were still to be taught or 
inculcated by him and his disciples”; he doesn’t state explicitly that גמר underlies plēróo and draws 
conclusions far different from what i’m going to say.

31 J. kaplan, The Redaction of the Babylonian Talmud, New york: Bloch 1933, p. 196-197.
32 S. Brock, Fire from Heaven: from Abel’s Sacrifice to the Eucharist. A theme in Syriac Chris-

tianity, now in Fire from Heaven. Studies in Syriac Theology and Liturgy (GB), Burlington: ashgate, 
aldershot 2006, p. 237-238.
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offering. thus, a semantic passage from “to consume” to “to perfect”33 can be noted 
in ancient Syriac.

in the Hebrew Bible the verb was only employed five times and always in the 
psalms, with the basic meaning of “to finish” or “to complete”; however, it can also 
indicate an abrupt and permanent interruption of what existed before. the psalm 
12,2 (and cf. 77,9) laments the disappearance of pious men among the sons of men; 
in 7,10 there is a prayer that the evil of sinners shall end34; in 57,3 (and cf. 138,8) 
God is praised as He who brings to an accomplishment (without direct object35.)

in the Mishnah the verb גמר appears a little less than two hundred times with the 
previously mentioned meanings. it is very often found when quotations of biblical 
passages are not complete, just like our “et cetera”; again, it is the same for those 
verbal phrases that indicate the ending of a work, a process, a prayer, a benediction 
and similar (e.g. Ber 3,2, BabaM 7,2, Yom 5,5); there is also a verbal phrase in which 
a passive and an active form of the verb are joined to intend a totally accomplished 
process (e.g. Hal 3,4); it can also indicate the sexual act as the completion of the 
female organ that had been left “bare” or “empty” (ערה, Yebam 6,1)by the man ; 
the passive participle when found together with a noun indicates that the case in 
point constitutes an exact example of what is expressed by the noun (e.g. Git 5,8, 
an “ascertained theft”). uses in the talmud are analogous to these. From a semantic 
point of view, the verb gmr may without doubt be the one used by Jesus to indicate 
both the abolition and the fulfilment of the Law.

We can take a closer look at other relevant passages. in Mishna Yadayim 3,5 
the passage refers to scrolls that render the hands impure (if touched). then there is 
a passage about their content and the different opinions of the scholars are reported 
about whether or not the Qohelet and the Song of Songs make the readers impure. 
at the end of the discussion the opinion of yochanan, son of Shmua, is reported 
through the words of Ben azzai: Yes, there was a divergence in opinions, (חלק) and 
yes, they composed it (גמר). it is evident here, that the verb takes on the meaning of 
precisely defining the sense of an excerpt or an open issue, in order to clarify what is 
not totallycomplete in the Scripture or in the tradition ( also see, in the same treaty, 
4,1, and 4,3, the verbal phrase “they voted and decided”). it should be recalled that, 

33 On “to consume” there is the example of the Peshitta of is 10,18; moreover, in the Peshitta 
of the Pentateuch the manuscript 5b1 of 5 c. has four times gmar with this meaning, while in the 
other manuscripts it has been substituted with šallem (for instance Gen 24,45).

34 M. Dahood, The Root gmr in the Psalms, thS 14 (1953), p. 595-597, accepting the idea 
of the closeness between gmr with gml roots, proposes an analogous semantic evolution in order to 
give a better meaning to the psalms, where it is documented. in particular, for psalm 7, the scholar 
proposes the amendment of yigmor by omitting the beginning y – , which was added by dittography 
of the final letter of the preceding word. this would obtain a text that suits the general sense of the 
psalm: “Vindicate the violence of the wicked”.

35 On the basis of the preceding note, Dahood proposes to translate here with “vindicator”, as 
Girolamus does in the Vulgata.
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according to scholars like Flusser who proposes the root qwm קום as the basis of 
plēróo in the Gospel, the meaning of Mt 5,17 (which can also be compared to rm 
23,31), is actually that of establishing the real meaning of the torah36 .

One can also compare TB Shabbat 63a in which the root has the meaning of “to 
learn” and is opposite sbr סבר, in the following phrase: “a man should first learn 
the tradition, and just then infer with logic deductions” (with these nouns the same 
opposites are found in TB AbZar 19a, Yoma 33a, Gitt 6b Bbat 77a; see also Eruvim 
13a); or TB Hull 45b, in which r. yehuda, talking of the spine and showing his 
interlocutor the position of nerve terminations, says: Come and I will teach you the 
traditional Law, or a tradition. Here there is the internal object of the same verb 
gamar; that is, finally, the gemarah .

in TB Pesa 87b, beginning with Hosea’s wife’s name Gomer, several different 
explanations are given as to the root gmr. in particular, the one proposed by r. ye-
huda deserves attention: “for they tried to destroy (le gammer) the well being of 
israel at the time”. Notice how, here in its intensive conjugation, the verb that can 
indicate fulfilment, a final decision or perfection, can also be used for destruction 
and annihilation.

Some uses of the noun gemarah ְגָמָרא should also be highlighted. in TB Bmets 
33ab it is employed in opposition to the Mishnah distinguishing between oral stud-
ies and written work; there is in fact a sort of classification, in increasing merit, of 
those who just study the Bible, those who study the Mishnah and those who entirely 
dedicate themselves to the gemarah, the most worthy.

another excerpt of great interest is the very well known TB Shabb 31a. Here 
two very different characters are compared. Shammai, who is defined impatient, 
and Hillel, the opposite, who is an example of mildness. among the anecdotes 
reported, there is one about a pagan banished by Shammai for having asked him 
to teach him all of the torah while he stood on one leg. appearing before Hillel 
with the request of becoming a proselyte, this is the master’s famous reply: “What 
is hateful to you, do not do unto your neighbour: that is the whole torah, while the 
rest is the commentary thereof; go and fulfill it”. Sticking to Matthew’s Gospel, the 
golden rule appears in 7,12 where Jesus reiterates that it is all written in the Law 
and the prophets. Well, in the talmudic text Hillel, dismissing the proselyte, uses 
the imperative form of the verb gamar , usually rendered with “learn it”, a possible 
meaning of the verb, as previously explained. However, on the basis of what we 
are saying, the literal translation of “to fulfill” can be left: the heart of the Law is 
circumscribed and defined: those who want to convert must respect that golden 
core (which encloses all of the Law itself) and to fulfill it.

However, the most interesting parallel is probably the comment (pesher) on 
Habakkuk, recovered in Qumran (1QpHab), a text in which critics have found ties 

36 D. Flusser, Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem: Magness press 1988, p. 495.
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to Matthew’s biblical quotations37. in the comment of Hab 2,24 we find: “God said 
to Habakkuk to write the things to come upon the last generation but he did not 
reveal to him the completeness of time. and what he said (Hab 2,2): «to let it be 
read»: its interpretation refers to the teacher of righteousness, to whom God has 
shown all the mysteries of the words unto his servants, the prophets. (Hab 2,3): 
«the vision has an end; it is about the end and it won’t lie». this is interpreted: 
the last period will last and it will go further than what the prophets announced, 
because the mysteries of God are wonderful” (1QpHab 7,18). the first thing one 
notes is an eschatological waiting expressed by the idea that the community of 
essenes is living its final period, a real praeparatio essenica in anticipation of the 
praeparatio evangelica38: this sense of waiting is also present in our Mt 5,18-19. 
Furthermore one notes how the prophets are denied the revelation of the time of 
fulfilment and of the mysteries, knowledge of which are exclusively reserved for 
the Master of righteousness. the expression in Hebrew indicating the “ripeness of 
time” is הקיץ גמר gmr hqz, which demonstrates how gmr indicates an eschatological 
fulfilment (of knowledge) which can be achieved only by some, beginning with 
the prophets, but not only by them.

in conclusion, if our hypothesis is correct then Jesus chose word play to con-
firm that to him the whole torah was still valid and that he did not have the least 
intention of abolishing anything therein: every single letter had a meaning for its 
own and in the unchangeable system of letters and words in the Bible. in order to 
do this he used a root that let him converse with and confront his interlocutors. in 
fact, this would explain the reference to scribes and pharisees in v. 20: higher justice 
was tied to the proper fulfilment of the torah. this implied the comprehension of 
what was meant, that which is obscured by human language, possibly obtainable 
orally, and finally, its implementation. to gamar the Law signified to explain every 
detail of the Scripture, finding all those meanings the word of God lost becoming 
human word and actualizing it for contemporary men. thus, people were allowed 
to respect old and new mitzwot and to teach them correctly and this was what the 
pharisees too were doing by oral law; of course Jesus and the pharisees could have 
different ideas about the second meanings and the new mitzwot, as there wasn’t 
always agreement among the tannaim themselves. to give torah its full meaning 
was the same as to fully respect it: exegesis, as usual in Judaism, was praxis. Jesus 
shared this view, but he was a messianic Jew and looked at both human and messi-
anic fulfilment of the Law: as the Messiah, after having fully interpreted the torah, 
with his life, praxis, death and resurrection he could give it its messianic fulfilment.

37 k. Stendahl, The School of St. Matthew and Its Use of the Old Testament, philadelphia: 
Fortress press 1968.

38 V. F. Garcia Martinez, J. trebolle Barrera, Gli uomini di Qumran, italian ed. by a. catastini, 
Brescia: paideia 1996, p. 117.
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if all this is true, Jesus would have said to have come “lo’ legammer ’aval ligmor 
hattorah ”, “not to abolish, but to give the torah its full meaning”.

Matthew 5,17: 
What Did Jesus Say in Dialogue with the rabbis?

S u m m a r y

Mt 5,17-20 can be fully understood in the context of the hermeneutic work of the 
Jewish rabbis; the words used by Jesus refer to their exegetical methods and to the idea 
that the torah cannot be modified. Jesus’ position anticipates one of the main elements of 
rabbinic Judaism. Given this context, this paper offers a new hypothesis about the original 
aramaic version of Jesus’ words on the torah’s fulfilment, in a time when the pharisee’s 
position was starting to impose the importance of oral tradition alongside the written word 
of God. using the root gmr Jesus enters into dialogue with contemporary Judaism, putting 
forward his own idea of fulfilment.

Keywords: Matthew, gamar, fulfilment, rabbinic Judaism.

Mt 5,17: 
Was sagte Jesus im Dialog mit den pharisäern?

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

Mt 5,17-20 kann richtig verstanden werden im kontext der Hermeneutik von jüdischen 
rabbinen. Worte, die von JesuS verwendet wurden, beziehen sich auf deren exegetische 
Methoden sowie auf die idee, dass die thora nicht verändert werden darf. Die Haltung Jesu 
antizipiert eines der wichtigsten elemente des rabbinischen Judaismus. in diesem kontext 
wird im folgenden artikel eine neue Hypothese bezüglich der aramäischen Version der 
Worte Jesu über die erfüllung der thora vorgeschlagen. es ist eine Zeit, in der die Haltung 
der pharisäer hinsichtlich der Überlegenheit der mündlichen tradition über das geschrie-
bene Wort Gottes, zu überwiegen beginnt. indem er die Wurzel gmr verwendet, tritt Jesus 
in einen Dialog mit dem gegenwärtigen Judaismus und führt sein eigenes Verständnis der 
erfüllung der thora ein.

Schlüsselworte: Matthäusevangelium, gamar, erfüllung, rabbinischer Judaismus.



 WHat DiD JeSuS Say iN DiaLOGue WitH tHe raBBiS? 47

Mt 5,17: 
co Jezus powiedział w dialogu z faryzeuszami?

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

Mt 5,17-20 może być prawidłowo zrozumiany w kontekście hermeneutyki żydowskich 
rabinów. Słowa użyte przez Jezusa odnoszą się do ich metod egzegetycznych oraz idei, że 
tora nie może być zmieniona. postawa Jezusa antycypuje jeden z najważniejszych elemen-
tów rabinicznego judaizmu. Zakładając ten kontekst, w niniejszym artykule zaproponowano 
nową hipotezę na temat aramejskiej wersji słów Jezusa o wypełnieniu tory w czasie, gdy 
pozycja faryzeuszy utrzymująca wyższość tradycji ustnej nad spisanym słowem Boga 
zaczynała dominować. używając rdzenia gmr, Jezus wchodzi w dialog ze współczesnym 
Mu Judaizmem, wprowadzając swoje własne rozumienie wypełnienia tory.

Słowa kluczowe: ewangelia Mateusza, gamar, wypełnienie, judaizm rabiniczny.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 11 (2016)

kS. artur MaLiNa

„Nie Jak icH ucZeNi W piśMie” (Mt 7,29).
autOrytet MOJŻeSZa i JeZuSa WeDłuG MateuSZa

„uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie” (Mk 1,22) – to 
pierwszy fragment pisma świętego cytowany przez ówczesnego prefekta kongre-
gacji Nauki Wiary Josepha ratzingera w przedmowie do dokumentu papieskiej 
komisji Biblijnej Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej . 
Z powyższym cytatem, wskazującym na kontrast między Jezusem a nauczycielami 
żydowskimi, koresponduje inny, który odsłania fundament nauczania Jezusa: „i po-
czynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał, co we wszystkich 
pismach odnosiło się do Niego” (łk 24,27). Zaraz po tych dwóch fragmentach 
kard. Józef ratzinger zauważa: „autorzy Nowego testamentu starali się pogłębić 
to roszczenie w szczegółach. Mateusz robił to z wielkim naciskiem”1. pierwsza 
ewangelia rzeczywiście przedstawia nauczanie Jezusa w kontraście między ana-
logicznymi aktywnościami głównych ugrupowań ówczesnego judaizmu.

1. iNterpretacJe kONtraStu MięDZy JeZuSeM a SkryBaMi 
(Mt 7,29; Mk 1,22)

Dawniejsze komentarze odnoszą tytułowe porównanie do szczegółowych kwe-
stii: pojmowania czystości, obowiązywania szabatu czy rozumienia mesjanizmu. 
Zagadnienia te miały być traktowane przez Jezusa oraz Jego uczniów odmiennie 
od doktryny i praktyki współczesnych im rabinów. kontrast dotyczył też kwestii 
będących przedmiotem sporów między grupami żydowskimi, np. zapatrywań 
saduceuszów na zmartwychwstanie ciał lub poglądów faryzeuszów na obowiązek 

1 papieska komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, 
kielce: instytut teologii Biblijnej Verbum 2002, s. 8.
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zachowania postów i obmyć czy pozwolenia na oddalenie żony2. innymi słowy, 
znaczenie negatywnego porównania między Jezusem a uczonymi w piśmie wy-
jaśniano na podstawie pism judaizmu okresu Drugiej świątyni oraz literatury 
rabinicznej, zawierających informacje o doktrynie i praktyce nauczycieli żydow-
skich tego okresu. Nauczanie rabinów, przedstawiane w tych źródłach, porówny-
wano więc z nauką przypisywaną Jezusowi3. Współczesna egzegeza interpretuje 
kontrast zaakcentowany przez Mateusza raczej jako odzwierciedlenie napiętych 
relacji między kościołem a synagogą w czasach powstawania jego ewangelii niż 
jako dokładne świadectwo konfliktu trwającego podczas publicznej działalności 
historycznego Jezusa4 .

2. ZNacZeNie WZMiaNek O MOJŻeSZu

powyższe wnioski współczesnej egzegezy ściśle zależą od określenia Sitz im 
Leben ewangelii Mateusza. Lepiej jednak najpierw precyzyjnie określić znacze-
nie kontrastu między nauczaniem Jezusa a doktryną uczonych w piśmie, tak jak 
jest on w niej przedstawiany, czyli w podejściu synchronicznym do jej tekstu. 

2 Za unikaniem w odniesieniu do tekstów biblijnych terminu „rozwód”, który oznacza procedurę 
właściwą dla prawa rzymskiego, argumentuje M. Wojciechowski, Oddanie żony czy rozwód? Język 
Biblii a dzisiejsze postrzeganie małżeństwa i jego rozpadu, „Forum teologiczne” 13 (2012), s. 39-51. 
używane w artykule określenie „dokument/pismo rozwodowe” jest tłumaczeniem wyrażenia bibli,on 
avpostasi,ou, które należy rozumieć wyłącznie w sensie biblijnym (pwt 24,1.3; Jr 3,8).

3 uczonych w piśmie wzmiankowanych w ewangeliach zazwyczaj utożsamia się ze stanem 
pisarzy, który uformował się w judaizmie powygnaniowym w czasach ezdrasza. Dzięki wykształce-
niu w zakresie teologii, prawoznawstwa oraz filozofii nauczali w synagogach, zajmowali stanowiska 
sędziów w trybunałach lokalnych i byli ekspertami w sanhedrynie. terenem ich działalności była 
cała palestyna. Nie tworzyli ugrupowania politycznego ani sekty religijnej. Najwięcej uczonych 
w piśmie należało do faryzeuszów, ale działali również w innych frakcjach. ich najważniejszym 
zadaniem była interpretacja prawa oraz jego nauczanie. ich interpretacja dała początek prawu zwy-
czajowemu przekazywanemu ustnie, tzw. Halacha, oraz budującej interpretacji pism, tzw. Haggada. 
ich nauczanie polegało na odwoływaniu się do tekstu pisma oraz do słów i czynów wcześniejszych 
żydowskich nauczycieli. kiedy po katastrofie pierwszej wojny żydowskiej (66–70 rok po chr.) 
saduceusze i esseńczycy utracili swoje wpływy w judaizmie, doktryna rozwinięta przez uczonych 
w piśmie, należących do stronnictwa faryzeuszów, stała się normatywna dla judaizmu. por. a. Malina, 
Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w Piśmie, „śląskie 
Studia Historyczno-teologiczne” 36 (2003), s. 384-390.

4 por. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia 
narratywna, Olsztyn: Wydawnictwo uWM 2006, s. 30-33, a zwłaszcza zawierająca szczegółowe 
studia z bogatą literaturą na ten temat monografia zbiorowa: H. van de Sandt, J.k. Zangenberg (eds.), 
Matthew, James, And Didache: Three Related Documents in their Jewish and Christian Settings, 
atlanta: Society of Biblical Literature 2008.
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W zestawieniu dwóch przeciwstawionych aktywności – nauczania Jezusa i nauki 
współczesnych Mu nauczycieli żydowskich – znaczącą rolę odgrywają wzmianki 
o Mojżeszu5 .

2.1. „MOJŻeSZ pOLecił” (Mt 8,4)

ewangelie Mateusza i Marka6 uwydatniają dystans, który dzieli Jezusa i uczo-
nych w piśmie, kiedy opowiadają o zdumieniu słuchaczy Jego nauki i wskazują 
na przyczynę tej ich reakcji. porównanie to nie ma w nich identycznego znacze-
nia. tylko w ewangelii Mateusza blisko tego porównania znajduje się wzmianka 
o Mojżeszu – pierwsza w tej ewangelii. również ona wzmacnia kontrast między 
zestawionymi naukami: Jezusa oraz uczonych w piśmie.

Marek podkreśla, że Jezus „uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w piśmie” (Mk 1,22). Wyjaśnienie to brzmi bardzo podobnie u Mateusza: „uczył 
ich jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie” (Mt 7,29). W ewan-
gelii Marka porównanie ma funkcję programową, która wynika z jego ogólnego 
charakteru oraz z jego miejsca w strukturze księgi. Jednocześnie ma charakter 
bardziej osobowy niż przedmiotowy. W całej ewangelii Marek akcentuje nie tyle 
szczegółowe treści nauczania Jezusa, ile Jego tożsamość oraz Jego relacje do 
adresatów działalności: uczniów, tłumów oraz przeciwników.

Natomiast w ewangelii Mateusza porównanie między Jezusem a uczonymi 
w piśmie ma charakter jednostkowy i konkretny. przedmiotem zdumienia tłumów 
jest określone nauczanie zestawione z analogiczną nauką skrybów. Obecność 
zaimka osobowego w wyrażeniu „ich uczeni w piśmie” jest znaczącym szczegó-
łem. Zaimek ten odnosi się do tłumów słuchających nauki Jezusa przedstawionej 
w kazaniu na Górze (Mt 5–7). Niezgodność między Jezusem a nauczycielami 
tych tłumów odpowiada antytezom zawartym w tej mowie. polegają one na prze-
ciwstawieniu wymagań tradycyjnych (Mt 5,21.27.33.38.43) tym pochodzącym od 
Jezusa (Mt 5,22.28.34.39.44), zwyczajów przyjętych przez hipokrytów i pogan 
(Mt 6,2.5.7) – postępowaniu zalecanemu przez Niego (Mt 6,3.6.9). Niezgodność 

5 Skupiające się na chrystologii Nowego testamentu opracowania uwydatniają przede wszyst-
kim typologię Mojżesz–chrystus; por. D.c. allison Jr., The New Moses. A Matthean Typology, 
edinburgh: t. & t. clark 1993. Mojżesz jest przedstawiony głównie jako prawodawca w sensie twórcy 
prawa i jego pośrednika; por. J. Jeremias, Mwu?sh/j, w: G. kittel, G.W. Bromiley (eds.), Theological 
Dictionary of the New Testament, Vol. 4, Grand rapids: Wm. B. eerdmans pub. co., 1967, s. 864-
865. Składające się na jego obraz treści są przedmiotem studiów, które koncentrują się na znaczeniu 
chrystologicznym nowotestamentowych wzmianek o nim. krytyczny przegląd tych opracowań oferuje 
J. Lierman, The New Testament Moses. Christian Perceptions of Moses and Israel in the Setting of 
Jewish Religion, tübingen: Mohr Siebeck 2004, s. 10-22.

6 W ewangelii łukasza nie ma tego porównania. W innych miejscach łukasz łagodzi ostrość 
negatywnych zestawień między izraelem i jego przedstawicielami a Jezusem i Jego uczniami.
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między nauką Jezusa a doktryną uczonych w piśmie wydaje się polegać raczej na 
przeciwstawieniu konkretnych treści niż na kontraście między osobami. Jednocześ-
nie to porównanie stanowi przejście do pierwszej relacji o pojedynczym cudzie 
Jezusa: o uzdrowieniu trędowatego (Mt 8,1-4)7 .

Wzmianka o celu odprawienia uzdrowionego zamyka perykopę. W jej zakoń-
czeniu nie ma odpowiednika informacji o odejściu uzdrowionego, którą podają 
pozostali synoptycy (Mk 1,45; łk 5,15-16)8. końcowe polecenie udania się do 
kapłana w celu wykonania obrzędu nakazanego przez Mojżesza uwypukla władzę 
Jezusa, najpierw uznaną przez słuchaczy kazania na Górze, a następnie wyrażoną 
w wieńczącym scenę nakazie9: „patrz, abyś nikomu nie powiedział, ale odejdź, 
pokaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich” 
(Mt 8,4). imię „Mojżesz” oznacza osobę cieszącą się autorytetem prawodawcy, 
ale nie jest ono metonimicznym określeniem tory10 .

W ewangelii Mateusza, podobnie jak w ewangelii Marka, Jezus nie mówi 
dosłownie o prawie jako źródle wymaganej procedury11, lecz o Mojżeszu jako 
podmiocie tego polecenia. Wzmianka o nakazie Mojżesza, a nie o woli Boga, nie 
pomniejsza autorytetu tego polecenia. Jezus wprawdzie rozróżnia między przyka-
zaniem Mojżesza a pierwotną wolą Stwórcy (Mt 19,7-8; Mk 10,5-6). Orzeczenie 
„polecił” (prose,taxen) pojawia się pierwszy raz w ewangelii Mateusza w zdaniu 
mówiącym o przyjęciu przez Józefa nakazu anioła pana: „Józef zaś, powstawszy 
ze snu, uczynił, jak mu polecił anioł pana, i przyjął swoją żonę” (Mt 1,24)12 . Poza 
tą wzmianką czasownik występuje w ewangeliach wyłącznie w nakazie zaadre-
sowanym do uzdrowionego z trądu (Mt 8,4; Mk 1,44; łk 5,14). W Septuagincie 

7 Za tym związkiem z tekstem, który następuje po porównaniu, przemawia sformułowanie: 
„i stało się, kiedy zakończył Jezus te słowa” (Mt 7,28). tradycyjny podział na rozdziały i perykopy 
traktuje to powtarzające się zdanie częściej jako wprowadzenie do narracji, które występują po 
wielkich mowach Jezusa (tak jest w Mt 11,1; 19,1; 26,1) niż jako zakończenie tych obszernych nauk 
(taki podział jest przyjmowany tylko dla Mt 7,28-29).

8 Brak tego rozwinięcia zgadza się z teologią Mateusza, w której motyw tajemnicy mesjańskiej 
nie pełni w jego ewangelii tak kluczowej roli jak w teologii drugiej ewangelii (por. a. paciorek, 
Ewangelia według świętego Mateusza: rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. 
Rozdziały 1–13, cz. 1, częstochowa: edycja św. pawła 2005, s. 340.

9 por. u. Luz, Das Evangelium nach Matthäus. Teilband II: Mt 8–17, Düsseldorf–Zürich3: 
Benziger 1999, s. 10: „Vermutlich will er damit nun den folgenden Befehl einschärfen”.

10 Jako synonim prawa wyjaśnia J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład 
z oryginału – komentarz, poznań–Warszawa: pallottinum 1979, s. 165.

11 rodzajnik, który występuje przed rzeczownikiem „kapłan” (tw/| i`erei/), oznacza, że nie chodzi 
o jakiegokolwiek kapłana, lecz o tego, który ma zweryfikować dokonane uzdrowienie. procedura 
opisana w księdze kapłańskiej stanowi, że samo ustąpienie trądu nie pozwala na powrót uzdrowio-
nego do społeczeństwa. tora nakazuje bowiem uzdrowionemu jeszcze stawić się przed kapłanem, 
by uzyskać od niego oficjalne potwierdzenie uleczenia, oraz złożyć dar związany z tym obrzędem 
(kpł 14,2-32).

12 W drugiej ewangelii w odpowiedzi danej faryzeuszom i uczonym w piśmie Jezus utożsamia 
słowa Mojżesza z wolą Bożą (Mk 7,9-10).
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zwracają uwagę cztery przypadki jego użycia w zbiorze przepisów odnoszących 
się do postępowania wobec trędowatych oraz do badania zmian na murach domów 
(kpł 14,4.5.36.40). choć w odróżnieniu od tekstów w ewangeliach jego podmio-
tem jest kapłan, który wydaje polecenia w sprawie oczyszczenia lub stwierdzenia 
nieczystości, to jego słowa zobowiązują mocą autorytetu Bożego.

pewne trudności może sprawiać znaczenie wyrażenia przyimkowego „na świa-
dectwo dla nich” (eivj martu,rion auvtoi/j). Gdyby je rozumieć jako cel działania 
oznaczonego przez czasownik, który go bezpośrednio poprzedza, czyli „polecił”, 
wówczas możliwe byłoby rozumienie świadectwa w sensie typologii między ry-
tuałem oczyszczenia, przewidzianym przez torę, a rzeczywistym uwolnieniem 
od nieczystości, dokonanym przez Jezusa. W tym przypadku podmiotem byłby 
Mojżesz, który świadczyłby wobec Żydów o zbawczym dziele chrystusa13. Na to 
rozumienie nie pozwala znaczenie form gramatycznych czterech imperatywów. 
W poczwórnym poleceniu nacisk jest położony raczej na zachowanie milczenia 
(o[ra mhdeni. ei;ph|j) przez trędowatego oraz na jego odejście od Jezusa (u[page) niż 
na dwie czynności obrzędowe (seauto.n dei/xon [...] prose,negke). Ze składni tego 
zdania złożonego wynika podporządkowanie świadectwu wszystkich nakazanych 
czynności, a nie tylko samego polecenia Mojżesza. Najnowsze polskie przekłady 
zaznaczają ten związek składniowy, przestawiając wyrażenie wskazujące na cel 
przed wzmianką o Mojżeszu14 .

W pozostałych synoptykach bardziej zaakcentowane jest znaczenie wypełnienia 
polecenia Jezusa przez uzdrowionego: dopiero realizacja nakazu ma przywrócić 
oczyszczonemu prawo do uczestnictwa w kulcie. W ewangelii Mateusza większe 
znaczenie ma władza wydających polecenie. autorytet Mojżesza wyraża się w tym, 
że uzdrowionym z trądu nakazał on poddanie się obrzędowi przywracającemu ich 
do społeczności i do udziału w kulcie. Natomiast władza Jezusa ujawnia się w do-
konaniu uzdrowienia, dzięki któremu takie polecenie może być wydane.

13 takie znaczenie mają odniesienia do pism i Mojżesza w nauczaniu Jezusa o zgodnym świa-
dectwie pochodzącym od tych dwóch podmiotów i potwierdzającym roszczenia Jezusa (J 5,39.45).

14 Biblia edycji św. pawła tłumaczy: „idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich 
złóż ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza”. W przekładzie ekumenicznym czytamy: „idź, pokaż 
się kapłanowi i na świadectwo, że jesteś uzdrowiony, złóż ofiarę, którą nakazał Mojżesz”. Biblia 
Warszawsko-praska nie oddaje jednakowo tej samej składni. przekład tekstu Mateusza przedstawia 
świadectwo jako cel obrzędu wymaganego od uzdrowionego przez Jezusa: „idź, przedstaw się ka-
płanowi i złóż ofiarę przepisaną przez Mojżesza, by była dla nich świadectwem” (Mt 8,4). Natomiast 
w paraleli Marka wiąże wzmiankę o świadectwie ze zdaniem podrzędnym o nakazie Mojżesza: „idź 
tylko, przedstaw się kapłanowi i złóż [w dziękczynieniu] za swe oczyszczenie ofiarę przepisaną przez 
Mojżesza na świadectwo dla nich” (Mk 1,44).
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2.2. „MOJŻeSZ i eLiaSZ” (Mt 17,3.4)

ewangelie synoptyczne w relacji o przemienieniu dwukrotnie wzmiankują 
Mojżesza. Najpierw występuje on obok eliasza i uczestniczy w rozmowie z prze-
mienionym Jezusem. Następnie jego imię pojawia się w wypowiedzi piotra, który 
proponuje postawienie namiotu dla każdego z trzech uczestników tej rozmowy. 
Mateusz i Marek zgodnie opowiadają o dwóch postaciach starotestamentalnych, 
które ukazały się trzem uczniom zabranym na górę przez Jezusa. takie ich poja-
wienie się zgadza się z rolą uczniów jako adresatów wydarzeń na górze. prawie 
wszystko dzieje się w obecności uczniów oraz dla nich: „został przemieniony wo-
bec nich” (Mt 17,2; Mk 9,2); „został ukazany im” Mojżesz i eliasz (Mt 17,3; Mk 
9,4). Natomiast w trzeciej ewangelii przedstawiono zdarzenia bez wskazania na 
ich adresatów: „kiedy się modlił, wygląd Jego twarzy stał się różny, a jego szata 
biała, promieniująca” (łk 9,29); „oto dwaj mężowie rozmawiali z Nim [...], którzy 
będąc ukazani w chwale, mówili o Jego odejściu” (łk 9,30-31). Brak u łukasza 
wzmianki o uczniach jako adresatach zarówno przemienienia, jak i ukazania się 
Mojżesza i eliasza, wyjaśnia się we fragmencie nieobecnym w dwóch pozostałych 
ewangeliach synoptycznych: w chwili przemienienia Jezusa i ukazania się tych 
postaci byli oni pogrążeni we śnie, a dopiero, kiedy się obudzili, ujrzeli Jego chwałę 
i tych dwóch mężów (łk 9,32).

W ewangeliach Mateusza i łukasza Mojżesz jest wymieniony przed eliaszem 
w obydwu wzmiankach. Druga ewangelia we wzmiance o ich ukazaniu się uczniom 
przedstawia ich w wyrażeniu przyimkowym „eliasz z Mojżeszem”. konstrukcja 
ta nie oznacza, że dla Marka eliasz jest ważniejszy niż Mojżesz. użycie przyimka 
„z” (su,n w Mk 9,4 oraz meta, z genetiwem w Mk 9,8) określa szczególne relacje 
między wymienionymi w wyrażeniach przyimkowych. W ewangelii Marka re-
lacja zdeterminowana przez przyimek wskazuje nie na hierarchię ich godności, 
lecz na to, że znaczenie pojawienia się wspomnianego na pierwszym miejscu jest 
determinowane przez obecność znajdującego się na drugim miejscu. Wyrażenie 
„eliasz z Mojżeszem” (VHli,aj su.n Mwu?sei/) zatem oznacza, że sens ukazania się 
eliasza na górze zależy od analogicznego doświadczenia Mojżesza. Wcześniej-
sza rozmowa największego proroka z Bogiem na górze determinowała znaczenie 
podobnej rozmowy tiszbity tak samo umiejscowionej (1 krl 19,8-18), a nie na 
odwrót15. W przemienieniu według Marka pojawienie się ich obydwu służy roz-

15 podczas kuszenia na pustyni Jezus „był z dzikimi zwierzętami” (Mk 1,13). przebywanie 
z dzikimi zwierzętami dowodzi Jezusowej zdolności do harmonijnej relacji z częścią stworzenia, 
co zazwyczaj jest niebezpieczne dla ludzi. Gdyby kolejność była odwrotna („dzikie zwierzęta były 
z Nim”), mogłoby to znaczyć, że przebywanie zwierząt z Nim odsłania w nich coś niezwykłego, 
wskazuje na jakąś zmianę w ich naturze. Odpowiadając faryzeuszom, przedstawia się jako oblubie-
niec, który „jest z” gośćmi weselnymi, a oni go „mają z sobą” (Mk 2,19). przebywanie oblubieńca 
z gośćmi weselnymi świadczy o sytuacji protagonisty wesela, która zmienia się radykalnie, gdy on 
zostanie od nich zabrany. przypominając historię Dawida szukającego pożywienia w domu Bożym, 
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mowie, którą przedstawia osobne zdanie. taką samą funkcję pełni drugi przyimek 
użyty po zakończonej teofanii: „i zaraz potem, gdy rozglądali się dokoła, nikogo 
już nie ujrzeli, lecz samego Jezusa z nimi (VIhsou/n mo,non meqV e`autw/n)” (Mk 9,8). 
Jak długo były obok Niego postacie ze Starego testamentu, tak długo trwało Jego 
przemienienie. treść percepcji uczniów po teofanii ujęto w słowach: „sam Jezus 
z nimi”, a nie w wyrażeniu: „oni z samym Jezusem”. Wyrażenie przyimkowe z taką 
kolejnością członów również w tym przypadku nie oznacza, że Jezus jest ważniejszy 
niż uczniowie, ponieważ wymieniono go przed nimi, ale przedstawia zakończenie 
Jego przemienienia dokonanego przed nimi. tego przyimka przedstawiającego 
relację między Jezusem a uczniami nie ma w ewangelii Mateusza, która ogranicza 
przedmiot percepcji: „nikogo nie ujrzeli oprócz samego Jezusa” (Mt 17,8).

kiedy Mateusz mówi o Mojżeszu i eliaszu, wtedy posługuje się spójnikiem 
współrzędnym, a nie przyimkiem. ewangelista ogranicza się do charakterystyki 
Mojżesza i eliasza jako rozmawiających z Jezusem, zaś ich rozmowy nie przed-
stawia w zdaniu współrzędnie złożonym jak Marek ani nie podaje jej treści jak 
łukasz. tym samym w ewangelii Mateusza słowa piotra, podane w następnym 
wersecie, są reakcją wyłącznie na pojawienie się postaci Starego testamentu. Na-
tomiast u pozostałych synoptyków przedstawiają się jako jego próba włączenia się 
w ich rozmowę z Jezusem. Marek i łukasz oceniają tę reakcję ucznia negatywnie 
jako brak zrozumienia tego, co się dzieje. Natomiast u Mateusza reakcja piotra nie 
wyraża wcale jego niewiedzy. ewangelista ten nie charakteryzuje jej jako oznaki 
jego niewiedzy (łk 9,33) powodowanej lękiem (Mk 9,6)16 .

Wypowiedź piotra w tej ewangelii odpowiada roli ucznia, gdyż spełnienie jego 
propozycji jest uzależnione od woli adresata propozycji. tylko w tej ewangelii 
znajduje się warunek: „jeśli chcesz”. Z tym pozytywnym wydźwiękiem zgadza się 
pierwsze słowo w zdaniu ucznia. Wersję Mateusza różni od tekstów paralelnych17 

określa jego towarzyszy za pomocą wyrażenia przyimkowego „ci z nim” (Mk 2,25). Mogli się oni 
bowiem posilić, dlatego że byli z tym, który otrzymał chleby pokładne. także w innych przypad-
kach sytuacja desygnatu oznaczonego przez słowo połączone z przyimkiem jest charakteryzowana 
przez obecność osoby określonej za pomocą wyrazu zależnego od przyimka. Na położenie piotra 
ma więc wpływ jego przebywanie ze sługami arcykapłana (Mk 14,54). Gdyby to obecność ucznia 
miała zmieniać sytuację sług, wówczas narrator napisałby, że oni grzali się przy ogniu z piotrem. 
Określenie pierwszego celu ustanowienia apostołów – „aby byli z Nim” (Mk 3,14; por. także Mk 
14,18.20) – oznacza, że ich istnienie jako Dwunastu zależy od trwania związku z Nim. człowiek 
uwolniony od Legionu rozpoznaje znaczenie tej więzi, kiedy prosi Jezusa o pozwolenie dołączenia 
się do Niego, „aby z Nim mógł być” (Mk 5,18; por. Mk 5,37.40). pytania skierowane do piotra na 
dziedzińcu arcykapłana świadczą, że pytających interesuje tożsamość ucznia wynikająca z jego więzi 
z Jezusem: „czy ty z Nazarejczykiem byłeś [z] Jezusem?” (Mk 14,67).

16 Negatywną ocenę tej propozycji uwydatnia Marek, który rozwija ją w dwóch zdaniach wy-
jaśniających: „Nie wiedział bowiem, co ma odpowiedzieć, byli bowiem przelękli” (Mk 9,6). łukasz 
podaje ją jakby tylko na marginesie – w zwrocie imiesłowowym: „nie wiedząc, co mówi” (łk 9,33).

17 W drugiej ewangelii uczeń nazywa Go „rabbi” (r`abbi, w Mk 9,5), zaś w trzeciej – „nauczy-
ciel” (evpista,thj w łk 9,33). tak samo negatywnym odpowiednikiem pierwszego w tekście Marka 
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pozytywne znaczenie zwrotu skierowanego przez piotra do Jezusa. Wołacz „panie” 
(ku,rie) jest zwrotem używanym przez Jego uczniów (Mt 8,21.25; 14,28.30; 16,22; 
18,21; 26,22) albo przez potrzebujących pomocy dla siebie samych lub dla swoich 
bliskich (Mt 8,2.6.8; 9,28; 15,22.25.27; 17,15; 20,30.31.33), a nigdy nie pojawia 
się na ustach Jego przeciwników18 .

pozytywna wymowa propozycji piotra wyraża uznanie uczniów dla godności 
trzech rozmówców. Mateuszowa narracja uwydatnia zatem rozpoznany przez 
świadków przemienienia autorytet Mojżesza i eliasza19. Jego potwierdzeniem jest 
pojawienie się obłoku i głosu z nieba, który najpierw objawia godność ich roz-
mówcy jako Syna Bożego, a następnie wzywa uczniów, świadków przemienienia, 
do słuchania Jezusa.

2.3. „MOJŻeSZ pOLecił [...] pOZWOLił” (Mt 19,7.8)

Obie strony uczestniczące w sporze dotyczącym możliwości oddalenia żony 
powołują się na Mojżesza (Mt 19,3-12; Mk 10,2-12). W wersji Marka to odwołanie 
pojawia się zaraz po pytaniu faryzeuszów o to, czy wolno oddalić żonę. Odpowiedź 
na tak postawione pytanie mogłaby się wydawać oczywista, ponieważ według 
tory każdy mężczyzna po spełnieniu określonego warunku mógł dać swojej żonie 
list rozwodowy i odesłać ją z powrotem do jej domu rodzinnego (por. pwt 24,1). 
Odpowiedź nie jest jednak prosta, na co wskazują nieszczere intencje pytających, 
gdyż ich pytanie o możliwość oddalenia żony Marek i Mateusz nazywają kusze-
niem – wystawianiem na próbę. poddany próbie zaraz nie odpowiada im zaraz na 
tak motywowane pytanie.

W wersji Marka Jezus stawia pytanie o przykazanie wprowadzone przez Moj-
żesza: „co wam nakazał (evnetei,lato) Mojżesz?” (Mk 10,3). Z Jego pytaniem tylko 
pozornie zgadza się odpowiedź: „Mojżesz pozwolił (evpe,treyen) napisać dokument 
rozwodowy i oddalić” (Mk 10,4). różnica ta ujawnia, dlaczego pytanie faryzeu-

jest dida,skaloj, a drugi w ewangelii łukasza, w odróżnieniu od dida,skaloj (łk 6,40; 22,11), nie ma 
nigdy jednoznacznie pozytywnego znaczenia. Z jednej strony taki sposób zwracania się do Niego 
oznacza, że rozmówcy zewnętrznie uznają Jego autorytet, z drugiej wypowiedzi rozmówców często 
zdradzają braki we właściwym poznaniu Jego osoby lub ich relacji do Niego (Mk 4,38; 5,35; 9,17.38; 
10,17.20.35; 11,21; 13,1; łk 5,5; 8,24.45; 9,49).

18 W jednym przypadku jego niewystarczalność nie wynika z braku rozpoznania godności Je-
zusa, lecz z konieczności wyciągnięcia konsekwencji dla własnego postępowania, które ma polegać 
na wypełnianiu woli Jego Ojca (Mt 7,21-22).

19 W ewangelii Marka pojawienie się obłoku i głosu są oddzielone od wypowiedzi piotra, 
gdyż teofania ma na celu przede wszystkim usunięcie błędnego mniemania piotra o równorzędnej 
roli trzech rozmówców oraz o potrzebie ich materialnego przyjęcia. tej korekcyjnej funkcji nie ma 
teofania w pozostałych synoptykach, gdyż rozpoczyna się ona już w trakcie wypowiedzi apostoła: 
„Gdy jeszcze on mówił” (Mt 17,5); „Gdy on zaś to mówił” (łk 9,34). Zwłaszcza w tekście Mateusza 
uzupełnia ona propozycję piotra.
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szów jest nieszczere. Jezus bowiem oczekuje od nich, by przypomnieli sobie to, 
co nakazał im Mojżesz. Oni natomiast akcentują to, na co on zezwolił w kwestii 
pisma rozwodowego. ich dialog z Jezusem odsłania, że są zainteresowani nie tyle 
poznaniem woli Boga i podporządkowaniem się jej, ile utrzymaniem, czy nawet 
poszerzeniem własnej wolności. W wypowiedziach faryzeuszów odwołanie do 
Mojżesza nie jest traktowane jako nakaz właśnie ich zobowiązujący, a tylko jako 
koncesja udzielona nieokreślonym osobom. W pytaniu Jezusa pojawia się zaimek 
osoby „wam” (gr. ti, u`mi/n evnetei,lato Mwu?sh/jÈ), natomiast w odpowiedzi faryze-
uszów brakuje ich osobistego odniesienia do dyspozycji Mojżesza (gr. evpe,treyen 
Mwu?sh/j). Doniosłość wypowiedzi Mojżesza jako przykazania oraz wagę jego 
odniesienia do osób potwierdza następna wypowiedź Jezusa. Faryzeusze otrzymują 
wyjaśnienie, że przyczyną ustanowienia tego przepisu jest zatwardziałość ich serca 
(gr. pro.j th.n sklhrokardi,an u`mw/n e;grayen u`mi/n th.n evntolh.n tau,thn). postawa 
ta charakteryzowała lud na pustyni, który nie był posłuszny słowu Boga, przeka-
zanemu przez Mojżesza, mimo że widział znaki dokonywane zarówno w egipcie, 
jak i po wyjściu z niewoli20 .

W wersji Mateusza autorytet Mojżesza nie uległ osłabieniu przez pomniej-
szenie znaczenia jego wypowiedzi w wyniku jego redukcji z poziomu nakazu do 
koncesji. początek kontrowersji jest podobny. Faryzeusze występują z pytaniem 
o dopuszczalność oddalenia żony. W odpowiedzi Jezus wskazuje najpierw na wolę 
Stwórcy odnośnie do małżeństwa (Mt 19,4-6). reakcją słuchaczy na to nauczanie 
jest odwołanie się do Mojżesza. uwydatnia to czas teraźniejszy historyczny we 
wprowadzeniu do ich wypowiedzi: „mówią Mu (le,gousin auvtw/|)” (Mt 19,7a). 
także u Mateusza faryzeusze przytaczają treść dyspozycji bezosobowo w formie 
pytania o celowość rozporządzenia o oddaleniu żony. Wersja Marka różni się 
przedstawieniem go jako nakazu, a nie zaledwie jako pozwolenia: „Dlaczego więc 
Mojżesz nakazał dać dokument rozwodowy i oddalić?” (Mt 19,7b). Faryzeusze 
uznają więc autorytet prawodawcy, który zobowiązuje do określonego postępowa-
nia. Jednocześnie tę jego wiążącą dyspozycję przeciwstawiają nauczaniu Jezusa, 
a jego autorytet – argumentacji ich rozmówcy.

W wersji Marka odwołanie faryzeuszów do Mojżesza sformułowano podobnie 
jak replikę Jezusa w paraleli Mateusza: „Mojżesz z powodu zatwardziałości wa-
szego serca pozwolił wam oddalić wasze żony. Jednak od początku tak nie było” 
(Mt 19,8). Wypowiedź ta różni się od przedstawionej w tekście Marka relatywizacji 

20 termin ten występuje w greckich przekładach tekstów odnoszących się do wydarzeń z począt-
ku historii narodu wybranego (pwt 10,16; Syr 16,10). W odróżnieniu od podobnie nazwanej postawy 
faraona (Wj 4,21; 7,3 nn.) zatwardziałość izraelitów wędrujących przez pustynię nie była przypisana 
działaniu Boga. Oni byli całkowicie za nią odpowiedzialni, gdyż widzieli znaki w egipcie i podczas 
wyjścia z niewoli, a mimo to na pustyni nie byli posłuszni Bożym słowom przekazanym przez Moj-
żesza. W dłuższym zakończeniu ewangelii Marka termin „zatwardziałość serca” (sklhrokardi,a) 
występuje razem z „niewiarą” (avpisti,an). Zmartwychwstały zarzuca te braki uczniom, którzy nie 
uwierzyli pierwszym naocznym świadkom (Mk 16,11-14).
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nakazu Mojżesza, która polega na sprowadzeniu go przez faryzeuszów do rangi 
pozwolenia. Wypowiedź Jezusa przedstawia to postanowienie o dokumencie rozwo-
dowym jako uleganie Mojżesza ludowi niezdolnemu do przyjmowania pierwotnej 
woli Boga dotyczącej małżeństwa. uwzględnienie tej niezdolności przez Mojże-
sza nie jest ukazane jako pozytywna pedagogia. Jezus wiąże rozpad małżeństwa 
z najcięższym oskarżeniem o postawę, którą biblijna narracja o wyjściu z egip-
tu i wędrówce przez pustynię nazywa „zatwardziałością serca” (sklhrokardi,a). 
W ewangelii Mateusza autorytet Mojżesza nie tylko nie jest osłabiony, pomimo 
odwoływania się faryzeuszów do niego, ale przypomnienie jego postanowienia, 
dzięki wskazaniu przez Jezusa na przyczynę jego rozporządzenia o dokumencie 
rozwodowym, staje się oskarżeniem o najpoważniejszy grzech ludu wobec Boga.

2.4. „MOJŻeSZ rZekł” (Mt 22,24)

Na Mojżesza powołują się saduceusze w sporze dotyczącym zmartwychwstania 
ciał. ewangelie synoptyczne przedstawiają ich argumentację przeciw kontesto-
wanej przez nich prawdzie oraz udzieloną im natychmiast odpowiedź Jezusa (Mt 
22,23-33; Mk 12,18-27; łk 20,27-40). rozmówcy Jezusa powołują się na prawo 
zawarte w księgach przez nich uznawanych za słowo Boże. ich wywód opiera się 
na dyspozycji Mojżesza nakazującej wolnemu bratu zmarłego poślubienie wdo-
wy, jeśli z pierwszego małżeństwa nie było męskich potomków (pwt 15,5-10). 
W ten sposób pierworodny syn z drugiego małżeństwa, któremu nadawano imię 
zmarłego, był uważany za pełnoprawnego potomka pierwszego męża21. Na dopro-
wadzonym do skrajności przykładzie siedmiu braci, spośród których każdy, jeden 
po drugim, poślubia tę samą kobietę, usiłują wykazać przed Jezusem absurdalność 
wiary w zmartwychwstanie wobec konieczności rozstrzygnięcia tego, czyją żoną 
byłaby poślubiona kolejno przez siedmiu braci. Brak wzmianki na końcu perykopy 
o reakcji saduceuszów jest pośrednim uznaniem przez nich Jego odpowiedzi. Jej 
wyraźną afirmacją u Mateusza i Marka jest zastąpienie wzmianki o ich zejściu ze 
sceny przez pozytywną reakcję uczonego w piśmie na początku następnej perykopy 
(Mt 22,34; Mk 12,28).

różnice między dwoma ewangeliami synoptycznymi, dotyczące odwołania 
się przez saduceuszów do Mojżesza, są niewielkie. Marek i łukasz przytaczają 
jego imię dwukrotnie. Na samym początku, w odwołaniu się do prawa lewiratu, 
sformułowanie w obydwu synoptykach brzmi identycznie: „Nauczycielu, Moj-
żesz napisał nam” (Mk 12,19; łk 20,28). imię Mojżesza ponownie pojawia się 
pod koniec repliki Jezusa: „O umarłych, że powstają, nie czytaliście o krzewie 

21 prawo to było uzasadnione głównie koniecznością zapewnienia dziedziczenia ziemi w jednym 
rodzie (według Lb 27,1-11 prawo dziedziczenia przechodziło na córki w przypadku braku męskich 
potomków).
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w księdze Mojżesza, jak Bóg mu rzekł [...]?” (Mk 12,26); „Że powstają umarli, 
Mojżesz ujawnił tam, gdzie o krzewie” (łk 20,37). Obydwie wzmianki kojarzą 
imię Mojżesza z torą: pierwsza przez użycie czasownika „pisać”, druga przez 
odniesienie do konkretnego miejsca w piśmie świętym.

W ewangelii Mateusza odmienny charakter ma powoływanie się na Mojżesza. 
Jego imię pojawia się tylko na początku wypowiedzi oponentów Jezusa. Nie przed-
stawiają oni jego słów jako pisma, ale jako akt mowy: „Nauczycielu, Mojżesz rzekł” 
(Mt 22,24). Jego autorytet jest przeciwstawiony pozycji Jezusa uznawanego przez 
lud za nauczyciela – w ten sposób tytułowali go nawet sami saduceusze. tak samo 
jak wypowiedź Mojżesza, Mateusza wprowadza odpowiedź Jezusa: „Jezus rzekł 
im (o` VIhsou/j ei=pen auvtoi/j)” (Mt 22,29)22. tylko w pierwszej ewangelii perykopę 
zamyka wzmianka o uznaniu dla nauki Jezusa ze strony tłumów: „a usłyszawszy, 
tłumy zdumiewały się nad Jego nauką” (Mt 22,33). ta ich reakcja przypomina 
odzew słuchaczy kazania na Górze, którzy uznali nauczanie Jezusa z władzą za 
różniące się od nauki uczonych w piśmie (Mt 7,28). Natomiast tutaj okazuje się, 
że Jego przeciwnicy nie tylko nie mają racji, kiedy powołują się na autorytet Moj-
żesza, ale słuchający Jezusa uznają Jego naukę.

2.5. „Na kateDrZe MOJŻeSZa” (Mt 23,2)

Ostatnia wzmianka o Mojżeszu występuje w mowie Jezusa przeciw uczonym 
w piśmie i faryzeuszom. połączenie tych dwóch grup jest typowe dla ewangelii 
Mateusza23. choć wszyscy synoptycy w swoich ewangeliach umieszczają mowę 
Jezusa skierowaną przeciw skrybom, wygłoszoną podczas publicznej działalno-
ści w świątyni w Jerozolimie (Mt 23,1-36; Mk 12,37b-40; łk 20,45-47), to tylko 
Mateusz rozpoczyna ją od wzmianki o katedrze Mojżesza, na której zasiadają 
skrybi i faryzeusze. podczas gdy w narracji Marka postawę siedzącą kojarzy się 

22 Marek trochę inaczej wprowadza Jego replikę: „powiedział im Jezus (e;fh auvtoi/j o` VIhsou/j\)” 
(Mk 12,24).

23 W Mt 10 razy, Mk – 2; łk – 5. Na początku kazania na Górze Jezus wzywa swoich uczniów, 
aby ich sprawiedliwość odróżniała ich od postępowania uczonych w piśmie i faryzeuszów (Mt 5,20). 
Wymienieni są tylko raz w odwrotnej kolejności, gdy występują z zarzutem przeciw uczniom, którzy 
nie zachowują tradycji starszych, zaniedbując zwyczaj obmywania rąk przed posiłkami (Mt 15,1-2; 
par. Mk 7,1-5). ten odwrócony porządek odpowiada charakterystycznemu dla faryzeuszów zaintere-
sowaniu kwestiami związanymi z obowiązywaniem prawa: bliskością do celników i grzeszników (Mt 
9,11), zachowaniem postu (Mt 9,14), przestrzeganiem szabatu (Mt 12,2.14), nauczaniem o czystości 
(Mt 15,12) i kwestią rozwodu (19,3). uczeni w piśmie i faryzeusze żądają od Jezusa znaku (Mt 12,38). 
pozostałe wzmianki ograniczają się do ostrzeżeń Jezusa przed tymi dwiema grupami. Na początku 
są wymienieni jako osoby zajmujące miejsce na katedrze Mojżesza (Mt 23,2), a następnie jako gru-
py, przeciw którym kieruje sześciokrotne biada (Mt 23,13.15.23.25.27.29). ten zestaw wzmianek 
pokazuje, że zdecydowana ich większość pojawia się w słowach Jezusa.
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głównie z rolą nauczyciela24, w Mateuszowych wypowiedziach Jezusa wyraża za-
równo funkcję nauczycielską (Mt 5,1; 13,1)25, jak i sądowniczą (Mt 19,28; 25,31)26 . 
Miejsca po prawej i lewej stronie Jezusa w Jego królestwie oznaczają najwyższe 
wyróżnienie osób na nich zasiadających (Mt 20,21.23).

Zwrot, który określa pozycję zajmowaną przez uczonych w piśmie i faryzeu-
szów, warto dosłownie przetłumaczyć, by zauważyć emfazę obecną w tekście ory-
ginalnym: „Na Mojżesza katedrze usiedli” (evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj evka,qisan) 
(Mt 23,2). przydawka dopełniaczowa, która jest umieszczona przed wyrazem przez 
nią określanym, podkreśla autorytet nauczycieli: zajmują oni miejsce przynależ-
ne Mojżeszowi, który posiada władzę nauczycielską i sądowniczą27. Wyrażenie 
„katedra Mojżesza” może być nazwą wyposażenia synagogi: ozdobnego krzesła 
ustawionego w pobliżu zwoju tory. Bardziej prawdopodobne jest znaczenie me-
taforyczne autorytetu nauczycielskiego tych, którzy podczas liturgii synagogalnej 
mieli prawo do zajmowania tego miejsca28. pozycja wskazana na początku mowy 
Jezusa oznacza, że Jego oskarżenie, które jest skierowane przeciwko członkom 
dwóch grup judaizmu, dotyczy nie dopiero ich szczególnych uchybień wymienio-
nych w następnych wersetach, ale już samego odwoływania się do nauczycielskiego 
autorytetu wywodzonego bezpośrednio od Mojżesza.

24 Fizyczna postawa nauczającego przypomina o roli Jezusa jako nauczyciela, uwydatnionej 
właśnie w drugiej ewangelii. przedstawiając uczonych w piśmie, którzy kontestują Jego władzę od-
puszczania grzechów, ewangelista zauważa, że zajmowali oni postawę siedzącą (Mk 2,6). W pierwszej 
wzmiance na temat uczonych w piśmie przedstawia ich jako nauczycieli przeciwstawionych Jezusowi 
nauczającemu z władzą (Mk 1,22). W bezpośrednim kontekście porównania między nauczycielami 
są wymienieni czterej uczniowie zadający pytania o przyszłość. Jezus powołuje ich jako pierwszych 
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Mk 1,16-20). Siedząc w łodzi, naucza w przypowieściach o pa-
nowaniu Bożym (Mk 4,1). W reakcji na dyskusję uczniów na temat tego, kto z nich jest pierwszy, 
znowu zajmuje pozycję siedzącą i naucza o warunkach pierwszeństwa (Mk 9,35). prośba o miejsca 
siedzące w Jego chwale zostaje odrzucona, ponieważ decydowanie o takim wywyższeniu należy tylko 
do Boga (Mk 10,37.40). Naturę Jego władzy, różniącej się od panowania zdobywanego przemocą, 
ukazuje początek opisu Jego działalności w Jerozolimie – wjeżdża On do niej jako król pokorny, 
siedząc na osiołku (Mk 11,7). Ostateczne zwycięstwo nad przeciwnikami zależy wyłącznie od Boga 
– odnosząc się do nauki uczonych w piśmie o pochodzeniu Mesjasza, cytuje psalm przedstawiający 
zwycięstwo polegające na złożeniu przeciwników u stóp zasiadającego po prawicy Boga (Mk 12,36). 
po wniebowstąpieniu zasiadł po prawicy Boga (Mk 16,19). Na temat znaczenia tej postawy oraz 
różnicy między czasownikiem kaqh/sqai a kaqi,zein zob. a. Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. 
Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, katowice: Wydawnictwo uś 2002, s. 75.

25 W tych miejscach występują dwa terminy bliskoznaczne: kaqi,zein oraz kaqh/sqai .
26 W tych miejscach terminy wymienione w poprzednim przypisie pojawiają się w odwrotnej 

kolejności.
27 podobnie Jezus odróżnia „bluźnierstwo [odnośnie do] Ducha” od wszystkich innych grzechów 

i bluźnierstw (Mt 12,31), zaś mieszkańcy Nazaretu rzekome pochodzenie Jezusa jako syna cieśli (Mt 
13,55).

28 por. a. paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza: rozdziały 14–28. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, cz. 2, częstochowa: edycja św. pawła 2008, s. 389.
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3. pODSuMOWaNie

ewangelia Mateusza podkreśla różnicę między Jezusem nauczającym a współ-
czesnymi Mu nauczycielami. kontrast ten ujawnia się w tekstach wzmiankujących 
o Mojżeszu. Nauczanie Jezusa, uznane przez słuchaczy za nauczanie z władzą, łączy 
się z cudem, który umożliwia trędowatemu wypełnienie polecenia Mojżesza (Mt 
7,28–8,4). podczas przemienienia Jezusa, jeszcze przed pojawieniem się obłoku, 
uczniowie rozpoznają Jego wysoką pozycję dzięki ukazaniu się Mojżesza i eliasza, 
a głos Ojca z obłoku przynosi pozytywne uzupełnienie tego ich poznania, gdyż 
przedstawia Jego najwyższą godność: ogłasza Go swoim Synem (Mt 17,1-13). 
autorytet Mojżesza jest uznany zarówno przez faryzeuszów, którzy przedstawiają 
jego rozporządzenie o dokumencie rozwodowym jako zobowiązujący nakaz, jak 
i przez Jezusa, który ten przepis wykorzystuje do oskarżenia ich o opór wobec 
pierwotnej woli Stwórcy w kwestii małżeństwa (Mt 19,1-9). Saduceusze wprawdzie 
rozpoczynają swoje wystąpienie przeciw Jezusowi od powołania się na regulację 
wprowadzoną przez Mojżesza, to jednak tłumy, które są świadkami tego sporu, 
uznają naukę kontestowanego Jezusa (Mt 22,23-33). Ostatnia wzmianka o Mojże-
szu w ewangelii Mateusza potwierdza, że przedmiotem krytyki Jezusa nie są tylko 
pojedyncze kwestie doktrynalne czy uchybienia moralne, ale na jej zasadniczą treść 
składają się podnoszone przez przeciwników Jezusa roszczenia do nauczania, które 
powołuje się na autorytet Mojżesza (Mt 23,1-39).

Jeśli nawet większość z powyższych fragmentów ma paralele w pozostałych 
ewangeliach synoptycznych, to najwyraźniej właśnie Mateuszowe wzmianki 
o Mojżeszu ukazują kontrast między Jezusem a osobami powołującymi się na au-
torytet proroka starego przymierza. Nigdzie i przez nikogo w ewangelii Mateusza 
ten autorytet nie jest pomniejszony ani zrelatywizowany. innymi słowy, spośród 
ewangelistów najmocniej Mateusz akcentuje zarówno bezwzględny autorytet Moj-
żesza, jak i całkowitą niesprzeczność jego wypowiedzi z nauczaniem Jezusa. em-
faza ta – wobec kontestacji pochodzącej od nauczycieli żydowskich – przekonuje 
pierwszych chrześcijan, że Mojżesza i jego słów nie można przeciwstawiać nauce, 
która była głoszona przez Jezusa i została przyjęta przez Jego uczniów.

„Nie jak ich uczeni w piśmie” (Mt 7,29). 
autorytet Mojżesza i Jezusa według Mateusza

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

W przedmowie do dokumentu papieskiej komisji Biblijnej Naród żydowski i jego 
Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej pierwszy cytat biblijny zwraca uwagę na różnicę 
między nauczaniem Jezusa, które ma za podstawę Jego osobisty autorytet, a analogiczną 
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działalnością uczonych w piśmie: „uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w piśmie” (Mk 1,22). kard. Józef ratzinger, autor przedmowy, stwierdza, że szczególnie 
ewangelia Mateusza uwydatnia ten charakter Jego nauczania. artykuł przedstawia analizę 
fragmentów tej ewangelii, które wzmiankują Mojżesza (Mt 8,4; 17,3.4; 19,7.8; 22,24; 
23,2). W tym studium szczególną uwagę zwraca się na ich interpretację w bezpośrednim 
kontekście w tej ewangelii oraz na ich porównanie z paralelnymi tekstami w pozostałych 
ewangeliach synoptycznych. konkludując, można stwierdzić, że znaczenie słów Mojżesza 
nie jest pomniejszone, kiedy są one przytaczane w sporach między Jezusem a Jego ży-
dowskimi przeciwnikami. W ten sposób autorytet Jego nauczania, który wyłania się z tych 
tekstów, zostaje potwierdzony.

Słowa kluczowe: analiza narracyjna, chrystologia Mateusza, Mojżesz, judaizm.

“Not as their Scribes” (Mt 7:29). 
the authority of Moses and Jesus according to Matthew

S u m m a r y

the first biblical citation, in the preface of the pontifical Biblical commission’s docu-
ment: The Jewish People and their Sacred Scriptures in the Christian Bible, calls attention 
to a difference between Jesus’ teaching, which is founded on His personal authority, and 
the corresponding activity of the scribes: “He taught them as one having authority, and not 
as the scribes” (Mk 1:22). card. Joseph ratzinger, the author of the preface, affirms that in 
particular the Gospel of Matthew highlights this character of His teaching. the paper offers 
a synchronic analysis of the passages in this Gospel mentioning Moses (Mt 8:4; 17:3.4; 
19:7.8; 22:24; 23:2). in this study special attention is given to their interpretation in the 
immediate context in the Gospel and to the comparison with the parallel texts in the other 
Synoptic Gospels. its conclusion is that the significance of Moses’ words is not diminished 
when they are quoted in the controversies between Jesus and His Jewish opponents. in this 
way, the authority of His teaching that emerges from these texts is confirmed.

Keywords: narrative analysis, christology of Matthew, Moses, Judaism.

„Nicht wie die Schriftgelehrten” (Mt 7,29). 
Die autorität von Mose und Jesus nach Matthäus

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

im Vorwort zum Dokument der päpstlichen Bibelkommission: Das jüdische Volk und 
seine heilige Schrift in der christlichen Bibel, verweist das erste biblische Zitat auf den 
unterschied zwischen der Verkündigung Jesu, deren Basis seine eigene autorität ist, und der 
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analogen tätigkeit der Schriftgelehrten: „er lehrte sie als einer, der Vollmacht hat und nicht 
wie die Schriftgelehrten“ (Mk 1,22). kard. Joseph ratzinger, der autor dieses Vorwortes, 
stellt fest, dass besonders das Matthäusevangelium diesen charakter der Verkündigung 
Jesu hervorhebt. Der autor präsentiert eine analyse der Fragmente dieses evangeliums, 
welche auf Mose verweisen (Mt 8,4; 17,3.4; 19,7.8; 22,24; 23,2). in diesem Studium wird 
der interpretation in ihrem unmittelbaren kontext sowie dem Vergleich mit den übrigen 
synoptischen texten eine besondere aufmerksamkeit geschenkt. Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass die Bedeutung der Worte des Moses nicht gemindert wird, wenn sie 
herangezogen werden in den kontroversen zwischen Jesus und seinen jüdischen Gegen-
spielern. auf diese Weise wird die autorität der Lehre Jesu, die in den texten sichtbar ist, 
bestätigt.

Schlüsselworte: Narrationsanalyse, die matthäische christologie, Moses, Judaismus.
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kS. LeSZek MiSiarcZyk

ŻyDZi i JuDaiZM 
 W DIALOGU Z ŻYDEM TRYFONEM 

 JuStyNa MęcZeNNika

W badaniach nad stosunkiem chrześcijan do judaizmu w pierwszych wiekach 
kościoła mieliśmy do czynienia przez długie lata z dwoma błędnymi podejściami. 
Z jednej strony zwłaszcza badacze chrześcijańscy, opierając się na wyrwanych 
z kontekstu fragmentach Nowego testamentu, chętnie obwiniali wszystkich Ży-
dów za zabicie Jezusa, a także mocno akcentowali tzw. teorię substytucji, wedle 
której wyznawcy judaizmu, nie uznając Jezusa za obiecanego Mesjasza, odpadli 
od przymierza z Bogiem, przestali być narodem wybranym, a ich miejsce zajęli 
uczniowie chrystusa. Z jednej strony zapominano o tym, że ten sam św. paweł 
pisał w Liście do rzymian, iż dary wybraństwa Bożego są nieodwołalne, a Żydzi 
pozostają nadal narodem wybranym. Z drugiej, środowisko badaczy żydowskich 
już w okresie międzywojennym, a jeszcze intensywniej po doświadczeniach ii 
wojny światowej oskarżało chrześcijan o tworzenie od samego początku powsta-
nia kościoła klimatu antysemityzmu i wrogości do Żydów, co zaowocowało – ich 
zdaniem – tragedią Shoah1. W takim podejściu zapomina się, że antysemityzm 
jest kategorią współczesną i błędem metodologicznym będzie aplikowanie jej do 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie należy raczej mówić o antyjudaizmie 
motywowanym jednak wyraźnie niechęcią religijną, a nie rasową do Żydów.

W takim kontekście każda z grup inaczej patrzyła i interpretowała zarówno całą 
wczesnochrześcijańską literaturę Adversus Iudaeos, jak i Dialog z Żydem Tryfonem 
Justyna. Dla pierwszych traktat potwierdza od początku chrześcijańskie spojrzenie 
na judaizm jako religię opartą na prawie, które wraz z przyjściem chrystusa straciło 
moc zbawczą, a jego miejsce zajęła wiara w Jezusa chrystusa, Mesjasza i Syna 

1 por. D. rokeach, Jews, Pagans and Christian in Conflict, Jerusalem–Leiden: Magnes press, 
Hebrew university 1982; H. remus, Justin Martyr’s Argument with Judaism, w: S.G. Wilson (ed.), 
Anti-Judaism in Early Christianity, Vol. 2, Waterloo: Wilfrid Laurier university press 1986, s. 59-80; 
W. Nichols, Christian Antisemitism, Northvale: Jason aronson 1992; L.H. Feldman, Jew and Gentile 
in Ancient World, princeton: princeton university press 1993; c. Setzer, Jewish Responses to Early 
Christians: History and Polemics 30–150 C. E., Minneapolis: Fortress press 1994; M.S. taylor, 
Anti-Judaism and Early Christian Identity, Leiden: Brill 1994; r. Halvik, The Struggle for Scripture 
and Covenant, tübingen: Mohr Siebeck 1996.
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Bożego. Dla drugich Dialog jest jednym z najwcześniejszych tekstów wczesno-
chrześcijańskich, który potwierdza powstały wcześnie i rozwijany właśnie w ii 
wieku antysemityzm i antyjudaizm chrześcijański. uważam, że obydwa podejścia 
nie oddają właściwego charakteru relacji pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem 
w ii wieku i zbyt jednostronnie interpretują zarówno dzieło Justyna, jak i inne 
teksty antyjudaistyczne2. W niniejszym artykule pomijam analizę innych tekstów 
i koncentruję się tylko na dziele Justyna.

Najnowsze badania nad Dialogem Justyna pokazały, że dzieło jest polemiką 
z trzema zagrożeniami dla chrześcijaństwa ii wieku: z filozofią pogańską (Prolog, 
rozdziały 1–8), marcjonizmem i judaizmem (reszta tekstu). W Prologu, uznawanym 
za najbardziej filozoficzną część pisma, Justyn, przekonany przez tajemniczego 
starca (albo sam Logos) nad brzegiem morza, będzie głosił, że w filozofii pogańskiej 
opartej na poznaniu rozumowym nie znajduje się pełnia prawdy, a jedynie semina 
Verbi albo semina veritatis. Jeśli zaś filozofowie odkryli jakieś ziarna prawdy, ob-
jawił im je tak naprawdę Logos rozsiany (Logos spermatikos), który najpełniej ob-
jawił się w chrystusie. W Nim jest pełnia prawdy, a dostęp do niej daje tylko wiara 
w Jezusa jako obiecanego Mesjasza i Syna Bożego. Drugim wielkim zagrożeniem 
dla chrześcijaństwa ii wieku była nauka Marcjona, który odrzucał Stary testament 
jako bezużyteczny dla chrześcijan. W tym kontekście Justyn przedstawia się nam 
jako obrońca Starego testamentu i już ten fakt pokazuje, że błędne jest czynienie 
z niego zaciekłego wroga judaizmu antycznego. trzecim zagrożeniem był wpływ 
wyznawców judaizmu, którzy nawet gdy stawali się chrześcijanami, nadal głosili 
konieczność zachowywania wszystkich przepisów prawa Mojżeszowego, nawet 
przez etnochrześcijan pochodzących z pogaństwa, a także trzymanie się judaistycz-
nej interpretacji Starego testamentu. W polemice z judaizmem Justyn przekonuje, 
że tylko chrześcijańska interpretacja Starego testamentu jest poprawna i jako 
jedyna właściwa, natomiast judaistyczna powinna być odrzucona. prawda, której 
Justyn poszukiwał tak długo i namiętnie, nie znajduje się w filozofii, lecz w piśmie 
świętym. prawdą pisma świętego jest osoba Jezusa chrystusa, Mesjasza, Syna 
Bożego, którego przyjście zapowiada Stary testament właściwie odczytany, a Nowy 
testament jest zapisem wypełnienia się tych proroctw. W ten sposób chrystus 
jest – według naszego autora – pełnią prawdy zarówno dla pogan poszukujących 
jej w filozofii, jak i dla Żydów niewłaściwie rozumiejących objawienie starote-
stamentalne3. polemika z filozofią pogańską wykracza poza tematykę niniejszego 
opracowania, dlatego zostanie pominięta4, a w dalszej części skoncentruję się na 
polemice Justyna z marcjonizmem i judaizmem.

2 por. B.Z. Bokser, Justin Martyr and the Jews, „Jewish Quarterly review” 64 (1973/74), 
s. 97-122, 204-211; D. rokeach, Justin Martyr and the Jews, Leiden: Brill 2002.

3 por. L. Misiarczyk, Wstęp, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, 
Warszawa: Wydawnictwo ukSW 2012, s. 119-157, zwłaszcza s. 134-135.

4 istnieje na ten temat bardzo bogata literature, do której odsyłam wszystkich zainteresowa-
nych: D. Bourgeois, La sagesse des Ancienes dans le mystere du Verbe, Evangile et philosophie 



 ŻyDZi i JuDaiZM W DiaLOGu Z ŻyDeM tryFONeM JuStyNa MęcZeNNika   67

JuStyNa OBrONa StareGO teStaMeNtu

W badaniach nad chrześcijaństwem antycznym od dawna już słusznie podkreśla 
się, że problem Starego testamentu, obok relacji do filozofii pogańskiej, stanowił 
centrum sporu w ii wieku5. Jego specyfika polegała na tym, że był on jednocześ-
nie problemem wewnętrznym chrześcijaństwa w polemice z marcjonizmem i ze-
wnętrznym w sporze z judaizmem. Marcjonizm, jak wiemy, wpisywał się w nurt 
rozwijających się w kościele ii wieku i na jego obrzeżach ruchów gnostyckich, 
które charakteryzowały się dwoma elementami: dualizmem i głoszeniem zbawie-
nia poprzez wiedzę (gnosis) ezoteryczną zarezerwowaną tylko dla wybranych6 . 
Marcjon stosuje zasadę dualizmu do rozumienia Boga, przyjmując istnienia Boga 
sprawiedliwego Starego testamentu, Stwórcę i prawodawcę oraz Boga dobrego 
i miłosiernego, który posyła Jezusa chrystusa, aby wyzwolił ludzi z niewoli prawa. 

chez Saint Justin philosophe et martyr, paris: téqui 1981; V. Deroche, La penseé de Justin: la 
philosophie chemin vers le Christ, „axes” 14 (1982), s. 11-20; É. Des places, Platonisme moyen et 
apologétique chétienne au II siecle ap. J.-C. Numénius, Atticus, Justin, w: e.a. Livingstone (ed.), 
Studia Patristica, Vol. 15, Berlin: peeters publishers 1984, s. 432-441; c.J. De Vogel, Problems con-
cerning Justin Martyr. Did Justin find a certain continuity between Greek Philosophy and Christian 
Faith?, „Mnemosyne” 31 (1978), s. 360-388; tenże, Der sog. Mittelplatonismus, überwiegend eine 
Philosophie der Diesseitigkeit? w: H.D. Blume, F. Mann (Hrsg.), Platonismus und Christentum. 
Festschrift für H. Dörrie, Münster: aschendorff 1983, s. 277-302; M.J. edwards, On the Platonic 
Schooling of Justin Martyr, JtS 42 (1991), s. 17-34; M.J. edwards, Justin’s Logos and the Word of 
God, „Journal of early christian Studies” 3 (1995), s. 261-280; e.r. Goodenough, The Theology of 
Justin Martyr. An Investigation into the Concepts of Early Christian Literature and Its Hellenistic 
and Judaistic Influences, Jena: Frommann 1923 (reprint amsterdam: philo press 1968); r. Holte, 
Logos Spermatikos. Christianity and Ancient Philosophy according to St. Justin’s Apologies, „Scripta 
theologica” 12 (1958), s. 109-158; N. Hyldahl, Philosophie und Christientum. Eine Interpretation 
der Einleitung zum Dialog Justinus, kopenhagen: prostant apud Munksgaard 1966; r. Joly, Chris-
tianisme et Philosophie. Etudes sur Justin et les Apologistes grecs du II siecle, Bruxelles: persée 
1973; L. Misiarczyk, Teologia wcielenia u apologetów greckich, Voxp 20 (2000), z. 38-39, s. 41-70; 
tenże, Apologetyka wczesnochrześcijańska, w: tenże, Pierwsi apologeci greccy (BOk 24), tłum. 
L. Misiarczyk, kraków: Wydawnictwo M 2004, s. 11-91; tenże, Justyn Męczennik. Wstęp, w: tenże, 
Pierwsi apologeci greccy, s. 151-206; e.F. Osborn, Justin Martyr, tübingen: Mohr Siebeck 1973; 
B. Studer, Der apologetische Ansatz zur Logos-Christologie Justins des Märtyrers, w: Kerygma und 
Logos. Fest. C. Andresen, Göttingen: Vandenhoeck und ruprecht 1979, s. 435-448; J.H. Waszink, 
Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos Spermatikos, „Jahrbuch für antike und christentum” 1 
(1964), s. 380-390; J.c.M. van Winden, Le christianisme et la philosophie. Le commencement du 
dialogue entre la foi et la raison, w: Kyriakon. Fest. J. Quasten, Vol. 1, Münster: aschendorff 1970, 
s. 205-213; tenże, An Early Christian Philosopher. Justin Martyr’s Dialogue with Trypho. Chapters 
I to IX, Leiden: Brill 1971; tenże, Le portrait de la philosophie grecque dans Justin, Dialogue I,4-5, 
„Vetera christianorum” 31 (1971), s. 181-190.

5 por J. Daniélou, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Bologna: il Mulino 1974, s. 241.
6 por. H. Jonas, The Gnostic Religion, Boston: Beacon press 1968; W. Myszor, „Anapausis” 

w teologii chrześcijańskich gnostyków, Warszawa: atk 1985.
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Jezus zostaje skazany na śmierć przez Boga sprawiedliwego Starego testamentu, 
ale poprzez swoje zmartwychwstanie wyzwala ludzkość, dając jej siłę do ciągłego 
wyzwalania się z zależności od Boga sprawiedliwego poprzez abstynencję sek-
sualną i posty. W takim kontekście bardzo szybko pojawia się pytanie o wartość 
Starego testamentu dla chrześcijan i ich kanon biblijny. choć wszystkie sekty 
gnostyckie albo odrzucały całkowicie Stary testament, albo poprzez sobie właś-
ciwą interpretację księgi rodzaju proponowały alternatywną historię zbawienia, 
całkowicie przeciwną tej, która stanowi istotę przesłania biblijnego7. Marcjon 
radykalizuje jeszcze bardziej poglądy innych grup gnostyckich, odrzucając en bloc 
Stary testament, natomiast z Nowego testamentu przyjmuje tylko teksty oczysz-
czone z elementów nauki Starego testamentu, czyli ewangelię łukasza i dziesięć 
Listów św. pawła z wyjątkiem Listów pasterskich i Listu do Hebrajczyków. Jak 
widzimy, Marcjon, prawdopodobnie na użytek swojego kościoła, stworzył swój 
własny kanon ksiąg świętych, którego jedynym kryterium kanoniczności była 
zgodność pisma z wcześniej przyjętymi założeniami dualizmu oraz opozycji po-
między Starym a Nowym testamentem. Marcjonici i pozostałe sekty gnostyckie, 
stawiając w centrum problem Starego testamentu i jego interpretacji, zmuszają 
kościół antyczny do zajęcia się zarówno kwestią kanonu, tradycji, reguły wiary, 
jak i określeniem zasad jego chrześcijańskiej interpretacji.

Wprawdzie bardziej systematyczną polemikę z Marcjonem rozwiną w okresie 
późniejszym ireneusz i tertulian, to jednak Justyn jako pierwszy podjął krytykę 
gnostyckiej wizji historii zbawienia w swoim traktacie Przeciw Marcjonowi, który 
– niestety – nie dotrwał do naszych czasów. Do tego dzieła odwołuje się ireneusz 
w swoim traktacie Adversus Haereses (V,26,2), stąd nie mamy wątpliwości, że 
napisał je Justyn: „Słusznie twierdzi Justyn w traktacie Przeciw Marcjonowi, że nie 
uwierzyłby nawet samemu panu, gdyby głosił Boga innego od Stwórcy”8. tertulian 
natomiast napisał dzieło przeciw Marcjonowi o dokładnie takim samym tytule 
Przeciw Marcjonowi, które pozostaje dla nas do dzisiaj podstawowym źródłem 
rekonstrukcji historii i doktryny Marcjona9. W tekstach Justyna, które zachowały się 
do naszych czasów, czyli 1 i 2 Apologii i Dialogu z Żydem Tryfonem, znajdujemy 
fragmenty, w których krytykuje on zarówno gnostyków, wymieniając konkretne 
sekty gnostyckie, jak i marcjonitów. W 1 Apologii powstałej w latach 138–139 
znajduje się bardzo wyraźna i jednoznaczna krytyka Marcjona i jego nauki:

Wreszcie niejaki Marcjon z pontu, który do dziś jeszcze żyje i naucza swoich zwolenni-
ków, iż należy wierzyć w jakiegoś innego Boga, większego od Boga, Stwórcy wszyst-
kiego. On to właśnie, dzięki pomocy demonów, doprowadził ludzi wszystkich narodów 

7 por. M. Simonetti, Note sull’interpretazione gnostica dell’Antico Testamento, „Vetera chris-
tianorum” 9 (1972), s. 331-359 i „Vetera christianorum” 10 (1973), s. 103-126.

8 ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses V,26,2 (Sch 153), paris 1969, s. 334.
9 por. tertulian, Przeciw Marcjonowi, tłum. zbiorowe S. kalinkowski, W. Myszor, k. Obrycki, 

S. ryznar, e. Stanula, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa: atk 1993.



 ŻyDZi i JuDaiZM W DiaLOGu Z ŻyDeM tryFONeM JuStyNa MęcZeNNika   69

do tego, by bluźnili i zaprzeczali, że Stwórca wszystkiego jest Bogiem, a wyznawali, 
że istnieje jakiś bóg większy, który [większe] od tamtego [uczynić miał dzieła]10 .

W tym fragmencie po pierwsze Justyn potwierdza, że w czasie, gdy pisał swoje 
dzieło, Marcjon jeszcze żył i nauczał swoich zwolenników. po drugie, opisuje nam 
dwa elementy jego nauki: istnieje jakiś inny Bóg, rzekomo większy od Stwórcy 
wszechrzeczy, oraz zaprzeczanie, że Stwórca wszystkiego jest Bogiem. Wydaje 
się, że nie chodzi tutaj o jakieś konkretne bluźnierstwa wypowiadane pod adresem 
Boga, Stwórcy wszystkiego, ale – według Justyna – już samo zaprzeczanie przez 
zwolenników Marcjona bóstwu Stwórcy jest takim właśnie bluźnierstwem.

podobny fragment znajdujemy w 1 Apologii 58,1-2:
Wzbudziły ponadto owe złe demony, jak powiedziałem, Marcjona z pontu, który 
jeszcze dziś zaprzecza, jakoby Stwórca wszystkich rzeczy niebieskich i ziemskich był 
Bogiem, a zapowiedziany przez proroków chrystus Jego Synem, lecz głosi jakiegoś 
innego boga obok Stwórcy wszechrzeczy, jak również innego syna. tenże Marcjon 
posiada licznych zwolenników, którzy szydzą z nas i zachowują się, jakby tylko oni 
znali prawdę, nie przedstawiają jednak żadnych sensownych argumentów na popar-
cie swoich twierdzeń, ale owce porwane przez wilka bezmyślnie podążają na pastwę 
bezbożnych nauk i demonów11 .

W tym fragmencie Justyn, podobnie zresztą jak we wcześniejszym, dopatruje się 
działania demonów w głoszeniu błędnych nauk przez Marcjona. powtarza tutaj 
również, że zaprzecza on bóstwu Stwórcy wszechrzeczy, ale pojawia się także 
nowy element jego nauki: zaprzeczanie, że chrystus jest zapowiedzianym przez 
proroków Mesjaszem i Synem Bożym. Marcjon głosi istnienie jakiegoś innego 
Boga i jego syna, innego od chrystusa. Dalej Justyn dodaje, że posiada on licznych 
zwolenników, którzy wyśmiewają chrześcijan i twierdzą, iż posiadają pełną prawdę, 
ale nie przedstawiają żadnych racjonalnych argumentów za swoją nauką. Niektórzy 
chrześcijanie bezkrytycznie przyjmują jego bezbożne nauki i w ten sposób wydają 
się na pastwę demonów.

W Dialogu z Żydem Tryfonem 35,4-6 zachowała się natomiast krytyka zarówno 
gnostyków, jak i marcjonitów:

a zatem było i jest, przyjaciele, wielu ludzi, którzy, choć przychodzą w imię Jezusa, to 
jednak nauczają wypowiadać i czynić rzeczy bezbożne i bluźniercze. My zaś nazywamy 
ich od imienia tego, od którego początek wzięło każde nauczanie i poznanie. każdy 
z nich na swój sposób naucza bluźnierstw przeciw Stwórcy wszystkiego i chrystusowi, 
którego przyjście On przepowiedział, a także przeciw Bogu abrahama, izaaka i Jakuba. 

10 Justyn Męczennik, 1 Apologia 26,5, ed. M. Marcovich, Iustyni Martyris Apologiae pro 
Christianis (ptS 38), Berlin–New york: Walter de Gruyter 1994, s. 70 (tłum. L. Misiarczyk); tenże, 
1 Apologia, w: L. Misiarczyk, Pierwsi apologeci greccy, s. 225.

11 tenże, 1 Apologia 58,1-2 (ptS 38), s. 114; BOk 24, s. 248-249.
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a z nimi nie mamy wspólnego, uznajemy ich za ateistów, bezbożników, niegodziw-
ców i niesprawiedliwych, którzy zamiast oddawać cześć Jezusowi, wyznają Go tylko 
z imienia. Nazywają samych siebie chrześcijanami tak jak poganie, którzy wypisują 
imię Boga na dziełach rąk ludzkich, a potem biorą udział w obrzędach bezbożnych 
i niegodziwych. Są wśród nich tacy, którzy nazywają się Marcjonici, inni karpokra-
tianie, inni Walentynianie, inni Bazylidianie, inni Saturnilianie, a inni jeszcze inaczej, 
każdy od imienia twórcy swojej nauki […]12 .

W tym fragmencie Justyn mocno akcentuje fakt, że różne grupy gnostyckie podają 
się za chrześcijan, ale wypaczają naukę chrześcijańską, nauczając rzeczy bezboż-
nych i bluźnierczych. chrześcijanie nazywają ich od imienia ich założycieli. Wszy-
scy oni nauczają bluźnierstw przeciw Stwórcy wszechrzeczy, Jego chrystusowi, 
a także Bogu abrahama, izaaka i Jakuba. Ostatni dodatek niewątpliwie pojawia 
się dlatego, że interlokutorem Justyna jest Żyd, dla którego to określenie miało 
ogromne znaczenie. Nasz autor utożsamia oczywiście Boga, Stwórcę wszechrzeczy, 
z Bogiem abrahama, izaaka i Jakuba. Justyn dodaje, że prawdziwi chrześcijanie 
uznają gnostyków za bezbożników i niegodziwców, gdyż powołują się oni tylko 
na imię Jezusa i chcą być uznawania za Jego uczniów, ale tak naprawdę nie oddają 
Mu prawdziwej czci. prawdziwi chrześcijanie nie chcą mieć z nimi nic do czy-
nienia. Justyn porównuje ich do pogan, którzy ubóstwiają wytwory rąk ludzkich, 
a potem składają im hołd w swoich obrzędach. Na końcu wreszcie wymienia ich 
imiennie: Marcjonici, karpokratianie, Walentynianie, Bazylidianie, Saturnilianie 
i inni. łatwo wyczuwa się we fragmentach zarówno z 1 Apologiii, jak i z Dialo-
gu postawę apologetyczną Justyna, który proponuje zarówno władzy Imperium 
Romanum, jak i Żydom, aby odróżniać prawdziwych chrześcijan, czcicieli Boga 
Stwórcy i jednocześnie Boga abrahama, izaaka i Jakuba, oraz Jezusa chrystusa 
i Syna Bożego od sekt gnostyckich, których członkowie powołują się, co prawda, 
na imię Jezusa, ale wypaczają naukę chrześcijańską. Justyn zdecydowanie odcina 
się od nich z uwagi na to, że z zewnątrz traktowano wszystkich chrześcijan razem 
i postrzegano zapewne nauczanie i czyny gnostyków jako chrześcijańskie. Jeśli zaś 
chodzi o Marcjona i jego naukę, to zarówno w 1 Apologii, jak i w Dialogu Justyn 
krytykuje jego dualizm w patrzeniu na Boga i przyjmowanie istnienia jakiegoś 
innego, większego boga od Stwórcy wszechświata i innego chrystusa.

Widzimy więc, że choć nie zachował się traktat Justyna Przeciw Marcjonowi 
ani Przeciw wszystkim herezjom13, które były skierowane bezpośrednio przeciw 
gnostykom i marcjonitom, nie ulega wątpliwości, że również Dialog jako całość 

12 tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 35,4-6; ed. M. Marcovich, Iustyni Martyris Dialogus cum 
Tryphone (ptS 47), Berlin–New york: Walter de Gruyter 1997, s. 128-129 (tłum. L. Misiarczyk); 
tenże, Dialog z Żydem Tryfonem, w: tenże, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, s. 197.

13 p. prigent (Justin et L’Ancien Testament. L’argumentation scripturaire du Traité de Justin 
contre toutes les hérésies comme source principale du Dialogue avec Tryphon et de la première 
Apologie, paris: institut universitaire de France 1964) uważa wręcz, że to właśnie traktat Przeciw 
wszystkim herezjom jest podstawowym źródłem Dialogu, ale nie ma racji. centralnym tematem jest 
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jest odpowiedzią na tego typu poglądy. Justyn broni w nim jednej historii zbawie-
nia, która obejmuje filozofię grecką oraz Stary i Nowy testament, a jej centrum 
stanowi Jezus chrystus, Syn Boży. Dalej broni jedyności Boga, Stwórcy wszech-
świata, który może być poznany rozumem ludzkim i opisany przez filozofię grecką 
oraz jest tożsamy z Bogiem abrahama, izaaka i Jakuba, a także Ojcem Jezusa 
chrystusa. Jak wspomniałem, tę linię refleksji rozwiną później zarówno ireneusz 
z Lyonu w Adversus Haereses, jak i tertulian w Adversus Marcionem. Nawet jeśli 
przesadne jest twierdzenie niektórych badaczy, że Dialog Justyna byłby zasadniczo 
skierowany przeciw Marcjonitom, a głównym jego celem byłoby potwierdzenie 
kanoniczności Starego testamentu14, to nie ulega wątpliwości, iż ten aspekt jest 
bardzo ważny i wyraźnie obecny w dziele. W polemice z Marcjonizmem broni on 
kanoniczności i ważności dla chrześcijan objawienia starotestamentalnego jako 
przygotowania do objawienia pełni prawdy w osobie Jezusa chrystusa. Justyn 
cytował Stary testament jako źródło objawione nie tylko w dyskusji z tryfonem 
zapisanej w Dialogu, co wydaje się zrozumiałe, ale również w 1 i 2 Apologii. Nie 
znał języka hebrajskiego, więc z oczywistych względów posługiwał się, podobnie 
zresztą jak prawie wszyscy chrześcijanie pierwszych wieków, wersją grecką tekstu 
Starego testamentu zwaną Septuagintą15. Niektóre teksty, jak np. proroków mniej-
szych, cytował za tzw. recenzją palestyńską16 oraz innymi wersjami wcześniejszymi 
od kodeksów Septuaginty, które dotarły do naszych czasów17. Oprócz cytatów 
z tekstów biblijnych, Justyn przywołuje również bardzo często różne fragmenty 
Starego testamentu z tzw. Testimonia, czyli zbiorów tekstów starotestamental-
nych zgrupowanych według tematów lub kluczowych słów, traktowanych przez 

krytyka judaistycznej interpretacji Starego testamentu i prezentacja jego chrześcijańskiego rozumie-
nia. Herezje są ważne, ale nie centralne.

14 por. c.H. cosgrove, Justin Martyr and the Emerging Christian Canon. Observations on the 
Purpose and Destination of the Dialogue with Trypho, Vigchr 36 (1982), s. 209-232. Zob. także 
F.M.M. Sagnard, Y a-t-il un plan du ‘Dialogue avec Tryphon’?, w: J. Duculot (éd.), Melanges J. Jel-
linek, Vol. 1, Gembloux: J. Duculot 1951, s. 171-182; J. Nilson, To whom is Justin’s “Dialogue with 
Trypho” adressed?, „theological Studies” 38 (1977), s. 538-546.

15 istnieje wiele opracowań na ten temat, oto najważniejsze: D.e. aune, Justin Martyr’s Use of 
the Old Testament, „Bulletin of the evangelical theological Society” 9 (1966), s. 179-199; D. Bar-
thélemy, Les devanciers d’Aquila, Leiden: Brill 1963, s. 203-212; L.W. Bernard, The Old Testa-
ment and Judaism in the Writtings of Justin Martyr, „Vetus testamentum” 14 (1964), s. 395-406; 
F.c. Burkitt, Justin Martyr and Jeremiah 11,9, JtS 33 (1932), s. 371-373; a. Davids, Justin Martyr 
in Monotheism and Heresy, „Neederlandsch archief voor kerkgeschiedenis” 56 (1975), s. 210-234; 
H. köster, Septuaginta und Synoptischer Erzählungsstoff im Schriftbeweis Justinus des Märtyrers, 
theol. Habilitationsschrift, Heidelberg 1956; J.L. Marshall, Some Observations on Justin Martyr’s 
Use of Testimonies, w: Livingstone e. (ed.), Studia Patristica 16 (tu 129), Vol. 16, Berlin: peeters 
publishers 1985, s. 197-200; G. Otranto, Metodo delle citazioni bibliche ed esegesi nei cc. 64-65 del 
Dialogo, „Vetera christianorum” 13 (1976), s. 87-112; J. Smith Sibinga, The Old Testament Text of 
Justin Martyr, I. The Pentateuch, Leiden: Brill 1963.

16 por. D. Barthélemy, Les devanciers d’Aquila, s. 203-212.
17 Zob. wnioski J. Smith Sibinga, The Old Testament Text of Justin Martyr .
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chrześcijan lub judeochrześcijan jako dicta probantia, w których dopatrywali się 
oni zapowiedzi wydarzeń zrealizowanych w życiu i nauczaniu chrystusa18 .

pOLeMika Z JuDaiZMeM aNtycZNyM

Najwięcej miejsca w Dialogu Justyn poświęca polemice z judaizmem na temat 
właściwego rozumienia Starego testamentu. prezentuje tutaj linię refleksji zapo-
czątkowaną przez św. pawła, że wiara w chrystusa jest kluczem do właściwego 
rozumienia Starego testamentu (2 kor 3,14-18), gdyż tylko wtedy opada zasłona 
z oczu i proroctwa przedtem niejasne ukazują swoje pełne i właściwe znaczenie. 
Wyznawcy judaizmu antycznego uznawali taką interpretację za błędną, czy wręcz 
heretycką, która wypaczała sens Starego testamentu, i prześladowali chrześcijan 
jako odstępców od monoteistycznej wiary ojców, o czym zresztą wspomina sam 
Justyn (Dial. 16,4). Zdaniem naszego autora poganie poprzez poznanie filozoficzne 
dalecy są od prawdy i prawdziwego Boga. Marcjonici, odrzucając Stary testa-
ment, pozbawiają się wiedzy pochodzącej z samoobjawienia się Boga, natomiast 
wyznawcy judaizmu wierzą w proroctwa przekazane im w Starym testamencie, 
ale nie rozumieją ich właściwego sensu.

W badaniach nad Dialogiem Justyna bardzo szybko pojawiało się pytanie 
o realność takiej dyskusji w ii wieku. pytanie o realność dysputy między chrześ-
cijaninem Justynem a Żydem tryfonem w ii wieku wpisuje się w prowadzoną 
od wielu lat dyskusję pomiędzy uczonymi na temat realności konfliktu między 
chrześcijaństwem a judaizmem w ii wieku. We współczesnych badaniach od-
chodzi się już od starej tezy niemieckich historyków, zgodnie z którą prawdziwe 
początki chrześcijaństwa zaistniały wraz z jego hellenizacją, a judaizm już od 
i wieku przestał stanowić jakikolwiek problem dla chrześcijan. pochodząca z ii 
wieku i następnych chrześcijańska literatura Adversus Iudaeos powstałaby więc 
poza realnym kontekstem konfliktu z judaizmem, rzekome dialogi byłyby cał-
kowicie fikcyjne, a ich cel stanowiłaby raczej odpowiedź na obiekcje wewnątrz-
chrześcijańskie i uwiarygodnienie się w oczach pogan, którzy też byliby ich bez-
pośrednimi adresatami. Dowodem na to miał być brak jakiejkolwiek paralelnej 
literatury żydowskiej Adversus Christianos, a chrześcijańska krytyka judaizmu 
nie dotykałaby żadnych jego kluczowych punktów19. takie badania wpisywały 

18 por. J. Daniélou, Études dexégèse judéo-chrétienne (Les testimonia), paris: Beauchesne 1966; 
J.L. Marshall, Some Observations on Justin Martyr’s, s. 197-200.

19 por. a. von Harnack, Die „Altercatio Simonis Iudaei et Theophili christiani” nebst Untersu-
chungen über die antijüdische Polemik in der alten Kirche, Leipzig: Hinrichs 1883; tenże, Judentum 
und Judenchristentum in Justins Dialog mit Trypho (tu 39), Berlin: Gorgias press 1913; H. tränkle, 
Q.S.F. Tertulliani Adversus Iudaeos, Wiesbaden: Steiner 1964, s. LXVi-LXXViii.
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się w ogólny kontekst antyżydowski panujący w Niemczech w pierwszej połowie 
XX wieku. tak jak Bultmann starał się odjudaizować Nowy testament, podobnie 
von Harnack chciał oczyścić pierwotne chrześcijaństwo z wszelkich elementów 
judaistycznych, ale taka postawa miała więcej wspólnego z ideologią niż nauką. 
Nie da się zrozumieć chrześcijańskiej literatury Adversus Iudaeos bez kontekstu 
realnego zagrożenia i konfliktu, co przyjmuje dzisiaj zdecydowana większość 
badaczy zajmujących się chrześcijaństwem antycznym20. Nie przekonują argu-
menty tych, którzy twierdzą, że chrześcijańska literatura antyjudaistyczna byłaby 
adresowana do katechumenów lub pogan, by wzbudzać w nich antysemityzm21 . 
i nawet jeśli ze strony żydowskiej nie pojawia się paralelna literatura Adversus 
Christianos, to jednak w literaturze rabinicznej ii i iii wieku znajdujemy wyraźne 
elementy antychrześcijańskie. Sam Justyn przywołuje w Dialogu słynne Birkat 
ha-Minim, przekleństwo przeciw Minim dołączone do modlitwy synagogalnej22, 
rozesłanie przez przywódców religijnych żydowskich posłańców po całym świecie, 

20 por. r.t. Herford, Christianity in Talmud and Midrash, clifton: reference Book publishers 
1966; M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Vol. 1–3, Jerusalem: israel academy 
of Sciences and Humanities 1974-84; c.k. Barrett, Jews and Judaizers in the Epistles of Ignatius, 
w: Jews, Greeks and Christians: Essays in Honor of W. D. Davies, Leiden: Brill 1976, s. 220-224; 
a. Wayne, r.L. Wilken, Jews and Christians in Antioch in the First Four Centuries of the Com-
mon Era, Missoula: Scholars press for the Society of Biblical Literature 1978; e.p. Sanders (ed.), 
Jewish and Christian Self-Definition, Vol. 1–2, philadelphia: Fortress press 1980/82; B.M. Bokser, 
Recent Developments in the Study of Judaism. 70–200 C.E., „Second century” 3 (1983), s. 1-68; 
W.H. c. Frend, Early Christianity and Society: A Jewish Legacy in the Pre-Constantinian Era, 
„Harvard theological review” 76 (1983), s. 53-71; N. Santon, Aspects of Early Christian-Jewish 
Polemic and Apologetic, NtS 32 (1985), s. 377-392; H. remus, Justin Martyr’s Argument, s. 59-80; 
t. callan, Forgetting the Root; The Emergence of Christianity from Judaism, New york: paulist press 
1986; r. radford ruether, The Adeversus Judaeos Tradition in the Church Fathers: the Exegesis of 
Christian anti-Judaism, w: J. cohn (ed.), Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict, 
New york: New york university press 1991, s. 174-189; J. Lieu et al. (eds.), The Jews Among Pagans 
and Christians in the Roman Empire, London–New york: routledge 1992; S. krauss, The Jews in 
the Works of the Church Fathers, w: e. Ferguson (ed.), Studies in Early Christianity, Vol. 6, New 
york–London: routledge 1993, s. 219-230; D.J. constantelos, Jews and Judaism in the Early Greek 
Fathers (A.D. 100-500), w: e. Ferguson (ed.), Studies in Early Christianity, Vol. 9, New york–London: 
routledge 1993, s. 273-294; c. Setzer, Jewish Responses to Early Christians: History and Polemics 
30–150 C.E., assen–Minneapolis: Fortress press 1994.

21 por. H.p. Schneider, Some Reflections on the Dialogue of Justin Martyr with Trypho, „Scottish 
Journal of theology” 15 (1962), s. 164-175; B.Z. Bokser, Justin Martyr and the Jews, „Jewish Quar-
terly review” 64 (1973/74) s. 97-122, 204-211; D. rokeah, Jews, Pagans and Christians in Conflict, 
Jerusalem–Leiden: Magnes press, Hebrew university 1982; W. Nichols, Christian Antisemitism, 
Northvale: Jason 1992; M.S. tylor, Anti-Judaism and Early Christian Identity, Leiden: Brill 1994.

22 por. r. kimelman, Birkhat ha-Minim and the Lack of Evidence for an Anti-Christian Jewish 
prayer in Late Antiquity, w: e. p. Sanders (ed.), Jewish and Christian Self-Definition, vVol. 2, Lon-
don: S.c.M. press 1981, s. 226-244; L. Schiffman, Tannaitic Prospectives on the Jewish – Christian 
Schism, w: e.p. Sanders (ed.), Jewish and Christian Self-Definition, Vol. 2, London: Fortress press 
1981, s. 115-156; W. Horbury, The Benediction of the Minim and Early Jewish-Christian Controversy, 
„Journal of theological Studies” 33 (1982), s. 19-61.
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aby rozpowszechniali fałszywe informacje o chrześcijanach, prowokując w ten 
sposób pogan do ich prześladowania (Dial. 17,1; 95,4; 108,2; 133,6). tryfon zaś 
wspomina o zakazie jakichkolwiek kontaktów z chrześcijanami, wydanym przez 
rabinów (Dial. 38,1; 112,4). Wszystko to wskazuje na sytuację realnego konfliktu 
pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem w ii wieku. Słusznie podkreśla się, że 
tylko w takim kontekście historycznym stają się zrozumiałe dysputy pomiędzy 
chrześcijanami a wyznawcami judaizmu w ii wieku23 .

Dla zwolenników hipotezy o braku realnej konfrontacji pomiędzy chrześcijań-
stwem a judaizmem antycznym Dialog Justyna jest czystą fikcją literacką. tryfon 
nie jest postacią historyczną, ale wymyśloną przez Justyna jako milczący świadek 
jego druzgocącej chrześcijańskiej argumentacji. Nie było żadnej rzeczywistej 
dysputy Justyna w efezie z tryfonem i jego towarzyszami, a rzekomy dialog jest 
tak naprawdę monologiem chrześcijaństwa samego ze sobą. Widziany w takiej 
perspektywie Dialog nie jest oczywiście adresowany do Żydów, aby odpowiedzieć 
na ich obiekcje albo przekonać ich do nawrócenia na chrześcijaństwo. Dialog byłby 
adresowany do pogan24 lub judeochrześcijan25, a Justyn zaadoptował na użytek 
chrześcijański metodę dialogu sokratejskiego, którego zasadniczym celem byłoby 
skuteczne podważenie dotychczasowych przekonań przeciwnika i przygotowanie 
go w ten sposób do przyjęcia nowych. Fakt ten wyjaśniałby również, dlaczego 
dzieło Justyna nie kończy się opisem nawrócenia tryfona i jego towarzyszy na 
chrześcijaństwo. Justyn osiągnął bowiem swój cel, podważając judaistyczną in-
terpretację Starego testamentu i jednocześnie otwierając swoich rozmówców na 
jego chrystocentryczną interpretację chrześcijańską. Badacze natomiast, którzy 
akceptują historyczność konfrontacji chrześcijaństwa z judaizmem, uznają, że 
u podstaw Dialogu Justyna leży rzeczywista dysputa spisana później przez niego 
samego lub kogoś z jego grona i opracowana w sposób bardziej usystematyzo-

23 por. M. Simon, Verus Israel. Études sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire 
Romain (135–425), paris: Édition e. de Boccard 1964, s. 165-213. Zob. także F. Manns, L’exégèse 
de Justin dans le Dialogue avec Tryphon, témoin de l’exégèse juive ancienne, w: tenże, Essais sur 
le Judéo-Christianisme, Jerusalem: Franciscan print press 1977, s. 130-152; N. Stanton, Aspects of 
Early Christian-Jewish Polemic and Apologetic, „New testament Studies” 31 (1985), s. 377-392.

24 por. a. von Harnack, Die „Altercatio Simonis Iudaei et Theophili christiani” nebst Untersu-
chungen über die antijüdische Polemik in der alten Kirche, Leipzig: Hinrichs 1883; tenże, Judentum 
und Judenchristentum in Justins Dialog mit Trypho (tu 39), Berlin: Gorgias press 1913; H. tränkle, 
Q.S.F. Tertulliani Adversus Iudaeos, Wiesbaden: Steiner 1964, s. LXVi-LXXViii; M. Hoffmann, Der 
Dialog bei den christlichen Schriftstellern der ersten vier Jahrhunderte (tu 96), Berlin: [b.m.w.] 
1966, s. 23 nn.; B.r. Voss, Der Dialog in der frühchristlichen Literatur, s. 27-37; J.c.M. van Winden, 
An Early Christian Philosopher. Justin Martyr’s Dialogue with Trypho. Chapters I to IX, Leiden: 
Brill 1971, s. 114; J. Nilson, To Whom is Justin “Dialogue with Trypho” Adressed?, thS 38 (1977), 
s. 538-546; J.L. Marshall, Some Observations on Justin Martyr’s Use of Testimonies, „Studia patris-
tica” XVi, Berlin: peeters publishers 1985, s. 197-200.

25 por. r. Joly, Christianisme et philosophie, s. 126.
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wany26. Za historycznością Dialogu przemawia żywy charakter dzieła, które jest 
wyraźnie zapisem żywej rozmowy, tryfon nie został opisany przez Justyna w spo-
sób tak stereotypowy jak naród żydowski, ale jako wolny poszukiwacz prawdy 
niezwiązany z oficjalną wersją judaizmu, który jednocześnie przedstawia realne 
wątpliwości i obiekcje wobec chrześcijaństwa znajdujące swoje potwierdzenie 
w antycznych źródłach żydowskich27 . Dialog byłby adresowany do Żydów, których 
Justyn pragnie przekonać do przyjęcia chrześcijaństwa, lub do judeochrześcijan28, 
bądź też do misjonarzy chrześcijańskich, którzy ewangelizują Żydów z zamiarem 
ich nawrócenia29. Wiele wskazuje na to, że Dialog nie był adresowany tylko do 
jednej grupy, ale różne jego części są adresowane do różnych grup: poganie, Ży-
dzi, judeochrześcijanie i chrześcijanie pochodzący z pogaństwa. Dialog jest więc 
historyczny w tym sensie, że opiera się na rzeczywistej dyspucie przepracowanej 
sukcesywnie przez samego Justyna, na co wskazuje wyraźnie widoczna jego pewna 
struktura, choć zachowuje on nadal pewne elementy żywej dyskusji.

łatwo zauważyć, że tematem centralnym Dialogu, a także wszelkich dyskusji 
z judaizmem jest mesjańskość i boska tożsamość Jezusa z Nazaretu, zaś podstawą 
tej dyskusji – rozumienie i właściwa interpretacja Starego testamentu30. choć dzie-
ło Justyna zawiera wiele cytatów ze Starego testamentu, wyjaśnień, komentarzy 
czy aluzji, to jednak stosunkowo łatwo można rozpoznać w nim trzy główne bloki 
tematyczne, których przedmiotem jest: prawo Mojżeszowe, chrystus i kościół 
jako nowy lud Boży. konsensus badaczy zajmujących się Dialogiem kończy się 
jednak wraz z przyjęciem podziału na wspomniane trzy główne bloki tematyczne, 
gdyż już próby określenia ich granic stały się źródłem różnych, często wzajemnie 
wykluczających się hipotez31. Większość przyjmuje, że rozdziały 10–30 stanowią 

26 por. L.W. Bernard, Justin Martyr, s. 23nn.; G. Otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino 
(Dial. 63–84), Bari: istituto di letteratura cristiana antica 1979, s. 235 n.

27 por. a.H. Goldfahn, Justinus Martyr und die Agada, “Monatsschrift fur Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums” 22 (1873), s. 49-60, 104-115, 145-153, 193-202, 257-269. Zob. także 
L. Misiarczyk, Il Midrash nel Dialogo con Trifone di Giustino Martire, płock: płocki instytut Wy-
dawniczy 1999.

28 por. G. Otranto, Esegesi biblica e storia, s. 238-242; p. Sigal, An Inquiry into Aspects of 
Judaism in Justin’s Dialogue with Trypho, „abn-Nahrain” 18 (1978/79), s. 75-100.

29 por. N. Stanton, Aspects of Early Christian-Jewish Polemic, s. 378.
30 Nie ma racji a. rudloph, która dopatruje się przewodniego tematu w dziele Justyna ukazania 

chrześcijan jako nowego ludu wybranego, a samej nowej wiary jako uniwersalnej religii (a. rudolph, 
„Denn wir sind jenes Volk…”. Die neue Gottesverehrung in Justin Dialog mit Tryphon in historisch-
-theologischer Sicht, Bonn: Borengässer 1999). ten temat jest centralny tylko w części trzeciej 
Dialogu .

31 Wielokrotnie i od dawna podejmowano próby określenia struktury Dialogu – por. F.M.M. Sa-
gnard, Y a-t-il un plan du „Dialogue avec Tryphon”?, s. 171-182; p. prigent, Justin et L’Ancien 
Testament. L’argumentation scripturaire du Traité de Justin contre toutes les hérésies comme source 
principale du Dialogue avec Tryphon et de la première Apologie, paris: institut universitaire de 
France 1964, s. 14-17; M. Hoffmann, Der Dialog bei den christlichen Schriftstellern, s. 18; L.W. Ber-
nard, Justin Martyr. His Life and Thought, cambridge: cambridge university press 1967, s. 21-22; 
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część pierwszą, która dotyczy prawa Mojżeszowego, rozdziały 31–108 – część 
drugą poświęconą chrystologii i rozdziały 109–141 – część trzecią o zastąpieniu na-
rodu żydowskiego przez chrześcijan, nowym ludzie wybranym Boga oraz rozdział 
142 jako kończący dzieło. W dalszej części analiz skoncentruję się na tych trzech 
elementach polemiki Justyna z judaizmem: prawo Mojżeszowe, Jezus Mesjaszem 
i Synem Bożym oraz chrześcijanie nowym ludem Bożym.

pOStaWa JuStyNa WOBec praWa MOJŻeSZOWeGO

W pierwszej części Dialogu Justyn wyjaśnia tryfonowi, dlaczego chrześcijanie 
przyjmujący Stary testament nie zachowują przepisów danych tam przez Mojżesza, 
dotyczących np. obrzezania czy szabatu32. Nasz autor wyróżnia w prawie Mojże-
szowym normy uniwersalne i odwieczne, które znalazły się w prawie dlatego, że 
przynależą do prawa naturalnego (Dial. 44,2; 93,1) i z tego powodu zachowują 
swoją wartość również dla chrześcijan. W Dialogu 93,1 czytamy:

Bóg dał poznać całemu rodzajowi ludzkiemu to, co zawsze i dla wszystkich jest słuszne, 
na czym polega „wszelka sprawiedliwość” (por. Wj 12,14), tak że człowiek wie, że 
cudzołóstwo, nieczystość, zabójstwo i inne rzeczy temu podobne są złe. i nawet gdyby 
wszyscy to popełniali, mieliby świadomość, że popełniają niesprawiedliwość, ilekroć 
oddają się takim występkom, z wyjątkiem może tych, którzy są opanowani przez du-
cha nieczystego albo zdeprawowani złym wychowaniem lub złymi obyczajami, czy 
też niegodziwymi prawami stali się nieczuli na naturalne przykazania, a może lepiej 
powiedzieć, przygasili je i przytłumili33 .

Justyn wyraźnie podkreśla, że Bóg dał pewne prawa wszystkim ludziom, nie tylko 
Żydom, aby wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe. i nawet jeśli popełniają różne 
występki, takie jak: cudzołóstwo, nieczystość czy zabójstwo, to mają świadomość, 
że popełniają zło. Wyjątek stanowią ludzie opanowani przez ducha nieczystego 
albo zdeprawowani złym wychowaniem lub obyczajami czy prawami – ich umysł 
jest zaciemniony i stali się oni nieczuli na owe „naturalne przykazania” (fusika.j 
evnnoi,aj). Ostatni koncept, wzmocniony wpływem filozofii helleńskiej, stanie się 
w przyszłości fundamentem idei prawa naturalnego w chrześcijaństwie następnych 

B.r. Voss, Der Dialog in der frühchristlichen Literatur, München 1970, s. 33-34; G. Otranto, Esegesi 
biblica e storia, s. 19-29; D. Bourgeois, La sagesse des Ancienes dans le mystere du Verbe, s. 70-71; 
a. rudolph, „Denn wir sind jenes Volk…”, s. 80-81.

32 por. t. Stylianopoulos, Justin Martyr and the Mosaic Law, Missoula: Society of Biblical 
Literature 1975.

33 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 93,1 (ptS 47), s. 231 (tłum. L. Misiarczyk); 
tenże Dialog z Żydem Tryfonem, s. 266.
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stuleci. Według Justyna nie ulega wątpliwości, że np. Dekalog, który jest kodyfika-
cją takiego właśnie uniwersalnego prawa Bożego, obowiązuje również chrześcijan 
uznających Jezusa za obiecanego Mesjasza. Wiara w Niego nie znosi naturalnego 
prawa Bożego. Z kolei w Dialogu 44,1-2 odróżnia trzy rodzaje przepisów prawa 
Mojżeszowego:

Oszukujecie samych siebie, jeśli sądzicie, że jako potomkowie abrahama co do ciała, 
z całą pewnością odziedziczycie dobra, które Bóg obiecał przez chrystusa. Nikt bo-
wiem nic z tych dóbr otrzymać nie może, jeśli nie ci, którzy wyznają tę samą wiarę, co 
abraham i potrafią rozeznać wszystkie tajemnice, to znaczy, że niektóre przykazania 
zostały dane dla podtrzymania pobożności i praktykowania sprawiedliwości, inne zaś 
nakazy i praktyki zostały dane albo jako zapowiedź tajemnicy chrystusa, albo z powodu 
zatwardziałości serca waszego ludu34 .

W tym fragmencie Justyn wyróżnia trzy grupy przepisów prawa: jedne – uni-
wersalne – zostały dane wszystkim ludziom dla podtrzymania pobożności i prak-
tykowania sprawiedliwości (eivj qeose,beian kai. dikaiopraxi,an), inne natomiast 
przykazania i praktyki (ti.j de. evntolh. kai. pr/xij) zostały dane albo jako zapowiedź 
tajemnicy chrystusa (eivj musth,rion tou. Cristou/), albo z powodu zatwardziałości 
serca Żydów (di.a to. sklhrok.ardion tou/ laou/ u`mw/n). uniwersalne zasady, dane 
ludziom przez Boga jako pomoc w praktykowaniu sprawiedliwości i pobożności, 
zachowują swoją wartość i moc również po przyjściu chrystusa i z wcześniejszego 
cytatu (93,1) wynika, że Justyna miał na myśli Dekalog. W Dialogu 45,4 dodaje, 
że ci, którzy pełnili to, co jest powszechne z natury i odwiecznie dobre, podobają 
się Bogu i dostąpią zbawienia, nawet jeśli żyli przed przyjściem chrystusa. inne 
natomiast przykazania zostały dane jako zapowiedź tajemnicy chrystusa i wraz 
z Jego przyjściem straciły swoją moc. Można się do nich odwoływać jedynie 
w tym celu, aby wykazać, że odnosiły się one właśnie do chrystusa, ale nie obo-
wiązuję one już tych, którzy wierzą w Jezusa jako obiecanego Mesjasza. Jeszcze 
inne przykazania zostały dane samym tylko Żydom z powodu zatwardziałości ich 
serca (por. także 45,4). W Dialogu 45 Justyn argumentuje, że nawet obecnie Żydzi 
nie zachowują całkowicie prawa Mojżeszowego, a mają nadzieję na zbawienie. 
tryfon przyznaje mu rację, że obecnie nie można zabijać baranka paschalnego ani 
składać jakichkolwiek kozłów na ofiarę w dzień yom kippur, ani jakiejkolwiek 
innej ofiary, gdyż nie ma świątyni w Jerozolimie, ale – dodaje – jeśli ktoś chce 
osiągnąć zbawienie, powinien zachowywać szabat, przyjąć obrzezanie, świętować 
miesiące i obmycia rytualne. Justyn odpowiada (rozdział 46) – rozwijając tutaj 
argumentację, którą znajdziemy już w Listach do Galatów i rzymian św. pawła, 
a także w Liście pseudo-Barnaby – że patriarchowie, jak: abraham, izaak i Jakub 
oraz ich żony nie zachowywali przepisów prawa Mojżeszowego, gdyż jeszcze 

34 tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 44,1-2 (ptS 47), s. 142 (tłum. L. Misiarczyk); tenże Dialog 
z Żydem Tryfonem, s. 206.
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go nie było, a zostali zbawieni. W Dialogu 18,2 Justyn precyzuje, jakie są owe 
przepisy prawa dane Żydom ze względy na zatwardziałość ich serc: „My bowiem 
również przestrzegalibyśmy obrzezania ciała, szabatów i wszystkich innych świąt, 
gdybyśmy nie wiedzieli, z jakiego powodu zostało wam to nakazane, to znaczy 
z powodu waszej nieprawości i twardego serca”35. pozostałe więc przepisy prawa 
zostały dane tylko Żydom ze względu na zatwardziałość ich serc jako przejściowe 
i zapowiadające to, co wypełniło się w chrystusie, jak np. obrzezanie było zapowie-
dzią chrztu. Wraz z nadejściem zapowiadanej rzeczywistości tamte znaki straciły 
na znaczeniu i błędem jest – zdaniem Justyna – jak to czynią Żydzi, rozumienie 
dosłowne przepisów prawa, które utraciły swoją funkcję zapowiadającą. Warto 
dodać, że Justyn, przyjmując charakter przejściowy niektórych przepisów prawa 
Mojżeszowego, jest w tym względzie bliższy św. pawłowi, a mniej radykalny niż 
autor Listu pseudo-Barnaby, który przyjmował tylko duchowe znaczenie wszystkich 
przepisów prawa, odrzucając jego dosłowne, przejściowe rozumienie.

Jak widzieliśmy, Justyn, jak przystało na filozofa, nie odrzuca wszystkiego ani 
nie przyjmuje całego prawa Mojżeszowego, ale wprowadza konieczne rozróżnie-
nia. uniwersalne przykazania prawa Mojżeszowego, jak np. Dekalog, zachowują 
nadal swoją wartość nie tylko dla chrześcijan, ale także dla wszystkich ludzi. te, 
które zostały dane przez Boga jako zapowiedź tajemnicy chrystusa wraz z Jego 
przyjściem, straciły swoje znaczenie, a zakazy dane Żydom z powodu zatwardzia-
łości ich serca miały charakter przejściowy i nie obowiązują chrześcijan. Justyn, 
choć przyjmuje ich dosłowne znaczenie, to jednak z perspektywy chrześcijańskiej 
interpretuje je typologicznie.

JeZuS MeSJaSZeM i SyNeM BOŻyM

Druga część Dialogu obejmuje rozdziały 31–108 i dotyczy chrystologii, czyli 
uzasadnienia, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem, w którym spełniły 
się proroctwa Starego testamentu. W tej części Dialogu widać wyraźnie, że Justyn 
usystematyzował zarzuty ze strony judaizmu wobec chrześcijan, jak też swoją od-
powiedź na nie. Zachowano jednak elementy żywej dyskusji, gdyż tryfon powraca 
do kwestii, które wydawały się już rozstrzygnięte. Zaraz na początku dysputy 
przedstawia on zasadniczy zarzut judaizmu po adresem chrześcijan, że odrzucili 
wiarę w jedynego Boga, a pokładają nadzieję na zbawienie w człowieku Jezusie: 
„Dopóki bowiem pozostawałeś przy filozofii i wiodłeś życie nienaganne, pozosta-
wała dla ciebie jakaś nadzieja na lepszą przyszłość, ale jeśli odwróciłeś się od Boga 

35 tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 18,2 (ptS 47), s. 99 (tłum. L. Misiarczyk); tenże Dialog 
z Żydem Tryfonem, s. 179.
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i całą swoją nadzieję złożyłeś w człowieku, jakiego zbawienia możesz się jeszcze 
spodziewać? […] Wy natomiast, przyjmując jakąś próżną gadaninę, sami utworzy-
liście sobie jakiegoś Mesjasza i z jego powodu idziecie teraz ślepo na zatracenie”36 . 
po dyskusji dotyczącej prawa Mojżeszowego w rozdziale 31 powraca tematyka 
Mesjasza. tryfon zgadza się z cytowanymi przez Justyna fragmentami z księgi 
Daniela 7,9-28 o chwalebnym przyjściu Syna człowieczego, którego królestwo 
jest wieczne, i zaraz dodaje: „Natomiast ten wasz tak zwany chrystus był bez czci 
i chwały, tak że nawet popadł w największe przekleństwo przewidziane przez 
prawo: został ukrzyżowany”37. Justyn, odpierając ten argument, odwołuje się do 
proroctw iz 52–53 i Za 12,10-12, które zapowiadały pierwsze przyjście Mesjasza 
w uniżeniu, upokorzeniu i wreszcie ukrzyżowaniu38. tryfon w dalszej części dys-
puty (Dial. 55,1; 56,3) odwraca argumentację, podkreślając, że jeśli ten rzekomy 
chrystusa został ukrzyżowany, to jak chrześcijanie mogą nazywać go Bogiem? 
przecież nie ma żadnych dwóch Bogów, tylko jeden, a chrześcijanie, przyjmując 
istnienie jakiegoś drugiego Boga, porzucają monoteizm i stają się bałwochwalcami. 
Justyn stara się wykazać, że chrystus jest Logosem, który preegzystował u Boga, 
zanim stał się człowiekiem, i przywołuje teksty starotestamentalne, które na to 
wskazują. W „początku” (Principium) z rdz 1,1 widzi więc jedno z imion chrystusa 
preegzystującego, podobnie jak w czasowniku w liczbie mnogiej „uczyńmy” w rdz 
1,26 dopatruje się uczestnictwa chrystusa-Logosu w stwarzaniu człowieka39. Dalej, 
w teofaniach abrahamowi (rdz 18-19), Jakubowi (rdz 28,10-19; 31,10-13; 23–32; 
35,6-15) i Mojżeszowi (Wj 3) dostrzega tak naprawdę Logosofanie, gdy Logos jako 
posłaniec Boży (angelos) objawiał się patriarchom i prowadził izraelitów z egiptu 
do Ziemi Obiecanej40. On to jako drugi Bóg ukazany jest w psalmie 110,1, w którym 
jest mowa o dwóch panach („rzekł pan do pana mego”), w psalmie 49,8 wzmian-
kującym o dwóch Bogach („twój Bóg namaścił cię, Boże”) i w psalmie 72,5.17 
mówiącym o jego narodzeniu z woli Ojca przed słońcem i księżycem41. chrystus 

36 tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 8,3-4 (ptS 47), s. 85 (tłum. L. Misiarczyk); tenże Dialog 
z Żydem Tryfonem, s. 170.

37 tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 32,1 (ptS 47), s. 121 (tłum. L. Misiarczyk); tenże, Dialog 
z Żydem Tryfonem, s. 193. tematyka powraca jeszcze w Dial. 39,7; 89,2; 90,1.

38 por. D.e. aune, Justin Martyr’s Use of the Old Testament, „Bulletin of the evangelical 
theological Society” 9 (1966), s. 179-199; J.t. Brothers, The Interpreteation of Pais Theou in Justin 
Martyr’s Dialogue with Trypho, w: Studia Patristica iX, Berlin: peeters publishers 1966, s. 127-138.

39 por. J. Jervell, Imago Dei im Spätjudentum, in der Gnosis und in den Paulinischen Briefen, 
Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht 1960; a.F. Segal, Two Powers in Heaven. Studies in Judaism 
in Late Antiquity, Leiden: Brill 1977; L. Misiarczyk, Il Midrash nel Dialogo, s. 146-165.

40 por. G. aeby, Les Missions divines de S. Justin a Origene, Freiburg: Herder 1958; J. Barbel, 
Christos Angelos, Bonn: p. Hanstein 1964; B. kominiak, The Theophanies of the Old Testament in 
the Writings of St. Justin, Washington: catholic university of america press 1948; L. Misiarczyk, Il 
Midrash nel Dialogo, s. 113-131.

41 por. F.X. Lukman, Zu Justinus Erklärung von Ps 110,2, BZ 10 (1909), s. 53; J.M. pfättisch, 
Ps 110 bei Justinus, BZ 11 (1910), s. 248-251; O. Skarsaune, The Proof from Prophecy: A Study in 
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preegzystujący jest Mądrością (prz 8,22) istniejącą przed wiekami42. Odnosząc do 
Mesjasza teksty Dn 2,34 i 7,14-15, Justyn stara się udowodnić Jego nadprzyrodzone 
pochodzenie, podobnie jak to czyni na podstawie rdz 49,1143. Wszystkie te teksty 
– według Justyna – rozumiane we właściwy sposób dowodzą, że w czasach Starego 
testamentu Logos Boży, drugi Bóg, objawiał się izraelitom częściowo i w sposób 
ukryty, a teraz objawił się w pełni w osobie Jezusa chrystusa. Gdy tryfon zdaje 
się przyjmować jego argumenty o istnieniu tzw. drugiego Boga, zmienia wtedy 
szybko charakter swoich zarzutów, wysuwając obiekcje dotyczące tajemnicy Jego 
wcielenia oraz poczęcia i narodzenia z dziewicy: jak to jest możliwe, by Bóg stał 
się człowiekiem? Nawet jeśli przymiemy, że jest to możliwe, to jak rozumieć jego 
poczęcie i narodzenie z dziewicy? podobnie jak poprzednio, również tym razem 
Justyn odpiera te zarzuty, bazując na właściwych tekstach prorockich Starego te-
stamentu, zwłaszcza iz 7,14, który już w ewangeliach stał się kluczowym tekstem 
dowodzącym narodzenie Mesjasza z dziewicy44 .

cHrZeściJaNie NOWyM LuDeM BOŻyM

trzecia część Dialogu (rozdziały 109–141) poświęcona jest argumentacji doty-
czącej substytucji, czyli zastąpienia dawnego izraela przez nowy, duchowy izrael, 
którym są wierzący w chrystusa. W tej części tryfon bardzo rzadko zabiera głos, 
a monolog Justyna zmierza do uzasadnienia charakteru uniwersalnego chrześci-
jaństwa, które zastąpiło partykularny kult żydowski. Fundamentem przynależno-
ści do nowego, duchowego izraela nie są już więzy krwi ani fizyczne zrodzenie 
z żydowskich rodziców, ale wiara w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Justyn 
używa w tej części wielu równych argumentów, z których zacytuję tylko jeden 
tekst z rozdziału 135,5-6:

Zrozumcie także i wy, że potomstwo Jakuba, o którym jest tutaj mowa, to coś zgoła 
innego i nie odnosi się do waszego ludu. Niemożliwe jest bowiem, aby potomstwo 
Jakuba odstąpiło dzieciom Jakuba prawo wejścia ani też, aby ten, który zarzuca lu-
dowi, że jest niegodny dziedzictwa, potem znowu je przyjął i czynił mu obietnice. 

Justin Martyr’s Proof-Text Tradition; Text-type, Provenence, Theological Profile, Suppl. N. t. 56, 
Leiden: Brill 1987, s. 86nn.; c. Basevi, La generazione eterna di Cristo nei Ps. 2 e 109 secondo 
S. Giustino e S. Ireneo, “augustinianum” 22 (1982), s. 135-147.

42 por. O. keel, Die Weisheit spielt von Gott, Göttingen: Vandenhoeck und ruprecht 1974; 
J.N. aletti, Proverbes 8,22-31. Étude de structure, „Biblica” 57 (1976), s. 26-39; L.G. perdue, Wisdom 
and Creation: the Theology of Wisdom Literature, Nashville: abingdon 1994, s. 78-93; a. Lange, 
Weisheit und Prädestination, Leiden: Brill 1995; L. Misiarczyk, Il Midrash nel Dialogo, s. 132-145.

43 por. L. Misiarczyk, Il Midrash nel Dialogo, s. 167-192.
44 por. tamże, s. 193-205.
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Lecz jak mówi prorok: „teraz ty, domu Jakuba, chodźmy w świetle pana. porzucił 
bowiem lud swój, dom Jakuba, gdyż wypełniła się ich ziemia, tak jak na początku, 
wróżbitami i wieszczami” (iz 2,5-6), tak więc i tutaj trzeba zrozumieć dwa potomstwa 
Judy i dwa pokolenia (jak dwa domy Jakuba), jedno zrodzone z krwi i ciała, drugie 
z wiary i Ducha45 .

Justyn bardzo wyraźnie nawiązuje tutaj do dwóch rodzajów dziedzictwa Judy, 
jednego z ciała i krwi, którym jest izrael, i drugiego zrodzonego z wiary i z Ducha, 
którym są chrześcijanie. Nasz autor za św. pawłem tworzy tzw. teorię substytucji, 
która przez następne stulecia aż do Soboru Watykańskiego ii będzie głosiła, że 
miejsce izraela jako narodu wybranego zajęli teraz chrześcijanie46. i ta ostatnia 
część Dialogu jest najbardziej antyżydowska czy antyjudaistyczna, ale nie można jej 
określić jako antysemickiej z powodów, które przedstawiono na początku. potrzeba 
będzie wielu stuleci, żeby zrozumieć naukę św. pawła z Listu do rzymian, że łaska 
wybraństwa Bożego jest nieodwołalna i Żydzi pozostają nadal narodem wybranym. 
W takim nowym kontekście nauczania kościoła argumentacja Justyna o substytucji 
narodu żydowskiego przez chrześcijan przedstawia się dzisiaj jako anachroniczna 
i błędna. często w posoborowej dyskusji teologicznej argumentowano, że uznanie 
możliwości zbawienia pogan lub Żydów bez konieczności wiary w Jezusa jako 
Mesjasza, Syna Bożego i jedynego pośrednika zbawienia, zdaje się otwierać dwie 
paralelne drogi zbawienia: jedna dla chrześcijan poprzez wiarę w chrystusa, inna 
dla Żydów bez takiej wiary. Jak to pogodzić z nauką o chrystusie jako jedynym 
Zbawcy każdego człowieka? Odnosi się wrażenie, że ten aspekt badań wymaga 
jeszcze pogłębienia. pewną wskazówką dla nas może być nauczanie św. pawła 
o tym, że prawo Mojżeszowe jako „wychowawca” traci swoje zbawcze znaczenie 
dla kogoś, kto uwierzył w Jezusa chrystusa. Dla tego, który nie uwierzył w Nie-
go, zachowywanie prawa pozostawałoby nadal drogą zbawienia. Nie mielibyśmy 
tutaj jednak do czynienia z dwoma paralelnymi drogami zbawienia: przez wiarę 
w chrystusa i poprzez zachowywanie prawa. Jedynym Zbawcą każdego człowie-
ka jest Jezus chrystus, ale to zbawienie osiąga się niejako bezpośrednio, poprzez 
wiarę w Niego na drodze łaski albo za pośrednictwem zachowywania prawa, które 
przecież również jest wyrazem łaskawości Boga. i tak, i tak zbawienie jest darem 
Boga. W każdym razie relacja pomiędzy nauką o uniwersalistycznym charakterze 
zbawienia chrześcijańskiego w chrystusie a nauczaną przez kościół możliwością 
zbawienia dla Żydów, którzy nie uznają Go za Mesjasza, wymaga dalszych badań.

45 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 135,5-6 (ptS 47), s. 304-305 (tłum. L. Misiar-
czyk); tenże, Dialog z Żydem Tryfonem, s. 312-313.

46 por. a. rudolph, „Denn wir sind jenes Volk…”…
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Żydzi i judaizm 
w Dialogu z Żydem Tryfonem Justyna Męczennika

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

W polemice z marcjonizmem Justyn broni Starego testamentu stanowiącego wartość 
również dla chrześcijan nawet po przyjściu chrystusa. W jego spojrzeniu na judaizm 
widzimy bardzo zróżnicowane postawy. Z prawa Mojżeszowego, które jest kodyfikacją 
prawa naturalnego, wydobywa zasady nadal obowiązujące chrześcijan i wszystkich ludzi. 
Natomiast elementy prawa zapowiadające tajemnice chrystusa i przepisy dane Żydom ze 
względu na zatwardziałość ich serca straciły na znaczeniu wraz z Jego przyjściem. W części 
Dialogu dotyczącej dyskusji na temat mesjańskiej i boskiej tożsamości Jezusa Justyn opiera 
się zasadniczo na interpretacji odpowiednich tekstów Starego testamentu. Niekiedy tylko 
czyni złośliwe uwagi pod adresem Żydów, którzy nie uznali Jezusa za obiecanego Mesja-
sza i Syna Bożego, gdyż nie rozumieją Starego testamentu i koncepcji „drugiego Boga”. 
Najbardziej antyżydowska jest ostatnia część Dialogu, w której Justyn wyraźnie głosi teorię 
substytucji, że chrześcijanie są teraz nowym ludem Bożym, który zajął miejsce odrzuconego 
przez Boga izraela. Wspólna wyznawcom judaizmu i chrześcijaństwa jest wiara w Boże 
objawienie zawarte w Starym testamencie, różni ich zaś jego rozumienie i interpretacja.

Słowa kluczowe: Justyn Męczennik, Żydzi, judaizm.

Jews and Judaism in Dialogue with Trypho, the Jew of Justin Martyr

S u m m a r y

in the polemic with Marcionism, Justin defends the value of the Old testament for 
christians, even after the coming of christ. in his attitude to Judaism we can find very 
different views. in the Mosaic Law, which is the codification of natural law, Justin sees the 
rules which continue to be valuable not only for christians but for all people. in the elements 
of the Mosaic Law heralding the mysteries of christ and the rules given to Jews because 
of the hardness of their hearts they lost their significance along with the coming of christ. 
in the second part of the Dialogue where there is the discussion regarding the messianic 
and divine identity of Jesus, Justin essentially bases his thesis on the interpretation of the 
relevant texts of the Old testament. Sometimes he just makes a malicious remark about 
Jews who do not recognize Jesus as the promised Messiah and Son of God, because they 
do not understand the Old testament and the concept of a “second God”. Most anti-Jewish 
part of the Dialogue is the last part where Justin clearly states the theory of substitution that 
christians are now the new people of God who took the place of israel rejected by God. the 
common element of Judaism and christianity is the belief in God’s revelation contained 
in the Old testament; what instead makes a difference between these two religions is the 
understanding and interpretation of the Scriptures.

Keywords: Justin Martyr, Jews, Judaism.
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Juden und Judaismus 
im Dialog mit dem Juden Trypho von Justin dem Märtyrer

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

in seiner polemik mit dem Marcionismus vereidigt Justin der Märtyrer den Wert des 
alten testamentes für die christen auch nach der ankunft christi. in seiner Sicht des 
Judaismus sieht man aber differenzierte Haltungen. aus dem mosaischen recht, das eine 
kodifizierung des Naturrechtes darstellt, holt er prinzipien hervor, welche für christen 
und alle Menschen immer noch gültig sind. Die elemente des rechts dagegen, welche die 
Geheimnisse christi ankündigen sowie die Vorschriften, welche den Juden auf Grund von 
ihrer Hartherzigkeit gegeben worden waren, haben mit der ankunft christi ihre Bedeutung 
verloren. im teil des Dialogs, der sich auf die messianische und göttliche identität Jesu 
bezieht, basiert Justin generell auf der interpretation der entsprechenden texte des alten 
testamentes. Nur manchmal macht er bissige Bemerkungen an die adresse der Juden, die 
Jesus als den verheißenen Messias und Sohn Gottes nicht anerkannt haben, da sie das alte 
testament und das konzept des „zweiten Gottes“ nicht verstehen. am meisten antijüdisch 
ist der letzte teil des Dialogs, in dem Justin deutlich für die theorie der Substitution plä-
diert, nach der die christen jetzt das neue Volk Gottes sind, das die Stelle des von Gott 
verworfenen israels angenommen hat. Gemeinsam für Juden und christen ist der Glaube an 
die göttliche Offenbarung, enthalten im alten testament, wobei ihr jeweiliges Verständnis 
und interpretation unterschiedlich sind.

Schlüsselworte:  Justin der Märtyrer, Juden, Judaismus.
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kS. JóZeF GrZyWacZeWSki

iDea trZecH teStaMeNtóW  
kLeMeNSa Z aLekSaNDrii

klemens aleksandryjski należy do autorów dość dobrze opracowanych w pol-
sce. Żył on w latach około 150–212, był Grekiem z pochodzenia, posiadał helleń-
skie wykształcenie, nauczał w szkole katechetycznej w aleksandrii. Jego dzieła 
są przetłumaczone na język polski i powszechnie znane osobom zajmującym się 
naukami teologicznymi.

publikacje na temat klemensa zaczęły powstawać w polsce szczególnie od 
czasu, jak Janina Niemirska-pliszczyńska dokonała tłumaczenia jego głównego 
dzieła Stromateis1. tam znajduje się bibliografia prac polskich i zagranicznych na 
temat klemensa. Za najwybitniejszego znawcę klemensa i propagatora jego na-
uki uważany jest ks. prof. Franciszek Drączkowski (kuL), autor opracowań oraz 
promotor prac dyplomowych na temat teologa z aleksandrii2 .

koncepcja trzech testamentów znaczy u klemensa to, że zestawiał on dzie-
dzictwo filozofów (testament helleński) z dziedzictwem proroków (testament 
hebrajski lub Stary testament) i uważał, że oba prowadziły, każdy na swój sposób, 
do testamentu chrześcijańskiego, czyli do Nowego testamentu, który opiera się 
na chrystusie. W Stromatach czytamy: „Oto zawieram z wami Nowe przymierze 
(kain¾n diaq»khn), nie takie, jakie zawarłem z wami (to‹j patr£sin) na górze 
Horeb. a więc Bóg zawarł z nami Nowe przymierze. przymierze helleńskie i judej-
skie były stare (pala…a). My zaś w nowy sposób, trzeci z kolei, czcimy Go jako 
chrześcijanie. Jasno, jak sądzę, dał do poznania, że jeden i jedyny Bóg poznawany 
był przez Hellenów w sposób pogański, przez Judejczyków w sposób judejski, ale 
w sposób nowy i zgodny z Duchem świętym dopiero przez nas”3 .

1 klemens aleksandryjski, Kobierce, t. 2, tłum. J. Niemirska-pliszczyńska, Warszawa 1994, 
t. 1: Bibliografia, s. XLi-L (dalej: Strom., JNp).

2 Zob. J. pałucki, Ks. Franciszek Drączkowski, kierownik seminarium patrystycznego. Wykaz 
prac drukowanych, w: J. pałucki (red.), Tysiąc imion Chrystusa, Lublin: polihymnia 1994, s. 20-27. 
Nowsze opracowanie: M. Wysocki, Wykaz prac drukowanych ks. prof. dr hab. Franciszka Drącz-
kowskiego, Voxp 62 (2014), s. 45-52.

3 Strom. Vi,41,6-7, JNp, t. 2, s. 135. tekst grecki: clément d’alexandrie, Les Stromates (iii), 
Vi,41, 5-6,trad. p. Descourtieux, Sch 446 (1999), s. 144.
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poznanie Boga dokonywało się od wieków. poznawali Go Hellenowie głównie 
poprzez rozważania rozumowe, co zaowocowało powstaniem filozofii. poznawali 
Boga także Hebrajczycy4 poprzez nauczanie proroków. Oba rodzaje poznania sta-
nowią dwa różne przymierza: jedno z Hebrajczykami, drugie z Hellenami. Oba 
są dawne. chrześcijanie posiadają głębsze poznanie Boga, ponieważ skorzystali 
z dorobku zarówno filozofów, jak i proroków, ponadto otrzymali naukę bezpo-
średnio od chrystusa, dopełnioną przez Ducha świętego. Oni są uczestnikami 
Nowego przymierza.

Związek chrześcijaństwa z hellenizmem u klemensa sygnalizują: Walter Völker 
w monografii Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus (Leipzig 1952), 
ks. Leopold rzodkiewicz w pracy doktorskiej Chrystus przepowiadany Hellenom 
w pismach Klemensa Aleksandryjskiego (Lublin, 1991) oraz ks. Norbert Widok 
w pracy doktorskiej Akomodacja misyjna w teorii i praktyce Klemensa Aleksan-
dryjskiego (Lublin, 1991). Stosunek klemensa do kultury helleńskiej ukazany jest 
w artykułach: J. Szymusiak, Klasycyzm Klemensa Aleksandryjskiego do filozofii 
według „Stromata” [SthV 9 (1971), nr 1, s. 289-302]; J. Wojtczak, Stosunek 
Klemensa Aleksandryjskiego do filozofii według „Stromata” [SthV 9 (1971), nr 
1, s. 263-288]; F. Drączkowski, Chrześcijanie wobec kultury i cywilizacji grecko-
-rzymskiej. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, w: J. śrutwa (red.), Chrześci-
janie a życie publiczne w cesarstwie rzymskim III–IV wieku (Lublin 1988, s. 33-61).

O pozytywnym nastawieniu klemensa do kultury helleńskiej piszą w zasa-
dzie wszyscy autorzy, którzy zajmują się tym teologiem, jednakże kwestia trzech 
testamentów nie została jak dotąd opracowana w sposób szczegółowy. celem 
niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia na podstawie wypowiedzi 
klemensa aleksandryjskiego, z uwzględnieniem niektórych opracowań na temat 
tego autora.

1. prZyGOtOWaWcZy cHarakter FiLOZOFii GreckieJ

klemens z aleksandrii, zestawiając filozofię grecką z naukami proroków oraz 
z ewangelią, podkreślał przygotowawczy charakter filozofii i wskazywał na jej 
różnicę w stosunku do nauki objawionej.

4 rozróżniamy trzy nazwy: izraelici, Hebrajczycy i Żydzi. pierwsza jest najstarsza, drugiej 
używano szczególnie w kanaan po wyjściu z egiptu, a trzecia (Ioudaioi) przyjęła się w okresie 
niewoli babilońskiej. klemens używa tych pojęć zamiennie.
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FiLOZOFia JakO eFekt pOSZukiWaNia praWDy

praca filozofów wpisuje się w odwieczne poszukiwanie prawdy, jakie obser-
wuje się u wszystkich ludów. klemens uważał, iż „można wykazać, że spośród 
wszystkich Hellenów i barbarzyńców, którzy tylko ubiegali się o prawdę, jedni 
mają niemało, inni cząstkę, jeśli w ogóle cokolwiek z nauki o prawdzie posiadają”5 . 
pełną prawdę posiada Bóg i tylko ci ją posiądą, chociażby w części, którzy ku 
Niemu się zwracają. klemens pisze: „Filozofia barbarzyńska i helleńska wieczną 
prawdę rozerwała na części, które jednak nie należą do mitu o Dionizosie, lecz 
do nauki Bożej o Słowie wiecznie istniejącym. kto natomiast porozrywane części 
znowu zestawi i połączy w jedno, ten będzie mógł, zapewniam was, śledzić bez 
obawy błędu pełne Słowo, to jest prawdę”6 .

Szkoły zarówno helleńskie, jak i te spoza strefy greckiej i rzymskiej zdobywają 
poznanie cząstkowe, natomiast ten, kto zwróci się do odwiecznego Logosu, pozna 
pełnię prawdy. Określenie „barbarzyńcy” (b£rbaroi) jest rażące dla polskiego 
czytelnika, ma ono bowiem zdecydowanie negatywne znaczenie. W starożytności 
wyraz ten oznaczał ludzi spoza kręgu helleńskiego i łacińskiego; było to określenie 
lekko pejoratywne w tym sensie, że oznaczało ludzi mało wykształconych, mniej 
ucywilizowanych. terminem „barbarzyńcy” św. paweł określił mieszkańców Malty, 
którzy udzielili rozbitkom pomocy, wśród nich znajdował się7 apostoł. W naszych 
czasach w podobnym znaczeniu mówi się o ludziach z „trzeciego świata”, czyli 
z krajów rozwijających się, będących poza strefą europejską i amerykańską.

Wysiłki poznawcze podejmowane na różne sposoby powinny prowadzić do 
pełni prawdy. klemens pisze: „Filozofia jest, według nas, współprzyczyną i czyn-
nikiem współdziałającym w chwytaniu prawdy, jako że jest ona poszukiwaniem 
prawdy. Możemy więc uznać ją za wstępne przygotowanie dla gnostyka, nie trak-
tując jednak współprzyczyny jako przyczyny, ani też czynnika jedynie współdziała-
jącego jako decydującego. Ogólnie nie traktujemy filozofii jako czegoś, bez czego 
nie można się obejść”8 .

tak oto klemens, o którym wiadomo, że pozytywnie oceniał filozofię helleńską, 
daleki jest od jej przeceniania. podkreśla on, że filozofia może się okazać pomocna 
w poznawaniu prawdy, ale sama nie jest prawdą ani nie prowadzi automatycznie 
do pełni prawdy. termin „gnostyk” odnosi się u klemensa nie do kogoś, kto należy 

5 Strom. i,57,1, JNp, t. 1, s. 43, tekst grecki: clément d’alexandrie, Les Stromates (i), trad. 
M. caster, Sch 30 (1951), s. 91. por. clemens von alexandrien, Die Teppiche, hrsg. O. Staehlin, 
Berlin 1939.

6 Strom. i,57,6, JNp, t. 1, s. 44; Sch 30, s. 92.
7 Dz 28,2: „tubylcy okazali nam niespotykaną życzliwość” (o† b£rbaroi pare‹con oÙ t¾n 

tucoàsan filanqrwp…an ¹m‹n). podobnie przełożono to zdanie na łacinę: „Barbari vero praestabant 
non modicam humanitatem nobis”. Być może myśl apostoła jest taka: pomimo że tubylcy byli ludźmi 
prostymi, okazali nam wielką życzliwość.

8 Strom. i,98,1, JNp, t. 1, s. 72; Sch 30, s. 122.
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do którejś z sekt gnostyckich, lecz ma on znaczenie pozytywne. Gnostyk to doj-
rzały chrześcijanin, przyjaciel Boga lub święty9. W ten sposób można powiedzieć, 
że klemens relatywizuje znaczenie nauk helleńskich, a mimo to usiłuje dostrzec 
w nich Boże działanie. W pierwszym Stromacie czytamy: „Jeśli powiadają, że 
Hellenowie przez czysty przypadek głosili pewne elementy prawdziwej filozofii, 
to jednak ten przypadek można uznać za wyraz Bożego zarządu światem [...]. 
Gdyby ktoś utrzymywał, że Hellenowie mają tylko rozum naturalny, to możemy 
odpowiedzieć, że znamy tylko jedynego Stworzyciela natury”10 .

Zbieżność niektórych tez helleńskich z nauką Biblii jest dostrzegalna. Jeśli jest 
to – rozumowo biorąc – dzieło przypadku, to tym przypadkiem może kierować 
Bóg. Jeśli twierdzenia Greków są zbieżne z nauką chrześcijańską dzięki pracy ich 
naturalnego rozumu, to tym lepiej dla ich rozumu i natury, wszak rozum i natura 
są dziełem Boga. tak więc w tym, co wydaje się przypadkowe lub naturalne, 
w rzeczywistości może się przejawiać Boże działanie.

 klemens podkreśla, że poznanie Boga, jakie osiągnęli filozofowie, jest bardzo 
ograniczone: „Jeśli więc Grecy przyjęli pewne przebłyski Słowa (™naÚsmat£ 
toà lÒgou) i głosili jakąś niewielką część prawdy, to świadczy, że siła tej prawdy 
nie była ukryta. Z drugiej jednak strony okazali się słabi, ponieważ nie osiągnęli 
celu”11. Wiedza o Bogu, którą zdobyli filozofowie, była cząstkowa i zawierała wiele 
błędów; miała charakter przygotowawczy na przyjęcie pełnej prawdy w chrystusie.

HeBraJSki WpłyW Na FiLOZOFię HeLLeńSką

klemens z aleksandrii, podobnie jak inni uczeni chrześcijańscy, dostrzegając 
podobieństwa pomiędzy nauką Biblii a poglądami greckich filozofów, brał pod 
uwagę możliwość zapożyczenia: „tak zwani mędrcy helleńscy są nieco późniejsi 
od czasów Mojżesza. Na razie należy rozważyć charakter ich filozofii; wygląda on 
na hebrajski i operuje zagadką. Ot choćby to, że chętnie stosowali zwięzłość stylu 
właściwą dla napomnień etycznych oraz dla nich najużyteczniejszą”12 .

czasy Mojżesza (wiek Xiii przed chr.) są rzeczywiście wcześniejsze od filozofii 
klasycznej, która rozwinęła się szczególnie w iV wieku przed chr., poczynając 

9 J. Grzywaczewski, Prayer of God’s Friend according to Clement of Alexandria, Lublin: 
polihymnia 2012, s. 26: „clement presented the image of a mature christian (Gnostic) as a person of 
higher knowledge of God’s revelation and of deep spirituality [...]. When he says Gnostic, he means 
a friend of God, a perfect christian and a charismatic. Gnostic is somebody who is pure of hart and 
perfect in faith and love”.

10 Strom. i,94,2, JNp, t. 1, s. 68; Sch 30, s. 119.
11 klemens aleksandryjski, Zachęta Greków, 74,7, tłum. J. Sołowianiuk, pSp XLiV (1988), 

s. 173, tekst grecki: clément d’alexandrie, Le Protreptique, trad. c. Mondésert, Sch 2 (1949), s. 140 
(dalej: prot.).

12 Strom. i,60,1, JNp, t. 1, s. 45; Sch 30, s. 94.
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od Sokratesa (469–399), platona (427–347) i arystotelesa (384–322). Jednakże 
w Helladzie już od Vii wieku działali różnego rodzaju mędrcy, tacy jak: Bias 
z prieny, pittakos z Mityleny czy Solon z aten. Wiadomo, że wypowiadali się 
oni w sposób prosty, w formie sentencji, w czym można by się dopatrywać po-
dobieństwa do prostych pod względem literackim wypowiedzi z Biblii. Jednakże 
u myślicieli z Vii–Vi wieku, takich jak: tales, pitagoras, Heraklit, anaksymander 
czy anaksymenes widzimy styl zupełnie różny od biblijnego13 .

pogląd, jakoby filozofowie zaczerpnęli swą naukę od proroków, pojawił się 
w aleksandrii. przekład Biblii hebrajskiej na język grecki, dokonany około 280 roku 
(Septuaginta)14, rozbudził zainteresowanie Greków religią i kulturą hebrajską15. Na 
wspólne elementy w Biblii i naukach greckich wskazywał Filon aleksandryjski16 . 
klemens był pod jego wpływem, gdy chodzi o stosunek do kultury helleńskiej17 . 
On również starał się ukazywał elementy wspólne w Biblii oraz w filozofii i poezji 
helleńskiej. Wiadomo, że przy takim założeniu trudno uniknąć uproszczeń, a z po-
dobieństwa większego czy mniejszego nie zawsze wynika wzajemna zależność 
czy zapożyczenie.

klemens podzielał pogląd, zgodnie z którym „filozof platon niejedno z pra-
wodawstwa Mojżeszowego zaczerpnął ku swemu pożytkowi”18. Według niego 
„Mojżesz był żywym prawem prowadzonym przez Logos”19, dlatego może on być 
uznany nie tylko za twórcę prawa izraela, ale również za model i wzór dla wszyst-
kich prawodawców, gdyż „wypracował dobry ustrój państwowy, który polega na 
szlachetnym wychowywaniu ludzi we wspólnocie”20. ta wspólnota opierała się na 
wierze w Boga Jahwe.

13 W. tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa: pWN 1978, s. 20-30.
14 G. Dorival, La traduction de la Torah en grec grec, w: La Bible d’Alexandrie. Le Pentateuch, 

dir. ch. Dogniez, M. Hall, paris: cerf 2001, s. 34: „prenant appui sur la Lettre d’Aristée, qui parle 
d’une lecture de la Loi devant les Juifs d’alexandrie, puis d’une lecture devant le roi, N. collins 
date la première cérémonie du 28 ou 29 décembre 281, la seconde du printemps 280”. Gdy chodzi 
o króla, o którym tu mowa, to uczeni podają dwie możliwości: albo był to ptolomeusz i Lagos, albo 
ptolomeusz ii Filadelfos.

15 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Xii,1-15, tłum. e. Dąbrowski, Warszawa: rytm 1979, 
s. 561-571.

16 Zob. philon d’ aleksandrie, De vita Moysi, ii,25-44, za: www.earlyjewishwritings.com/text.
philo/book25htlm [dostęp: 15.03.2016].

17 c. Mondésert, Clément d’Alexandrie, paris: edition Montaigne 1944, s. 163: „parmi tous les 
auteurs dont clément a subi l’influence, philon est bien celui auquel on a toujours contribué la part 
la plus considérable”.

18 Strom. i,165,1, JNp, t. 1, s. 113; Sch 30, s. 164.
19 Strom. i,167,3, JNp, t. 1, s. 115; Sch 30, s. 166. por. Strom. i,170,2, JNp, t. 1, s. 117: „prawo 

zostało dane od Boga za pośrednictwem Mojżesza” (Sch 30, s. 168). por. Strom. ii,20,1, JNp, t. 1, 
s. 141: „prawie wszystkie idee przeniósł – jak się zdaje – do Hellenów wielki Mojżesz”; tekst grecki: 
clément d’alexandrie, Les Stromates (ii), trad. c. Mondésert, Sch 38 (1954), s. 48.

20 Strom. i,168,1, JNp, t. 1, s. 115; Sch 30, s. 166.
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platon podjął próbę naszkicowania modelu życia społecznego, przy czym „jego 
państwo przypomina jakiś wielki klasztor, kryminał, obóz koncentracyjny albo 
państwo totalitarne”21. Od Mojżesza pochodzi pięcioksiąg, który zawiera wiele 
przepisów regulujących życie religijne i społeczne w izraela na podstawie wiary 
w Boga oraz Dekalogu (Wj 20,1-21). Na pewno w dziele Państwo oraz księgach 
praw Nomoi można by znaleźć zasady w jakimś stopniu podobne do tych, które 
znajdują się w prawie Mojżeszowym, jednakże kontekst, w jakim działali obaj mę-
żowie, jest zupełnie różny: Mojżesz występował jako prorok i przywódca religijny, 
podczas gdy platon pracował jako myśliciel interesujący się polityką. prawda, że 
w dziełach platona można znaleźć elementy podobne do nauki zawartej w Biblii.

W drugim Stromacie czytamy: „Filozof platon, stawiając szczęście jako osta-
teczny cel, mówi, że ono jest stanem podobieństwa do Boga, o ile to tylko możliwe. 
W ten sposób, być może, doszedł on do tego samego wniosku co prawo [...]. prawo 
mówi: «idźcie za panem, waszym Bogiem, i przestrzegajcie moich przykazań» 
(pwt 13,5). rzecze pan: «Bądźcie miłosierni i litościwi jak Ojciec wasz niebieski 
miłosierny jest» (łk 6,36)”22 .

Zdanie platona, do którego nawiązuje klemens, brzmi: „teodorze, zło musi 
istnieć na świecie jako opozycja dobra, jest ono odległe od dróg bogów w niebie. 
My zaś mamy uciekać od nas samych do nich; wznosić się do nich, to znaczy stawać 
się jak oni świętymi, sprawiedliwymi i prawdziwymi. prawda jest taka: Bóg jest 
sprawiedliwy i ten spośród ludzi staje się do niego podobny, kto jest najbardziej 
sprawiedliwy. Mądrością jest wiedzieć o tym”23 .

platon mówi o potrzebie upodobnienia się do bogów poprzez sprawiedliwe po-
stępowanie; wzywa do odrywania się od rzeczywistości doczesnej, aby wznosić się 
ku bogom i stawiać się podobnym do nich. używa wprawdzie liczby mnogiej, ale 
też i pojedynczej: mówi o bogach i o Bogu. księga powtórzonego prawa nawołuje 
do pójścia za panem poprzez zachowanie przykazań. chrystus w ewangelii wzywa 
do upodobnienia się do Boga przez czyny miłosierdzia. trudno by wykazać, że 
powyższa refleksja platona powstała pod wpływem księgi powtórzonego prawa, 
jednakże treść wykazuje zbieżność z nauką Biblii zarówno Starego, jak i Nowego 
testamentu: kto przestrzega przykazań, ten idzie za panem, ten zbliża się do Niego 
lub ku Niemu się wznosi. to właśnie jest prawdziwa mądrość.

uzupełnieniem hipotezy o podobieństwie nauk filozofów do nauki Mojżesza, 
którą przytoczyliśmy powyżej, może być następująca wypowiedź: „podobnie 
jak ukradziona przez prometeusza iskierka ognia, jeśli jest rozpalona w sposób 
właściwy, służy jako światło, tak samo w filozofii, choć wykradzionej, tkwi ślad 

21 platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg praw, t. 1, tłum. i wstęp W. Witwicki, Warszawa: 
pWN 1958; Wstęp, s. 15, w: tamże: „Jednostki ludzkie są dla instytucji [...]. Stąd projekt surowej, 
ścisłej cenzury, stosowania kłamstwa w polityce i przymusu nawet w życiu najbardziej prywatnym”.

22 Strom. ii,100,3, JNp, t. 1, s. 196; Sch 38, s. 111.
23 plato, Theaetetus, 176, w: The Dialogues of Plato, Vol. 4, ed. B. Jowett, za: oll.libertyfund.

org/titles/786, tłum. własne [dostęp: 12.03.2016].
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mądrości Bożej i impuls w stronę Boga. Z łatwością mogą być nazwani złodzie-
jami i rozbójnikami filozofowie helleńscy, którzy przed przyjściem na świat pana 
od hebrajskich proroków przejęli pewne elementy prawdy i nawet ich dobrze nie 
rozumiejąc, przywłaszczyli je sobie jako własne nauki”24 .

Określenie filozofów mianem „złodziei i rozbójników” jest aluzją do wypo-
wiedzi chrystusa, którą klemens cytuje i komentuje: „powiadają, że jest napisane: 
«Wszyscy, którzy przyszli na świat przed przybyciem pana, są tylko złodziejami 
i rozbójnikami» (J 10,8). przez «wszystkich» rozumie się tych, którzy przyszli na 
świat przed Wcieleniem Logosu. co prawda, jest to zbyt uogólniające ujęcie”25 . 
klemens, jak widać, nie jest skłonny, aby rozumieć te stwierdzenia dosłownie. 
Nawet, gdyby przyjąć, że filozofowie przechwycili, podobnie jak mityczny bohater 
prometeusz, niektóre elementy z Bożej nauki i uznali je za własne, to w gruncie 
rzeczy nie zrobili źle, gdyż w ten sposób zdobyli choćby część Bożej mądrości, która 
potem mogła im posłużyć do poznania nauki Logosu wcielonego, czyli ewangelii. 
tego rodzaju „złodziejstwo” można by nazwać felix culpa. klemens przyznaje, 
że wykradziona prorokom iskierka stanowiła dla Greków impuls w stronę Boga.

Współcześni uczeni nie przyjmują teorii zapożyczenia. Zdaniem G. realego 
„zhellenizowani Żydzi aleksandryjscy twierdzili, że filozofia grecka wywodzi się 
z zawartych w Biblii nauk Mojżesza i proroków. później sami Grecy uznali te tezy 
za wiarygodne. Neopitagorejczyk Numenios napisze, że platon jest Mojżeszem 
mówiącym po attycku”26.takie poglądy były popularne w aleksandrii27, zapewne 
głównie w środowiskach żydowskich, ale na pewno i niektórzy spośród Greków 
przychylali się ku nim.

G. reale stwierdza, że nie ma żadnych dowodów na to, by uczeni greccy ko-
rzystali z orientalnych ksiąg mądrościowych, w tym hebrajskich, a „jest faktem 
historycznie dowiedzionym, że ludy wschodnie, z którymi się Grecy zetknęli, 
posiadały przekonania religijne, mity teologiczne i kosmologiczne, ale nie miały 
nauki filozoficznej w prawdziwym tego słowa znaczeniu. to znaczy, mieli ni mniej, 
ni więcej jak tylko to, co posiadali Grecy, zanim stworzyli filozofię. Nawet gdyby 
przyjąć, że ludy wschodnie, z którymi Grecy się zetknęli, posiadały doktryny 
filozoficzne, trudno byłoby wyjaśnić, w jaki sposób mogłyby one przedostać się 
na grunt grecki”28 .

24 Strom. i,87,2, JNp, t. 1, s. 63; Sch 30, s. 113.
25 Strom. i,81,1, JNp, t. 1, s. 59; Sch 30, s. 109.
26 G. reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. i. Zieliński, Lublin: Wydawnictwo kuL 

1994, s. 37-38.
27 M. Simon, a. Benoit, Le Judaïsme et le Christianisme antique d’Antiochus Ephiphane à 

Constantin, paris 1968, s. 73: „platon, disciple inconscient de Moïse, c’est l’axiome fondamentale 
de la pensée judéo-alexandrine”.

28 G. reale, Historia filozofii starożytnej, s. 39.
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pisarze greccy nie znali języków orientalnych, w tym hebrajskiego, i nigdzie 
nie wymieniali nazwiska autorów z Bliskiego Wschodu29, nie cytowali Mojżesza 
ani któregokolwiek z proroków. prawda, że Grecy sięgali do wynalazków in-
nych narodów, takich jak: Fenicjanie, Babilończycy, chaldejczycy czy egipcjanie, 
o czym klemens pisze w pierwszym Stromacie30. Bardziej szczegółowo omawia to 
zagadnienie współczesny uczony a. pichot31. podobieństwa, jakie można dostrzec 
pomiędzy obu tradycjami – grecką i żydowską – stanowią punkt wyjścia dla różnego 
rodzaju hipotez, do których odwołuje się klemens.

Można zrozumieć, że wykazywanie elementów wspólnych dla tradycji helleń-
skiej i hebrajskiej mogło ułatwiać ludziom pochodzenia greckiego zrozumienie 
i przyjęcie głoszonej im ewangelii. W tym sensie filozofia, czy nawet poezja 
grecka, odgrywały rolę podobną do tej, jaką pełniły księgi Starego testamentu 
w środowiskach żydowskich. W takim znaczeniu mówi klemens o testamencie 
helleńskim oraz o testamencie żydowskim (hebrajskim). taka metoda miała zna-
czenie duszpasterskie.

FiLOZOFia JakO Dar OD BOGa DLa HeLLeNóW

Ogólnie mówiąc, klemens z aleksandrii zakładał, że „nic z tego, co jest, nie 
mogłoby istnieć, gdyby Bóg tego nie chciał, a jeśli chce, to i filozofia pochodzi 
od Boga”32. Gdy zastanawiał się głębiej nad jej pochodzeniem, dopuszczał myśl 
o tym, że „pewne siły, które zstąpiły z góry, natchnęły całą filozofię helleńską. 
Dlatego jeśli nie ogarnia ona prawdy w całym jej ogromie, to jednak toruje drogę 
do prawdziwie królewskiego nauczania, nakłaniając do roztropności, urabiając 
charakter według modelu z góry przyjętego, czyniąc coraz bardziej podatnym na 
przyjęcie prawdy tego, kto wierzy w Opatrzność (prÒnoian)”33 .

Filozofia w takim ujęciu może pochodzić z natchnienia Bożego, oczywiście nie 
każde jej twierdzenie. celem filozofii jest kształtowanie człowieka według z góry 
przyjętego modelu, czyli od Boga, a to kształcenie prowadzi do poznania pełnej 
prawdy, objawiającej się ludziom według planu Bożej Opatrzności.

Gdy klemens mówi o filozofii, ma na myśli nie tyle treść nauczania filozofów, 
ile formację umysłową. Jest to swego rodzaju ćwiczenie czy trening umysłu: „przy 
tego rodzaju ćwiczeniach naukowych dusza ulega oczyszczeniu z wrażeń zmysło-
wych i tak żywym rozpala się ogniem, że kiedyś zdoła dojrzeć wyraźnie prawdę”34 . 

29 J. Burnet, Early Grek Philosophy, London: a. and c. Black 1930, § X, cyt. za: G. reale, 
Historia filozofii starożytnej, s. 40.

30 Strom. i,57,1–87, 6, JNp, t. 1, s. 43-63 ; Sch 30, s. 91-113.
31 a. pichot, La naissance de la science, t. 2, Grèce présocratique, paris: Folio 1991, s. 19-57.
32 Strom. Vi,156,4, JNp, t. 2, s. 207; Sch 446, s. 374.
33 Strom. i,80,6, JNp, t. 1, s. 59; Sch 30, s. 108.
34 Strom. i,33,2, JNp, t. 1, s. 25; Sch 30, s. 70.
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Jak wiadomo, Ojcowie kościoła byli w stanie dokonywać bardzo wnikliwej analizy 
nauczania Biblii, gdyż posiadali wykształcenie helleńskie.

W Starym i Nowym testamencie Bóg działa bezpośrednio, a w filozofii pośred-
nio, ale to działanie ma podobne znaczenie, dlatego klemens kontynuuje: „Wstępne 
wychowanie helleńskie razem z samą filozofią zdaje się przybywać od Boga do 
ludzi nie w sposób bezpośrednio zamierzony, lecz taki, w jaki deszcze padają i na 
ziemię urodzajną, i na gnojowisko, i na domy mieszkalne”35. Filozofia może być 
uznana za dar od Boga w znaczeniu ogólnym; może inspirować do dobra, ale sama 
w sobie nie jest jakąś formą objawienia, można nawet w niej znaleźć „gnojowisko”, 
czyli różnego rodzaju błędy.

Ważnym argumentem za uznaniem wartości helleńskich nauk w aspekcie re-
ligijnym było dla klemensa wystąpienie św. pawła w atenach: „Że prawdziwość 
pewnych poglądów głoszonych przez Hellenów znajduje poświadczenie w piśmie 
świętym, można stąd wnioskować: paweł tak się wyraził na areopagu: «Widzę, 
że jesteście bardzo pobożni, zwiedzając bowiem wasze miejsca kultu, zauważy-
łem miejsca kultowe, znalazłem ołtarz z napisem ‘Bogu Nieznanemu’. tego więc 
Boga, którego nie znając, czcicie, ja wam zwiastuję»”36. przytoczywszy dość duży 
fragment przemówienia pawła (Dz 17,22-28), klemens kontynuuje: „Jak z tego 
wynika, za pomocą poetyckiej wypowiedzi z dzieła aratosa O zjawiskach nie-
bieskich wyraża apostoł aprobatę dla trafnych sformułowań Hellenów i daje do 
zrozumienia, że pod postacią «boga nieznanego» czczą Boga Stwórcę i że powinni 
Go przyjąć i poznać w pełni z pośrednictwem Syna”37 .

łatwo zauważyć, że paweł posłużył się tą samą metodą co św. piotr w dniu 
Zesłania Ducha świętego. przemówienie piotra zbudowane jest na cytatach ze 
Starego testamentu, gdyż skierowane było, szczególnie w pierwszej części, do 
ludzi pochodzenia żydowskiego. piotr starał się wyjaśnić, że to, co głosi, było 
zapowiedziane przez proroków i spełniło się w osobie Jezusa chrystusa. Liczba 
nawróconych sięgnęła trzech tysięcy ludzi (Dz 2,41), chociaż – jak się wydaje – ma 
ona charakter symboliczny; znaczy: dużo38 .

paweł, działając podobnie, nawiązał do literatury greckiej, która była bliska 
słuchaczom, i na podstawie wybranego fragmentu kierował do słuchaczy zachętę, 
aby poznali Boga, o którym nauczali helleńscy uczeni, oraz jego Syna, który po-
wstał z martwych. efekt wystąpienia pawła był mniejszy niż piotra, ale nie pozostał 
bez skutku. autor Dziejów apostolskich tak kończy opis spotkania na areopagu: 
„paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród 

35 Strom. i,37,1, JNp, t. 1, s. 27; Sch 30, s. 73.
36 Strom. i,91,1-3, JNp, t. 1, s. 66; Sch 30, s. 118.
37 Strom. i,91,5, JNp, t. 1, s. 67; Sch 30, s. 119.
38 ch. L’Éplatanier, Le livre des Actes, paris 1994, s. 37: „c’est par un simple constat numérique 

que Luc nous fait juge de l’efficacité de la parole annoncée et reçue: environs trois mille nouveau 
baptisés, s’ajoutant aux cent vingt du chapitré précédent, forment avec eux désormais la communauté 
de Jérusalem”.
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nich Dionizy areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni” (Dz 17,34). 
Z historii wiemy, że podobnie jak nie wszyscy Żydzi uznali chrystusa jako Me-
sjasza, pomimo że byli przygotowani na Jego przyjście przez Stary testament, tak 
nie wszyscy Grecy uwierzyli w chrystusa, pomimo że nauki filozoficzne ułatwiały 
im poznanie Boga prawdziwego oraz Wcielenie Logosu.

Liczne rozważania klemensa nad naukami helleńskimi, a szczególnie nad 
filozofią, prowadzą do wniosku, że nauki greckie mogą być uznane za dar Boga 
dla Greków, mający im ułatwić zbliżenie się do chrystusa i zrozumienie nauki 
zawartej w Nowym testamencie.

2. Nauka prOrOkóW i FiLOZOFóW W BOŻycH pLaNacH

klemens wielokrotnie podkreślał, że chociaż helleński sposób poznania Boga 
różni się od żydowskiego, to jednak jednym i drugim sposobem posługuje się ten 
sam Bóg, ale nie w ten sam sposób, wiedza helleńska ma bowiem charakter teo-
retyczny i przygotowawczy, podczas gdy „święte księgi i mądre prawa są najkrót-
szymi drogami do zbawienia (swthr…aj)”39. Są one dopełnieniem ksiąg greckich 
i żydowskich.

BOSkie pOcHODZeNie teStaMeNtu HeBraJSkieGO 
i HeLLeńSkieGO

Mając na myśli znaczenie dziedzictwa hebrajskiego oraz helleńskiego w Bo-
żych planach, klemens pisał: „ponadto wykazałeś, że ten sam Bóg jest sprawcą 
obydwu przymierzy (¢mfo‹n diaq»kain), On, który również dał Hellenom filo-
zofię helleńską, dzięki której Wszechmocny czczony jest i przez nich”40. chodzi tu 
o przymierze helleńskie oraz żydowskie, które miały za zadanie prowadzić, każde 
na swój sposób, do przymierza chrześcijańskiego. Zaimek „on” na początku zdania 
odnosi się do św. piotra, do którego autor odwoływał się powyżej, cytując księgę 
apokryficzną „kerygma petri”.

klemens dostrzegał daleko idące podobieństwo pomiędzy prorokami a filozo-
fami. pisał: „Jak bowiem Bóg chciał zbawić Judejczyków, dając im proroków, tak 
również najwybitniejszych Hellenów oddzielił od ludzi pospolitych w ten sposób, 

39 prot. 77,1, pSp XLiV (1988), s. 174; Sch 2 (1949), s. 143.
40 Strom. Vi,42,1, JNp, t. 2, s. 135; Sch 446, s. 146.
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że wyniósł ich na proroków dla własnego kraju, w jego przemawiających języku, 
o ile tylko byli w stanie przyjąć dobroczynność Bożą”41 .

Filozofowie greccy byli wybrani spośród ludu jako najlepsi, aby przyjmowali 
natchnienie od Boga (toà qeoà eÙerges…an) i pouczali swych kompatriotów, 
podobnie jak prorocy w izraelu. Funkcja filozofa, podobnie jak proroka, oznacza 
wyniesienie ponad poziom ludzi przeciętnych. Dobroczynne natchnienie, zarówno 
prorockie, jak i filozoficzne, udzielane było nie przypadkowo, lecz we właściwym 
czasie, stosownie do Bożych planów. to, że niektórzy nie zrobili należytego użytku 
ze znajomości treści filozoficznych, jakie posiedli, nie przekreśla znaczenia samej 
filozofii: „Nie jest dziełem zła filozofia, która czyni ludzi zacnymi i cnotliwymi. 
pozostaje więc uznać, że filozofia pochodzi od Boga, którego jedynym działaniem 
jest czynić dobro. a wszystko, co Bóg daje, dobrze jest dawane i dobrze przyjmowa-
ne. istotnie, uprawianie filozofii nie jest dostępne dla ludzi złych. a jeśli użyczona 
została filozofia najlepszym z Hellenów, jasne jest, skąd pochodzi ten dar”42 .

pisząc te słowa, klemens miał zapewne na myśli najwybitniejszych filozofów, 
jak: platon, Sokrates czy arystoteles, którzy byli powszechnie uważani za ludzi 
sprawiedliwych. Można przypuszczać, że nie wszyscy oddający się studiom filo-
zoficznym odznaczali się wielkimi cnotami moralnymi. pan Bóg działa na różne 
sposoby, aby pomóc ludziom wydobyć się ze zła i zachęcić do czynienia dobra: 
„Niekiedy Moc (Boża) tchnie coś w myśli i obliczenia ludzi, wzmacnia ich siłę umy-
słu i zaostrza zdolność postrzegania, dodając zachęty w postaci zuchwałej odwagi 
ich poszukiwaniom i czynom [...]. a sposób pomagania najwyraźniej się ujawnił 
za pośrednictwem obu testamentów”43. czyli Bóg wspierał zarówno Żydów, jak 
i Hellenów w poznawaniu prawdy oraz dawał jednym i drugim natchnienie do od-
powiedniego postępowania. klemens dostrzegał, że zarówno wśród Hebrajczyków, 
jak i Hellenów nie wszyscy w jednakowym stopniu korzystali z boskich natchnień, 
w obu narodach byli bowiem ludzie dalecy od sprawiedliwości.

Nauka prOrOkóW i FiLOZOFóW JakO WStęp DO eWaNGeLii

klemens z aleksandrii, podobnie jak inni autorzy chrześcijańscy, traktował 
testament hebrajski oraz testament helleński jako przygotowanie do Nowego 
testamentu. pisał: „Jak obecnie przybywa we właściwym czasie nauka ewan-
gelii, tak samo we właściwym czasie zostało udzielone prawo (nÒmoj) i zesłani 
prorocy barbarzyńcom, Hellenom zaś filozofia, przygotowująca ich uszy do wy-
słuchania nauki”44. W oryginale nie ma słowa „ewangelia”, ale jego dodanie wy-

41 Strom. Vi,42,3, JNp, t. 2, s. 135; Sch 446, s. 146.
42 Strom. Vi,159,6-8, JNp, t. 2, s. 209; Sch 446, s. 378.
43 Strom. Vi,161,3.5, JNp, t. 2, s. 210-211; Sch 446, s. 382.
44 Strom. Vi,44,1, JNp, t. 2, s. 136; Sch 446, s. 148.
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daje się uzasadnione45, ponieważ poprzedni wyraz „nauka” (k»rugma) w tradycji 
chrześcijańskiej oznacza głoszenie ewangelii46. przez prawo klemens rozumie 
Stary testamenty, a gdy mówi o prorokach zesłanych barbarzyńcom, ma na myśli 
Hebrajczyków (Judejczyków). Obie tradycje nie pojawiły się w historii przypad-
kowo, lecz w odpowiednim czasie; obie miały służyć ewangelii przyniesionej 
przez chrystusa. W tym sensie filozofia, podobnie jak Stary testament, wpisuje 
się w historię zbawienia.

klemens podkreślał związek filozofii z osobą chrystusa, Jego dziełem oraz 
nauczaniem: „choć istnieje jedna tylko prawda, a różne bywają metody prowadzące 
wspólnie do jej badania, lecz znaleźć prawdę można tylko za pośrednictwem Syna 
[...]. Jedna jest tylko prawda, ta naczelna i nienaruszalna, to jest ta, której uczymy 
się od Syna Bożego”47 .

klemens stawia chrystusa w centrum poznania, a wszystko inne ocenia w sto-
sunku do Niego: ten rodzaj filozofii jest użyteczny, który pomaga w poznaniu Syna 
Bożego; konsekwentnie, jeśli jest jakiś rodzaj filozofii, który by w takim poznaniu 
nie pomagał, to należy go uznać za niepożyteczny. De facto, zdaniem klemensa, 
filozofia okazała się przydatna Hellenom: „przed przyjściem na świat pana filo-
zofia była niezbędna dla Hellenów, aby ich prowadzić ku sprawiedliwości. teraz 
natomiast przydaje się do tego, aby ich prowadzić ku bojaźni Bożej. Stanowi więc 
wstępne przygotowanie do wiary dla tych umysłów, które pragną ją zdobyć poprzez 
dowody [...]. Być może, że filozofia została dana Hellenom bezpośrednio i celo-
wo, zanim jeszcze ich pan powołał. Bo przecież ona prowadziła żywioł helleński 
do chrystusa, podobnie jak prawo prowadziło do Niego Hebrajczyków. a więc 
filozofia pełni funkcję przygotowawczą, toruje drogę temu, którego chrystus do-
prowadza do doskonałości”48 .

klemens zestawia nauki Greków, głównie filozofię, ze Starym testamentem. 
celem obu źródeł poznania było prowadzenie ludzi do chrystusa; oba źródła miały 
charakter przygotowawczy. klemens dodaje: „Bóg jest sprawcą wszelkiego dobra, 
w jednym przypadku bezpośrednio i pierwszoplanowo, jak w odniesieniu do Starego 
i Nowego testamentu, w innych pośrednio i przez następstwa, jak w zastosowaniu 
do filozofii”49 .

Jak widać, klemens podkreśla podobieństwa pomiędzy filozofią a nauką Biblii, 
ale dostrzega też różnice. podobieństwem jest to, że oba źródła poznania pochodzą 
od Boga, a różnicę stanowi to, że nie w ten sam sposób: Stary testament, podobnie 

45 tak przekłada to zadanie również tłumacz francuski: „De même que l’annonce de l’Évangile 
est venue de nos jours au bon moment”.

46 G. Jaśkiewicz, Keryks-kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu, Siedlce 2003, s. 46: „Na-
uczanie jako kerygmat jest tożsame u Ojców kościoła z głoszeniem ewangelii najpierw przed 
chrystusa, a potem przez apostołów, a wreszcie przez ich następców”.

47 Strom. i,97,2.4, JNp, t. 1, s. 71; Sch 30, s. 122-123.
48 Strom. i,28,1 i 3-4, JNp, t. 1, s. 20; Sch 30, s. 65.
49 Strom. i,28,2, JNp, t. 1, s. 20; Sch 30, s. 65.
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jak Nowy, pochodzi od Boga w sposób bezpośredni i pierwszoplanowy, podczas 
gdy filozofia pochodzi od Boga w sposób pośredni i ma ona znaczenie drugorzędne 
lub wspomagające.

klemens precyzuje znaczenie Starego i Nowego testamentu w celu ich odróż-
nienia od filozofii: „to Bóg jedyny za pośrednictwem Syna wyposażył nas w dwa 
testamenty, dwa z nazwy i czasu, jedność wszelako stanowiące pod względem siły 
oddziaływania, jeden Stary, drugi Nowy (È de palai£, È de kain»), dane zgodnie 
z ekonomią Bożą, przy uwzględnieniu różnicy epok i rozwoju”50 .

Mówiąc o testamentach, klemens używa wyrazu diaq»kh. twierdzi, że Stary 
i Nowy testament pochodzą od tego samego Boga, ale za pośrednictwem Syna, od-
wiecznego Słowa (Logosu), który działa odwiecznie w historii zbawienia. klemens 
podkreślał, że filozofia i prawo izraela znajdują dopełnienie w dziele i nauczaniu 
chrystusa: „Słusznie więc Judejczykom zostało przydzielone prawo ('Iouda…oij 
nÒmoj), Hellenom zaś filozofia (“Ellhsi filosof…a) aż do przyjścia pana (pa-
rous…aj). Odtąd zaś trwa powszechne powoływanie w poczet wybranego ludu 
sprawiedliwości, zgodnie z nauką wynikającą z wiary, która jednoczy za pośred-
nictwem jednego pana, jedynego Boga i Hellenów, i barbarzyńców, co więcej, 
całego rodzaju ludzkiego”51 .

przez termin parous…aj klemens rozumie pierwsze przyjście pana, czyli to, 
które zapoczątkowało nową erę, a więc ustanowienie nowego ludu, czyli kościoła. 
Do tego ludu powołani są wszyscy: Hellenowie, Żydzi i inne ludy. W tym sensie 
prawo, które było wyłącznie własnością Hebrajczyków, zaczyna służyć całej ludz-
kości, także i filozofia, początkowo dana Hellenom, po przyjściu pana ma służyć 
wszystkim ludziom. powyższe stwierdzenie klemens wyjaśniał następująco: „Oto 
łączą się wychowankowie kultury helleńskiej z wychowankami prawa judejskiego 
w jedną społeczność zbawianego ludu, jako wyznawcy jednej wiary. Nie są to trzy 
ludy oddzielone czasem tak, że trzeba by przyjąć trzy natury odrębne, lecz przez 
jednego pana wychowane, ale (są to ludy) będące pod działaniem słowa pana 
jedynego”52 .

Słowo „kultura” nie wyraża w pełni myśli autora, gdyż w języku greckim jest 
tu użyte określenie `EllhnikÁj paide…aj, chodzi zatem nie o kulturę helleńską 
w szerokim znaczeniu, lecz o paideę, czyli o grecki program nauczania i wychowa-
nia, który należy, oczywiście, do kultury helleńskiej. Paideia helleńska obejmowała 
liczne dziedziny wiedzy i miała prowadzić do formacji człowieka w dziedzinie 
intelektualnej oraz moralnej. Wiadomo, że klemens aprobował ogólne założenia 
greckiej paidei i starał się je zaadaptować na użytek chrześcijański53 .

50 Strom. ii,29,2, JNp, t. 1, s. 148-149; Sch 38, s. 56.
51 Strom. Vi,159,9, JNp, t. 2, s. 209; Sch 446, s. 378-380.
52 Strom. Vi,42,2, JNp, t. 2, s. 135; Sch 446, s. 146.
53 F. Drączkowski, Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda 

falsa gnosi, Sach 2 (1980), 37: „Omnes sciunt clementem paide…an Graecam accepisse, eamque 
tertium testamentum nominavisse. patet quidem clementem multas sententias sumpsisse ex doctrina 
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autor Stromatów mówi o wychowaniu przez prawo (nomikÁj), ale nie dodaje 
„judejskie”, jednakże kontekst wskazuje, że to właśnie prawo ma na myśli. Oba 
narody, helleński i judejski, przez wejście do kościoła stały się jednym narodem 
chrześcijańskim. W tym znaczeniu są to wprawdzie trzy narody, ale ściśle ze sobą 
złączone, gdyż były prowadzone i wychowywane (paideuomšnwn) przez poucze-
nia (∙»mati) tego samego pana. termin ∙Áma znaczy słowo wypowiedziane przez 
Boga, jest ono odpowiednikiem hebrajskiego wyrazu dabar. to pojęcie występuje 
w Nowym testamencie (Mt 27,14; łk 7,1; rz 10,18). Słowo „pan” (kÚrioj) może, 
jak zwykle, oznaczać Boga Ojca i Stworzyciela, ale też często odnosi się do Syna.

klemens podkreślał uniwersalny charakter działania Syna, na którego przyjście 
przygotowywano się przez nauki filozofów i proroków: „Naszym Wychowawcą 
jest święty Bóg Jezus-Logos kierujący całą ludzkością. Jest to Bóg – Wycho-
wawca kochający ludzi”54. Logos jest święty, gdyż jest Bogiem. to jest bardzo 
ważne stwierdzenie, gdyż klemens pisze pod koniec ii wieku, czyli przed Soborem 
Nicejskim (325), który ogłosił równość Syna z Ojcem. Logos jest Wychowawcą 
wszystkich ludzi, Żydów, Greków, chrześcijan. Działa On w duchu miłości i jest On 
drogą do pełni poznania: „Obliczem Boga jest Logos, w którym Bóg się objawia 
i daje się poznać”55 .

Logos jest obliczem Boga (prÒswpon qeoà Ð lÒgoj), On objawia Ojca i uczy 
prawdy tych, którzy jej szukają. On jest Boskim pedagogiem, który działa w koś-
ciele: „On da wam dobrą formację i będzie wam wykładał Słowo Boże. Jego Szkołą 
jest kościół (didaskale‹on ¹ ekklhs…a), On sam jest jedynym Nauczycielem 
(did£skaloj)”56. W ujęciu klemensa filozofowie częściowo dostrzegają oblicze 
Boga, znacznie lepiej prorocy, ale najpełniej chrześcijanie57, których mistrzem jest 
Jezus chrystus, Boski Logos nauczający w kościele.

Współcześni teologowie wskazują, że spotkanie ewangelii z kulturą helleńską 
ułatwiło nadanie religii chrześcijańskiej charakteru uniwersalnego58. Wiadomo, 

platonis, aristotelis, Musonii, philonis et aliorum auctorum antiquorum, de quorum influxu abunde 
referunt plura virorum opera”.

54 klemens aleksandryjski, Wychowawca i,55, tłum. M. Szarmach, toruń: Wydawnictwo uMk 
2012, s. 50; tekst grecki: clément d’alexandrie, Le Pédagogue (i), trad. M. Harl, Sch 70 (1960), 
s. 210: Ð de ¹mšteroj paidagwgÕj ¤gioj qeÕj 'Ihsoàj, Ð p£shj tÁj ¢nqrwpÒthtoj kaqhgemën 
lÒgoj, ¢utÕj fil£nqrwpoj qeÕj ™sti paidagwgÕj” (dalej: péd.).

55 péd. i,57, s. 51; Sch 70, s. 212.
56 por. zapis w przypisie 54 péd. iii,98,1, s. 222, tekst grecki: clément d’alexandrie, Le Pé-

dagogue (iii), trad. c. Mondésert, ch. Matray, Sch 70 (1970), s. 185. tamże: „On jest dobrą wolą 
dobrego Ojca, prawdziwą Mądrością i świętością naszego poznania [...]. On troszczy się o nasze 
ciało i duszę, o całego człowieka, Jezus”.

57 Strom. ii,5,1, JNp, t. 1, s. 130; Sch 38, s. 48: „Filozofia więc barbarzyńska, której i my 
śladami idziemy, jest w swej istocie doskonała i prawdziwa”.

58 W. Jaeger, Le christianisme ancien et la paideia grecque, Metz 1980, s. 13: „ceci fut le mo-
ment décisif dans la rencontre des Grecs et des chrétiens. L’avenir du christianisme comme religion 
universelle dépendit de cela”.
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że nauki chrześcijańskie, jak: antropologia, etyka i teologia moralna59 opierają się 
głównie na Biblii, ale sięgają także do tradycji grecko-rzymskich60. relację filozofii 
do teologii chrześcijańskiej trafnie ukazuje H. pietras: „Filozofia prowadziła do 
Boga, a nawet dawała usprawiedliwienie; spotyka się ze Starym testamentem jak 
dopływy tej samej rzeki. pisma filozofów mają zresztą podobny charakter do pism 
świętych, i to nie tylko chrześcijańskich [...]. Filozofia jest odzwierciedleniem praw-
dy wiary. prowadzi do prawdziwego poznania, przewyższającego nawet mądrość”61 . 
chodzi o mądrość w znaczeniu naturalnym, jednakże tego rodzaju mądrość, ubo-
gacona przez Słowo Boże, prowadzi do mądrości w znaczeniu nadprzyrodzonym.

pODSuMOWaNie

Naszkicowaliśmy ideę trzech testamentów klemensa aleksandryjskiego. Są 
to testament hebrajski, czyli Stary testament, testament helleński, czyli nauki 
Greków z filozofią na czele, oraz testament chrześcijański, czyli Nowy testament. 
Oryginalność tej idei polega na tym, że klemens stawia obok siebie nauczanie 
proroków oraz nauczanie greckich mistrzów, a przy tym twierdzi, że oba rodzaje 
nauczania miały na celu prowadzenie ludzi do Nowego testamentu. testament 
hebrajski miał prowadzić Żydów do chrystusa, a testament grecki miał prowadzić 
Greków, czyli pogan, do chrystusa. testament hebrajski określa się jako prawo, 
testament grecki – jako filozofię. przez filozofię klemens rozumiał określone treści, 
ale przede wszystkim formację umysłową.

klemens zaznacza, że chociaż prawo i filozofia miały ten sam cel, to są też 
między nimi różnice. prawo i nauka proroków pochodzą z natchnienia Bożego. 
Filozofia, a także inne nauki greckie, są wynikiem naturalnego wysiłku człowieka. 
klemens dodaje, że rozum należy do natury człowieka, czyli pochodzi od Boga, 
dlatego pozornie czysto ludzki wysiłek poznawczy nie jest pozbawiony boskiej 
inspiracji. Jest to zatem dar Boga dany Hellenom, podobnie jak darem Boga udzie-
lonym Hebrajczykom jest prawo i przepowiadanie prorockie. Najważniejsze jest 
to, że zarówno testament hebrajski, jak i testament helleński znajdują dopełnienie 
w ewangelii, czyli w Nowym testamencie. chrześcijanie przygotowani przez na-

59 r.L. Fox, Païens et Chrétiens. La religion et la vie religieuse dans l’Empire romain de la mort 
de Commode au Concile de Nicée, trad. r. alimi, M. Montabrut, e. pailler, toulouse 1997, s. 318: 
„clément était profondément influencé par l’éthique de la philosophie stoïcienne. a ses préceptes 
modérés, il ajouta le réconfort de Dieu et de la parole qui l’accompagne”.

60 M. Fédou, Les Pères de l’Église et la théologie chrétienne, paris 2013, s. 207: „L’anthropo-
logie patristique s’est développée, dans une large mesure, au confluent de la source biblique et de 
l’héritage gréco-romain”.

61 H. pietras, Początki teologii Kościoła, kraków: WaM 2007, s. 131.
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uczanie proroków oraz przez formację filozoficzną mogą lepiej zrozumieć naukę 
chrystusa, aby skuteczniej ją głosić oraz wprowadzać w życie.

idea trzech testamentów klemensa z aleksandrii

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

artykuł przedstawia koncepcję trzech testamentów klemensa aleksandryjskiego: 
testament helleński (diatheke tôn Hellenôn), tj. filozofia, testament hebrajski (diatheke 
tôn Judaiôn), tj. nauczanie proroków i prawo, oraz testament chrześcijański (diatheke 
tôn christianôn), tj. przepowiadanie chrystusa wyjaśnione przez apostołów, czyli Nowy 
testament. testamenty helleński i hebrajski były natchnione przez Boga, ale nie w tym 
samym stopniu. prorocy przekazali czyste przesłanie Boga. Nauczanie filozofów zawierało 
elementy prawdy, ale znajdowały się tam również czysto ludzkie idee. pod pojęciem filozofii 
klemens rozumie poznanie prawdy na drodze intelektualnej oraz określoną sprawność lub 
formację umysłową. Filozofia może być pojmowana jako dar Boży dla Greków, podobnie 
jak prawo było darem Bożym dla Żydów. Żydzi byli prowadzeni do chrystusa przez prawo 
i proroków, Grecy – przez filozofię. Obydwa narody spotkały się w kościele, tzn. w szkole 
Logosu. Znajomość proroctw uzdalnia Żydów do zaakceptowania chrystusa jako Mesjasza, 
natomiast znajomość filozofii ułatwia Grekom rozumienie nauki i dzieła chrystusa. W ten 
sposób testament grecki i testament hebrajski zostały dopełnione przez Nowy testament.

Słowa kluczowe: klemens z aleksandrii, testament hebrajski, testament helleński, te-
stament chrześcijański.

the concept of the three testaments by clement of alexandria

S u m m a r y

the article presents the concept of the three testaments presented by clement of 
alexandria: the Greek or Hellenic testament (diatheke tôn Hellenôn), i. e. philosophy; the 
Hebrew testament (diatheke tôn Judaiôn), i.e. the teaching of the prophets and the Law; and 
the christian testament (diatheke tôn christianôn), i.e. the message of christ explained by 
the apostles. Both the Greek testament and the Hebrew testament were inspired by God, 
but not in the same way. the prophets proclaimed the pure message of God. the teaching 
of the philosophers contains some elements of the truth, but there are also purely human 
ideas. By philosophy, clement understood also intellectual training. philosophy can be 
considered as God’s gift granted to the Greek, as the Law has to be considered as God’s 
gift granted to the Jews. the Jewish people were led to christ by the Law and the prophets; 
the Greek people were led to christ by philosophy. Both nations meet in the church, i.e. in 
the School of the Logos. the knowledge of prophesies enabled the Jewish people to accept 
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christ as the Messiah. the philosophical training enabled the Greek people to understand 
and to analyse the message of christ. in this way, the Greek testament and the Hebrew 
testament were completed by the Gospel, i.e. by the New testament.

Keywords: the Hebrew testament, the Hellenic testament, the christian testament.

Die idee der drei testamente bei klemens von alexandrien

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

im artikel wird das konzept der drei testamente von klemens von alexandrien darge-
stellt: das Griechische testament (diatheke tôn Hellenôn) d.h. die philosophie, das Hebräis-
che testament (diatheke tôn Judaiôn) d.h. Verkündigung der propheten sowie das recht, 
und das christliche testament (diatheke tôn christianôn) d.h. die Verkündigung christi 
erläutert durch die apostel. Sowohl das Griechische als auch das Hebräische testament 
waren von Gott inspiriert, aber nicht im gleichen Maß. Die propheten verkündigten die reine 
Botschaft Gottes. Die Lehre der philosophen enthielt elemente der Wahrheit, aber auch 
rein menschliche ideen. im Begriff der philosophie erkennt klemens auch die intellektuelle 
erkenntnis an. Die philosophie kann ein göttliches Geschenk für die Griechen sein, wie 
das recht ein Geschenk Gottes für die Juden. Die Juden wurden durch das recht und die 
propheten zu christus hingeführt, die Griechen aber ‒ durch die philosophie. Beide Völker 
kamen in der kirche d.h. in der Schule des Logos zusammen. Die kenntnis der prophe-
zeiungen befähigte die Juden zur anerkennung christi als den Messias, die kenntnis der 
philosophie befähigte die Griechen zum Verstehen und analysieren der Botschaft christi. 
auf diese Weise wurden das Griechische testament und das Hebräische testament durch 
das evangelium, d.h. durch das Neue testament ergänzt.

Schlüsselworte: klemens von alexandrien, Hebräisches testament, Griechisches testa-
ment, christliches testament.
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póŹNOrZyMSkie uStaWODaWStWO pańStWOWe 
 prZeciW ŻyDOM  (iV–V Wieku). 

eGZeMpLiFikacJa Na pODStaWie OGraNicZeń 
praW OByWateLSkicH

Na mocy edyktu mediolańskiego1, popisanego w 313 roku przez konstantyna 
i Licyniusza, chrześcijaństwo i jego wyznawcy uzyskali prawa na równi z innymi 
religiami rzymskimi. Dokument ten nie tylko równouprawnił religię chrześcijańską 
i zakończył prześladowania jej wyznawców, ale miał ogromny wpływ na proces 
zmiany religijnego oblicza dawnego imperium romanum. Zatem w praktyce rok 
313 można uznać za oficjalną datę rozpoczęcia stopniowej chrystianizacji cesarstwa. 
Nadanie nowej i – co najważniejsze – monoteistycznej religii rzymskiej ochrony 
prawnej w efekcie w następnych latach pociągnęło różnego rodzaju restrykcje wo-
bec innych religii i ich wyznawców2. ponadto chrześcijańscy władcy, określając się 
tytułem dominus ac deus, prawnie wystąpili przeciwko niechrześcijanom, tj. m.in. 
poganom, heretykom, apostatom oraz Żydom3. Zmiana polityki religijnej państwa 
stała się faktem. Należy jednak pamiętać, że pomimo ogłoszenia przez teodozjusza 
w latach 380 i 392 edyktów o zwierzchnictwie religii chrześcijańskiej, „judaizm 
nie wychodzi z tej walki do końca przegrany, a więc nie staje się religio illicita”4 .

Odrębną grupę ustaw o charakterze religijnym ogłoszonych przez rzymskich 
cesarzy chrześcijańskich w okresie późnego cesarstwa stanowią ustawy ograniczają-
ce prawa Żydów. cesarze w tym czasie ustawowo zakazali tej grupie wyznaniowej 
nie tylko prozelityzmu i obrzezania, ale także wydali cały szereg ustaw noszących 
znamiona ograniczeń korzystania z pełni praw obywatelskich5 z zakresu nie tylko 

1 tekst edyktu mediolańskiego w: Laktancjusz, Jak umierali prześladowcy, w: Pisma wybrane, 
tłum. J. czuj, poznań: Fiszer i Majewski księgarnia uniwersytecka 1933, s. 73-75. Zob. także 
J. Zabłocki, a. tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa: Liber 2005, s. 176-177.

2 Więcej na temat skutków edyktu mediolańskiego w: J. iluk, Chrześcijańska i żydowska 
politeja w późnorzymskim państwie (IV–V wiek), „Słupskie Studia Historyczne” 12 (2006), s. 13nn.

3 M. piechocka-kłos, Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV–VI 
wieku, Olsztyn: Studio poligrafii komputerowej „SQL” s.c. 2010, s. 14.

4 cyt. za: J. iluk, Chrześcijańska i żydowska politeja, s. 9.
5 Z tym hasłem należy kojarzyć zamiar pozbawienia niektórych obywateli prawa do pełnego 

korzystania z przysługujących im przywilejów, którymi się cieszyli z tytułu posiadanego przez nich 
obywatelstwa.
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praw cywilnych, ale i publicznych, jakie Żydzi jako obywatele rzymscy posiadali. 
tak więc ustawodawcy zakazali wyznawcom judaizmu zawierania małżeństw 
mieszanych oraz nabywania niewolników chrześcijan. poważnym ograniczeniom 
uległy również kwestie zdolności sporządzania przez nich ważnych testamentów. 
ponadto Żydzi nie mogli bez przeszkód i bez specjalnego pozwolenia budować 
nowych synagog ani remontować już istniejących. Z kolei począwszy od V wie-
ku, ustawodawstwo cesarskie w znacznym stopniu ograniczało prawa publiczne 
wyznawców judaizmu, ustawowo zakazując im sprawowania niektórych urzędów. 
analizując ustawy traktujące powyższe kwestie, nie należy zapominać, że w iV i V 
wieku po chr., oprócz aktów, które dość poważnie ograniczały swobody obywa-
telskie wyznawców judaizmu, a w konsekwencji mogły dać początek późniejszej 
społecznej separacji Żydów, z kancelarii cesarskich wychodziły też rozporządzenia 
dające ochronę religii żydowskiej i jej instytucjom6. Do tych dokumentów należy 
zaliczyć np. ustawy formułujące polecenia i nakazy ochrony obiektów kultu żydow-
skiego, miejsc zamieszkania Żydów, prawa do świętowania szabatu czy ochronę 
żydowskich kapłanów7 .

Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie ustawodawstwa, ogłoszo-
nego przez rzymskich cesarzy chrześcijańskich w iV–V wieku po chr., wobec 
Żydów w zakresie, przytoczonych powyżej, przepisów ograniczających lub po-
zbawiających wyznawców judaizmu niektórych praw cywilnych i publicznych. 
W opracowaniu pominięto ustawy zabraniające prozelityzmu oraz obrzezania, 
ponieważ tym zagadnieniom poświęcono osobny artykuł8. Omówione w publika-
cji rozporządzenia wydano w latach 339–438. Założono więc, że w opracowaniu 
zostaną umieszczone ustawy zawarte głównie w ogłoszonym w 438 roku kodeksie 
teodozjańskim9 .

Należy podkreślić, że podjęty w niniejszej publikacji temat doczekał się już 
licznych opracowań m.in. w kontekście ustawodawstwa karnego rzymskich ce-
sarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych wobec Żydów10. Mimo to z uwagi 

6 Zob. J. iluk, Chrześcijańska i żydowska politeja, s. 21, 24, 26-28.
7 tamże.
8 Szerzej na ten temat: M. piechocka-kłos, Zakaz prozelityzmu i obrzezania w prawodaw-

stwie cesarskim wobec Żydów w IV–V wieku, w: J. Guzowski (red.), Christo et Ecclesiae Patriae et 
Scientiae. 15-lecie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 
Wydział teologii uWM 2015, s. 75-82.

9 informacje na temat kodeksu teodozjańskiego w: J. Gaudemet, La formation du droit sécu-
lier et du droit de l’ Eglise aux IV et V siècles, paris: Sirey 1979, s. 44-68; J. Matthews, The Making 
of the Text, w: J. Harries, J. Wood (eds.), The Theodosian Code, New york: yale university press 
1993, s. 19-44; B. Sirks, The Sources of the Code, w: J. Harries, J. Wood (eds.), The Theodosian 
Code, s. 45-67; t. Honoré, The Making of the Theodosian Code, „Zeitschrift der Savigny-Stifung 
für rechtsgeschicht” 103 (1986), s. 133-222; p. święcicka, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa: 
Wolters kluwer 2011, s. 48.

10 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religij-
nych, Lublin: Wydawnictwo kuL 1990, s. 52-53, 175-201.
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chociażby na niezwykle ciekawy oraz obszerny materiał badawczy, publikowane 
wcześniej w literaturze naukowej zagadnienia traktujące kwestię Żydów w sta-
rożytnym rzymie zostały ponownie przywołane. W opracowaniu zawarto także 
oryginalne teksty rozporządzeń cesarskich względem wyznawców judaizmu11 oraz 
analizę tych dokumentów12 .

W kodeksie teodozjańskim ustawy wydane przeciwko Żydom zgromadzono 
głównie pod dwoma tytułami, tj. w De Iudaeis, caelicolis et Samaritanis13 oraz 
Ne christianum mancipium Iudaeus habeat14. Z treści ogłoszonych rozporządzeń 
zamieszczonych we wspomnianym zbiorze wynika, że ustawodawca określał wy-
znawców judaizmu terminem Iudaeus lub Iudaei15. Z kolei w kontekście religii 
żydowskiej16 prawodawca posługuje się ogólnymi określeniami typu: religio17, 
superstitio18, lex19, cultus20, secta21, corpus22, ritus23. pojawiają się także określenia 
o nachyleniu bardziej pejoratywnym, np. nefanda superstitio24, perversa doctrina25 
czy Iudaica perversitas26. W cesarskich aktach prawnych czytamy także, że nawet 

11 Oryginalne teksty rozporządzeń wykorzystanych w opracowaniu za: th. Mommsen, p. krüger 
(hrsg.), Codex Theodosianus, Berlin 1905; p. krüger (ed.), Codex Iustinianus, w: Corpus Iuris Cicilis, 
Vol. 2, Berlin: Weidmann 1963; p.M. Meyer (hrsg.), Novellae Theodosiani II, w: Leges Novellae ad 
Theodosianum pertinentes, Berlin: Berolini 1905; th. Mommsen (hrsg.), Constitutiones Sirmondianae, 
w: Theodosiani Libri XV I cum Constitutionibus Sirmondianis, Berlin 1905.

12 Wybrane źródła i wnioski z zakresu prawodawstwa cesarskiego wobec Żydów w tej publi-
kacji głównie za a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 175-176, 184-201. Wątek różnego rodzaju 
ograniczeń nakładanych na Żydów przez rzymskich cesarzy chrześcijańskich w badanym okresie 
podejmują m.in. także: J. Juster, Les Juifs dans l`Empire Romain, Vol. 1, paris: p. Geuthner 1914; 
a. cameron, Późne cesarstwo rzymskie, tłum. M. kwiecień, Warszawa: pWN 1993, s. 93-94; p. John-
son, Historia Żydów, tłum. M. Godyń, M. Wójcik, a. Nelicki, kraków: platan 2000, s. 168-169; 
J. iluk, Chrześcijańska i żydowska politeja, s. 9-31; r. kosiński, k. twardowska (red.), Świat rzymski 
w V wieku, kraków: towarzystwo Wydawnicze „Historia iagellonica” 2010, s. 96-98; th.r. Martin, 
Starożytny Rzym od Romulusa do Justyniana, tłum. M. Fafiński, poznań: Wydawnictwo poznańskie 
2012, s. 257-258.

13 C. Th. 16,8.
14 C. Th. 16,9.
15 Zob. np. C. Th. 16,8,1; 2; 3; 5. Na temat także: J. Juster, Les Juifs, s. 172; a. Dębiński, 

Ustawodawstwo karne, s. 175.
16 Określenia religii żydowskiej podano za: a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 175-176.
17 C. Th. 16,8,8; 10; 13; 20; 23.
18 C. Th. 16,8,8; 24; 26; 28.
19 C. Th. 16,8,8; 13; zob. także C. J. 1,9,7.
20 C. Th. 16,8,26.
21 C. Th. 16,8,1; 2; 8; 9; 16,9,4.
22 C. Th. 13,5,18.
23 C. Th. 16,7,3.
24 C. Th. 16,9,4; 16,8,1.
25 Nov. Theod. 3,5.
26 C. Th. 16,8, 19; 24.
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sam kontakt z Żydami, którzy są nieprzyjaciółmi władzy i ustaw rzymskich27, plami 
innych ludzi28, ponieważ znieważają oni wiarę chrześcijańską29, zaś ich imię należy 
określić jako straszne, sprośne i odrażające30 .

pierwszą z dwóch zawartych w kodeksie teodozjańskim ustaw zakazujących 
zawierania małżeństw mieszanych wydał w 339 roku cesarz konstancjusz31 . Usta-
wodawca zakazał pod groźbą kary śmierci zawierania związku małżeńskiego Żydo-
wi z chrześcijanką, definiując to małżeństwo jako turpis consortium. przypuszcza 
się, że kara śmierci mogła być orzekana w stosunku do obu stron lub tylko w sto-
sunku do męża Żyda32. ponadto na mocy tej ustawy rozwiązaniu ulegały wcześniej 
zawarte związki małżeńskie, o ile były zawarte pomiędzy wyznawcą judaizmu 
a chrześcijanką, która należała do dworu cesarskiego33. ustawa konstancjusza z 339 
roku nie przewidywała kary w przypadku, kiedy to małżeństwo mieszane zawierała 
Żydówka z chrześcijaninem, co pozwala przypuszczać, że taki rodzaj związku był 
prawnie dozwolony34. całkowity zakaz zawierania związku małżeńskiego pomię-
dzy Żydówką a chrześcijaninem oraz pomiędzy Żydem a chrześcijanką ogłosił 
dopiero w 388 roku cesarz teodozjusz35. Zgodnie z rozporządzeniem cesarza mie-
szane związki małżeńskie judeo-chrześcijańskie były zakazane, a ich zawieranie 
obwarowano takimi samymi sankcjami karnymi jak w przypadku przestępstwa 
adulterium36, za którego popełnienie groziła nawet kara śmierci37. treść rozporzą-

27 Nov. Teod. 3,2: ,,supernae maiestati et romanis legibus inimici”.
28 C. Th. 16,7,3: „iudaicis semet polluere contagiis”; C. Th. 16,9,4: ,,nec volentes caeno propriae 

sectae confundat”; C. Th. 16,8,9: ,,incredulitate iudaica polluatur”.
29 Nov. Teod. 3,2: ,,insultantes fidei nostrae”.
30 C. Th. 16,8,19: ,,foedum [...] taetrumque iudaeorum nomen”.
31 C. Th. 16,8,6 (339): „imp. constantius a. ad evagrium. post alia: quod ad mulieres pertinet, 

quas iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas, placet easdem 
restitui gynaeceo idque in reliquum observari, ne christianas mulieres suis iungant flagitiis vel, si 
hoc fecerint, capitali periculo subiugentur”.

32 Dyskusja naukowa na temat: J. Juster, Les Juifs, s. 47. Zob. także a. Dębiński, Ustawodawstwo 
karne, s. 185, przyp. 2.

33 O ustawie por.: J. iluk, Chrześcijańska i żydowska politeja, s. 16; k.D. reichardt, Die Ju-
dengesetzgebung im Codex Theodosianus, „kairos” 20 (1978), s. 16-39.

34 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 185.
35 C. Th. 3,7,2 (388): „imppp. Valentinianus, theodosius et arcadius aaa. cynegio pf. p. Ne 

quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae christianus coniugium 
sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, 
libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata”.

36 O przestępstwie cudzołóstwa w pojęciu prawa rzymskiego mówiono, kiedy mężatka nie do-
trzymała wierności mężowi albo mężczyzna pozbawił kobietę dziewictwa lub był wspólnikiem zdrady 
małżeńskiej innej kobiety. takie okoliczności popełnienia przestępstwa ustawodawca definiował jako 
adulterium (cudzołóstwo), w przeciwieństwie do określenia stuprum – pod tym pojęciem rozumiano 
nieprzyzwoite stosunki utrzymywane z niezamężną kobietą lub między mężczyznami. W okresach 
królewskim i republikańskim cudzołóstwo nie było ścigane przez państwo jako przestępstwo, a winni 
adulterium podlegali jurysdykcji sądów domowych i mogli być ukarani poprzez zemstę rodzinną. Jako 
przestępstwo w pojęciu prawa rzymskiego zdefiniowało je ustawodawstwo Sulli, a później ustawa 
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dzenia37teodozjusza z 388 roku, zakazującego związków pomiędzy wyznawcami 
chrześcijaństwa i judaizmu, ponownie przywołano w kodeksie Justyniańskim38, co 
oznacza, że zawieranie takich małżeństw również w czasach Justyniana było nadal 
karane jako adulterium39. W ustawodawstwie rzymskim ogłoszonym przez cesarzy 
chrześcijańskich nie znajdują się rozporządzenia zakazujące małżeństw mieszanych 
pomiędzy Żydami a np. wyznawcami starej religii rzymskiej, co może oznaczać, 
że zawieranie takich związków było zupełnie legalne z punktu widzenia prawa40 .

Dotkliwym ograniczeniem praw Żydów, nałożonym przez pierwszych cesarzy 
chrześcijańskich na wyznawców judaizmu, był zakaz swobodnego nabywania 
własności, zwłaszcza niewolników chrześcijan. uważa się, że pierwszą taką usta-
wę ogłosił prawdopodobnie cesarz konstantyn. Niestety, nie znamy daty wydania 
ani integralnej treści tego rozporządzenia41. Jednak zdaje się, że właśnie tę usta-
wę konstantyna wspomina teodozjusz ii, w którego rozporządzeniu wydanym 
w konstantynopolu w 41542 roku czytamy, że zgodnie z ustawą konstantyna nie-
wolnik chrześcijanin mógł być skonfiskowany na rzecz kościoła. informacja ta 
jest sprzeczna z przekazem euzebiusza43, u którego czytamy, jakoby niewolnicy 
chrześcijanie będący własnością Żydów odzyskiwali wolność44 .

Zakaz nabywania niewolników nałożył na Żydów także cesarz konstancjusz 
w 339 roku. ustawa ta zabraniała nabywania nie tylko niewolników chrześcijan, 
ale i pogan pod groźbą ich konfiskaty. O ile ktoś, będąc Żydem, nie zastosowałby 

lex Iulia de adulteriis coercendis. Zaostrzenie kar za to przestępstwo nastąpiło w okresie cesarstwa 
rządzonego przez pierwszych chrześcijańskich cesarzy, począwszy już od konstantyna. Wówczas za 
adulterium mogła być orzeczona nawet kara śmierci. Szerzej na temat: a. Dębiński, Ustawodawstwo 
karne, s. 186, przyp. 1; a.r. Jurewicz, r. Sajkowski, B. Sitek, J. Szczerbowski, a. świętoń, Rzymskie 
prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: Wydawnictwo uWM 2011, s. 225-229. Zob. także 
th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig: Leipzig, Duncker & Humblot 1899, s. 694n.

37 th. Mommsen, Römisches Strafrecht, s. 699; a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 186-187. 
Zob. także. p. Johnson, Historia Żydów, s. 169.

38 C. Th. 16,7,2; por. C. J. 1,9,6.
39 W prawie rzymskim w okresie przedjustyniańskim zarówno kobieta będąca głównym sprawcą 

cudzołóstwa, jak i mężczyzna pozostający jej wspólnikiem w przestępstwie mogli zostać ukarani 
taką samą karą. Na mocy wydanej przez Justyniana Nov. 117,8 oraz Nov. 134,10 wobec mężczyzny 
będącego wspólnikiem cudzołóstwa jak dotąd powinna być orzekana kara główna. Z kolei kobieta 
winna adulterium z rozkazu cesarza mogła zostać zamknięta w klasztorze, co z pewnością było trudne 
w przypadku małżeństw mieszanych, w których kobieta była Żydówką. a. Dębiński, Ustawodawstwo 
karne rzymskich, s. 187, przyp. 1; th. Mommsen, Römisches Strafrecht, s. 698-699.

40 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 187.
41 tamże, s. 188-189.
42 C. Th. 16,8,22 (415): „idem aa. aureliano praefecto praetorio ii. [...] Mancipia quoque chris-

tianae sanctitatis si qua aput se retinet, secundum constantinianam legem ecclesiae mancipentur”.
43 euzebiusz z cezarei, Żywot Konstantyna 4,27, tłum. t. Wnętrzak, kraków: WaM 2007.
44 Dyskusja naukowa na temat owej rozbieżności: J. Gaudemet, La législation religieuse de 

Constantin, „revue d’histoire de l’eglise de France” 34 (1947), s. 57-58, J. Juster, Les Juifs, Vol. 2, 
s. 72. Zob. także a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 188-189, przyp. 3.
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się do rozporządzenia i nabyłby niewolnika, zgodnie z prawem tracił go na rzecz 
skarbu państwa45 .

konfiskatę niewolnika przewidywała także ustawa ogłoszona w 384 roku 
w konstantynopolu przez teodozjusza i. Zgodnie z tą ustawą Żydzi zachowywali 
prawo do posiadania niewolników chrześcijan, o ile prawa do ich własności po-
siadali przed wydaniem tego rozporządzenia. Jednakże – zgodnie z tym cesarskim 
rozporządzeniem – każdy chrześcijanin miał prawo wykupu wspomnianych nie-
wolników także w przypadku, kiedy ci wcześniej przyjęliby judaizm46 .

prawdopodobnie zarówno ustawa z 384, jak i ta z 415 roku obowiązywały 
zapewne tylko na terenie wschodniej części cesarstwa47. W 415 roku w rawennie 
cesarz Honoriusz, również wspominając ustawę konstantyna, ogłosił rozporządze-
nie obowiązujące w zachodniej części imperium, w którym – łagodząc przepisy 
istniejące dotąd w tej kwestii – zezwolił na posiadanie i nabywanie wyznaw-
com judaizmu niewolników chrześcijan, o ile zapewnią im prawo do wyznawania 
własnej religii48. Można przyjąć, że mocą tego rozporządzenia cesarz odwołał 
wcześniejsze ograniczenia nałożone na wyznawców judaizmu w tej kwestii49 . 
W ślad za Honoriuszem poszedł także teodozjusz ii, który w ustawie z 417 roku 
dla wschodniej części cesarstwa również nieco zmodyfikował i złagodził wydane 
wcześniej przepisy w tej sprawie. Z rozkazu cesarza Żydom wolno było posiadać 
niewolników wyznających chrześcijaństwo, jednak musiały być zachowane ściśle 
określone przez ustawodawcę zasady ich nabycia. teodozjusz ii zabronił Żydom 
nabywania niewolników chrześcijan poprzez kontrakt kupna i donacji pod sankcją, 
w razie złamania zakazu, uzyskania przez nich wolności50. Jednak wolno im było 
nabyć niewolnika wyznania chrześcijańskiego poprzez dziedziczenie lub na pod-
stawie fideikomisu51. Warunkiem ich posiadania było jednakże odstępstwo od ich 

45 C. Th. 16,9,2 (339): „imp. constantius a. ad evagrium. Si aliquis iudaeorum mancipium sectae 
alterius seu nationis crediderit comparandum, mancipium fisco protinus vindicetur: si vero emptum 
circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur. [...]”.

46 C. Th. 3,1,5 (384): „idem aaa. cynegio pf. p. Ne quis omnino iudaeorum christianum comparet 
servum neve ex christiano iudaicis sacramentis attaminet. Quod si factum publica indago compererit, 
et servi abstrahi debent, et tales domini congruae atque aptae facinori poenae subiaceant: addito eo, 
ut, si qui apud iudaeos vel adhuc christiani servi vel ex christianis iudaei reperti fuerint, soluto per 
christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur”.

47 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 189-190. Zob. także J. Juster, Les Juifs, Vol. 2, s. 73.
48 C. Th. 16,9,3 (415): „impp. Honorius et theodosius aa. annati Didascalo et maioribus iu-

daeorum. absque calumnia praecipimus iudaeis dominis habere servos christianos hac dumtaxat 
condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permittant. ideoque iudices provinciarum 
fide publicationis inspecta eorum insolentiam noverint reprimendam, qui tempestivis precibus in-
simulandos esse duxerint, omnesque subreptiones fraudulenter elicitas vel eliciendas vacuandas 
esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur”. O ustawie także J. iluk, 
Chrześcijańska i żydowska politeja, s. 26.

49 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 191.
50 tamże, s. 191.
51 Na temat fideikomisu zob. p. święcicka, Rzymskie prawo prywatne, s. 199-201.
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nawrócenia na religię wyznawaną przez właściciela, a więc swoboda w zakresie 
wyznania. Winny złamania tego przepisu mógł zostać ukarany śmiercią i konfiskatą 
majątku52 .

powyższe rozporządzenie częściowo zostało potwierdzone w ustawie z 423 
roku, kiedy to cesarz powtórzył zakaz nabycia niewolnika chrześcijanina poprzez 
kontrakt kupno, jednakże znacznie zwiększył sankcje karne w przypadku złamania 
tego prawa. Oprócz nabycia przez niewolnika wolności, ustawodawca nakładał 
na żydowskiego właściciela dodatkową karę, której wysokości ustawa nie precy-
zowała53. ponadto ustawa z 423 roku, z chwilą promulgowania kodeksu teodo-
zjańskiego na Zachodzie, zaczęła obowiązywać na terenie obu części cesarstwa54 . 
ustawodawstwo w kwestii nabywania niewolników chrześcijan przez wyznawców 
judaizmu uległo zdecydowanym obostrzeniom za panowania cesarza Justyniana, 
który całkowicie zakazał Żydom nabywania ich w jakikolwiek sposób55 .

Zmianę statusu wyznawców judaizmu w cesarstwie rzymskim pociągnęły za 
sobą także rozporządzenia ograniczające w niektórych kwestiach prawną możliwość 
sporządzania ważnego testamentu. Zmiany w tym kierunku przyniosła ustawa 
ogłoszona w 426 roku przez Walentyniana iii. cesarz na mocy prawa ograniczył 
zdolność sporządzania ważnego testamentu w przypadku tych Żydów, których 
spadkobiercami były osoby będące chrześcijanami56. rozporządzenie to unieważ-
niało testament sporządzony przez wyznawcę judaizmu, jeśli pominąłby on w tym 
dokumencie zstępnych, którzy przeszliby na chrześcijaństwo. Nieważność doku-
mentu stwierdzano także wtedy, kiedy wydziedziczenie dotyczyło spadkobierców 
linii zstępnej wymienionych w akcie imiennie57. Za ważną uznawano tylko tę część 

52 C. Th. 16,9,4 (417): „idem aa. Monaxio praefecto praetorio. iudaeus servum christianum nec 
comparare debebit nec largitatis titulo consequi. Qui non hoc observaverit, dominio sibi petulanter 
adquisito careat, ipso servo, si quod fuerit gestum sua sponte duxerit publicandum, pro praemio 
libertate donando. Verum ceteros, quos rectae religionis participes constitutos in suo censu nefanda 
superstitio iam videtur esse sortita vel deinceps hereditatis seu fideicommissi nomine fuerit consecuta, 
sub hac lege possideat, ut eos nec invitos nec volentes caeno propriae sectae confundat, ita ut, si haec 
forma fuerit violata, sceleris tanti auctores capitali poena proscriptione comitante plectantu”.

53 C. Th. 16,9,5 (423): „idem aa. asclepiodoto praefecto praetorio. post alia: christiana mancipia 
iudaeorum nemo audeat comparare. Nefas enim aestimamus religiosissimos famulos impiissimorum 
emptorum inquinari dominio. Quod si quis hoc fecerit, statutae poenae absque omni erit dilatione 
obnoxious. et cetera”.

54 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 192.
55 Zob. C. J. 1,3,54(56); C. J. 1,10,2.
56 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 194.
57 C. Th. 16,8,28 (426): ,,impp. theodosius et Valentinianus aa. Basso praefecto praetorio. 

Si iudaei vel Samaritae filius filiave seu nepos, unus aut plures, ad christianae religionis lucem de 
tenebris propriae superstitionis consilio meliore migraverint, non liceat eorum parentibus, id est 
patri vel matri, avo vel aviae, exheredare vel in testamento silentio praeterire vel minus aliquid eis 
relinquere, quam poterant, si ab intestato vocarentur, adipisci. Quod si ita forsitan evenerit, iubemus 
eum ab intestato rescissa voluntate succedere, libertatibus, quae in eodem testamento datae fuerint, 
si intra legitimum numerum sunt, suam obtinentibus firmitatem. [...]”.
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testamentu, w której była mowa o wyzwoleniu niewolników. Zatem rozporządzenie 
Walentyniana iii, mające na celu bez wątpienia ułatwienie konwersji na nową religię 
rzymską, ogłoszono wbrew istniejącym już ogólnym przepisom rzymskiego prawa 
spadkowego58, dopuszczającego w dość szerokim zakresie swobodę decydowania 
o własnym majątku na wypadek śmierci i akceptującego fakt wydziedziczenia dla 
słusznej przyczyny, a w mniemaniu Żyda powodem wydziedziczenia zstępnych 
mogło być porzucenie przez nich judaizmu59 .

Zgodnie z brzmieniem ustawy Żyd spadkodawca nie mógł całkowicie wydzie-
dziczyć zstępnych, którzy dokonali konwersji na chrześcijaństwo nawet w przy-
padku, kiedy to spadkobierca w linii prostej popełniłby crimen w stosunku do 
wstępnych. ustawa przewidywała, że zstępny, pomimo dopuszczenia się prze-
stępstwa wobec rodziców lub dziadków, posiadał prawo do czwartej części tego, 
co otrzymałby w dziedziczeniu ab intestato. W dalszej części ustawy czytamy, że 
za powód przyznania takiego „zachowku” uznaje się „honor religii”, którą wybrał 
taki spadkobierca60 .

Oprócz rozporządzeń ograniczających prawa jednostki, cesarze rzymscy wydali 
przepisy godzące w Żydów jako grupę wyznaniową. Na mocy prawa wyznawcy 
judaizmu musieli się liczyć z ustawami utrudniającymi budowę nowych lub remont 
już istniejących synagog, zagrożonych zniszczeniem. Bez specjalnego pozwolenia 
władz państwowych Żydom nie wolno było wznieść nowej synagogi61. Lektura 
ustawy ogłoszonej w 415 roku przez teodozjusza ii w sprawie pozbawienia patriar-
chy żydowskiego Gamaliela Vi tytułu praefectus honorariae62 z powodu udzielenia 
przez niego pozwolenia na budowę nowej synagogi bez wcześniejszego uzyskania 
odpowiedniego pozwolenia63 dowodzi, że rozporządzenie wprowadzające zakaz 
budowy synagog mogło zostać ogłoszone jeszcze przed rokiem 41564. Niestety, nie 
znamy ani treści, ani daty wydania tej ustawy.

58 Szerzej na temat: p. święcicka, Rzymskie prawo prywatne, s. 161-202.
59 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 195.
60 C. Th. 16,8,28 (426): ,,impp. theodosius et Valentinianus aa. Basso praefecto praetorio. [...] 

Si quid maximum crimen in matrem patremve, avum vel aviam tales filios vel nepotes commisisse 
aperte potuerit comprobari, manente in eos ultione legitima, si accusatio interea iure processerit, 
parentes tamen sub tali elogio, cui subpeditabunt probabilia et manifesta documenta, solam eis falci-
diam debitae successionis relinquant, ut hoc saltem in honorem religionis electae meruisse videantur, 
manente, ut diximus, criminum, si probata fuerint, ultione. et cetera”.

61 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 187.
62 por. J. ciecieląg, Rola patriarchatu rabinicznego w późnym antyku, „Studia europaea Gnes-

nensia” 9 (2014), s. 139. Zob. także M. Hesemann, Ciemne postacie w historii Kościoła. Mity, 
kłamstwa, legendy, tłum. J. Jurczyński, kraków: Wydawnictwo M 2013, s. 115.

63 Por . C. Th. 16,8,22 (415).
64 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 187. Na temat konstytucji zakazującej budowy nowych 

synagog i jej datowania na rok 415 piszą także r. kosiński, k. twardowska (red.), Świat rzymski 
w V wieku, s. 96.
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Znamy z kolei treść wydanego w tej samej sprawie rozporządzenia ogłoszonego 
przez cesarza teodozjusza ii w 438 roku. ustawodawca postanowił, że synagogi, 
które wybudowano niezgodnie z prawem, zostaną zamienione na kościoły katoli-
ckie65, a winni wzniesienia synagogi bez pozwolenia państwowego zostaną ukarani 
karą grzywny66. ustawy wydane przez teodozjusza ii w kwestii nowych synagog 
uznał Justynian67 .

ciekawą grupę ustaw ograniczających prawa Żydów stanowią – datowane na V 
wiek – rozporządzenia w zakresie ograniczenia praw publicznych tej grupy religij-
nej. Już w 404 roku cesarz Honoriusz wydał rozporządzenie zakazujące wyznaw-
com judaizmu piastowania niektórych urzędów. W ustawie tej czytamy, że zgodnie 
z wolą cesarza właśnie Żydzi zostali pozbawieni prawa do sprawowania m.in. 
funkcji agentes in rebus68 oraz – jak sądzą niektórzy badacze – innych wysokich 
godności państwowych69. W tym czasie bez wątpienia wyznawcy judaizmu mogli 
nadal sprawować funkcje i urzędy publiczne, tj. urzędy honorowe, nadane przez 
miasto lub państwo, czy nawet urzędy municypalne70. ponadto Żydzi wciąż mogli 
wykonywać zawody definiowane jako publiczne, tj. zawód nauczyciela, lekarza 
lub adwokata71. ustawa Honoriusza z 404 roku nie zakazywała więc całkowicie 
pełnienia urzędów i funkcji państwowych.

Obostrzenia w tej kwestii daje się zaobserwować już w momencie ogłoszenia 
przez Honoriusza w 418 roku kolejnej ustawy. W rozporządzeniu tym cesarz, oprócz 
potwierdzenia zakazu sprawowania funkcji agentes in rebus, zabronił także miano-
wania osoby wyznającej judaizm na stanowisko na dworze cesarskim. Żydzi, którzy 
pozostawali na stanowisku w chwili wydania ustawy, zgodnie z wolą ustawodawcy 
mogli dokończyć swoją służbę, ponieważ cesarz nie zarządził jednoczesnego ich 

65 Zob. r. kosiński, k. twardowska (red.), Świat rzymski w V wieku, s. 97.
66 Nov. Theod. 3,3; 4; 5 (438): ,,impp. theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto prae-

torio. [...] 3. illud etiam pari consideratione rationis arcentes, ne qua synagoga in novam fabricam 
surgat, fulciendi veteres permissa licentia quae ruinam praesentaneam minitantur. 4. His adicimus, 
quicumque servum seu ingenuum, invitum vel suasione plectenda, ex cultu christianae religionis in 
nefandam sectam ritumve transduxerit, cum dispendio fortunarum capite puniendum. 5. ut quisque 
igitur vel infulas ceperit, adquisitis dignitatibus non potiatur, vel synagogam exstruxerit, conpendio 
ecclesiae catholicae se noverit laborasse. immo qui ad honores inrepsit, habeatur, ut antea, condicionis 
extremae, etiamsi honorariam promeruerit dignitatem. et qui synagogae fabricam coepit non studio 
reparandi, cum damno auri quinquaginta librarum fraudetur ausibus suis. cernat praeterea bona sua 
proscripta poenae mox sanguinis destinandus qui fidem alterius expugnavit perversa doctrina”.

67 Zob. C. J. 1,9,18.
68 C. Th. 16,8,16 (404): „idem aa. romuliano praefecto praetorio. iudaeos et Samaritanos, qui 

sibi agentum in rebus privilegio blandiuntur, omni militia privandos esse censemus”.
69 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 197-198. Wątek na temat zakazu piastowania przez 

Żydów stanowisk rządowych znajdujemy także w: th.r. Martin, Starożytny Rzym, s. 257-258 oraz 
p. Johnson, Historia Żydów, s. 169.

70 a. Dębiński, Ustawodawstwo karne, s. 197-198.
71 tamże, s. 198.
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odwołania z pełnionych dotąd funkcji72. Natomiast w dalszej części tego rozporzą-
dzenia możemy przeczytać, że Honoriusz polecił wydalenie wyznawców judaizmu 
z armii cesarskiej w trybie natychmiastowym73 .

podobne w treści rozporządzenie dotyczące zakazu Żydom służby w wojsku 
wydano w 425 roku74. Z kolei od 438 roku możemy mówić o niemal całkowitym 
zakazie sprawowania przez nich funkcji państwowych75, wówczas teodozjusz ii 
ogłosił bezwzględny dla Żydów zakaz pełnienia urzędów publicznych, państwo-
wych i municypalnych, zarówno rzeczywistych, jak i honorowych76, zobowiązując 
ich jedynie do pełnienia urzędów municypalnych, które wymagały ponoszenia 
ciężarów na rzecz miasta77. ustawy ogłoszone w V wieku również weszły do 
ustawodawstwa Justyniańskiego, jednak decyzją cesarza zaostrzeniu uległy kary 
za nieprzestrzeganie rozporządzeń zabraniających Żydom piastowania godności 
państwowych78 .

72 C. Th. 16,8,24 (418): „idem aa. palladio praefecto praetorio. in iudaica superstitione viventibus 
adtemptandae de cetero militiae aditus obstruatur. Quicumque igitur vel inter agentes in rebus vel 
inter palatinos militiae sacramenta sortiti sunt, percurrendae eius et legitimis stipendiis terminandae 
remittimus facultatem, ignoscentes facto potius quam faventes, in posterum vero non liceat quod in 
praesenti paucis volumus relaxari. [...]”.

73 C. Th. 16,8,24 (418): ,,idem aa. palladio praefecto praetorio. [...] illos autem, qui gentis 
huius perversitati devincti armatam probantur adpetisse militiam, absolvi cingulo sine ambiguitate 
decernimus, nullo veterum meritorum patrocinante suffragio. [...]”.

74 Sirmond. 6 (425): ,,impp. theodosius a. et Valentinianus caesar amatio v. i. praef(ecto) 
pr(ae)t(o)r(io) Gall(iarum). [...] iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam 
denegamus: quibus christianae legis nolumus servire personas, ne occasione dominii sectam veneran-
dae religionis inmutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio 
matura subvenerit”.

75 Na temat obowiązującego od roku 438 zakazu sprawowania przez Żydów wszelkich honores 
et dignitates wspomina m.in. a. cameron, Późne cesarstwo rzymskie, s. 94.

76 Nov. Theod. 3,2 (438): ,,impp. theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto praetorio. 
[...] Quam ob rem cum sententia veteri desperatis morbis nulla sit adhibenda curatio, tandem, ne ferales 
sectae in vitam, inmemores nostri saeculi, velut indiscreta confusione licentius evagentur, hac victura 
in omne aevum lege sancimus neminem iudaeum neminem Samaritam neutra lege constantem ad 
honores et dignitates accedere, nulli administrationem patere civilis obsequii, nec defensoris fungi 
saltem officio. Nefas quippe credimus, ut supernae maiestati et romanis legibus inimici ultores etiam 
nostrarum legum subreptivae iurisdictionis habeantur obtentu et adquisitae dignitatis auctoritate muniti 
adversum christianos et ipsos plerumque sacrae religionis antistites velut insultantes fidei nostrae 
iudicandi vel pronuntiandi quod velint habeant potestatem [...]”.

77 Nov. Theod. 3,6 (438): ,,impp. theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto praetorio. 
[...] et quoniam decet imperatoriam maiestatem ea provisione cuncta conplecti, ut in nullo publica 
laedatur utilitas, curiales omnium civitatum nec non cohortalinos, onerosis quin etiam militiae seu 
diversis officiis facultatum et personalium munerum obligatos suis ordinibus, cuiuscumque sectae sint, 
inhaerere censemus, ne videamur hominibus execrandis contumelioso ambitu inmunitatis beneficium 
praestitisse, quos volumus huius constitutionis auctoritate damnari [...]”.

78 Por . C. J. 1,5,12,9; 13; 15 (527).
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reasumując, należy stwierdzić, że powyższe ustawy ograniczające prawa Ży-
dów zostały ogłoszone m.in. w celu zmniejszenia ich wpływów oraz wykluczenia 
okoliczności sprzyjających przyjęciu lub szerzeniu się judaizmu, co mogłoby 
zagrażać wzrostowi chrześcijaństwa lub działać na szkodę wyznawców nowej, 
uznanej przez państwo religii rzymskiej. ponadto przytoczone rozporządzenia, ogra-
niczające prawa Żydów, obrazują stosunek prawodawcy rzymskiego do tej grupy 
ludności zamieszkującej w granicach cesarstwa rzymskiego oraz do religii przez 
nich wyznawanej. analiza materiału źródłowego dowodzi, że cesarskie ograniczenia 
i zakazy skierowane przeciwko Żydom skupiały się na kilku głównych kwestiach, 
takich jak: zakaz zawierania małżeństw mieszanych, znaczne ograniczenia w kwe-
stii nabywania niewolników chrześcijan oraz możliwości sporządzania ważnego 
testamentu czy sprawowanie niektórych urzędów. Z treści analizowanych rozpo-
rządzeń jasno wynika, że ustawy te z całą pewnością pogarszały sytuację prawną 
tej grupy ludzi, jednak były one skutkiem ogólnej polityki religijnej prowadzonej 
przez chrześcijańskich cesarzy rzymskich w tamtym czasie wobec ludzi, którzy 
odrzucili nową religię państwową. Nie należy jednak zapominać, że pomimo licz-
nych ograniczeń nałożonych na Żydów przez władców chrześcijańskich, judaizm 
jako religia nadal istniał w granicach państwa rzymskiego.

późnorzymskie ustawodawstwo państwowe przeciw Żydom (iV–V wieku). 
egzemplifikacja na podstawie ograniczeń praw obywatelskich

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

przedmiotem publikacji są cesarskie ograniczenia nałożone przez rzymskich cesarzy 
chrześcijańskich w okresie późnego cesarstwa oraz wymierzone w Żydów. Opracowanie 
zawęża tę problematykę tylko do dziedziny prawodawczej, ponieważ skupia się tylko na 
późnoantycznym ustawodawstwie skierowanym przeciwko wyznawcom judaizmu. Materiał 
źródłowy stanowią cesarskie rozporządzenia ogłoszone w latach 339–438, zamieszczone 
w kodeksie teodozjańskim. ustawodawcy zakazali wyznawcom judaizmu zawierania 
małżeństw mieszanych oraz nabywania niewolników chrześcijan. Ograniczeniom uległy 
również kwestie zdolności sporządzania przez nich ważnych testamentów. Żydom zakazano 
także, bez specjalnego pozwolenia ze strony władz państwowych, nie tylko budowania 
nowych synagog, ale również remontowania już istniejących. Na początku V wieku cesarze 
także zdecydowali się podjąć kroki prawne w kierunku ograniczenia wyznawcom judaizmu 
praw publicznych, ustawowo zakazano im bowiem sprawowania niektórych urzędów. 
Wszystkie te ustawy z całą pewnością pogarszały sytuację prawną tej grupy ludzi.

Słowa kluczowe: judaizm, prawo rzymskie, cesarstwo rzymskie, swobody obywatelskie, 
kodeks teodozjański.
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the Late roman State Legislation against the Jews (iV–V century). 
exemplification Based on restrictions of civil rights

S u m m a r y

the subject of this publication are the imperial restrictions announced toward the Jews 
by the christian roman emperors in the late empire. the author narrows these issues only 
to the field of legislation, because he focuses only on late-antique legislation directed against 
the followers of Judaism. the source material is, contained in the theodosianus codex, 
imperial regulation promulgated in the years 339–438. the lawmakers banned the followers 
of Judaism to undertake mixed marriages and to acquire christian-slaves. the restrictions 
were also issues about the ability to draw up their important testaments. the Jews were 
also forbidden, without special permission from the state authorities, not only to build new 
synagogues, but also repair already existing Jewish temples. at the beginning of the fifth 
century emperors also decided to take legal steps towards reducing the civil rights of the 
followers of Judaism, because the statutes prohibit the exercise of certain offices. all these 
laws certainly worsened the legal situation of this group of people.

Keywords: Judaism, roman Law, roman empire, civil Liberties, theodosianus codex.

Spätrömische staatliche Gesetzgebung gegen Juden (4–5 Jh.). 
exemplifizierung am Beispiel der eingrenzung der Bürgerrechte

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

Gegenstand des folgenden artikels sind kaiserliche Begrenzungen gegenüber den Juden, 
eingeführt durch römische christliche kaiser in der späten kaiserzeit. Die problematik wird 
hier auf den rechtlichen Bereich eingegrenzt, indem eine besondere aufmerksamkeit auf 
die spätantike rechtsprechung gerichtet gegen die anhänger des Judaismus gelegt wird. 
Das Quellenmaterial bieten kaiserliche erlasse aus den Jahren 339‒338 und enthaltenen im 
kodex des theodosius. Die Gesetzgeber verboten den Juden, Mischehen einzugehen sowie 
christliche Sklaven zu erwerben. einige Begrenzungen bezogen sich auch auf die Fähigkeit, 
rechtsgültige testamente anzufertigen. Ohne eine spezielle erlaubnis der Staatsmacht wurde 
den Juden auch verboten, neue Synagogen zu errichten, und bestehende jüdische tempel zu 
renovieren. anfang des 5 Jh. haben die kaiser einige rechtliche Schritte unternommen, den 
anhängern des Judentums öffentliche Freiheiten zu begrenzen, indem ihnen die Bekleidung 
bestimmter Ämter verboten wurde. alle diese erlasse haben zweifelsohne die rechtliche 
Stellung dieser personen verschlechtert.

Schlüsselworte: Judaismus, römisches recht, römisches kaiserreich, bürgerliche Freihe-
iten, kodex des theodosius.
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kS. kaZiMierZ DOLa

papieŻ piuS Xii WOBec SZOAH
(artykuł sprawozdawczy)

Do postaci XX wieku najbardziej zniesławianych i oczernianych należy papież 
pius Xii (1939–1958). W w teatrze i kinie, czyli w środkach społecznego przekazu, 
które operują – i mają do tego prawo – fikcją historyczną, został wykreowany na 
głównego niemal winowajcę zagłady Żydów w czasie ii wojny światowej (szoah, 
holokaust). Dopiero późniejsze publikacje, zdające się spełniać wszystkie wymogi 
stawiane piśmiennictwu historycznemu, odwołujące się do badań archiwalnych, do 
wspomnień, pamiętników i literatury naukowej – stworzyły pewne realne podstawy 
takiego obrazu1 .

Wobec ogromnej ilości publikacji, zarówno źródłowych, jak i opracowań, 
trudno nawet o znalezienie nowych wątków w zakresie tej problematyki, a można 
jedynie przypomnieć czy na nowo zredagować znane fakty2. przedstawione poni-

1 chodzi o sztukę teatralną rolfa Hochhutha Namiestnik, o której niżej, oraz o film carlo 
pontiego Śmierć w Rzymie, nakręcony na podstawie książki r. katza, Death in Rome, New york 
1967. katz został skazany w 1987 roku przez włoski Sąd Najwyższy na 14 miesięcy więzienia za 
zniesławienie. p. Gumpel, Jaki naprawdę był Pius XII?, „przegląd powszechny” 1999 nr 9 (997), 
s. 189; a. tornielli, Pius XII. Papież, który ratował Żydów, tłum. M. Jabłońska, kraków: Wydawni-
ctwo aa 2015, s. 53.

2 Dokumenty archiwów watykańskich dotyczące lat ii wojny światowej zostały zebrane w: 
p. Blet, r.a. Graham, a. Martini, B. Schneider (ed.), Actes et Documents du Saint Siége relatifs à 
la Seconde Guerre Mondiale, Vol. 1–11, città del Vaticano: Libreria editrice Vaticana 1965–1981, 
wyszczególnienie ich zawartości zob. p. Blet, Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach 
watykańskich, katowice: księgarnia św. Jacka 2000, s. 436n. ta solidna praca jest jakby relacją treści 
zawartych w dokumentach zebranych w Actes et Documents. Dokumenty tajnego archiwum Waty-
kańskiego związane z Nuncjaturą w Berlinie z lat 1930–1938 podał G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska 
i Żydzi. Dokumenty z Tajnego Archiwum Watykańskiego odtajnione w 2004 r., tłum. Z. kasprzak, 
kraków: WaM 2007, s. 233-458. pewna grupa historyków żydowskich podaje w wątpliwość rzetel-
ność edytorów ADSS. Sugeruje, że w tajnym archiwum Watykańskim mogą się znajdować jeszcze 
inne dokumenty oskarżające piusa Xii i dlatego w edycji nieuwzględnione, zarzuca się więc edycji 
„przechył apologetyczny i nadmierną selektywność” (tak M. Horoszewicz w korespondencji do 
e. Guz, Pius XII. Nieznane wątki polskie, Warszawa: Bellona 2012, s. 256). Są to poważne zarzuty, 
które można postawić dopiero po zaznajomieniu się z archiwaliami watykańskimi, zatem tu posta-
wiono je zupełnie bezpodstawnie. tym uzasadniają czasem autorzy pomijanie tego podstawowego 
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żej sprawozdanie zostało więc oparte wyłącznie na literaturze przedmiotu, i to tej 
części, jaka dostępna jest w języku polskim.

Zagadnienie tytułowe cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem, 
co jest związane, jak się okazuje, nie tylko z udostępnianiem nowych źródeł ar-
chiwalnych, ale także z aktualnymi wydarzeniami w kościele katolickim, takimi 
jak Sobór Watykański ii czy rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego papieża piusa 
Xii. Można wskazać kilka etapów i momentów zwrotnych w ocenie jego postawy.

i. OceNy pOStaWy piuSa Xii

1. W latach bezpośrednio po zakończeniu ii wojny do 1963 roku prawie jed-
nomyślnie wyrażano wielkie uznanie dla postawy i inicjatyw papieża jako tego, 
który niemal jedyny chronił Żydów przed całkowitą zagładą zaprogramowaną przez 
nazistów hitlerowskich. Jeśli już posadzić papieża na ławie oskarżonych i przy-
woływać świadków oskarżenia, to mamy prawo i obowiązek posłuchać najpierw 
świadectwa samych ofiar tej straszliwej zbrodni dokonanej na jednym narodzie, 
tzn. świadectwa samych Żydów, którzy przeżyli szoah. ich opinie wyrażane w la-
tach 1945–1950 są zgodne i w najwyższym stopniu pochlebne, z wdzięcznością 
i z wielkim uznaniem mówią o piusie Xii i jego dokonaniach na rzecz ratowania 
Żydów. W lutym 1944 roku isaak Herzog, główny rabin izraela, wysłał do Stolicy 
apostolskiej wiadomość: „Lud izraela nigdy nie zapomni, co Jego świątobliwość 
i jego znakomici przedstawiciele pobudzeni odwiecznymi zasadami religii, która 
kształtuje sam fundament cywilizacji, czynią dla naszych nieszczęśliwych braci 
i sióstr w tej najtragiczniejszej godzinie naszej historii. co jest żywym dowodem 
Boskiej Opatrzności na tym świecie”3. Dr Giuseppe Nathan, komisarz unii Wło-
skich Wspólnot Żydowskich, 7 września 1945 roku stwierdził: „Nade wszystko 

zbioru, tak czynią np. J. cornwell czy D.J. Goldhagen (zob. M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, 
kraków: Salwator 2010, s. 185n.). Zastrzeżenia te i obawy osłabia fakt, że w 1942 roku Włosi i ame-
rykanie złamali kody watykańskie i pisma wysyłane przez Stolicę apostolską, przynajmniej do czasu 
opracowania nowych, są dostępne również we włoskich i amerykańskich archiwach państwowych, 
co pozwala choćby w części sprawdzić uczciwość edytorów ADSS (zob. G. thomas, Żydzi papieża, 
tłum. M. Szubert, Warszawa: świat książki 2014, s. 104). Natomiast niektóre wątki lepiej mogłoby 
naświetlić udostępnienie archiwaliów sowieckich, a także pełne wykorzystanie dokumentacji dotyczą-
cej nazistowskich zbrodni wojennych zgromadzonej w Biurze Służb Strategicznych przy archiwum 
Narodowym w Waszyngtonie, otwartej osobnym aktem prawnym dla historyków w 2000 roku, liczy 
ona około 400 tysięcy stron (zob. G. thomas, Żydzi papieża, s. 243n.). przegląd tej literatury dał 
M.r. Marrus, Holokaust. Historiografia, tłum. a. tomaszewska, Warszawa: Wiedza powszechna 1993.

3 D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, „przegląd powszechny” 2001 nr 11 (963), s. 197. Zob. też G. ig-
natowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt 
XVI, katowice: Studio Noa 2007, s. 20.
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potwierdzamy, że papież i duchowni, którzy zgodnie z wolą Ojca świętego uznali 
prześladowanych za swych braci, z zaangażowaniem i samozaparciem pośpieszyli 
nam z pomocą, nie bacząc na grożące im straszliwe niebezpieczeństwo”4. Leo 
a. kubowitzky, sekretarz generalny światowego kongresu Żydowskiego, podczas 
pobytu w rzymie 21 września 1945 roku osobiście złożył podziękowanie papie-
żowi: „światowy kongres Żydowski prosił mnie, bym podczas pobytu w rzymie 
złożył Ojcu świętemu najgorętsze podziękowania za wysiłki, jakie kościół katolicki 
w całej europie podejmował w obronie Żydów w czasie wojny”5. Osiemdziesięciu 
przedstawicieli Żydów, którzy przeżyli obozy koncentracyjne w Niemczech, przy-
było do rzymu 29 listopada 1945 roku, aby „osobiście podziękować Ojcu świętemu 
za wielkoduszność, jaką im okazał, gdy byli prześladowani w straszliwych latach 
nazizmu i faszyzmu”6. Moshe Sharett, pierwszy minister spraw zagranicznych izra-
ela i drugi premier tego kraju, wspominał w 1958 roku, że spotkał się z piusem Xii 
w 1945 roku, pod koniec wojny, i powiedział: „Moim pierwszym obowiązkiem jest 
podziękowanie mu, a przez niego całemu kościołowi katolickiemu, w imieniu spo-
łeczności żydowskiej, za wszystko, co uczynili w różnych krajach, aby ocalić nasze 
dzieci, cały nasz naród”7. Nazajutrz po śmierci piusa Xii 10 października 1958 roku 
wypowiedział się główny rabin rzymu elio toaff: „kiedy w latach prześladowania 
i terroru wydawało się, że nie ma już dla nas nadziei, bardziej niż ktokolwiek inny 
mogliśmy doświadczyć wielkiej i pełnej miłosierdzia dobroci i wielkoduszności 
nieodżałowanego papieża”. tego dnia Wiliam Zuckermann, redaktor naczelny 
amerykańskiego pisma „Jewish Newsletter”, pisał: „to, co uczynił Watykan, było 
jednym z największych przejawów humanitaryzmu w XX wieku... każdy Żyd, 
bez względu na pochodzenie, który zdołał dotrzeć do Watykanu, był ocalony”8 . 
podobnie z wielkim uznaniem wypowiedziała się w telegramie kondolencyjnym 
po śmierci papieża minister spraw zagranicznych izraela Golda Meir9, ale można 
by tę wypowiedź komentować jako okolicznościowy ukłon. Natomiast na samym 
początku wojny, w grudniu 1940 roku, albert einstein poświadczył opozycyjną 
postawę kościoła wobec ideologii rasizmu w magazynie „time”: „Jedynie kościół 

4 J. cornwell, Papież Hitlera. Sekretna historia Piusa XII, tłum. a. Grabowski, kraków: Da 
capo 2014, s. 391.

5 Dokument komisji ds. kontaktów religijnych z Judaizmem, Pamiętamy: Refleksje nad Szoah, 
„L’Osservatore romano” (wyd. polskie) 19 (1998) nr 5-6, s. 55; a. tornielli, Pius XII, s. 389.

6 Dokument komisji ds. kontaktów religijnych z Judaizmem, Pamiętamy: Refleksje nad Szoah, 
s. 56.

7 D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 197; p. Gumpel, Jaki naprawdę był Pius XII?, s. 188.
8 a. tornielli, Pius XII, s. 33n.
9 telegram przesłany do Watykanu brzmi: „uczestniczymy w żałobie całej ludzkości. Gdy 

nasz naród doznawał straszliwego męczeństwa, głos papieża podniósł się w obronie ofiar . Nasze 
czasy stały się bogatsze dzięki temu głosowi, mówiącemu donośnie o wielkich prawdach moralnych 
ponad zgiełkiem toczącego sią konfliktu. Opłakujemy wielkiego sługę pokoju” (Dokument komisji 
ds. kontaktów religijnych z Judaizmem, Pamiętamy: Refleksje nad Szoah, s. 56; a. tornielli, Pius 
XII, s. 31n).
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stanął w kategoryczny sposób na drodze kampanii Hitlera prowadzącej do zdła-
wienia prawdy. przedtem nigdy nie miałem jakiegoś specjalnego zainteresowania 
kościołem, ale teraz czuję wielką sympatię i podziw, ponieważ jedynie kościół 
ma odwagę i wytrwałość stać po stronie intelektualnej prawdy i moralnej wolności. 
Z tego powodu zmuszony jestem wyznać, że to, czym kiedyś pogardzałem, teraz 
chwalę”10. W 1943 roku, w okresie trwania zagłady z całym nasileniem, polityk 
żydowski, potem pierwszy prezydent państwa izrael, chaim Weizmann pisał: 
„Stolica święta udziela swej potężnej pomocy, gdzie tylko może, by złagodzić 
los moich prześladowanych współwyznawców”11. Nie można też nie wspomnieć, 
że główny rabin rzymu, urodzony w Brodach, w Małopolsce Wschodniej, israel 
Zolli przyjął 13 lutego 1945 roku chrzest w rzymskim kościele Matki Boskiej od 
aniołów, a na chrzcie imię eugeniusz i pisał, że „wszystkie gminy żydowskie na 
całym świecie mają wielki dług wdzięczności wobec Ojca świętego piusa Xii za 
wielokrotne naciski i apele o sprawiedliwość oraz, jeśli to nie wystarczało, za ostry 
protest przeciwko nikczemnym prawom i działaniom”12 .

trzeba jeszcze najkrócej wspomnieć telegramy, jakie jeszcze w czasie wojny 
napływały z różnych krajów czy to od tamtejszych rabinów, czy przedstawicieli 
Stolicy apostolskiej. W lutym 1943 roku nuncjusz z Bukaresztu przekazał Stolicy 
apostolskiej i osobiście Ojcu świętemu podziękowania wielkiego rabina Bukaresz-
tu i przywódcy rumuńskiej wspólnoty izraelskiej „za opiekę i ochronę, jaką Stolica 
apostolska otoczyła jego współwyznawców, [którzy] w trudnych czasach znaleźli 
oparcie w nuncjaturze”13. W kwietniu 1943 roku rabin Zagrzebia (chorwacja) 
„prosił o wyrażenie jego najgłębszych podziękowań dla Stolicy apostolskiej za sku-
teczną pomoc w przewiezieniu grupy dzieci żydowskich”, a ze Słowacji napłynęły 
„podziękowania za pomyślny rezultat interwencji w sprawie izraelitów”14. W 1955 
roku, kiedy Włochy obchodziły dziesiątą rocznicę wyzwolenia, unia Włoskich 
Wspólnot Żydowskich ogłosiła Dzień Wdzięczności za wsparcie ze strony papieża 
podczas wojny (17 maja), a 26 maja izraelska Orkiestra Filharmoniczna dała na 
Watykanie koncert, jako wyraz wdzięczności państwa izrael dla papieża piusa Xii15 .

te wszystkie pochlebne opinie uzasadnił zebranymi faktami, dokumentacją 
i świadectwami tych, którzy przeżyli szoah, pinchas Lapide, konsul izraela w Me-
diolanie: papież pius Xii uratował życie od 700 do 860 tysięcy Żydów16 .

10 D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 196n.
11 tamże, s. 197; G. ignatowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej, s. 20.
12 a. tornielli, Pius XII, ss. 337-346; J. Stefański, Droga paschalna rabina Zolliego, „Nasz 

Dziennik” 2010 z 20–21.03.
13 p. Blet, Pius XII, s. 300.
14 tamże, s. 301.
15 D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 197.
16 p.e. Lapide, Roma e gli ebrei. L’azione del Vaticano a favoredelle vittime del nazismo, Mi-

lano: Mondadori 1967. Według e. Guza (Pius XII, s. 186) książka ta jest niedostępna w centralnych 
bibliotekach polskich.



 papieŻ piuS Xii WOBec SZOaH 127

2. radykalny, gwałtowny i niespodziewany zwrot w ocenianiu postawy piusa 
Xii ku opinii wręcz przeciwnej przyniosły nie prace badawcze, odkrycie nowych 
archiwaliów, opublikowanie nieznanych pamiętników i wspomnień czy zezna-
nia świadków tamtych wydarzeń i lat, ale... sztuka teatralna zatytułowana Der 
Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel – Namiestnik. Jej autorem jest, lub za 
takiego uchodzi, zupełnie do tego czasu nieznany literat niemiecki rolf Hochhuth, 
a dedykował ją, jak na ironię!, męczennikom czasów nazizmu: o. Maksymilianowi 
kolbe i ks. Bernardowi Lichtenbergowi . Jest zdumiewające, że właśnie sztuka tea-
tralna, opierająca się na bardzo słabych argumentach źródłowych, będąca utworem 
literackim, fikcją nie tylko w zakresie faktów i wydarzeń, ale przede wszystkim 
w ahistorycznym charakteryzowaniu osób, zwłaszcza bohatera tytułowego, w mini-
malnym tylko stopniu nawiązująca do faktów historycznych – mogła w przełomowy 
niemal sposób zaważyć na tak radykalnej zmianie opinii. Można by więc osądzić, 
że pewnie przez cały czas istniały środowiska, kręgi ludzi, którzy nie akceptowali 
tak zgodnie i niemal entuzjastycznie piusa Xii i jego postawy w czasie ii wojny, 
jak można by to wnosić z cytowanych wypowiedzi. Lub też zaistniały okoliczno-
ści zewnętrzne, które stworzyły potrzebę zniesławienia papieża, a poprzez niego 
kościoła katolickiego. Może była tu też obecna chęć odciągnięcia uwagi od tych, 
na których spoczywał jakiś obowiązek udzielania pomocy, choćby mocarstw alian-
ckich, i zmniejszenia ich winy17 .

premiera sztuki Hochhutha odbyła się 20 lutego 1963 roku na Wolnej Scenie 
(Freie Volksbühne) w Berlinie Zachodnim. reżyserem był erwin piscator. Wywoła-
ła w Niemczech Zachodnich falę demonstracji i protestów aż do zajęcia stanowiska 
przez rząd zachodnio-niemiecki18. papież został w niej przedstawiony jako człowiek 
chłodny i wyniosły, obojętny na los innych, tak bardzo zatroskany o swój własny 
wizerunek oraz ratowanie skarbów i budynków Watykanu, że niemal cyniczny. au-
tor dodał też wskazanie dla aktora odtwarzającego postać papieża: ma ukazać jego 
„arystokratyczny chłód i lodowaty błysk oczu”. podstawowy zarzut sformułowany 
przez Hochhutha dotyczy milczenia papieża (1), choć najpóźniej jesienią 1942 
roku dowiedział się o akcji zagłady na terenach polski; (2) nie protestował nawet 
w tym czasie, gdy rzym został już zajęty przez amerykanów, a w auschwitz trwała 
jeszcze zagłada; (3) nie wykorzystał sytuacji, że rząd hitlerowski nie chciał ryzy-
kować frontalnego rozprawienia się z kościołem katolickim przed zakończeniem 
wojny; milczał, bo (4) uważał komunizm za bardziej niebezpieczny od nazizmu; 
(5) bo kościół gotów jest dogadywać się z każdą władzą dla ratowania siebie19 . 
trzeba powiedzieć, że wszystkie wymienione zastrzeżenia mają przynajmniej po-

17 Wspomina o tym r.M.W. kempner, amerykański oskarżyciel pomocniczy w Norymberdze 
(zob. a. tornielli, Pius XII, s. 249).

18 Zob. k.-H. Wiest, „Der Stellvertreter“ – Ein Stück und seine Wirkung, w: Kirche im National-
sozialismus, hrsg. Vom Geschichtsverein der Diözese, rottenburg–Stuttgart–Sigmaringen: thorbecke 
1984, s. 203-247.

19 tamże, s. 204n.
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zór słuszności i że Hochhuth podjął najtrudniejszy problem samego papieża piusa 
Xii: jego ustawicznych wewnętrznych rozterek i zmagań sumienia „aż do bólu”, 
jak kilkakrotnie mówił i pisał20: czy nazwać jednoznacznie, po imieniu, sprawców 
i ich zbrodnie i potępić je, ale w ten sposób najprawdopodobniej zaszkodzić ofia-
rom, czy też mówić oględnie i pozostawić sobie pole do działania na rzecz ofiar 
i możliwość rozmawiania; jak wyraźna powinna być wypowiedź najwyższego 
urzędu kościelnego, by była zrozumiana, a na ile konkretna może być, biorąc pod 
uwagę następstwa? autor natomiast jednoznacznie osądził papieża, nie pochylił się 
nad tym jego bólem, a przecież absurdem byłoby powiedzieć, że pius Xii bał się 
o własną wolność czy własne życie; był chyba w pełni świadom, że w ten sposób 
łatwo mógł wykreować siebie na męczennika, bohatera sumienia, co znakomicie 
pasowałoby do „wyniosłego arystokraty”, jakim chce go mieć Hochhuth, czyim 
jednak kosztem!? papież wybrał z wielkim wahaniem, mimo wszystkich wewnętrz-
nych zmagań, ratowanie zagrożonych wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, a to 
wymagało pozostawienia sobie pola działania. Hochhuth skrajnie i nieprawdziwie 
wyakcentował zastrzeżenia do takiej postawy piusa Xii, nazwał ją jednoznacznie 
„milczeniem”21, nie osądza czynów, ale sumienie papieża. podobne zastrzeżenia 
wyrażano już w czasie wojny, jak i krótko po jej zakończeniu, także w kręgach 
katolickich.

Sztuka Hochhutha w ciągu najbliższych 10 lat doczekała się przekładu na co 
najmniej 17 języków i wystawiona została w 26 krajach w 60 teatrach, w Niemczech 
w latach 1963–1964 sprzedano 210 000 egzemplarzy książki22. W polsce wystawio-
no ją już w 1964 roku, co przysłużyło się ogromnie antykościelnej propagandzie 
w krajach demokracji ludowej i uzasadniało niechętne nastawienie do imigrantów 
żydowskich krajów europejskich i amerykańskich, ze Stanami Zjednoczonymi na 
czele, w czasie całego okresu holokaustu. przede wszystkim jednak sztuka uderzyła 
w kościół katolicki w okresie trwającego ii Soboru Watykańskiego. ukazując 
w krzywym zwierciadle piusa Xii i sposób, w jaki przewodził kościołowi, mogła 
(chciała) wymóc na soborze daleko idące zmiany, zwłaszcza sprowokować zmianę 
polityki wschodniej Watykanu23. te oczekiwania liberalnych katolików nie spełniły 
się, okazało się, że papieże paweł Vi, a zwłaszcza Jan paweł ii to, jak powiedziano, 
„pius Xii redivivus”24 .

20 W 1943 roku do biskupa berlińskiego k. von preysinga (a. tornielli, Pius XII, s. 202); w 1944 
roku do arcybiskupa kolońskiego J. Fringsa (k.-H. Wiest, „Der Stellvertreter“, s. 207).

21 W swojej krytycznej ocenie postawy piusa Xii M. phayer (Kościół katolicki wobec Holokau-
stu 1930–1965, tłum. J. Lang, Zakrzewo: Wydawnictwo replika 2011) we Wprowadzeniu próbuje 
stonować sens określenia „milczenie”.

22 k.-H. Wiest, „Der Stellvertreter“, s. 237-239.
23 Zwraca już na to uwagę k.-H. Wiest (tamże, s. 234n.), sugerując udział historyków radzieckich 

w przygotowaniu materiałów dla Hochhutha (tamże, s. 233).
24 Zob. np. J. cornwell, Papież Hitlera, tytuł rozdz. 21, s. 377-387. autorka amerykańska 

S. Zucotti po stwierdzeniu, że „pius Xii jest najbardziej winny holokaustu”, dodaje, że jest to od-
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Do sztuki odniósł się bezimiennie p. Blet tJ, powiedział jedynie, że autorem 
jest ten sam człowiek, który napisał również książkę o W. churchillu i wskazał, 
że powstała ona na terenie dawnego NrD, w realiach kraju komunistycznego25 .

3. pojawiło się szereg monografii historycznych, które podjęły tematykę, a de-
cyzją papieża pawła Vi rozpoczęto w 1965 roku wydawanie dokumentów archiwów 
watykańskich z czasów ii wojny światowej: w 11 tomach Actes et Documents 
podano w oryginalnym brzmieniu ponad pięć tysięcy dokumentów.

Wydaje się, że dopiero około 1999/2000 roku piśmiennictwo historyczne weszło 
w nowy etap badań, dyskusji i refleksji nad osobą i postawą papieża piusa Xii. 
Mogło to być sprowokowane wznowieniem w 1990 roku na polecenie papieża Jana 
pawła ii przewodu beatyfikacyjnego papieża piusa Xii rozpoczętego jesienią 1964 
roku26; w 2009 roku papież Benedykt XVi upoważnił kongregację ds. kanonizacji 
do wydania dekretu o heroiczności cnót piusa Xii. ponadto w 2000 roku osobnym 
aktem prawnym zezwolono na ujawnienie dokumentów dotyczących nazistowskich 
zbrodni wojennych, zgromadzonych przez Biuro Służb Strategicznych, będących 
częścią archiwum Narodowego w Waszyngtonie; liczą około 400 tysięcy stron27, 
zapewne także wiele dokumentów watykańskich rozkodowanych przez służby 
amerykańskie. W latach 1999–2001 ukazało się dziewięć książek w języku an-
gielskim na temat piusa Xii, większość krytycznych napisali katolicy, a autorami 
wręcz napastliwych są eksduchowni28 .

powiedzialność całego katolicyzmu w tych jego aspektach, które obecnie reprezentowane są przez 
osobę papieża Wojtyły (cyt. za: a. tornielli, Pius XII, s. 399 i D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 187).

25 p. Blet, Pius XII, s. 11: „[...] nigdy nie cytuję, nie wspominam o niej, gdyż nie jest tego war-
ta”. treść krótko relacjonuje a. tornielli (Pius XII, s. 43-46). Bliższe okoliczności powstania sztuki 
Hochhutha ujawnił w 2007 roku ion Michali pacepa, oficer rumuńskiej Securitate i oficer kGB, 
który w 1968 roku zbiegł do Stanów Zjednoczonych. relacjonując jego zeznania, trzeba mieć, rzecz 
oczywista, ciągle na uwadze wątpliwą wiarygodność tego rodzaju ludzi. Według niego w 1960 roku 
Nikita chruszczow zatwierdził operację dezinformacyjną oznaczoną kryptonimem „Seat-12”, której 
celem było osłabienie, skompromitowanie papiestwa (co mogło być reakcją na zapowiedź Jana XXiii 
w styczniu 1959 roku zwołania soboru powszechnego). Jako osobę stosowną wybrano właśnie piusa 
Xii, który w tych latach, po swojej śmierci, cieszył się powszechnym uznaniem. Zadaniem rumuna 
było znalezienie wejścia do archiwów watykańskich i zdobycie maksymalnej ilości dokumentów, 
które mogłyby przynajmniej upozorować prawdopodobieństwo zamierzonych oskarżeń. pacepa 
wymienił też nazwiska innych oficerów kGB, którzy wspierali i instruowali Hochhutha lub byli 
nawet autorami pierwszych szkiców. korzystam z informacji internetowej za: www.fronda.pl/blogi/
prawda-o-nobliscie/papiez-pius-xii-ktory-chronil-zydow [dostęp: 11.03.2016].

26 p. Gumpel, Oddać sprawiedliwość Piusowi XII, „przegląd powszechny” 2000, nr 10(950), 
s. 82n.; J. cornwell, Papież Hitlera, s. 399n.

27 G. thomas, Żydzi papieża, s. 243n.
28 D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, 184n., np. J. cornwell, którego książkę p. Gumpel SJ nazwał 

pamfletem, „niecną publikacją, która podsyciła bezpodstawne oskarżenia” (Oddać sprawiedliwość 
Piusowi XII, s. 82). ta bardzo surowa ocena mogła być efektem wielokrotnych rozmów w rzymie 
o. Gumpela z J. cornwellem (o czym ten wspomina na s. 400), który mógł jeszcze uchodzić za kle-
ryka; jezuici udostępnili mu dwa zbiory niepublikowanych źródeł, „ bezprecendensowo” (jak pisze, 
s. 389). O. p. Gumpel SJ był relatorem sprawy, tzn. autonomicznym sędzią do zbadania dokumentów 
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W swej krytyce papieża nawiązują one generalnie do tez r. Hochhutha: (według 
J. cornwella, 1999) papież był poinformowany najwcześniej, najlepiej i najpełniej, 
opóźniał rozprzestrzenianie informacji o mordowaniu Żydów, a ich upowszech-
nienie uchroniłoby dziesiątki tysięcy przed śmiercią; ważniejsze dla papieża były 
„bezcenne skarby Watykanu” niż życie milionów Żydów; wiedząc o ogromie 
zbrodni, nie dał przykładu i nie ostrzegł europejskich Żydów, a przecież (cytuje 
G. Lewy’ego) „publiczne potępienie masowych mordów przez piusa Xii upo-
wszechnione szeroko przez radio Watykan i odczytane z ambon przez biskupów, 
odsłoniłoby Żydom i chrześcijanom prawdę, co oznacza deportacja na Wschód. 
papieżowi by uwierzono, w przeciwieństwie do audycji aliantów, które często 
ignorowano, traktując je jako propagandę wojenną”29; więcej poświęcił starań 
uchronieniu rzymu przed nalotami aliantów niż moralnej kwestii mordowania 
Żydów; przygotowywał się na konfrontację z ateistycznym komunizmem w euro-
pie Wschodniej i środkowej, zamiast zaangażować się w zapobieganie zagładzie 
Żydów, a osobista ambicja odegrania kluczowej roli w światowej dyplomacji brała 
górę nad moralnymi zobowiązaniami „sumienia świata”; bardziej leżało mu na 
sercu ustrzeżenie jedności kościoła niż zapobieżenie zagładzie milionów Żydów30 . 
trzeba dodać przywoływane też oskarżenie piusa Xii o germanofilstwo, które 
powstrzymywało go przed zdecydowanym napiętnowaniem rasizmu, a po wojnie 
nawet skłaniało do ujęcia się za zbrodniarzami hitlerowskimi31 .

przykładem, jak można zadawać gwałt dokumentom historycznym, są dwie 
kolejne książki amerykańskiego autora Daniela J. Goldhagena. W pierwszej z 1996 
roku głównym winowajcą holocaustu czyni naród niemiecki, za którego przy-
zwoleniem mógł być realizowany nazistowski program całkowitej zagłady nie-
-aryjczyków. książka wywołała w Niemczech (a tłumaczenie ukazało się w 1996 
roku) powszechny, zgodny protest historyków. Wobec tego w drugiej publikacji 
z 2002 roku (tłumaczenie niemieckie wydane równolegle) pierwszym winowajcą 
okazuje się jednak kościół katolicki, papież pius Xii i biskupi; tę nieodpokutowaną 
winę kościół powinien wynagrodzić izraelowi: materialnie (zapłacić osiem milio-
nów dolarów odszkodowania), politycznie (likwidacja państwa Watykańskiego) 
i moralnie (wykreślić z ewangelii i Dziejów apostolskich 450 wierszy wrogich 
wobec Żydów)32 .

przestawionych przez promotorów beatyfikacji piusa Xii, zob. tenże, Jaki naprawdę był Pius XII, 
s . 187 .

29 J. cornwell, Papież Hitlera, s. 301.
30 tamże, s. 301, akapity od 16 do 21; M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu, s. 111-

115.
31 e. Guz, Pius XII, rozdziały Viii i X; autor przesłania tu papieża domniemanym szantażem, 

którego bliżej nie określa, i tezę tę „stawia jako pierwszy i dotychczas jedyny” (s. 171).
32 Według recenzji: k. repgen, Dostojewski nahm es mit Schuld und Sühne genauer, „Frank-

furter allgemeine Zeitung“ 2002 z 8.10. tłumaczenia polskie: D.J. Goldhagen, Gorliwi kaci Hit-
lera. Zwyczajni Niemcy i Holokaust, tłum. W. Horabik, Warszawa: prószyński i S-ka 1999; tenże, 
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Zastrzeżenia wobec postawy piusa Xii zebrał Michael Phayer . Stwierdza, że 
pius Xii niewiele zrobił dla Żydów, mniej od wielu przeciętnych katolików, którzy 
czasem ratowali ich w sposób heroiczny. interweniował czasem w ich obronie 
za pośrednictwem korpusu dyplomatycznego, z lęku przed komunizmem pchnął 
Watykan na drogę hańbiących starań dyplomatycznych, by odegnać czerwone 
zagrożenie, a przecież miał możliwość wspierania i jednostek, i grup ratujących 
Żydów, mógł im zapewnić wsparcie moralne i finansowe. po tych stwierdzeniach 
stawia pytanie: „czy roncalli (jako papież) albo pius Xi zdołaliby udaremnić Ho-
lokaust? Nie. kościół nie miał władzy nad Hitlerem”33. Można postawić pytanie: 
czyżby pius Xii ją miał?

ii. teZy yaD VaSHeM

tym piśmiennictwem historycznym ostatnich 20 lat, kiedy zabrakło już wielu 
bezpośrednich świadków wydarzeń, inspirowana jest też wystawa poświęcona 
papieżowi piusowi Xii urządzana w 2005 roku w izraelskim instytucie pamięci 
Bohaterów i Męczenników Holokaustu yad Vashem w Jerozolimie. ta zasłużona 
instytucja, przyznająca ludziom uznanym za obrońców Żydów w czasie ii wojny 
światowej tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów świata, we wspomnianej wystawie 
wyeksponowała kwestie sporne związane z postawą papieża, i to w sposób wyraźnie 
oskarżycielski. papież Benedykt XVi w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi świętej 
w 2009 roku zdecydował się odwiedzić yad Vashem i wygłosić tam przemówie-
nie dopiero po korekcie tekstów, by nie stanowiły przeszkody w kontynuowaniu 
przewodu beatyfikacyjnego sługi Bożego piusa Xii34 .

przedstawiono tam siedem zastrzeżeń – zarzutów co do postawy papieża piu-
sa Xii wobec szoah35. Są one dobrym ujęciem toczącej się ciągle dyskusji wokół 
postaci papież piusa Xii.

1. Zawarcie konkordatu z adolfem Hitlerem. podpisanie 23 lipca 1933 roku z iii 
rzeszą konkordatu, w którego redagowaniu uczestniczył bezpośrednio ówczesny 
nuncjusz apostolski w Niemczech kard. eugeniusz pacelli (pius Xii), oznaczało 

Niedokończony rozrachunek. Rola Kościoła katolickiego w Holokauście i niedopełniony obowiązek 
zadośćuczynienia, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Sic! 2005.

33 Wprowadzenie, w: M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu
34 Benedykt XVi, Imiona i cierpienia ofiar nie mogą być zapomniane. Wizyta w Instytucie Yad 

Vashem, „L’Osservatore romano” (wyd. polskie) 30 (2009) nr 7-8, s. 24n. uwagi co do tytułu „sługa 
Boży” dla piusa Xii zob. V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi. Dlaczego powinien zostań 
beatyfikowany?, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały. pismo centrum Badań nad Zagładą Żydów 
iFiS paN” 5 (2009), s. 294, przyp. 40.

35 Omawia je po kolei V.a. Lapomarda SJ (tamże, s. 278-295).
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uznanie i zaakceptowanie rządu Hitlera i programu narodowego socjalizmu. Zarzut 
sugeruje, jakoby inicjatorem tej ugody była Stolica apostolska – państwo Waty-
kańskie i jakoby jej podpisanie było równoznaczne z zaakceptowaniem programu 
politycznego i ideologicznego narodowego socjalizmu. tymczasem zawarcie – pod 
wieloma względami korzystnej dla kościoła – umowy, która miała obowiązywać 
we wszystkich landach niemieckich, a na której tekst żaden z niemieckich rządów 
krajowych nie wyraziłby zgody, zaproponował rząd Hitlera, zaś Stolica apostolska 
tylko zaakceptowała inicjatywę. Nie było to pierwsze uznanie tego rządu, bo już 
wcześnie uznały go Wielka Brytania, Francja i Włochy36, a dla strony kościelnej 
konkordat mógł stanowić pewne zagwarantowanie, pewną osłonę prawną przed 
narodowym socjalizmem. Do konkordatu w swoich pisemnych utarczkach z wła-
dzami iii rzeszy będzie się stale odwoływał choćby wrocławski kardynał adolf 
Bertram. Nie przyjmując oferty Hitlera, kościół stawiałby siebie w bardzo trudnej 
sytuacji. Jego podpisanie w żaden sposób nie oznaczało jednak zaaprobowania 
ideologii rasizmu, tak jak np. Stany Zjednoczone, uznając Związek Sowiecki jako 
państwo, nie zaakceptowały systemu ani ideologii komunistycznej37. Hitler mógł 
uznać konkordat za sukces, bo w zamian za prawa przyznane kościołowi uzyskał 
wyłączenie z życia politycznego partii katolickich i stowarzyszeń38 .

2. Nieogłoszenie encykliki przygotowanej przez papieża piusa Xi przeciw 
rasizmowi i antysemityzmowi. encyklika ta miała być opublikowana w 10. rocz-
nicę podpisania paktów laterańskich, ale w przeddzień, 10 lutego 1939 roku, pius 
Xi zmarł. Nie została ogłoszona, bo wcześniej generał jezuitów Włodzimierz Le-
dóchowski uznał jej tekst za nie do przyjęcia (przygotowało go trzech jezuitów) 
i – jak oceniono – również dziś jej fragmenty uznano by za wręcz obraźliwe, np. 
pozytywną ocenę tworzonych w średniowieczu gett dla Żydów. Dlatego też pius Xii 
ani nie ogłosił, ani nie wykorzystał tego tekstu w swej pierwszej encyklice Summi 
Pontificatus z 20 października 1939 roku, w której potępił m.in. okrucieństwa 
Wehrmachtu w pierwszych tygodniach rozpoczętej ii wojny światowej39 .

3. Brak reakcji piusa Xii na pierwsze doniesienia o gazowaniu Żydów w grud-
niu 1941 roku w chełmnie; nie protestował ani w mowie, ani na piśmie przeciwko 
mordowaniu Żydów40. „New york times” 30 stycznia 1942 roku podał wiado-

36 k. Schatz, Zwischen Säkularisation und Zweitem Vaticanum. Der Weg des deutschen Ka-
tholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989, s. 251n.; G. Sale, Hitler, Stolica 
Apostolska i Żydzi, s. 60-71; o reakcji kard. pacellego na mianowanie a. Hitlera kanclerzem i o oko-
licznościach podpisania konkordatu zob. też M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, s. 103-110; 
a. tornielli, Pius XII, s. 95-110.

37 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 278-280.
38 a. Wolff-powęska, A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskie-

go”, poznań: instytut Zachodni 2003, s. 250.
39 tamże, s. 280n.
40 O początkach masowego mordu na Żydach pisze a. polonsky (Dzieje Żydów w Polsce i Ro-

sji, Warszawa: pWN 2014, s. 463-474), o chełmnie nad Nerem (kulmhof) wspomniano na s. 472; 
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mość o wymordowaniu miliona Żydów przez nazistów. Wiadomości te były tak 
niewiarygodne, tak straszne, że nie dawano im w pełni wiary. Gdy polski kurier 
Jan karski mówił o tym w bezpośredniej rozmowie sędziemu Sądu Najwyższego 
Stanów Zjednoczonych Feliksowi Frankfurterowi (żydowskiego pochodzenia), 
ten odpowiedział: „Nie mogę panu uwierzyć”41. Jakże papież mógł wykorzystać 
wiadomość do publicznego napiętnowania? a jeżeli byłaby nieprawdziwa? Znany 
ze swej ofiarnej pracy dla ratowania Żydów francuski kapucyn o. Marie Benoît 15 
lipca 1943 roku przedstawił papieżowi kartkę od więźniów z obozu na Górnym 
śląsku: „Samopoczucie pośród deportowanych ogólnie jest dobre. Są oni pełni 
ufności w przyszłość”42, ale takich wiele pisano pod dyktando dozorców. Niemniej 
w orędziu na Boże Narodzenie w 1941 roku papież brał w obronę „tych, którzy są 
nam bliscy wiarą w Zbawiciela, albo przynajmniej w Ojca, który jest w niebie”43 . 
rok później w wigilię Bożego Narodzenia 1942 roku papież ubolewał nad losem 
„setek tysięcy osób, które bez żadnej własnej winy, a jedynie z powodu swej przy-
należności narodowej lub plemiennej są skazywane na śmierć albo na powolne 
konanie”44. Niewątpliwie papież mógł mówić bardziej jednoznacznie i stanowczo, 
ale sam sobie nakładał ograniczenia w bolesnej wewnętrznej rozterce, o której 
mówił nie tylko do kolegium kardynalskiego z okazji swych imienin w 1943 roku 
(„każde słowo wypowiedziane do kompetentnych władz i każda nasza publicz-
na wzmianka musiały być głęboko przemyślane i wyważone w samym interesie 
cierpiących, aby choć bez naszej woli nie pogorszyć ich sytuacji i nie uczynić jej 
bardziej nieznośną”45), ale pisał też o tym do kardynała paryskiego e. Suharda i bi-
skupa Berlina k. von preysinga. O tym, że dobrze papieża rozumieli współcześni, 
poświadcza „New york times”, który nazajutrz po wygłoszeniu orędzia papie-
skiego 24 grudnia 1941 roku pisał: „Głos piusa Xii to głos odosobniony w ciszy 
i ciemnościach, jakie zapanowały w europie... On jest jedyną głową na kontynencie 
europejskim, która miała odwagę przemówić... przeciwstawić się kategorycznie 
hitleryzmowi”46. poświadcza to też zachowanie rządu niemieckiego: przemówienie 
bożonarodzeniowe z 24 grudnia 1942 roku uznano „za przestępstwo zagrażające 
bezpieczeństwu państwa”, zakazano rozpowszechniania tego tekstu, a w prasie nie 
ukazała się żadna wzmianka o nim47 .

w związku z naszym tematem wypowiedź na s. 492: „podczas całego okresu ludobójstwa kościół 
katolicki w polsce, podobnie jak papież pius Xii, nie wydał żadnego oświadczenia w obronie Żydów”.

41 M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu, s. 81.
42 p. Blet, Pius XII, s. 252, 301.
43 a. tornielli, Pius XII, s. 187.
44 tamże, s. 191; J. cornwell, Papież Hitlera, s. 307.
45 a. tornielli, Pius XII, s. 205; V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 281-283.
46 a. tornielli, Pius XII, s. 190n.; D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 192; także M. phayer uznaje, 

że w 1942 roku papież faktycznie potępił ludobójstwo (zob. V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII 
i Żydzi, s. 284).

47 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 189n.
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4. pius Xii uchylił się od podpisania deklaracji państw sprzymierzonych z 17 
grudnia 1942 roku potępiającej eksterminację Żydów i poświadczył tym swo-
ją obojętność wobec ich prześladowania. trzeba dopowiedzieć, że Watykan nie 
przyłączył się do deklaracji państw, bo już w czasie i wojny światowej Stolica 
apostolska była eliminowana z polityki europejskiej, a Stany Zjednoczone wręcz 
ją ignorowały, nie dopuszczając w 1918 roku jej przedstawiciela do paryskiej 
konferencji pokojowej48. Zmusiło to Stolicę apostolską do szukania własnych 
dróg współpracy dyplomatycznej z państwami, aby zachować niezależność i au-
torytet moralny. efektem tego było podpisanie w okresie międzywojennym przez 
papieża piusa Xi 15 konkordatów i umów z państwami. tydzień po wspomnianej 
deklaracji pius Xii wygłosił orędzie bożonarodzeniowe, w którym napiętnował 
„wojnę totalną”, a o takiej mówiły tylko Niemcy. Nadto Watykan chciał zachować 
neutralność: potępiając ostro zbrodnie Hitlera, nie mógł równocześnie nie potępić 
zbrodni Stalina49 .

5. pius Xii nie chronił Żydów rzymskich i nie interweniował w czasie ich depor-
tacji do auschwitz50. po odsunięciu od władzy B. Mussoliniego w lipcu 1943 roku 
Niemcy 10 września zajęli rzym i okupowali miasto. Sytuacja Żydów, szczególnie 
getta rzymskiego, radykalnie się zmieniła. realne stały się obawy rozciągnięcia 
programu likwidacji Żydów na rzym i Włochy. Liczbę Żydów w mieście ocenia-
no wówczas na osiem, a w kraju na 56 tysięcy. papież zalecił 17 września 1943 
roku, aby nakłonić ambasadora Niemiec przy Watykanie do „zatroszczenia się 
o ludność cywilną wszelkiej rasy, szczególnie kobiety i dzieci”. Wydał instrukcję 
zatytułowaną Napawające obawą kroki powzięte przeciw Żydom we Włoszech51 
skierowaną do proboszczów rzymskich i podrzymskich, aby wszelkimi dostęp-
nymi środkami starali się ratować ludzi. W październiku zwrócił się z prośbą do 
przełożonych klasztorów o udzielanie Żydom schronienia w budynkach zakonnych 
i w razie potrzeby dyspensowanie od klauzury, także w klasztorach żeńskich, by 
mogły przyjąć całe rodziny, „by domy zakonników, zakonnic i kapłanów otwarły 
drzwi dla braci w potrzebie”52. W 155 klasztorach i innych budynkach kościelnych 
w rzymie znalazło wtedy schronienie około 5 tys. Żydów (na Watykanie około 
500), nie mniej niż 3 tys. przygarnęło castel Gandolfo, a gwardia papieska powięk-
szyła się w grudniu 1943 roku do 4 tys., w tym około 400 Żydów53. przygarnięcie 
i żywienie przez około dziewięć miesięcy tak ogromnej liczby ludzi (w tym około 

48 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 285n.
49 tamże, s. 284.
50 tamże, s. 284n.
51 p. Blet, Pius XII, s. 321; M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, s. 219; D.G. Dalin, Pius XII 

i Żydzi, s. 195.
52 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 189n.
53 M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, s. 220n.; bardzo szczegółowe liczby tych, którym 

udzielono schronienia, autor podaje za p. Lapide i M. tagliacozzo (G. thomas, Żydzi papieża, 
s. 254nn). Na temat całości wydarzeń rzymskich zob. a. tornielli, Pius XII, s. 305-335.
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3 tys. dzieci) nie byłoby możliwe bez uzyskania jakichś wcześniejszych gwarancji. 
W czasie spotkania z marszałkiem albertem kesselringiem, naczelnym dowódcą 
wojsk niemieckich we Włoszech, pius Xii wyjednał, że pojazdy watykańskie (więc 
rozwożące np. żywność!) z napisem S.c.V. mogły się poruszać swobodnie po ca-
łym rzymie, a budynki eksterytorialne państwa Watykańskiego opatrzone mogły 
być napisem „Własność Stolicy apostolskiej” i nie podlegały żadnym rewizjom54 . 
Bp alojzy Hudal u komendanta rzymu generała Stahela uzyskał 500 dokumen-
tów ochronnych dla kościołów i klasztorów rzymskich55. ponadto, niezależnie od 
utrzymywania z funduszów Stolicy apostolskiej grup przyjętych przez klasztory 
(w sumie około 5 tys. osób!), papież polecił wydawać około 100 tys. posiłków 
dziennie po jednym lirze, jak relacjonował brytyjski minister pełnomocny przy 
Watykanie Francis Osborne do Londynu56. Nie byłoby to możliwe, gdyby bry-
tyjskie Ministerstwo Finansów nie udzieliło, na poręczenie Osborne’a, Bankowi 
Watykańskiemu pożyczki w wysokości 3 mln lirów57 .

Bardzo niedobrym sygnałem dla Żydów rzymskich było żądanie postawione 
20 września 1943 roku przez szefa gestapo rzymskiego Herberta kapplera, aby 
wykupili się od zagrożenia w ciągu 36 godzin okupem w postaci 50 kg złota. 
Z trudem zebrali 35 kg, o pozostałe 15 kg zwrócił się główny rabin rzymu israel 
Zolli (skutecznie!) do papieża, ale wcześniej złoto dostarczyły rzymskie wspólnoty 
katolickiego i pomoc Watykanu nie była potrzebna58. Wszyscy jednak mieli świa-
domość, że zagrożenie nie ustało. Główny rabin nalegał, aby opuścić getto i szukać 
schronienia gdzie indziej. innego jednak zdania był przewodniczący rzymskiej 
gminy żydowskiej ugo Foa. uważał, że można trwać na miejscu, tym bardziej 
że do rzymu, który uchodził za najbezpieczniejsze z włoskich miast, ściągali nie 
tylko uchodźcy żydowscy z innych krajów (np. z Francji), ale także alianccy jeńcy 
wojenni, uciekinierzy z obozów59. rabin Zolli bezskutecznie ponawiał próby na-
mówienia ludzi do opuszczenia getta. Sam schronił się w Watykanie. Nie powiodła 
się też próba watykańskiej ambasady niemieckiej, która okrężną drogą usiłowała 
nakłonić Żydów do opuszczenia domów60 .

54 G. thomas, Żydzi papieża, s. 175n. O konkretnych osobach i sposobach udzielania rzym-
skim Żydom pomocy przez duchowieństwo i dostojników kurialnych pisze G. Sale, Hitler, Stolica 
Apostolska i Żydzi, s. 167n., przyp. 29.

55 M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, s. 221: „Budynek służy dla celów religijnych i należy 
do państwa Watykańskiego. rewizje i konfiskaty są zabronione”.

56 J. cornwell, Papież Hitlera, s. 336.
57 G. thomas, Żydzi papieża, s. 172.
58 p. Blet, Pius Xii, s. 321n.; J. cornwell, Papież Hitlera, s. 317 n. komentuje to na swój uszczy-

pliwy sposób.
59 G. thomas, Żydzi papieża, s. 170, 255.
60 tamże, s. 180, 241; na s. 169n. mówi jeszcze o wizycie księdza irlandzkiego w getcie, o spot-

kaniu z zarządem gminy rzymskiej i zapewnieniu, że papież przygotował bezpieczne schronienia 
(zob. też G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 164-166).
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Obława w rzymskim getcie została bardzo starannie przygotowana. przepro-
wadził ją wyspecjalizowany w tego rodzaju akcjach, przysłany z Niemiec do 
rzymu oficer SS. rozpoczęła się w piątek 15 października o godzinie 23 i trwała 
przez cały szabat 16 października. przeprowadzono ją wbrew obietnicy danej 
papieżowi. uwięziono 1259 osób i skomasowano w koszarach policyjnych, około 
200 zwolniono, a pozostałych wywieziono 18 października do obozu auschwitz. 
papież o obławie dowiedział się rankiem 16 października. Zaraz też kard. Maglione 
wezwał ambasadora Weizsäckera, wyrażając wobec niego protest i przekonując 
go o konieczności interweniowania w Berlinie, co ambasador obiecał, ale nalegał, 
żeby rozmowę potraktować jako prywatną, więc bez obowiązku składania protestu 
w Berlinie61. Jednocześnie z polecenia papieża jego bratanek carlo pacelli udał się 
do związanego z Niemcami rektora kościoła niemieckiego w rzymie, bp. alojzego 
Hudala, który tego dnia listownie interweniował u wojskowego gubernatora rzymu 
generała Stahela. W liście znalazło się ostrzeżenie, że papież w razie niezaprzestania 
obławy gotów jest publicznie zaprotestować, co mógł napisać jedynie z wyraźnego 
upoważnienia papieża62. Wreszcie zjawił się u generała Stahela osobisty wysłannik 
papieża, salwatorianin ks. pankracy pfeiffer, nalegając na bezpośrednią inter-
wencję w Berlinie. rozmowa telefoniczna generała z Himmlerem spowodowała 
rozkaz tegoż, by zaniechać dalszej akcji przeciw Żydom. Generał rainer Stahel, 
dawny austriacki oficer, został przeniesiony 30 października na front wschodni, 
gdzie wkrótce zginął; na stanowisku w rzymie pozostawał niespełna dwa miesią-
ce63. Natarczywość papieża, by zaprzestać obławy i deportacji, poświadcza adolf 
eichmann w swych dziennikach, a ocaleni stwierdzali: „papież pacelli był jedyną 
osobą, która 16 października interweniowała, aby powstrzymać deportację Żydów, 
a ponadto uczynił bardzo wiele, aby ukryć i ocalić tysiące z nas”64. a z rzymskiej 
wspólnoty żydowskiej liczącej około 8 tys. osób ocalało 7 tys. papież nie zdołał 
zapobiec deportacji uwięzionych do auschwitz, która nastąpiła 18 października. 

61 p. Blet, Pius XII, s. 323n.; a. tornielli, Pius XII, s. 309-312; p. Gumpel, Oddać sprawiedliwość 
Piusowi XII, s. 90n.; o proteście zob. J. cornwell, Papież Hitlera, s. 325 n.

62 a. tornielli, Pius XII, s. 314-316; tekst listu podał też J. cornwell (Papież Hitlera, s. 322), 
ale pisze, że list biskupowi Hudalowi podyktowali pracownicy niemieckiej ambasady, co nie jest 
możliwe, bo nie odważyliby się pisać w imieniu papieża. O bp. a. Hudalu i jego związkach z iii 
rzeszą zob. więcej w: e. Guz, Pius XII, s. 157-170, rozdz. 9: Biskup agentem III Rzeszy w Watykanie .

63 a. tornielli, Pius XII, s. 317-319; p. Gumpel, Oddać sprawiedliwość Piusowi Xii, s. 90; 
sprawy te nieco inaczej referuje G. thomas (Żydzi papieża, s. 277n.). O ks. p. pfeifferze zob. M. He-
semann, Pius XII wobec Hitlera, s. 228n.

64 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 285. Z transportu przewiezionego do auschwitz 
ocalała tylko jedna osoba. W 1995 roku w radio BBc wyraziła swoje przekonanie, że pius Xii nie 
uczynił nic dla Żydów rzymskich, nie ostrzegł, „nie uratował ani jednego dziecka” (zob. J. cornwell, 
Papież Hitlera, s. 333 oraz szerzej także o rodzinie G. thomas, Żydzi papieża, s. 344-346). Dodajmy, 
że według a. torniellego (Pius XII, s. 361) tajne służby brytyjskie przechwyciły depeszę z rozkazem 
do H. kapplera z 6 października 1943 roku o „zlikwidowaniu” Żydów rzymskich, ich przedstawiciel 
przy rządzie włoskim lub przy Watykanie mógł więc dostatecznie wcześnie ostrzec rzymskie getto.
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trzeba tu dodać, że amerykanie i anglicy dziesięć dni wcześniej wiedzieli o roz-
kazie likwidacji getta rzymskiego: przechwycili i odczytali depeszę z Berlina 6 
października; nie znamy żadnej reakcji aliantów na tę depeszę65 .

6. „pius Xii przez całą wojnę zachował neutralność, z wyjątkiem apeli skie-
rowanych do władz Węgier i Słowacji”66, a – dopowiadamy sobie – powinien 
jednoznacznie występować przeciw Hitlerowi i nazizmowi, tzn. brać stronę prze-
śladowanych i mordowanych. Neutralność papieska była i jest koniecznością. 
W każdym z państw pozostających ze sobą w stanie wojny byli katolicy, także 
w tym, które dla jakichś powodów należało napiętnować. W czasie wojny pius 
Xii również uznał zasadę bezstronności za fundamentalną dla swojego działania, 
co nie mogło oznaczać „neutralności i milczenia tam, gdzie względy moralne 
i humanitarne wymagały zabrania głosu”67. W tym przypadku można by jednak 
kwestionować neutralność papieża, bo jednoznaczne było jego pragnienie osła-
bienia lub obalenia reżimu hitlerowskiego w Niemczech aż do współpracy z ru-
chem oporu i udziału w spisku przeciw Hitlerowi68. Niósł także niezaprzeczalnie 
pomoc Żydom, przynajmniej na Węgrzech i Słowacji (co przyznano nawet w yad 
Vashem). Zaaprobował także, wbrew postawie katolików amerykańskich, pomoc 
Stanów Zjednoczonych dla Związku radzieckiego w wojnie przeciw Hitlerowi, 
ale oficjalnie zachowywał neutralność.

pius Xii pozwolił się wciągnąć dwukrotnie do spisku mającego na celu obalenie 
rządów Hitlera nie przez mocarstwa obce, ale przez opozycję wewnętrzną. Szcze-
gólnie ryzykowny był plan przewrotu wojskowego generała Ludwika Becka, szefa 
sztabu generalnego Wehrmachtu, podjęty w listopadzie 1939 roku tuż po wybuchu 
wojny i zajęciu polski. Spiskowcy nie chcieli oczywiście osłabienia Niemiec, stąd 
konieczność nawiązania kontaktu z rządami krajów zachodnich. Jako pośrednika 
upatrzono właśnie papieża pacellego, znanego im z okresu jego nuncjatury berliń-
skiej. podjęcie się pośrednictwa, bez poradzenia się nawet sekretarza stanu, było 
zagrożeniem nie tylko dla papieża, tego zapewne pius Xii w ogóle nie brał pod 
uwagę, ale mogło oznaczać niebywałe represje względem kościoła katolickiego 
w Niemczech, a Mussolini miałby prawo mówić o złamaniu neutralności. pius Xii 
podjął rozmowy z przedstawicielem Wielkiej Brytanii przy Stolicy apostolskiej 
F. Osbornem. kiedy okazało się, że wiadomość o planowanym spisku doszła do 
Londynu także inną drogą, papież się zawahał. „Nigdy w historii żaden papież nie 
był zaangażowany tak finezyjnie w intrygę mającą na celu obalenie siłą tyrana”69 . 

65 a. tornielli, Pius XII, s. 410n.
66 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 285-287.
67 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 157n.; autor przywołuje tu Actes et Documents, 

Vol. 2, s. 176.
68 G. thomas, Żydzi papieża, s. 286.
69 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 286, cyt. za: O. chadwick, Britain and the 

Vatican During the Second World War, cambridge: cambridge university press 1987, s. 91; J. corn- 
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papież wiedział też o nieudanym zamachu clausa von Stauffenberga w 1944 roku, 
w który zamieszanych było trzech jezuitów70 .

O tym, jak Hitler oceniał „neutralną” postawę piusa Xii, poświadcza przygo-
towywanie dwóch zamachów na papieża. Hitler nakazał 13 września 1943 roku 
naczelnemu dowódcy SS we Włoszech generałowi karlowi Wolffowi aresztować 
papieża i przewieźć do Niemiec, gdyby się sprzeciwiał, należało go zastrzelić 
„w czasie ucieczki”. Sam Wolff jednak po kilku tygodniach odwiódł Führera od tego 
zamysłu71. Do zamiaru zabicia papieża Hitler wrócił we wrześniu 1944 roku. plan 
nosił kryptonim „rabat-Fohn” i został przygotowany przez Himmlera. Zamachu 
mieli dokonać żołnierze SS przebrani w mundury włoskie; do jego wykonania nie 
doszło72. Nie jest też rzeczą obojętną, że pius Xii jednoznacznie odmówił uzna-
nia agresji hitlerowskiej na Związek radziecki za „krucjatę antykomunistyczną” 
i w następstwie zaapelował do Stanów Zjednoczonych o współpracę z Sowietami 
w wojnie z Niemcami hitlerowskimi, choć inna była opinia biskupów i katolików 
amerykańskich73 .

Odczytywaniu wysiłków papieża, by zachować neutralność jako milczącego 
sympatyzowania z Hitlerem przeczą też wygłaszane przez tegoż publicznie i pry-
watnie opinie i niewybredne pogróżki pod adresem piusa Xii czy ogólnie Watykanu. 
W rozmowie z generałem Franco w 1941 roku Hitler nazwał papieża swoim osobi-
stym wrogiem74. Niemniej zarzut proniemieckości jest często stawiany papieżowi, 
ale nie oznacza zupełnie sprzyjania Hitlerowi. pius Xii faktycznie nie zachował 
neutralności, bo jednoznacznie przeciwstawiał się Hitlerowi jako tyranowi.

7. „Milczenie papieża i brak wytycznych zmuszało kler w całej europie do 
podejmowania na własną rękę decyzji co do sposobu reagowania”75. Wokół „mil-
czenia” piusa Xii koncentrują się wszystkie inne zarzuty dotyczące jego postawy 
w czasie ii wojny światowej, włącznie z oskarżeniem, że to właśnie wskutek 
swojego milczenia pius Xii jest jednym z winnych, jeśli nie głównym winowajcą 
zagłady 6 mln Żydów. informowany dobrze, kompetentnie i bardzo wcześnie o do-
konującej się zbrodni ludobójstwa, nie protestował lub protestował tak dyskretnie, 

well, Papież Hitlera, s. 245-252; a. tornielli, Pius XII, s. 298-304; na temat opinii samego piusa Xii 
o Hitlerze: tamże, s. 123-126.

70 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 219-222.
71 J. cornwell, Papież Hitlera, s. 328-330; a. tornielli, Pius XII, s. 330-333. temu tematowi 

D. kurtzmann poświęcił książkę Misja specjalna. Hitlerowski plan zajęcia Watykanu i porwania 
papieża, poznań 2008. podobno papież przyjął k. Wolffa w ścisłej tajemnicy na audiencji 10 maja 
1944 roku (zob. e. Guz, Pius XII, s. 146).

72 a. tornielli, Pius XII, s. 334n.
73 p. Blet, Pius XII, s. 188-194; a. tornielli, Pius XII, s. 256-260. M. phayer pisze, że „piusowi 

Xii marzyła się «moralna krucjata» przeciw komunistycznej rosji” (Kościół katolicki wobec Holo-
kaustu, s. 104).

74 a. tornielli, Pius XII, s. 126 , w 1943 roku mówił w radiu, że „wyrzuci gang świń z Watykanu” 
(tamże, s. 193).

75 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 287n.
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ogólnie i dyplomatycznie, że nie mogło to oznaczać ani napiętnowania dokonują-
cych holokaustu, ani zachęty do aktywnego działania dla tych, którzy mieli jakieś 
możliwości ograniczyć rozmiary zbrodni.

a. Wypowiedzi papieża w obronie Żydów. Wypowiedzi papieża piusa Xii 
w kwestii nazizmu i rasizmu są bardzo liczne. Sekretarz stanu kard. Maglione 
wręczył przedstawicielowi prezydenta Stanów Zjednoczonych roosvelta, My-
ronowi taylorowi, zestawienie 581 dokumentów watykańskich z lat 1941–1942, 
w których został poruszony problem eksterminacji Żydów76. Wielu autorów jest 
jednak bardzo krytycznych przy analizie tych dokumentów i ogranicza wypowie-
dzi papieskie w sprawie zagłady Żydów do czterech wzmianek, żadna nie prze-
kracza jednego zdania: radiowe orędzie bożonarodzeniowe z 1942 roku oraz trzy 
przemówienia do kardynałów z lat 1940, 1943 i 1944, a więc do bardzo wąskiego 
grona odbiorców77. polemizujący z takim komentowaniem tekstów papieskich 
wskazują, że przecież także wypowiedzi, w których mowa jest o prześladowaniu 
za przynależność do określonej rasy, czyli do nie-aryjczyków, trzeba odnieść do 
Żydów, bo jaką inną rasę mogły one mieć na uwadze?78 Zarzut milczenia bierze 
się stąd, że nie padały słowa: „rasizm”, „nazistowskie Niemcy”, „Hitler”, „Żydzi”, 
„antysemityzm”, „zbrodnia”, „zagłada”, a miliony ofiar pomniejszono do setek 
tysięcy. czytamy tylko o nie-aryjczykach, o prześladowanych z racji wyznania 
religijnego, przynależności narodowej lub plemiennej, o skazywaniu na śmierć 
i powolnym umieraniu, o zbiorowej odpowiedzialności za popieranie błędnych 
założeń. a i te słowa, określenia wypowiadane są oględnie.

papież wychodzi z założenia, że pogląd katolicki na temat nazizmu i rasizmu 
został dostatecznie jasno wyłożony i sformułowany, a teraz deklarowanie pub-
liczne, powtarzanie osądów, piętnowanie winowajców nie przysłuży się ofiarom, 
milczenie było najważniejszym warunkiem udzielania im pomocy. przedstawiciel 
amerykański przy Watykanie Harald tittmann osądził to następująco: „Stolica 
apostolska jest najwyraźniej nadal przeświadczona, że otwarte potępienie przez 
papieża okrucieństwa nazistowskich, przynajmniej w odniesieniu do polski, spo-
wodowałoby jedynie gwałtowaną śmierć jeszcze bardzo wielu osób”79. Oględność 

76 Z. Zieliński, Pius XII, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin: tN kuL 2011, kol. 
766. r.M.W kempner, asystent amerykańskiego prokuratora w Norymberdze, mówił, że archiwa 
watykańskie, diecezjalne i ministerstwa spraw zagranicznych iii rzeszy zwierają całą masę skarg 
z Watykanu, not dyplomatycznych i publicznych, tajnych i jawnych (zob. a. tornielli, Pius XII, 
s. 250).

77 M. Horoszewicz, Dysproporcje pacellańskie, „przegląd powszechny” 2000 nr 10 (950), s. 73. 
powtórzył to G. ignatowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej, s. 27; J. cornwell, Papież Hitlera, 
s. 296-303 (akapit „pacellego podróż w milczenie”).

78 p. Gumpel, Oddać sprawiedliwość Piusowi XII, „przegląd powszechny” 2000 nr 10 (950), 
s. 86n. e. Guz zatytułował rozdz. 9 wręcz Papież nie milczał wobec Holokaustu (Pius XII, s. 185-
197). Wypowiedzi papieskie zestawił a. tornielli (Pius XII, s. 175-217).

79 M. Horoszewicz, Dysproporcje pacellańskie, s. 76.
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i „miękkość” wypowiedzi papież narzucał sobie sam. kilkakrotnie odpowiadał na 
zapytania i zastrzeżenia czy to biskupa berlińskiego k. preysinga, czy arcybiskupa 
kolońskiego J. Fringsa. Do Berlina pisał 30 kwietnia 1943 roku: „pasterze winni 
sami ustalić, czy i w jakim stopniu postąpić wbrew racjom, które skłaniałyby do 
interwencji. czy postępować z rezerwą, aby uniknąć większego zła, pamiętając, 
że oświadczenia biskupów grożą ryzykiem ściągnięcia represji i nacisków”. Do 
kolonii pisał 3 marca 1944 roku: „[...] często boleśnie trudno rozstrzygnąć, czy 
wskazana jest powściągliwość i ostrożne milczenie, czy też otwarte słowo i ener-
giczne działanie; wszystko to dręczy nas jeszcze bardziej gorzko niż zagrożenie 
spokoju i bezpieczeństwa we własnym domu”80. Bardziej niż obawę o własne 
bezpieczeństwo papież odczuwał udrękę sumienia! Budzi zdziwienie osąd M. Pha- 
yera, że tego rodzaju lęków o wzmożenie represji na ofiarach „nie można traktować 
serio” i przytacza przykład hierarchów polskich, którzy też prosili o jednoznaczne 
potępienie, ale uczciwie dodaje, że zmienili swoją postawę81. taka jak papieska 
była też linia postępowania niektórych wybitnych przedstawicieli episkopatów 
europejskich. kardynał paryski emmanuel Suhard na indagację Francois Mauriaca: 
„eminencjo, proszę nam nakazać, byśmy modlili się za Żydów” odpowiedział, że 
milczenie w czasie wojny jest strasznym obowiązkiem papieża i hierarchii koś-
cielnej82. prymas węgierski, kard. Justynian Serédi, wobec oskarżania ze strony 
wiernych o bierność, w swoim liście pasterskim, protestującym przeciw deportacji 
Żydów, osądził, że groźba publikacji może być równie, o ile nie bardziej skuteczna 
niż sama publikacja83. podobnie krytykowana była polityka „stu podań” i życzeń 
urodzinowych do końca składanych Hitlerowi przez przewodniczącego konferencji 
episkopatu Niemiec, kardynała wrocławskiego adolfa Bertrama, krytykowanego 
za to przez bp. preysinga na forum konferencji84 .

Okazuje się też, że nie wszyscy oczekiwali jasnego i głośnego protestu. (1) Nie 
oczekiwali go więźniowie obozów koncentracyjnych. Więziony w Dachau przez 
dwa lata biskup Luksemburga Jean Bernard wspomina, że księża drżeli przed każdą 
wypowiedzią dostojników kościelnych, czy nie znajdzie się tam protest przeciw ich 
traktowaniu, bo na nich wyładowywała swoją złość SS-owska załoga obozu. czy 
z Żydami byłoby inaczej?85 (2) środowiska żydowskie i ich przywódcy nie ocze-
kiwali protestów, choć ich nie lekceważyli. W 1942 roku główny rabin Jerozolimy 
isaac Herzog przez radio powiedział: „protesty i upomnienia, choć ważne, nie są 
wystarczające. Musi im towarzyszyć natychmiastowa i skuteczna pomoc”. W 1944 

80 e. Guz, Pius XII, s. 129n.
81 M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu, s. 98.
82 a. tornielli, Pius XII, s. 42; wątek rozwinął G. ignatowski (Papieże wobec kwestii żydowskiej, 

s. 23).
83 p. Blet, Pius XII, s. 293.
84 k. Jonca, Kardynał Adolf Bertram wobec ideologii totalitarnych (1930–1945), w: k. Matwi-

jowski (red.), Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, Wrocław: Wydawnictwo uWr 1992, s. 91-103.
85 a. tornielli, Pius XII, s. 245.
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roku generalny sekretarz światowego kongresu Żydowskiego Leo kubowitzki, 
dziękując aliantom za deklaracje w obronie Żydów, dopowiedział, że mogą one 
przyśpieszyć tempo przeprowadzanych rzezi, bo Niemcy nie zrezygnują z posta-
wionych sobie celów. Żydowskie małżeństwo z Berlina, które znalazło schronienie 
w klasztorze niemieckich sióstr w rzymie w 1943 roku, mówiło o tym, że „nikt nie 
chciał, aby papież otwarcie przemówił. Byliśmy uciekinierami, a ten, kto ucieka, 
nie pragnie, by go wskazywano palcami”86. „tysiące świadków ii wojny światowej, 
wyróżnionych przez izraelski yad Vashem tytułem «Sprawiedliwy Wśród Narodów 
świata», także milczało. Milczenie było pierwszym i najważniejszym warunkiem 
powodzenia akcji ratunkowej”87. (3) Znamy kilka przykładów odwetu na ofiarach 
po wypowiedziach protestujących przeciw eksterminacyjnej polityce iii rzeszy. 
W Niemczech biskup diecezji Münster klemens von Gallen wystąpił ostro w 1941 
roku z ambony przeciw zabijaniu upośledzonych, czy to umysłowo, czy fizycznie. 
Nie zdołał zatrzymać tych „eugenicznych” akcji, choć Hitler cofnął 24 sierpnia 1941 
roku nakaz uśmiercania ludzi nieproduktywnych; represje spadły nie na biskupa, ale 
na księży – diecezja Münster utraciła najwięcej księży spośród niemieckich diece-
zji88. kiedy, również w 1941 roku, przedstawiciele Żydów zwrócili się do biskupa, 
aby chciał powiedzieć słowo także w ich obronie, biskup wyraził gotowość pod 
warunkiem, że złożą pisemne oświadczenie, iż w razie wzmożenia antyżydowskich 
represji nie będą mu przypisywali winy, oświadczenia nie dostarczono89. protest 
biskupów holenderskich przeciw deportacji nie-aryjczyków, wyrażony w liście 
pasterskim odczytanym z ambon 26 lipca 1942 roku, mimo ostrzeżeń komisarza 
rzeszy artura Seyss-inquarta, wywołał rozszerzenie jej na nie-aryjczyków katoli-
ków. Biskup tuluzy Jules-Gérard Saliège90 23 sierpnia 1942 roku polecił odczytać 
z ambon swój list, w którym protestował przeciw deportacjom Żydów, nie uległ 
pogróżkom, ale też w przeddzień, w sobotą wieczorem, wywieziono 900 Żydów 
w odwecie i żądano od biskupa przejścia na emeryturę91. Nie można też było 
nie liczyć się z pogróżką ministra spraw zagranicznych rzeszy von ribbentropa 
w instrukcji dla jego ambasadora przy Watykanie ernesta von Weizsäckera z 24 
stycznia 1943 roku: „Gdyby Watykan miał zająć publicznie polityczne bądź propa-
gandowe stanowisko przeciwko Niemcom, należy, aby bez żadnych niedomówień 
zdał sobie sprawę, że dojdzie do zaostrzenia relacji, i to z pewnością nie będzie 
na niekorzyść Niemiec; rząd rzeszy dysponuje materiałem [...], by skutecznie 
odpłacić za jakikolwiek cios, jaki Watykan zechce zadać Niemcom”92. podobnie 

86 Wszystkie te wypowiedzi cyt. za: a. tornielli, Pius XII, s. 242, 245.
87 e. Guz, Pius XII, s. 185.
88 a. tornielli, Pius XII, s. 241.
89 M. Sentek, Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Gallena ordynariusza 

Diecezji Münster w latach od 1933 do 1946, Wrocław: papieski Wydział teologiczny 2008, s. 178.
90 p. Blet, Pius XII, s. 228n.; a. tornielli, Pius XII, s. 221-224.
91 G. ignatowski, Papież wobec kwestii żydowskiej, s. 28; p. Blet, Pius XII, s. 352.
92 a. tornielli, Pius XII, s. 247.
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protestu domagano się od komitetu Międzynarodowego czerwonego krzyża, na 
co odpowiadał: „[...] protesty nic nie dają, poza tym mogą bardzo źle przysłużyć 
się tym, którym chciano przyjść z pomocą”93 .

Zarzuty dotyczące milczenia piusa Xii są różnie rozumiane, zwykle z zastrze-
żeniem, że nie chodzi o całkowite milczenie, ale o to, że papież nie nazywał spraw 
po imieniu. Jak zastrzega się krytyczny M. Phayer: „czy można twierdzić, że pius 
Xii milczał? tak, jeśli będziemy przez to rozumieć, że nie potępił jednoznacznie 
mordowania Żydów. Nie, jeśli ma to znaczyć, że nie wykorzystywał instytucji 
watykańskich, aby pomóc w ratowaniu Żydów”94. Należy więc, zdaniem tych in-
terpretatorów, przede wszystkim odróżnić czyn od słowa95. Nie można jednak prze-
milczeć ważnych głosów intelektualistów katolickich, którzy oczekiwali protestu 
głośnego i imiennego. Wyżej przytoczono już rozżalenie Francois Mauriaca wobec 
kard. e. Suharda. Dodajmy tu jego wypowiedź z 1950 roku, że honor katolików 
francuskich w okresie holokaustu uratował heroizm i miłosierdzie wielu bisku-
pów, kapłanów i zakonników śpieszących z pomocą osaczonym Żydom. katolicy 
francuscy nie usłyszeli jednak wówczas „pocieszenia ze strony następcy Szymona-
-Galilejczyka potępiającego jasno i wyraźnie, a nie za pomocą dyplomatycznych 
aluzji, ukrzyżowanie niezliczonych «braci pańskich»”. Jacques Maritain natomiast 
oczekiwał czegoś jeszcze innego. pisał do G.B. Montiniego (potem papież paweł 
Vi), że „niewyczerpane miłosierdzie, w którym Ojciec święty dołożył starań, aby 
za pomocą wszystkich środków ratować i chronić prześladowanych, potępienia 
przezeń skierowane, przyniosły mu należytą wdzięczność Żydów i tych wszystkich, 
w których żyje jeszcze miłość rodzaju ludzkiego”, ale aktualnie (około 1946/47 
roku) Żydzi i chrześcijanie oczekują „jakiegoś głosu – głosu ojcowskiego, głosu 
par excellance pochodzącego od Wikariusza Jezusa chrystusa, który by powiedział 
światu prawdę i rzucił światło na tragedię narodu żydowskiego”96. także reinhold 
Schneider, niemiecki opozycjonista, wybitny katolicki poeta, wracał z rzymu po 
spotkaniu z papieżem z mieszanymi uczuciami, raczej krytycznie nastawiony wo-
bec „milczenia” papieża97. Wolno jednak, nawet wobec takich autorytetów, pytać: 
na ile wyraźne i jednoznaczne muszą być słowa i wypowiedzi papieża, aby odpo-
wiadały wadze jego urzędu i mówiły prawdę, a na ile konkretne mogą być, by nie 
wywoływać złych konsekwencji? Na ile jasne i jednoznaczne, aby potępić grzech, 

93 List przytacza p. Blet (Pius XII, s. 248). podobny jest wniosek historyka żydowskiego L. po-
liakova: „[...] w skali lokalnej publiczne protesty wywoływały natychmiastowe bezlitosne sankcje” 
(cyt. za: a. tornielli, Pius XII, s. 243).

94 Wprowadzenie, w: M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu.
95 M. Horoszewicz, Dysproporcje pacellańskie, s. 72.
96 G. ignatowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej, s. 23n. podobnie albert camus „długo 

oczekiwał podczas tych przerażających lat, aby podniósł się jakiś potężny głos z rzymu, ja, niewie-
rzący” (tamże), ale przyznał, że nigdy nie czytał encykliki Mit brennender Sorge (zob. też a. tornielli, 
Pius XII, s. 41-43).

97 k.-H. Wiest, „Der Stellvertreter“, s. 212n.
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a nie piętnować grzesznika? „Dla nas i dla wielu (sposób wypowiadania się piusa 
Xii) jest oznaką mądrości i poszanowania dla życia wielu ludzi”98, pozostawiał 
papieżowi możliwość dalszego mówienia, ale przede wszystkim działania. a było 
ono zakrojone na bardzo szeroką skalę.

B. Druga część siódmego oskarżenia, jakie yad Vashem wypowiada pod adre-
sem piusa Xii, dotyczy domniemanego braku wskazań dla duchowieństwa – bi-
skupów i kapłanów. uogólnia się tu postawę części historyków, którzy odmawiają 
wiarygodności świadectwu kościołów lokalnych, „że wszystko, co czynili, aby 
pomóc Żydom, było rezultatem wskazań samego papieża”. przyznają, że w po-
szczególnych diecezjach biskupi i duchowieństwo, jak i – może w jeszcze większej 
mierze – wierni świadczyli Żydom wielką pomoc, czasem z narażaniem siebie, 
rodziny i sąsiadów, ale czynili to z własnej inicjatywy, bez rzymskiej inspiracji. 
i tak też zapewne było w większości przypadków, co poświadcza, że katolikom nie 
jest właściwy antysemityzm. ale są też inne fakty. tuż przed rozpoczęciem wojny, 
w sierpniu 1939 roku, papież zwrócił się do nuncjatur w Niemczech i polsce, by 
informowały go, ilu Żydów dzięki ich pomocy wyjechało, a miejscowych biskupów 
prosił o wspieranie emigrantów. W rzymie zarówno papież, jak i sekretarz stanu 
zwracali się do ambasadorów przy Watykanie o pomoc w uzyskiwaniu wiz dla 
uciekinierów99. W dniu wybuchu wojny depeszowano do delegata apostolskiego 
w Stambule angelo G. roncalliego, by przygotował tysiące świadectw chrztu dla 
Żydów, aby mogli przedostać się do palestyny, zaś do nuncjuszów innych krajów, 
aby wspomagali starania Żydów polskich o wizy100. O los Żydów zatroszczył się 
jeszcze przed wybuchem wojny papież pius Xi, który okólnikiem z 30 listopada 
1938 roku wezwał przedstawicieli Stolicy apostolskiej w krajach ameryki połu-
dniowej i północnej, afryki, na Bliskim Wschodzie i w irlandii do niesienia pomocy 
Żydom, którzy musieli emigrować. apel ten ponowiono w styczniu 1939 roku do 
arcybiskupów wolnych krajów i zachęcano w nim do pomagania emigrantom nie-
-aryjczykom katolikom101, a w samym Watykanie schroniła się już grupa uczonych 
niemieckich – Żydów102. W Niemczech Dzieło św. rafała, założone w 1875 roku 
„w celu niesienia pomocy niemieckim emigrantom katolikom”, mające więc do-
świadczenie i wypracowane struktury, utworzyło w 1935 roku za aprobatą Stolicy 
apostolskiej nową komórkę z centralą w Hamburgu: komitet pomocy dla kato-
lickich nie-aryjczyków, których wspierania odmawiały żydowskie organizacje. 
pomagano przede wszystkim w uzyskiwaniu paszportów i wiz do rzymu, portugalii 

98 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 170.
99 G. thomas, Żydzi papieża, s. 78.
100 tamże, s. 80.
101 p. Blet, Pius XII, s. 219.
102 J. Bremer, Zuflucht im Schatten von Sankt Peter, „Frankfurter allgemeine Zeitung“ 2013 

z 3 .04 .
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i krajów ameryki środkowej. komórka ta została zamknięta przez policję w 1940 
roku pod pozorem pracy szpiegowskiej103 .

Wiadomo o poufnym dokumencie Opere et caritate z 23 grudnia 1940 roku, 
w którym pius Xii zachęcał biskupów do pomagania Żydom jak tylko jest to moż-
liwe104. Dlaczego mówi się o poufnym dokumencie i nie podaje jego brzmienia? 
Wydaje się, że dobrze odpowiada na to pytanie przykład arcybiskupa krakowskiego 
adama Sapiehy. W 1941 roku kard. august Hlond przedstawił Stolicy apostolskiej 
tragiczną sytuację kościoła w polsce i rozgoryczenie wielu polaków milczeniem lub 
tylko aluzyjnym mówieniem papieża o tych wydarzeniach, „kiedy Niemcy mordują 
3000 polskich księży w obozach koncentracyjnych [...], kiedy rozstrzeliwuje się 
setki księży i członków akcji katolickiej [...] bez cienia winy z ich strony”105 . Wtó-
rował mu z udręczonego kraju krakowski arcybiskup. 3 listopada 1941 i ponownie 
28 lutego 1942 roku, kiedy nadarzyła się okazja przekazania listu bezpośrednio 
do rzymu przez włoskiego kapelana, pisał: „Nasze warunki egzystencji należą do 
najbardziej tragicznych [...]. W obozach tysiące tysięcy naszych braci jest zamknię-
tych, i to bez żadnej formy procesu, bez popełnienia zbrodni [...]”106. Na pierwszy 
list papież odpowiedział arcybiskupowi 6 grudnia 1941 roku bardzo osobistym 
listem ze słowami otuchy, ale bez obietnicy wyraźnego napiętnowania okupanta. 
Natomiast za kapelanem wiozącym drugi list abp Sapieha wysłał gońca, prosząc, 
aby list zniszczył, „żeby nie wpadł w ręce Niemców, którzy rozstrzelaliby wszyst-
kich biskupów i być może wielu innych”. kapelan zniszczył list, ale sporządził 
jego kopię, do której w Watykanie dołączył własną relację107. Na tę relację papież 
znów odpowiedział listem do arcybiskupa, ale wiemy to tylko z innego listu tegoż 
z 28 października 1942 roku: „Żałujemy bardzo, że nie możemy przekazać naszym 
wiernym listów Waszej świątobliwości, lecz to dostarczyłoby pretekstu do nowych 
prześladowań, a już mamy ofiary, które są oskarżane o tajne porozumiewanie się 
ze Stolicą apostolską”108. List papieski został prawdopodobnie zniszczony przez 
arcybiskupa: w rozmowie z księdzem, który dostarczył list, Sapieha mówił: „czy 
ksiądz nie wie, że jeśli ogłoszę te słowa, jeśli znajdą w moim domu te dokumenty, 
wszystkich polskich głów będzie mało dla nazistowskiej represji [...]. Zgotują nam 
los gorszy niż Żydom”109. Dla tych samych powodów mogło być zniszczone orędzie 
papieskie do biskupów z 1940 roku o udzielaniu pomocy Żydom.

103 p. Blet, Pius XII, s. 219, 224-227; G. thomas, Żydzi papieża, s. 80n.
104 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 287.
105 p. Blet, Pius XII, s. 132
106 G. thomas, Żydzi papieża, s. 134; a. tornielli, Pius XII, s. 232n.
107 p. Blet, Pius XII, s. 141.
108 tamże, s. 136.
109 a. tornielli, Pius XII, s. 238. e. Guz, relacjonując tę korespondencję, podaje w wątpliwość 

słuszność obaw Sapiehy przed represjami, przywołując przykłady biskupów francuskich i niemie-
ckich, „którzy odważyli się publicznie protestować i nie spotkały ich za to kary” (Pius XII, s. 104n.). 
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również miesięcy sprzed wybuchu wojny dotyczy podjęcie przez Stolicę apo-
stolską prośby kardynała monachijskiego Michała Faulhabera z 30 marca 1939 
roku o interwencję w krajach amerykańskich, by otwarły swe granice dla katoli-
ków nie-aryjczyków zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. kontakty, po części 
skuteczne, nawiązano najpierw z Brazylią110 .

tak więc nie wydają się słuszne oskarżenia yad Vashem, że papież pozostawił 
biskupów oraz duchowieństwo samym sobie i że swoim milczeniem zdawał się 
zachęcać raczej do życzliwej bierności wobec tragicznego położenia Żydów.

iii. DZiałaNia papieŻa piuSa Xii Na rZecZ ŻyDóW

1. „Dlaczego wymaga się, by pius Xii ratował Żydów, a jednocześnie potępiał 
Berlin publicznie za zagładę?” – pyta e. Guz111 . ratowanie Żydów przed zagładą 
miało pierwszeństwo przed publicznym jej potępieniem. Ze strony Żydów docenio-
no to już bardzo wcześnie, jak poświadczają przytoczone na wstępie wypowiedzi, 
a to stanowisko ulegało zmianie dopiero wtedy, jak się wydaje, gdy odchodzili 
kolejno naoczni świadkowie holokaustu, a do głosu doszło pokolenie interpreta-
torów i komentatorów.

Watykan zaczął pomagać Żydom jeszcze przed wybuchem wojny w Niemczech, 
a pomoc ta sięgała daleko poza kraj. ściganie Żydów, które w pierwszym etapie po 
nakazie „aryzacji” przedsiębiorstw, zakazie wykonywania zawodów publicznych 
(lekarze, adwokaci, notariusze) kulminowało w „nocy kryształowej” (9/10 listo-
pada 1938), stawało się coraz intensywniejsze112. Wydaje się113, że pierwszą próbą 
pozbycia się Żydów przez nazistowskie Niemcy, był plan ich wydalenia z kraju. Na 
tym etapie Stolica apostolska za piusa Xi próbowała zorganizować najpierw pomoc 
dla Żydów ochrzczonych, pomijanych przez organizacje żydowskie, 30 listopada 
1938 roku został skierowany cytowany wyżej okólnik do przedstawicieli papieskich 
w różnych krajach, aby Żydom emigrantom starali się zapewnić środki do życia. 
pius Xi zwrócił się do kardynałów i arcybiskupów Stanów Zjednoczonych i kanady, 
polecając im uczonych żydowskich zmuszonych do opuszczenia Niemiec. a w sa-
mych Niemczech, o czym było wyżej, poszerzono działalność Dzieła św. rafała. 
przez jego komórki Watykan skierował swoją uwagę na tzw. akcję brazylijską. 5 
kwietnia 1939 roku pius Xii zobowiązał nuncjusza brazylijskiego do starań o wizy 

czy rzeczywiście nie spotkały? a ponadto zupełnie nieporównywalny jest sposób zachowania się 
okupanta niemieckiego we Francji i w polsce.

110 p. Blet, Pius XII, s. 141; G. thomas, Żydzi papieża, s. 78.
111 e. Guz, Pius XII, s. 186.
112 Zob. a. Wolff-powęska, A bliźniego swego, s. 237-239.
113 p. Blet, Pius XII, s. 218.
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dla Żydów chrześcijan, jednakże dopiero w marcu 1940 roku udało się uzyskać 
obietnicę 3 tys. wiz, z których 2 tys. miał wydawać nie-aryjczykom katolikom 
przedstawiciel Brazylii w Niemczech, a tysiąc miał do dyspozycji ambasador przy 
Watykanie. Natomiast Stany Zjednoczone tak określiły warunki przyjęcia imigran-
tów żydowskich, że dopiero po 3–4 latach oczekiwania było możliwe uzyskanie 
wizy114. W lutym 1941 roku kard. theodor innitzer z Wiednia apelował do papieża 
o pomoc finansową dla 60 tys. deportowanych Żydów, w tym 11 tys. katolików, 
których nie wspierają organizacje żydowskie; otrzymał 2 tys. dolarów115. podobne 
wsparcie materialne uzyskali też Żydzi niemieccy, którzy schronili się w Holandii116 . 
Na początku 1941 roku panama wyraziła gotowość przyjęcia przejściowego (przed 
wyjazdem do Stanów Zjednoczonych) Żydów katolików117. W czasie wojny nie 
było kraju europejskiego, gdzie przedstawiciele Stolicy apostolskiej nie udzielaliby 
Żydom pomocy, choć czasem spotykali się z bardzo obcesowym potraktowaniem, 
np. interweniującemu kolejny raz u rządu w Słowacji przedstawicielowi papieża 
minister spraw zagranicznych odpowiedział: „Monsignore, nie rozumiem, co ma 
wspólnego Watykan z Żydami ze Słowacji. proszę przekazać Stolicy apostolskiej, 
że nie przyjmuję tych uwag”118 .

2. postawa mocarstw alianckich wobec Żydów. czy pomoc mocarstw pozo-
stających w stanie wojny z Niemcami hitlerowskimi była równie wielostronna, 
bezinteresowna i spontaniczna?119 Znajdowali się poza zasięgiem władzy Hitlera, 
bez obaw przed jakąkolwiek represją, w przeciwieństwie do papieża, a zwłaszcza 
zwykłych katolików, a wykazywali kompromitującą inercję lub wręcz niechęć do 
udzielania pomocy120 .

alianci mieli wiele okazji i możliwości przyjścia Żydom z pomocą. plan zagłady 
Żydów w Niemczech rodził się stopniowo. W pierwszym etapie nazistom chodziło 
o pozbycie się ludności nie-aryjskiej. Zachęcano więc lub przynaglano Żydów do 
opuszczenia kraju. program „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” wszedł 
w życie dopiero po konferencji w Wannsee pod Berlinem 20 stycznia 1942 roku. 
W latach 1935–1939 Niemcy opuściło około 300 tys. Żydów spośród około 540 tys. 
zamieszkujących w kraju. państwa europejskie jednak nie kwapiły się z otwarciem 
dla nich granic. W 1943 roku J. Goebbels mówił: „ciekawą rzeczą jest, że państwa, 
których opinia publiczna opowiada się na rzecz Żydów, nieustannie odmawiają 
przyjęcia ich pod swój dach”121. Wobec coraz liczniejszej ich emigracji z Niemiec 
do Francji w latach 1937–1938 zwołano tam 6 lipca konferencję w sprawie uchodź-

114 tamże, s. 220n.
115 tamże, s. 223n.
116 tamże, s. 229.
117 tamże, s. 225.
118 p. Blet, Pius XII, s. 264.
119 Na ten temat zob. a. tornielli, Pius XII, s. 347-376.
120 e. Guz, Pius XII, s. 187-193.
121 a. tornielli, Pius XII, s. 347.
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ców. uczestniczyły w niej 32 państwa, ale tylko jedno wyraziło chęć przyjęcia 
emigrantów Żydów122. W 1938 roku wśród polityków hitlerowskich pojawił się plan 
„Madagaskar”, który przewidywał zdobycie wyspy dla Niemiec i wysiedlenie tam 
wszystkich europejskich Żydów. upadł on z racji przedłużania się „blitzkriegu”123 . 
emigrację z Niemiec wzmogła „noc kryształowa” z 9 na 10 listopada 1938 roku 
i wtedy Szwecja oraz Szwajcaria wymogły na urzędzie Bezpieczeństwa rzeszy 
znakowanie paszportów literą „J”, co miało ułatwić odmawianie wiz i zapobiegać 
wyjazdom. We wrześniu 1941 roku w Niemczech wydano zarządzenie noszenia 
żółtych gwiazd Dawida, obecne już na okupowanych ziemiach polskich, ale do 
końca 1941 roku Żydzi mieli możliwości wyjazdu z Niemiec. coraz większe były 
jednakże trudności ze znalezieniem kraju, który chciałby przyjąć ludność żydow-
ską. Szwajcaria zawracała emigrantów żydowskich w pierwszych latach wojny; 
doliczono się 25 tys. osób, którym odmówiono wjazdu, a w 1942 roku granicę 
całkowicie zamknięto, choć wiadomo już było, że odprawiani trafią zapewne do 
obozów koncentracyjnych124. Nie lepiej zachowała się Szwecja, o której 18 grudnia 
1942 roku J. Goebbels zapisał w dzienniku: „Szwedzi oburzają się obłudnie na 
traktowanie przez nas polskich Żydów. W żadnym wypadku jednak nie chcą ich 
przyjąć do siebie” – cytuje e. Guz, dodając, że również „do zbrodni zaniechania 
powinni poczuwać się anglicy i amerykanie”125. państwa te nie tylko utrudniały 
uzyskanie wiz w okresie przedwojennym, ale w czasie wojny nie podejmowały 
niemieckich ofert wymiany ludności żydowskiej za jeńców wojennych, ani też 
poniżających ofert jej wykupienia. W przypadku Żydów słowackich żądano od 5 
do 10 tys. dolarów za każdego deportowanego, a w 1944 roku wręcz proponowano 
transakcję: milion Żydów za 10 tys. samochodów ciężarowych. alianci odrzucili 
też żądanie odblokowania kapitałów niemieckich w zamian za zgodę na wyjazd 
Żydów. W Londynie w grudniu 1943 roku powstała komisja ds. przyjmowania 
i Osiedlania uciekinierów Żydowskich, ale już na pierwszym posiedzeniu wykre-
ślono przymiotnik „żydowskich” i zadecydowano, że przyjmie się nie więcej niż 
1–2 tys. anglia także była przeciwna osiedlaniu się Żydów w palestynie, usiło-
wano ograniczać ich liczbę ze względu na arabów. Nie inaczej zachował się w tej 
sprawie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, gdy w 1944 roku kongres 
wszczął starania, aby dać Żydom schronienie w palestynie126. Stany Zjednoczone 
zamknęły własne granice dla Żydów w 1940 roku, także alaskę. Nie wpuszczały 
nawet ustalonej liczby imigrantów żydowskich127. Daremne były zabiegi o udziele-

122 e. Guz, Pius XII, s. 189.
123 a. tornielli, Pius XII, s. 349n.
124 e. Guz, Pius XII, s. 189.
125 tamże.
126 tamże, s. 191; a. tornielli, Pius XII, s. 351n., 357, 359n.
127 M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokaustu, s. 94. trzeba jednak dodać, że do końca wojny 

azyl w Stanach Zjednoczonych znalazło około 132 tys. Żydów (zob. a. Wolff-powęska, A bliźniego 
swego, s. 239).
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nie azylu 450 rabinom z miasta Mir koło Grodna, którzy znaleźli się w Szanghaju 
po przebyciu całej Syberii128. Władze amerykańskie wydały nawet zakaz przeka-
zywania informacji o zagładzie Żydów129. Gdy emigrant niemiecki, teolog paul 
tillich chciał 11 listopada 1942 roku zaapelować do narodu niemieckiego, by nie 
współdziałał w prześladowaniu Żydów, cenzura zablokowała emisję tej audycji130 .

W kwietniu 1943 roku tajna konferencja w tej sprawie na Bermudach (Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania) nie podjęła żadnego rozstrzygnięcia. a kanada? 
„podczas nazistowskiej okupacji rzymu w eksterytorialnych i «zwykłych» bu-
dynkach kościelnych, po części nawet w Watykanie, chroniło się sześć czy siedem 
tysięcy Żydów, bodaj kilkunastokrotnie więcej niż w bezkresnej kanadzie”131 .

Zachowania rządów alianckich nie można tłumaczyć niewiedzą. Dzięki roz-
szyfrowaniu kodów niemieckich alianci z pewnością wiedzieli więcej niż papież 
o ostatecznej zagładzie. Gdyby potępili zbrodnie w odpowiednim czasie, mogliby 
utrudnić realizację holokaustu, ale „zachowywali się tak, aby dać Niemcom do 
zrozumienia, że nic ich nie obchodzi to, co dzieje się z Żydami”, np. nie zbombar-
dowano linii kolejowych, którymi transportowano Żydów do obozów na terenie 
polski, choć obszary te były pod ich kontrolą powietrzną, bo były inne priorytety 
(przemysł zbrojeniowy)132, a prezydent roosevelt nie chciał się narażać dla Żydów, 
gdyż uważał, że działanie na ich rzecz wytworzyłoby napięcie polityczne133 .

Organizacje żydowskie również sporadycznie zwracały się do przywódców 
i rządów alianckich z prośbą o wsparcie polityczne czy pomoc materialną, np. 23 
marca 1943 roku rada ekumeniczna kościołów w porozumieniu ze światowym 
kongresem Żydowskim zwróciła się do rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii z prośbą o złagodzenie ograniczeń imigracyjnych134. to „Watykan był jedy-
ną instancją, do której Żydzi mogli kierować swe apele”, i tak faktycznie czynili135 .

128 M. Horoszewicz, Dysproporcje pacellańskie, s. 72. Nie znalazłem wzmianki o tym w: a. po-
lonsky, Dzieje Żydów .

129 a. tornielli, Pius XII, s. 373-376.
130 e. Guz, Pius XII, s. 192n.
131 M. Horoszewicz, Dysproporcje pacellańskie, s. 72. J. cornwell (Papież Hitlera) pomija te 

zagadnienia, wskazując tylko, jak bezskutecznie przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Stanów Zjed-
noczonych namawiali piusa Xii, aby głośno i jednoznacznie potępił hitlerowski rasizm.

132 G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, s. 175; a. tornielli, Pius XII, s. 376.
133 a. tornielli, Pius XII, s. 355, cytuje M.r. Marrus, Holokaust. Historiografia .
134 p. Blet, Pius XII, s. 250.
135 a. tornielli, Pius XII, s. 370, a pełnej dokumentacji dostarcza p. Blet (Pius XII), omawiając 

interwencje przedstawicieli Stolicy apostolskiej, podejmowane w poszczególnych krajach euro-
pejskich po uzgodnieniu z papieżem lub na jego polecenie, i cytując też podziękowania organizacji 
żydowskich za ich skuteczność.
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iV. DOpOWieDZeNie

Wśród autorów, których wypowiedzi zacytowano w trakcie referowania tytu-
łowego zagadnienia, polskich czy tych, których dzieła przetłumaczono na język 
polski, można wyróżnić dwie grupy twórców: tych, którzy znają i wysoko oceniają 
zasługi i starania piusa Xii dla umniejszenia rozmiarów zagłady Żydów, i tych, 
którzy oskarżają go o winę zaniechania, milczenia lub wręcz o to, że jest współ-
winny zagłady, ponieważ nie protestował przeciw niej. Nie trudno też wskazać na 
różnice w podejściu do oceny postawy papieża. Może dobrym punktem wyjścia 
dla uchwycenia tej różnicy będzie cytowane wyżej stwierdzenie M. Phayera: „czy 
można twierdzić, że pius Xii milczał? tak, jeśli będziemy przez to rozumieć, że 
nie potępił jednoznacznie mordowania Żydów. Nie, jeżeli ma to oznaczać, że nie 
wykorzystał instytucji watykańskich, aby pomóc w ratowaniu Żydów”. czy wolno 
powiedzieć, że tak powstawała literatura o słowach (tych najważniejszych niby 
zabrakło!) i komentarzy do nich oraz literatura faktu, dokonań? Sam M. Phayer 
we wprowadzeniu do swojej książki zdaje się widzieć tylko pierwszą grupę auto-
rów. pisze: „ci, którzy analizują reakcje piusa Xii na Holokaust, albo zarzucają 
mu tchórzostwo, ponieważ nie potępił ludobójstwa, albo go chwalą za szlachetną 
rozwagę, nakazującą milczenie”. a przecież jest także piśmiennictwo (np. p. Blet 
SJ), które prawie wyłącznie mówi o dokonaniach, o inicjatywach przedsięwziętych 
czy to bezpośrednio przez papieża, czy – jak to ujął M. Phayer – przez instytucje 
watykańskie, a nie tylko o jego słowach czy milczeniu.

trzeba także powiedzieć o metodzie niektórych autorów: fakty przemawiające 
na korzyść papieża opatrują przymiotnikami pejoratywnymi, pomniejszającymi ich 
znaczenie, a wypowiedzi analizują słowo po słowie, aby wyakcentować oskarżający 
aspekt136. Z przytaczanych przypuszczeń i domniemań wyciągają wnioski-pewniki; 
bardzo krytycznie przyglądają się świadectwom pozytywnym, a łatwo przyjmują te, 
które odpowiadają przyjętym założeniom. Odmawia się wiarygodności wypowiedzi 
księdza o tym, że biskup przeczytał mu list papieski z prośbą do duchowieństwa, 
aby udzielało pomocy i schronienia Żydom w czasie obławy w 1943 roku, bo ów 
ksiądz nie czytał sam tego listu, a biskup mógł przecież w ręku trzymać jakikol-
wiek inny137. Wypowiedź Żydówki z rzymskiego getta, która jako jedyna przeżyła 
auschwitz, dla radia BBc z 1995 roku: „pius Xii [...] był papieżem antysemi-
ckim, papieżem proniemieckim. Nic nie ryzykował [...]. Nie uratował ani jednego 
dziecka. Nic zrobił nic” – pozostawiona jest bez komentarza, a wysłuchiwana jest 
z „równym szacunkiem” i ma równoważyć wiele innych wypowiedzi ważnych osób 

136 Zob. a. tornielli, Pius XII, s. 399; D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 187.
137 Zob. D.G. Dalin, Pius XII i Żydzi, s. 187.
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życia religijnego i politycznego, które wątpliwości co do piusa Xii rozstrzygnęły 
na jego korzyść138 .

uczciwa jest wypowiedź G. Lewy’ego, który dowodzi antysemityzmu piusa 
Xii: „[...] pod wpływem długiej tradycji umiarkowanego antysemityzmu, tak sze-
roko akceptowanego w kołach watykańskich, papież i jego doradcy nie zareagowali 
moralnym oburzeniem na los Żydów, nie widząc potrzeby szybkiego działania. tezy 
tej nie popiera żadna dokumentacja, ale trudno uniknąć takiego wniosku”139. i jest 
kontrargumentacja innego autora w tym samym stylu: „Dlaczego pacelli milczał? 
przypuszczam, że powodem nie był antysemityzm, lecz lękliwość. Skoro Watykan 
nie odważył się przyjść z pomocą setkom polskich księży, którzy także zginęli 
w Oświęcimiu, to trudno oczekiwać, by większą odwagę i inicjatywę wykazał 
w sprawie Żydów”140 .

argumentacja taka służy nie tylko do oceny postawy piusa Xii, ale pozwala 
także osądzić jego sumienie. M. Phayer, wskazując na „składniki miłości papieża 
do Niemiec”, wymienia jego (1) „obawę, że jeśli potępi program eksterminacji 
w okupowanej polsce, niemieccy katolicy zaznają konfliktów sumienia, gdyż służyli 
w armii Hitlera i wspierali wysiłek wojenny na froncie w ojczyźnie” oraz – jak 
zwierzył się przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Watykanie H. tittmann 
swojemu przyjacielowi ze słów usłyszanych od papieża – (2) obawę, iż „Niemcy 
rozgoryczeni z powodu porażki obwinialiby go później, że przyczynił się do ich 
klęski”. „Zdanie to, kontynuuje autor, zdumiewa i przeraża, przeraża, ponieważ 
świadczy o wypaczonych zasadach moralnych”141. trzeba mieć samemu bardzo 
wrażliwe i urobione sumienie, żeby na podstawie stwierdzenia z trzeciej ręki osą-
dzić sumienie papieskie!

przytoczmy na koniec osądy zachowań papieskich, wypowiedziane przez bar-
dzo różnych ludzi, pomijane generalnie przez autorów oskarżających piusa Xii. 
przywołany powyżej Harald tittmann – nie w zwierzeniach do przyjaciela z za-
słyszanych słów, ale w zapisanych wspomnieniach – stwierdza: „Osobiście nie 
mogę inaczej, jak przyznać się przed sobą, że Ojciec święty wybrał lepszą drogę, 
decydując się nie przemawiać otwarcie i ratując dzięki temu wiele istnień ludzkich. 
kto może wiedzieć, co zrobiliby naziści, gdyby ich niepohamowana wściekłość 
została jeszcze gwałtowniej rozniecona przez publiczne napiętnowanie ze strony 
Stolicy apostolskiej”142. Bliski tittmannowi minister pełnomocny Wielkiej Brytanii 
przy Watykanie Francis D’arcy Osborne po likwidacji getta rzymskiego depe-
szował do Londynu: „papież nie docenia swego własnego autorytetu moralnego. 

138 J. cornwell, Papież Hitlera, s. 333. czy dziennikarz prowadzący wywiad nie mógł podsunąć 
75-letniej kobiecie, schorowanej fizycznie i poranionej psychicznie, słów o antysemityzmie, pronie-
mieckości papieża? (zob. szczegóły w: G. thomas, Żydzi papieża, s. 344-346).

139 tamże, s. 310.
140 tamże, s. 398.
141 M. phayer, Kościół katolicki wobec Holokasustu, s. 100n.
142 M. Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, s. 197.
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Wszystko, co mówi i robi, robi ze świadomością, że odpowie przed Bogiem. Żaden 
człowiek nie mógłby zrobić więcej dla ratowania Żydów”143. Ważna wydaje się tu 
wypowiedź człowieka, który znajdował się w nieco podobnej jak papież sytuacji 
– ewangelickiego biskupa Berlina Ottona Dibeliusa: „co ten papież uczynił, a co 
pominął, co czuł, a czego nie czuł, spory z własnym sumieniem, które toczył przed 
obliczem Boga – może ocenić wyłącznie ten, kto przez długi czas niósł na swoich 
ramionach analogiczną odpowiedzialność, zatem zdaje sobie sprawę, co oznacza 
wyznawanie wiary chrześcijańskiej i Dziesięciu przykazań w przerażającej atmo-
sferze panującej w państwach totalitarnych”144 .

Wreszcie wypowiedź kard. pietro palazziniego, gdy w 1985 roku odbierał 
w yad Vashem Medal Sprawiedliwego Wśród Narodów świata (bo jako rektor 
seminarium rzymskiego ukrywał wielu Żydów i Włochów z ruchu oporu): „to 
wyłączna zasługa piusa Xii, który polecił nam uczynić wszystko, co w naszej 
mocy, aby uchronić Żydów przed prześladowaniem”145 .

papież pius Xii wobec Szoah 
(artykuł sprawozdawczy)

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

czy pius Xii jest winny lub współwinny zagłady Żydów w czasie ii wojny światowej? 
Odpowiedź Żydów – świadków, którzy przeżyli Shoah, jest jednomyślna: nikomu tyle nie 
zawdzięczają, ile temu papieżowi. Sztuka teatralna Namiestnik z 1963 roku radykalnie 
zmieniła tę opinię na niekorzyść papieża: został uznany za (głównego) winowajcą zagłady. 
ekspozycja przygotowana w Muzeum Męczeństwa yad Vashem w Jerozolimie w 2005 
roku sformułowała winę papieża piusa Xii w siedmiu oskarżeniach-zarzutach: (1) zawarł 
konkordat z Hitlerem; (2) nie ogłosił antyrasistowskiej encykliki przygotowanej przez 
piusa Xi; (3) nie reagował protestem na relacje o postępującej zagładzie; (4) uchylił się od 
podpisania deklaracji aliantów w 1942 roku potępiającej eksterminację; (5) nie ochronił 
Żydów rzymskich; (6) zachowywał neutralność; (7) milczał wobec ludobójstwa. autor 
usiłuje wykazać niesłuszność tych zarzutów.

Słowa kluczowe: pius Xii, holocaust (Shoah), kościół a judaizm.

143 G. thomas, Żydzi papieża, s. 288.
144 a. tornielli, Pius XII, s. 219.
145 V.a. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi, s. 285.
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pope pius Xii toward the Shoah 
(a reporting article)

S u m m a r y

is pope pius Xii an accomplice or responsible for the extinction of the Jews during 
the World War ii? the answer of the Jews – the witnesses who survived the Shoah are 
unanimous: they are grateful only to this pope. the performance called The Deputy changed 
radically that opinion to the pope’s disadvantage. He is supposed to be the (main) culprit 
of the extinction. an exposition prepared in 2005 in the Holocaust History Museum in 
Jerusalem raised seven objections to the pope pius Xii: (1) He made a concordat with 
Hitler; (2) He missed publishing the encyclical prepared by his predecessor pius Xi; (3) 
He didn’t protest against the information about the progressive extinction; (4) He didn’t 
sign the allies declaration condemning the extinction from 1942; (5) He didn’t protect the 
roman Jews; (6) He kept the neutrality; (7) He was silent against the genocide. the author 
of the article tries to prove that that objections are wrong.

Keywords: pope pius Xii, Holocaust (Shoah), church and Judaism.

papst pius Xii. angesichts der Shoah 
(ein Bericht)

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

War der papst pius Xii. mitschuldig an der Vernichtung der Juden im Laufe des Zweiten 
Weltkrieges? Die antwort der Juden – Zeugen, die die Shoah überlebt haben, ist einstim-
mig: niemand verdanken sie so viel, wie diesem papst. Das theaterstück „Stelvertreter“ 
aus dem Jahre 1963 radikal veränderte diese Sicht zu ungunsten des papstes: er sei der 
(größte) Schuldige an der Vernichtung. eine 2005 im Museum des Martyriums in yad 
Vashem vorbereitete ausstellung formulierte die Schuld des papstes pius Xii. in sieben 
Vorwürfen: (1) er schloss das konkordat mit Hitler; (2) er veröffentlichte nicht eine durch 
pius Xi. vorbereitete enzyklika; (3) er reagierte mit keinem protest auf die Nachrichten 
über die forrtschreitende Vernichtung; (4) er weigerte sich, die 1942 veröffentlichte und die 
exterminierung verurteilende Deklaration der allierten zu unterschreiben; (5) er beschützte 
nicht die römischen Juden; (6) er bewahrte die Neutralität; (7) er schwieg angesichts des 
Genocides. Der autor dieses artikels versucht, die Grundlosigkeit dieser Vorwürfe zu 
beweisen.

Schlüsselworte: pius Xii, Holocaust (Shoah), kirche und Judentum.



 papieŻ piuS Xii WOBec SZOaH 153

BiBLiOGraFia

Benedykt XVi, Imiona i cierpienia ofiar nie mogą być zapomniane. Wizyta w Instytucie Yad 
Vashem, „L’Osservatore romano” (wyd. polskie) 30 (2009) nr 7-8, s. 24n.

Blet p., Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, katowice: 
księgarnia św. Jacka 2000.

Blet p., Graham r.a., Martini a., Schneider B. (ed.), Actes et Documents du Saint Siége 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, Vol. 1–11, città del Vaticano: Libreria editrice 
Vaticana 1965–1981.

Bremer J., Zuflucht im Schatten von Sankt Peter, „Frankfurter allgemeine Zeitung“ 2013 
z 3 .04 .

chadwick O., Britain and the Vatican During the Second World War, cambridge: cam-
bridge university press 1987.

cornwell J., Papież Hitlera. Sekretna historia Piusa XII, tłum. a. Grabowski, kraków: 
Da capo 2014.

Dalin D.G., Pius XII i Żydzi, „przegląd powszechny” 2001 nr 11 (963), s. 184-199.
Goldhagen D.J., Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holokaust, tłum. W. Horabik, 

Warszawa: prószyński i S-ka 1999.
Goldhagen D.J., Niedokończony rozrachunek. Rola Kościoła katolickiego w Holokauście 

i niedopełniony obowiązek zadośćuczynienia, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Sic! 
2005.

Gumpel p., Jaki naprawdę był Pius XII?, „przegląd powszechny” 1999 nr 9 (997), s. 187-
192.

Gumpel p., Oddać sprawiedliwość Piusowi XII, „przegląd powszechny” 2000 nr 10 (950), 
s. 81-94.

Guz e., Pius XII. Nieznane wątki polskie, Warszawa: Bellona 2012.
Hesemann M., Pius XII wobec Hitlera, kraków: Salwator 2010.
Horoszewicz M., Dysproporcje pacellańskie, „przegląd powszechny” 2000 nr 10 (950), 

s. 71-80.
ignatowski G., Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Pa- 

weł II, Benedykt XVI, katowice: Studio Noa 2007.
Jonca k., Kardynał Adolf Bertram wobec ideologii totalitarnych (1930–1945), w: k. Ma-

twijowski (red.), Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, Wrocław: Wydawnictwo 
uWr 1992, s. 91-103

Lapide p.e., Roma e gli ebrei. L’azione del Vaticano a favoredelle vittime del nazismo, 
Milano: Mondadori 1967.

Lapomarda V.a. SJ, Papież Pius XII i Żydzi. Dlaczego powinien zostań beatyfikowany?, 
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały. pismo centrum Badań nad Zagładą Żydów iFiS 
paN” 5 (2009), s. 280-294.

Marrus M.r., Holokaust. Historiografia, tłum. a. tomaszewska, Warszawa: Wiedza po-
wszechna 1993

Marrus M.r., Pamiętamy: Refleksje nad Szoah . Dokument Komisji ds. Kontaktów Reli-
gijnych z Judaizmem, „L’Osservatore romano” (wyd. polskie) 5–6 (1998), s. 52-56.

Papież Pius XII, który chronił Żydów, za: http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/
papiez-pius-xii-ktory-chronil-zydow,3 [dostęp: 11.03.2016].



154 kS. kaZiMierZ DOLa

phayer M., Kościół katolicki wobec Holokaustu 1930–1965, tłum. J. Lang, Zakrzewo: 
Wydawnictwo replika 2011.

polonsky a., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe pWN 
2014.

repgen k., Dostojewski nahm es mit Schuld und Sühne genauer, „Frankfurter allgemeine 
Zeitung“ 2002 z 8.10.

Sale G., Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z Tajnego Archiwum Watykańskiego 
odtajnione w 2004 r., tłum. Z. kasprzak, kraków: WaM 2007.

Schatz k., Zwischen Säkularisation und Zweitem Vaticanum. Der Weg des deutschen Ka-
tholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989.

Sentek M., Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Gallena ordynariusza 
Diecezji Münster w latach od 1933 do 1946, Wrocław: papieski Wydział teologiczny 
2008.

Stefański J., Droga paschalna rabina Zolliego, „Nasz Dziennik” 2010 z 20–21.03.
thomas G., Żydzi papieża, tłum. M. Szubert, Warszawa: świat książki 2014
tornielli a., Pius XII. Papież, który ratował Żydów, tłum. M. Jabłońska, kraków: Wydaw-

nictwo aa 2015.
Wiest k.-H., „Der Stellvertreter“ – Ein Stück und seine Wirkung, w: Kirche im Nationalso-

zialismus, hrsg. Vom Geschichtsverein der Diözese, rottenburg–Stuttgart–Sigmaringen: 
thorbecke 1984, s. 203-247.

Wolff-powęska a., A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec „problemu żydow-
skiego”, poznań: instytut Zachodni 2003.

Zieliński Z., Pius XII, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin: Wydawnictwo kuL 
2011, kol. 763-768.



STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 11 (2016)

ruDOLF kutScHera, acHiM BuckeNMaier

HerkuNFt uND ZukuNFt VON NOSTRA AETATE .
FÜNFZiG JaHre NacH Der kONZiLSerkLÄruNG

i. eiN BLick auF Die GeGeNWÄrtiGe SituatiON

Fünfzig Jahre nach der promulgation der erklärung Nostra aetate über das 
Verhältnis der katholischen kirche zu den nichtchristlichen religionen kann man 
sich fragen, ob in dieser Zeit nicht alle theologischen argumente bereits genannt 
und reflektiert, alle historischen entwicklungslinien ausgezogen, die positiven 
Wirkungen auf Lehramt und theologie der katholischen kirche gewürdigt, der 
antisemitismus eindeutig als tiefe Verirrung erkannt und die Beziehungen zum Volk 
israel und sogar zum Staat israel positiv gesetzt seien, kurz, ob Überlegungen zu 
Nostra aetate nur zum wiederholten Male wiedergeben können, was in den letzten 
fünf Dezennien bereits gesagt worden ist.

aber das Bild trügt: es ist offensichtlich, dass sich ein chronischer antise-
mitismus auch in der katholischen kirche hält. Zum teil besteht er in schlichter 
unkenntnis des alten testamentes und damit der Heilsrelevanz der Geschichte 
vor Jesus. Judentum und jüdisches Volk sind in dieser Sicht bloß eine Form der 
kontingenten kulturellen Vorprägung des christentums. Diese Variante tritt oft in 
den aus den Missionen des 19. Jahrhunderts hervorgegangenen kirchen auf. ihr 
liegt das Versäumnis der europäischen kirchen zugrunde, die die jüdische Wurzel 
unterschlagen und damit den christlichen Glauben als im ursprung westliche, weiße, 
europäische religion präsentierten. andere Spielarten antijüdischer ressentiments 
speisen sich aus alten sozialen Spannungen und ihren kulturellen Verzerrungen, 
die mit den Stereotypen der angeblich finanzstarken, international vernetzten, 
mit unterdrückungsregimen kollaborierenden und materialistisch gesinnten Ju-
den arbeiten. Damit werden die rassistischen klischees des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts wiederholt, die bereits zu ihrer Zeit die tatsache der mehrheitlich 
verarmten und schutzlosen Juden im Osten europas negierten. Zuletzt drängen 
neue Diffamierungen des Staates israel in den Vordergrund, welche die politischen 
Fakten leugnen oder einseitig interpretieren und unter dem vordergründig politisch 
korrekten Deckmantel christlicher Barmherzigkeit Zionismus – und israelkritik-als 
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antijudaismus pflegen. Von einer ganz anderen Seite her ergibt sich eine weitere 
Notwendigkeit, auf Nostra aetate zu blicken: Die pluralistische religionstheologie 
trifft nicht nur kern und Wesen des christentums, sondern stellt auch die erwählung 
israels und seine einzigartige, partikuläre Heilsgeschichte in Frage. im Folgenden 
soll also gefragt werden: Was trägt die erklärung über die religionen zu dieser 
problematik bei? Wo ist sie selber erklärungsbedürftig? Was klärt sie auf? Bereits 
dieser erste Blick zeigt, dass die Gemengelage der Fragen das Dokument Nostra 
aetate bleibend aktuell hält. Deswegen sollen Geschichte, interpretation und Wir-
kung von Nostra aetate speziell auf diesem Hintergrund gewürdigt werden.

ii. Die Neue VerHÄLtNiSBeStiMMuNG 
ZWiScHeN kircHe uND JuDeNtuM

Der abschnitt 4 der erklärung Nostra aetate, die vor nunmehr fünfzig Jahren 
vom konzil beschlossen wurde, stellt einen entscheidenden Wendepunkt im Ver-
hältnis der katholischen kirche zum Judentum dar. in seiner ansprache aus anlass 
der feierlichen Verkündigung am 28. Oktober 1965 bestätigte papst paul Vi. diese 
Neuausrichtung und forderte für die ganze kirche, dass die Juden „nie Gegenstand 
unserer Missbilligung und unseres Misstrauens werden dürfen, sondern Gegenstand 
unserer achtung, Liebe und Hoffnung sein müssen“1. Heute lässt sich feststellen, 
dass sowohl die theologische Forschung als auch das Lehramt der kirche die Be-
deutung dieses prophetischen textes weitgehend erkannt haben. So wurde Nostra 
aetate in verschiedener Weise aufgenommen und fortgeführt. Was wir heute an 
einsichten zum Verhältnis zwischen katholischer kirche und Judentum kennen, 
steht zwar zumeist noch nicht im text von Nostra aetate, aber ohne diese erklärung 
wären die Weiterentwicklungen nicht möglich gewesen.

im konzilstext selbst setzt diese Neuausrichtung an der inneren Verwandtschaft 
der kirche mit israel an und greift das paulinische Bild vom Ölbaum aus dem rö-
merbrief auf: „Deshalb kann die kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes 
Volk, mit dem Gott aus unsagbarem erbarmen den alten Bund geschlossen hat, 
die Offenbarung des alten testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel 
des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind 
(vgl. röm 11,17-24)“. (Nostra aetate 4). ausdrücklich zitiert Nostra aetate den 
paulinischen Lobpreis der Vorzüge der Juden, nämlich „dass ‚ihnen die annahme 
an Sohnes Statt und die Herrlichkeit, der Bund und das Gesetz, der Gottesdienst 
und die Verheißungen gehören wie auch die Väter und dass aus ihnen christus 

1 Zit. nach J. Oesterreicher, Kommentierende Einleitung zur Erklärung über das Verhältnis der 
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, in: Lthk2 erg. Bd. 2, 474.
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dem Fleische nach stammt‘ (Röm 9,4-5), der Sohn der Jungfrau Maria...“ (ebd.). 
Diese paulinische Würdigung israels im römerbrief gipfelt in dem Bekenntnis, 
dass trotz der ablehnung Jesu durch die Mehrheit israels weiterhin gilt: „Nichts-
destoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der apostel immer noch von Gott 
geliebt um der Väter willen; sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung 
unwiderruflich“ (ebd.).

aus dieser Sicht folgt – gemäß Nostra aetate – die „gegenseitige kenntnis und 
achtung [...], die vor allem die Frucht biblischer und theologischer Studien sowie 
des brüderlichen Gespräches ist“ (ebd.).

entscheidend für die Neuausrichtung war der Mut des konzils, gerade auch 
die dunklen punkte im Verhältnis zwischen der kirche und israel in den Blick zu 
nehmen. im Blick auf das Geschick Jesu darf man nämlich – so stellt das Dokument 
ausdrücklich fest – „die ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden 
Juden ohne unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen“ (ebd.). auch 
die damit verbundenen konsequenzen für die Verkündigung der kirche werden 
ausdrücklich benannt. Deswegen, so fährt die erklärung fort, „beklagt die kirche, 
die alle Verfolgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politi-
schen Gründen, sondern auf antrieb der religiösen Liebe des evangeliums alle 
Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des antisemitismus, die sich zu 
irgendeiner Zeit und von irgendjemandem gegen die Juden gerichtet haben...“ (ebd.).

Dass durch diese klaren Worte ein neues kapitel des Verstehens aufgeschlagen 
wurde, zeigte sich beispielhaft daran, dass der damalige präsident des Jüdischen 
Weltkongresses Nahum Goldmann anlässlich der promulgation der erklärung an 
kardinal augustin Bea ein Glückwunschtelegramm schrieb, in dem er dieses Do-
kument als einen „bedeutsame[n] moralische[n] Sieg der überwältigenden Mehrheit 
der konzilsväter“2 bezeichnete. Zahlreiche ähnlich lautende Stellungnahmen folgten 
– bis heute. Wir fragen aber noch einmal zurück: Wie ist dieser text entstanden?

iii. Zur GeNeSe DeS eNDGÜLtiGeN teXteS

auch wenn die meisten Details der entstehungsgeschichte von Nostra aetate 
bekannt sind, ist es hilfreich, daran zu erinnern, dass dieser text gegen enorme 
Widerstände – und wie papst Benedikt XVi. in seiner letzten großen ansprache als 

2 Erneuerung in Christus. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) in Dokumenten, Fotos 
und Texten. Begleitheft zur Ausstellung in der Kirche Santa Maria della Pietà Vatikanstadt, regens-
burg: Schnell & Steiner 2015, 40.
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papst sagte – „ganz unerwartet“ neben den großen texten des konzils herangewach-
sen ist3. Welche art von einwänden gab es bei der entstehung von Nostra aetate?

einige konzilsväter, ganze Ortskirchen, regierungen und zahlreiche Medien 
besonders im arabischen raum liefen während der Genese der erklärung dagegen 
Sturm. ein Beispiel unter zahlreichen anderen soll genügen, um sich die Massivität 
vor augen zu führen. am 25. November 1964 hielt der syrisch-orthodoxe patriarch 
Jakub iii. im syrischen rundfunk eine ansprache, in der er unter anderem ver-
kündete: „Seit der kreuzigung Jesu bis in unsere tage suchen [die Juden] ihr Volk 
für unschuldig am Blut christi zu erklären. Ja sie suchen sogar die Zerstörung der 
christenheit durch die christenheit selbst. ihr letzter Versuch in Bezug auf dieses 
unternehmen war die Beeinflussung des Zweiten Vatikanischen konzils, das ih-
nen ein Dokument geliefert hat, welches ihre unschuld beteuert [...]. Wir, und mit 
uns alle die ehrwürdigen bischöflichen Mitglieder unserer Synode, missbilligen 
nachdrücklich diese römische Häresie, die der in der Bibel sonnenklar enthaltenen 
Wahrheit und der Lehre der christlichen kirche durch die Jahrhunderte widerspricht. 
Der Glaube der kirche, dass die Verantwortung für die kreuzigung christi bis zum 
ende der Welt auf das jüdische Volk zurückfalle, wird im Geist der christenheit tief 
verankert bleiben, wie auch immer sich die ideen, anschauungen und Gewohnheiten 
der Menschen ändern mögen...“4 .

angesichts solcher und ähnlicher Widerstände ist es vor allem der Weitsicht, 
klugheit und Beharrlichkeit von kardinal augustin Bea und seiner Mitarbeiter im 
Vatikanischen einheitssekretariat zu verdanken, dass diese erklärung nach fünf 
Jahren intensiven ringens verabschiedet wurde. Der endtext hatte im Lauf der 
Jahre vier unterschiedliche Fassungen durchlaufen und war zuweilen in seiner 
existenz bedroht.

Zugleich hat Nostra aetate eine Sonderstellung unter den Dokumenten des ii. 
Vatikanums, denn „es geht, wenigstens in seinem ursprünglichen kern als erklä-
rung über die Juden, auf einen ausdrücklichen Wunsch Johannes XXiii zurück“5 .

Dieser ausdrückliche Wunsch des papstes – seinerseits wiederum angestoßen 
vom jüdischen Gelehrten Jules isaac6 und anderen – stellte eine große Herausforde-
rung dar, die Johannes Oesterreicher, ein wichtiges Mitglied der redaktionsstabes, 

3 Vgl. Benedikt XVi, Ansprache bei der Begegnung mit dem Klerus der Diözese Rom am 14. 
Februar 2013, aaS 105 (2013), 283-294; 292.

4 Zit. nach J. Oesterreicher, Kommentierende Einleitung, 460.
5 ibidem. Oesterreicher zeichnet als Mitgestalter und profunder kenner von Nostra aetate die 

entstehungsgeschichte des textes in der kommentierenden einleitung detailgetreu nach.
6 Jules isaac gab Johannes XXiii in einer audienz 1960 den entscheidenden anstoß zu einer 

erklärung zum Judentum. Durch eingehende Studien zum Jude-sein Jesu und durch sein persönli-
ches Schicksal – Jules isaacs Frau und seine tochter wurden in der Shoa ermordet – wurde er zum 
ausschlaggebenden anreger für eine Neusicht des Judentums durch die kirche. Johannes XXiii hatte 
persönliche erfahrungen mit dem Schicksal der Juden gemacht, als er von 1935 bis 1944 apostolischer 
Delegat in der türkei war. Damit war eine einzigartige konstellation gegeben.



 FÜNFZiG JaHre NacH Der kONZiLSerkLÄruNG 159

so zusammenfasst: „Von der christlichen antike bis zum Vatikanum ii hatte es kaum 
eine entwicklung der kirchlichen Lehre hinsichtlich des Geheimnisses der jüdischen 
existenz gegeben“7. Doch nach knapp zwei Jahren intensiver arbeit lag bereits zu 
ende des Jahres 1961 ein ersterentwurf mit dem titel Decretum de Iudaeis vor, der 
noch in der ersten Sitzungsperiode den konzilsvätern hätte vorgelegt werden sollen. 
er war im Vergleich zu den unzähligen, die Juden zumeist abwertenden kirchlichen 
Stellungnahmen der vorangegangenen Jahrhunderte von einem neuen ton geprägt. 
Bemerkenswert ist die tatsache, dass die schließlich approbierte erklärung Nostra 
aetate die Grundaussagen dieses ursprünglichen textes nicht zurückgenommen 
hat. Sie betont die Verwurzelung der kirche in israel, knüpft theologisch an röm 
9-11 an, beklagt alle Formen von vergangenem und aktuellem antisemitismus und 
schließt mit dem programmatischen Satz: „Wer dieses Volk verachtet oder verfolgt, 
der fügt der katholischen kirche Leid zu“8 .

Die bereits erwähnten Widerstände gegen eine solche neue Sprache, verbunden 
mit der Sorge der konzilsväter, dass es aufgrund einer positiven Stellungnahme 
gegenüber den Juden zu einer Verfolgung christlicher Minderheiten im arabischen 
raum kommen könnte, führten bald zu dem Beschluss, diese erklärung in einen 
inhaltlich erweiterten kontext zu stellen. in einer ersten Überlegung wurde dafür 
der konzilsentwurf zur Ökumene in Betracht gezogen. Nachdem diese idee ver-
worfen wurde, schlugen einige konzilsväter vor, es in die kirchenkonstitution zu 
integrieren. Schließlich „wurde der endgültige Weg deutlich: Die erklärung zum 
Judentum wurde das Herzstück einer selbständigen erklärung des konzils zu den 
nichtchristlichen religionen“9 .

ein besonderer Stein des anstoßes im weiteren Verlauf der redaktionsgeschich-
te war die Frage, ob die Zurückweisung des traditionellen Vorwurfs an die Juden, 
sie seien „Gottesmörder“, explizit in den text aufgenommen werden sollte. Der 
entwurf, der im November 1964 zur abstimmung kam, enthielt diesen ausdruck 
noch, während er im endtext gestrichen wurde. Hier stellt sich rückblickend die 
Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, gerade auch diesen kritischen und folgen-
reichen punkt des traditionellen christlichen antijudaismus explizit zu benennen 
und zu verurteilen.

7 J. Oesterreicher, Kommentierende Einleitung, 425.
8 ibidem, 426.
9 r. Siebenrock, Theologischer Kommentar zur Erklärung über die Haltung der Kirche zu den 

nichtchristlichen Religionen. Nostra aetate, in: p. Hünermann u. a. (Hrsg.), Herders Theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2005, 642.
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iV. ZuM WeitereN WeG 
NacH DeM ZWeiteN VatikaNiScHeN kONZiL

Fünfzig Jahre nach dem konzil kann man feststellen, dass sowohl die theologi-
sche Forschung als auch das Lehramt der kirche die außergewöhnliche Bedeutung 
dieses textes erkannt haben. So wurde neben den zahlreichen Dialogdokumenten 
von Gruppen jüdischer und katholischer theologen10 auch vom Magisterium der 
kirche Nostra aetate in verschiedener Weise ausdrücklich aufgenommen und fort-
geführt. Wir greifen als Beispiele den katechismus der katholischen kirche von 
199211, das Dokument der päpstliche Bibelkommission „Die interpretation der Bibel 
in der kirche“ (1993)12 und den bereits erwähnten text derselben kommission „Das 
jüdische Volk und seine heilige Schrift in der christlichen Bibel“ (2001)13 heraus, 
gehen aber nur auf den text des katechismus ein, auch weil er im kirchlichen 
Bewusstsein wirkungsgeschichtlich am bedeutendsten sein dürfte. Beachtenswert 
sind in diesen texten die Fortschritte in Bezug auf die Sicht des alten testaments 
und des Judentums nach Jesus. Während man in der theologie des 19. und 20. 
Jahrhunderts vom Judentum zur Zeit Jesu noch als „Spätjudentum“ sprach, so als 
ob danach nichts mehr gekommen wäre, werden in diesen Dokumenten zum ersten 
Mal die rabbinische exegese als solche und die Schriftauslegung des Mittelalters 
und der Neuzeit gewürdigt.

Zu nennen wären noch – neben etlichen anderen Äußerungen – die ansprachen 
der päpste Johannes paul ii, Benedikt XVi und Franziskus bei ihren Besuchen in 
den Synagogen von rom und köln sowie bei den Besuchen des ehemaligen kon-
zentrationslagers auschwitz. Begleitet wurde diese ständige theologische Vertie-
fung durch konkrete Hinweise und Hilfen, so zum Beispiel durch die „richtlinien 
und Hinweise für die Durchführung der konzilserklärung Nostra Aetate, Nr. 4“14 
und durch das Dokument der kommission für die religiösen Beziehungen mit den 

10 Vgl. e.H. Füllenbach, Das katholisch-jüdische Verhältnis im 20. Jahrhundert. Katholische 
Initiativen gegen den Antisemitismus und die Anfänge des christlich-jüdischen Dialogs in Deutschland, 
in: r. Boschki, a. Gerhards (hrsg.), Erinnerungskultur in der pluralen Gesellschaft. Neue Perspek-
tiven für den christlich-jüdischen Dialog, paderborn: Schöningh 2010 (= Studien zu Judentum und 
christentum), S. 143–163.

11 Vgl. besonders kkk Nr. 528 über die epiphanie in den Mysterien des Lebens Jesu; heraus-
ragend dazu der Beitrag von J. ratzinger, Israel, die Kirche und die Welt, JrGS 8/2, 1081-1098.

12 päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (VaS 115), Bonn: 
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz 1993.

13 Vgl. anm. 3.
14 Veröffentlicht u.a., „Freiburger rundbrief“ 26 (1974) 3–5; diese richtlinien wurden und 

werden auch von nichtchristlichen autoren gewürdigt: vgl. M.S. kinzer, Searching Her Own Mystery. 
„Nostra Aetate”, the Jewish People and the Identity of the Church. Foreword by christoph cardinal 
Schönborn, eugene: cascade Books 2015, 4 ff.
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Juden „Darstellung von Juden und Judentum in der predigt und in der katechese 
der katholischen kirche“ von 1985.

im Folgenden soll der vielleicht bemerkenswerteste text vorgestellt werden, 
den wir als Folge von Nostra aetate in der Lehre der kirche finden. auffällig ist, 
dass dieses kapitel aus dem katechismus der katholischen kirche von 1992 nie 
erwähnt wird, wenn über das Verhältnis von Judentum und christentum, von israel 
und kirche nachgedacht wird. Der Grund hierfür ist leicht zu erkennen: Dieser 
artikel des katechismus gebraucht nicht das übliche Vokabular, um etwas über das 
Verhältnis Judentum-christentum zu sagen, vielmehr redet er eine andere Sprache, 
die in erster Linie seinem christologischen kontext geschuldet ist. Die aussagen 
stehen im abschnitt über die kindheit Jesu und reflektieren die epiphanie als eines 
der Mysterien des Lebens Jesu: „Die epiphanie [erscheinung des Herrn] ist die 
Offenbarung Jesu als Messias israels, als Sohn Gottes und erlöser der Welt bei seiner 
taufe im Jordan, bei der Hochzeit von kana und bei der anbetung Jesu durch die 
«Sterndeuter aus dem Osten» (Mt 2,1) [Vgl. LH, antiphonen vom Benedictus der 
Laudes und vom Magnificat der 2. Vesper von epiphanie]. in diesen «Weisen», 
den Vertretern der heidnischen religionen der umwelt, sieht das evangelium die 
erstlinge der Nationen, welche die frohe Botschaft vom Heilsereignis der Mensch-
werdung empfangen. Dass die Weisen nach Jerusalem kommen, um [dem könig der 
Juden] zu huldigen’ (Mt 2,2), zeigt, dass sie im messianischen Licht des Davidsterns 
[Vgl. Num 24,17; Offb 22,16] in israel nach dem suchen, der könig der Völker 
sein wird [Vgl. Num 24,17-19]. ihr kommen bedeutet, dass die Heiden nur dann 
Jesus entdecken und ihn als Sohn Gottes und Heiland der Welt anbeten können, 
wenn sie sich an die Juden wenden [Vgl. Joh 4,22] und von ihnen die messianische 
Verheißung empfangen, wie sie im alten testament enthalten ist [Vgl. Mt 2,4-6]. 
Die epiphanie bekundet, dass «alle Heiden in die Familie der patriarchen eintreten» 
(Leo d. Gr., serm. 23) und die «Würde israels» erhalten sollen (Mr, Osternacht 
26: Gebet nach der 3. Lesung)“.

Dieser außergewöhnliche text geht auf den Dominikanerpater Jean-Miguel 
Garrigues zurück, der eng mit kardinal Schönborn, dem redakteur der kommission 
für den katechismus, zusammenarbeitete. Garrigues gehörte der Glaubenskon- 
gregation an. er kann wohl zu recht als der Vater dieses textes gelten, da es sein 
Gedanke war, am text über die epiphanie etwas zum Verhältnis der Heiden zu israel 
zu sagen15. Nachdem der text vorlag, gab es keine wichtigen einwände oder Än-
derungsvorschläge, weder in der kardinalskommission für den katechismus noch 
von kardinal ratzinger, noch von papst Johannes paul ii. im text selber fallen die 
starken Bezüge zum alten testament und zur Liturgie der Osternacht auf. kernsatz 
des ganzen abschnitts ist die Deutung: „ihr [d.h. der Magier] kommen bedeutet, 

15 So jedenfalls äußerte sich Jean-Miguel Garrigues am 14. Juli 2015 in einer Mail an die Verf.: 
«Le n°528 sur l’Épiphanie m’a semblé un lieu significatif pour exprimer la référence des païens à 
israël dans le peuple de Dieu et j’ai repris la rédaction épiscopale dans ce sens».
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dass die Heiden nur dann Jesus entdecken und ihn als Sohn Gottes und Heiland 
der Welt anbeten können, wenn sie sich an die Juden wenden und von ihnen die 
messianische Verheißung empfangen, wie sie im alten testament enthalten ist“.

im Jahr 1994 unterstrich kardinal ratzinger die Bedeutung dieser aussage 
während einer konferenz in Jerusalem: „Die Sendung Jesu besteht demnach darin, 
die Geschichten der Völker zusammenzuführen in die Gemeinschaft der Geschichte 
abrahams, der Geschichte israels“16. auch hier wird deutlich: es geht nicht um den 
Dialog von religionen, sondern um die Frage, was das christentum sei.

Der katechismus spricht hier von dem, was der auftrag Jesu war und die auf-
gabe der christen ist. es ist weder von einem religionsgespräch, noch von zwei 
Völkern die rede, die zusammen das Volk Gottes bilden würden. es ist vielmehr 
davon die rede, dass die Völker sich quasi in die Geschichte israels „einklinken“ 
müssen. Das „Zuerst“ oder – wie ratzinger sagt – die „besondere Stellung isra-
els“ bleiben immer bestehen. Der ganze text, so der damalige kardinal, sei „ein 
Lehrstück über das Verhältnis von Weltreligionen, Glauben israels und Sendung 
Jesu“17. Gerade an diesem punkt sieht man auch die theologische Bedeutung der 
Liturgie, die nirgends von zwei Völkern spricht, sondern von dem einen Volk, nicht 
von Verbundenheit, sondern von identität: in der Osternacht, deren texte in Nr. 528 
zitiert werden, spricht die Liturgie davon, dass in dieser Nacht Gott „unsere Väter, 
die kinder israels“, trockenen Fußes durch das rote Meer geführt hat18 .

„Volk Gottes werden“ bedeutet von dieser Stelle des katechismus der kirche 
her nicht: Zwei Völker werden eines, oder viele Heidenvölker tun sich mit dem Volk 
israel zusammen, sondern: in die Familie abrahams, isaaks und Jakobs eintreten. in 
christologischer perspektive bedeutet es sogar zugespitzt: Dass die Nichtjuden Jesus 
als Sohn Gottes nur dann erkennen können, wenn sie sich an die Juden wenden. 
Für jüdische Ohren mag das nicht weniger paradox klingen als es für christliche 
ist: christologie kann man nur entfalten, wenn man vom Jüdischen her denkt. 
Denn „israel ist seinem Wesen nach formale christologie“19. es ist geschichtliche 
Manifestation der Offenbarung Gottes durch Menschen und im sozialen „Leib“ 
eines Volkes. Deswegen ist es in gewissem Sinn auch nicht verwunderlich, dass 
die wichtigsten christologischen aussagen der kirche, also die ausformulierung 
des Bekenntnisses zu Jesus von Nazareth als dem christus und Sohn Gottes in den 
ersten Jahrzehnten nach seinem tod ausschließlich von gläubigen Juden formuliert 
wurden, die zudem behaupteten, damit das Judentum und seinen Monotheismus 
nicht zu verlassen20 .

16 J. ratzinger, Israel 1085.
17 ibidem.
18 Vgl. r. Spaemann, Gott ist kein Bigamist, FaZ april 2009, Nr. 91, 20, S. 29.
19 H.u. von Balthasar, Einsame Zwiesprache. Martin Buber und das Christentum, einsiedeln–

Freiburg: Johannes 21993, 76.
20 Vgl. M. Hengel, Der Sohn Gottes. Die Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenis-

tische Religionsgeschichte, tübingen: J.c.B. Mohr 21977, 9-11.
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Jean Marie Lustiger sah in der Magiergeschichte in Mt 2 zugleich Verheißung 
und Warnung für die christen: „Die Heiden – selbst wenn sie christen geworden 
sind – sind ständig versucht, die Sonderheit der Heilsgeschichte und der auserwäh-
lung zu leugnen. Sie neigen dazu, Jesus zur bloßen projektion des idealen Menschen 
zu machen, den jede kultur und jede Zivilisation trägt. Das ist die unverblümte 
Methode, Gott auf die Gestalt des Menschen zu reduzieren, anders gesagt, sich 
selbst anzubeten und einem Götzendienst zu huldigen. Jede christlich gewordene 
kultur läuft womöglich Gefahr, aus Jesus ihren apollo zu machen und ihr eigenes 
Menschenbild auf ihn zu projizieren, um sich darin zu gefallen. christus selbst, die 
Gestalt christi in ihrer Wirklichkeit, kann jedes Gesicht der Menschheit annehmen, 
aber er kann dies nur, weil er vor allem anderen der in Bethlehem in Judäa Geborene 
ist. ein Satz aus dem Matthäusevangelium verschafft uns klarheit: Die Sterndeuter, 
selbst Heiden, kommen und fragen: «Wo ist der könig der Juden?» Sie suchen und 
sie finden die antwort in der Schrift der Juden: «in Bethlehem in Judäa». Nirgends 
sonst. er ist es, nicht «ein» kind, sondern «dieses» kind“21 .

Das „katechumenat“22 der christen im Judentum ist essentiell. Ohne die „ein-
wurzelung“ in den jüdischen realismus laufen die christen Gefahr, nicht wirklich 
bekehrt und evangelisiert zu sein, vielmehr lediglich kultisch in einer art christlich 
geworden, die die nationalen Götter nur durch eine neue nationale Götterfigur, eben 
den „christus“, ersetzt. Dies haben Lustiger und Garrigues klar gesehen. „Das alte 
testament ist ein verbindlicher teil für das katechumenat der Heiden und für die 
fortlaufende katechese der getauften christen“23, weil es der „pädagogik Gottes“24 
entspricht, der einst abraham aus dem Heidentum Mesopotamiens herausriss, um 
ihn zum Vater aller Glaubenden zu machen (vgl. röm 4,11): „Man muss nicht die 
heidnischen Gottheiten taufen, sondern personen mit dem evangelium vertraut 
machen, sodass sie durch Jesus christus zu Gott umkehren – was etwas völlig 
anderes ist“25. Die Linie, die von Nostra aetate zum katechismus und seiner aus-
deutung führt, ist deutlich. Sie führt über Nostra aetate hinaus, ohne die richtung 
zu verlieren, die der text vorgegeben hat. Dennoch bleiben auch Fragen.

21 Lustiger, Gotteswahl 77 f.
22 J.-M. Garrigues, Le dessein de Dieu à travers ses alliances. Catéchèses pour adultes, paris: 

editions de l’emmanuel 2003, 168; eigene Übers.
23 ibidem.
24 ibidem.
25 J.-M., Garrigues, Dessein 170; eigene Übers.
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V. tHeOLOGiScHe aNFraGeN aN NOSTRA AETATE 
auS HeutiGer SicHt

1 . Nostra aetate und die pluralistische religionstheologie
Die entscheidende anfrage an die erklärung über die nichtchristlichen religi-

onen ergibt sich aus der Gesamtkomposition, die ein ergebnis der oben skizzier-
ten redaktionsgeschichte ist. Vom aufbau her findet sich das 4. kapitel in eine 
phänomenologie der religionen eingereiht, die entlang der Gotteslehre eine art 
von Verwandtschaftsbeziehungen der Weltreligionen beschreibt. Sie reichen von 
den am weitesten entfernten religionen des Hinduismus und Buddhismus zu den 
näheren Verwandten, den monotheistisch glaubenden Muslimen bis zum Judentum 
mit dem gemeinsamen geistlichen erbe. Daraus ergibt sich die kritische Frage: Gibt 
dieser aufbau das unterscheidende Moment des auszugs abrahams aus der Welt 
der vielen Götter angemessen wieder, noch dazu wo ein heute weit verbreiteter 
religionspluralismus die notwendige unterscheidung erschwert?

in Bezug auf die entstehungsgeschichte kann man Johannes Oesterreicher 
zustimmen, der mehrfach und gegen anders lautende Beurteilungen betonte, dass 
die erklärung über das Judentum nicht in ein Dekret über die nichtchristlichen 
religionen verwässert worden ist. Vielmehr – so seine argumentation – wurde der 
Diskussion um das Verhältnis der kirche zum Judentum ein umfassenderer charak-
ter gegeben, sodass der neue Geist der Begegnung sich über das Judentum hinaus 
auf alle Nichtchristen erstrecken konnte. Die erklärung unterstreicht so – praktisch 
als ungewollten Nebeneffekt des großen Widerstandes gegen eine erklärung zum 
Judentum – die Singularität israels, die um der universalität willen da ist. „auf 
diese Weise“, so Oesterreicher, „hat die «Judenerklärung» eine Dimension ange-
nommen, die weit über die ihr ursprünglich zugemessene Bedeutung hinausgeht. Sie 
bewies ihre Fruchtbarkeit, indem sie zum kernpunkt wurde, um den sich alt-neue 
einsichten und aussagen sammeln konnten“26. Die aussagen zum Judentum bilden 
nun, wie Oesterreicher etwas poetisch sagt, „die Sonne des Gesamtdokumentes“27; 
oder, mit den Worten kardinal Beas in dessen plädoyer vom 20. November 1964: 
„aus dem Samen – der kurzen aussage über die rechte Haltung der christen zum 
jüdischen Volk – war ein Baum geworden, auf dem viele Vögel nisten“28 .

allerdings muss heute auf die Gefahr hingewiesen werden, die sich nach Nostra 
aetate in der kirche zeigte. Nicht allen ist die Genese von Nostra aetate bewusst, 
und das bedeutet, dass nicht allen klar ist, dass im Zentrum der erklärung zu den 
nichtchristlichen religionen die aussagen zum Judentum stehen. Dieser teil bildet 
auch inhaltlich die Mitte, und die Sicht auf die anderen religionen ergibt sich von 

26 J. Oesterreicher, Kommentierende Einleitung, 455.
27 ibidem, 456.
28 ibidem, 457.
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diesem punkt her. Das Verhältnis zum Judentum ist einzigartig, und der Dialog 
mit den Juden kann mit keinem anderen interreligiösen Gespräch auf die gleiche 
Stufe gestellt werden. Die Freude über die Wiederentdeckung der jüdischen Wurzel 
darf daher nicht zu dem oberflächlichen konzept eines religionsdialogs verfälscht 
werden. Wie leicht dies geschehen kann, sieht man an der rede von den drei „ab-
rahamitischen religionen“ Judentum, christentum und islam. Die Deutung der 
Gestalt abrahams im koran und die Folgerungen, die im islam daraus gezogen 
werden, sind so verschieden von der Darstellung im alten testament, die auch für 
die christen gilt, dass man nur contra factum eine Übereinstimmung behaupten 
kann. Nicht weniger problematisch ist eine romantisierende annäherung an jüdische 
Gebräuche wie z.b. der imitierung von Sederfeiern in christlichen Gemeinden. „Das 
Judentum ist für uns weder eine fremdländische religion, noch ein aussterbendes 
Volkstum unserer Vorfahren im Glauben, das man schützen müsste. es ist – wie 
Jean Marie Lustiger sagt – „kein indianerreservat, das man unterhält, um sagen zu 
können: «Schaut hin, so lebten sie früher...»“29 .

Gerade im Hinblick auf einen romantisierenden religionspluralismus machte 
Johannes Oesterreicher bereits einige Jahre nach der promulgation von Nostra 
aetate eine kritische anmerkung: „Dennoch leugne ich nicht, dass der Bund zwi-
schen Gott und israel, zwischen Gott und der kirche einen gewissermaßen aus-
schließenden charakter hat. Wie könnte es auch anders sein, da es sich um einen 
Liebesbund handelt?“30 .

Schon früh betonte er, dass israels auserwähltheit unerschütterlich daran ge-
knüpft sei, dass es dem Willen Gottes gehorche und damit sein auftrag an die 
ganze Völkerwelt, die Menschheit, gerichtet sei, „dass dieses Volk nur beispielhaft 
verwirklichen solle, wozu alle berufen sind“31 .

Dass dieses Bewusstsein heute keineswegs mehr selbstverständlich ist, zeigen 
theologische Stellungnahmen jüngeren Datums. exemplarisch dafür ist Herders 
theologischer kommentar zum Zweiten Vatikanischen konzil. roman a. Sie-
benrock stellt dort im rahmen der Wirkungsgeschichte von Nostra aetate das 
Gebetstreffen in assisi 1986 als „das Modell“32 vor.33 Vergleicht man den kom-

29 J.M. Lustiger, Gotteswahl. Gespräche mit Jean-Louis Missika und Dominique Wolton, aus 
dem Frz. übers. v. thorsten Schmidt, München: piper 1992, 101.

30 J. Oesterreicher, Die Wiederentdeckung des Judentums durch die Kirche, Meitingen: kyrios–
Verlag 1971, 12.

31 J. Oesterreicher, in: D. recker, Die Wegbereiter der Judenerklärung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, Johannes XXIII., Kardinal Bea und Prälat Oesterreicher – eine Darstellung ihrer 
theologischen Entwicklung, paderborn: Bonifatius Verlag 2007, S. 332.

32 r. Siebenrock, Theologischer Kommentar, 669. Die kursivsetzung ist dem zitierten text 
entnommen.

33 Das lehramtliche Schreiben Dominus Iesus aus dem Jahr 2000 hingegen wird wegen seiner 
„Differenz zwischen theologalem Glauben und menschlichem Suchen und ersinnen als unterschei-
dungskriterium“ geradezu als rückschritt hinter Nostra aetate dargestellt: r. Siebenrock, Theologi-
scher Kommentar, 670.
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mentar Oesterreichers aus den 60er Jahren mit der neueren kommentierung, wird 
„eine Verschiebung in der akzentuierung erkennbar, die sich sehr wohl auf die 
Hauptinhalte von Nostra aetate bezieht. Während Oesterreicher überwiegend die 
Fragestellung des Judentums als kristallisationspunkt und tragenden impuls für 
die anderen vier artikel im text behandelt, fokussiert der jüngere kommentar die 
aussagen auf die Öffnung der kirche auf die religionen überhaupt und betrachtet 
dies als Fortschritt und Hauptakzent“34 .

als „implizite Voraussetzung eines wirklichen Dialoges“35 wird die Vergleich-
barkeit des christlichen Glaubens mit den anderen religionen gefordert. in Nostra 
aetate sieht Siebenrock dafür die Grundlagen gelegt, auch wenn für ihn im Gesamt-
text der erklärung die theologie israels und die theologie der religionen nicht 
miteinander vermittelt sind36 .

Hier zeigt sich, dass der Gesamtduktus von Nostra aetate im Sinne der preisgabe 
einer solchen unterscheidung interpretiert wird. Für die meisten konzilsväter war 
nicht voraussehbar, in welche richtung sich die interpretation entwickeln würde37 . 
Zwar unterscheidet artikel 2 aus Nostra aetate immerhin noch zwischen dem 
anerkennenswerten „Strahl jener Wahrheit [...], die alle Menschen erleuchtet“ und 
dem auftrag der kirche, christus zu verkünden38. Damit ist zumindest der eigene 
Missionsauftrag ad gentes auch in dieser konzilserklärung festgehalten. eine 
unterscheidung jedoch, die das christusbekenntnis als Frucht der unterscheidung 
israels von der Welt der vielen Götter nachzeichnen würde, fehlt in Nostra aetate . 
Diese wäre gerade für die kirche eine große Hilfe. in seiner untersuchung des 
Volk-Gottes-Begriffes kommt tamás czopf zum Schluss: „Dass die Verhältnisbe-
stimmung der kirche zum Judentum mit ihrer Beziehung zu den anderen religi-
onen in einem gemeinsamen Dekret untergebracht wurde, stuft – formal gesehen 
– ungewollt aber zwangsläufig das ersterwählte Gottesvolk auf das Niveau der 
religionen herab, wenn kein inhaltlicher Qualitätsunterschied angegeben wird. Dies 
ist umso seltsamer, als es zu den wichtigsten Leistungen des biblischen Judentums 

34 t. czopf, Neues Volk Gottes? Zur Geschichte und Problematik eines Syntagmas (MthSt 78), 
St. Ottilien: eOS–Verlag 2016, 296.

35 r. Siebenrock, Theologischer Kommentar 672.
36 ibidem 673.
37 eine bemerkenswerte ausnahme stellt hier etwa der Straßburger Bischof Léon arthur elchin-

ger dar, der in diesem Zusammenhang beim konzil sagte: „Die erklärung der Juden sollte von dem 
abgetrennt werden, was über die anderen nichtchristlichen religionen gesagt wird, und eine eigene 
erklärung bilden. Denn die Beziehung der kirche zur Synagoge lässt sich mit der zu anderen reli-
gionen nicht vergleichen. Der heilige paulus vergleicht die christen ja mit dem wilden Ölzweig, der 
unter die israelitischen Zweige eingepflanzt ist und mit ihnen zusammen in engster Verbindung mit 
der Wurzel steht“. auf Deutsch zitiert in: J.chr. Hampe (hrsg.), Die Autorität der Freiheit. Gegenwart 
des konzils und Zukunft der kirche im ökumenischen Disput, Bd. 3, München: kösel 1967, 494.

38 „unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen christus, der ist «der Weg, die 
Wahrheit und das Leben» (Joh 14,6), in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, 
in dem Gott alles mit sich versöhnt hat“ (Nostra aetate 2).
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gehört, die auch für die kirche bis heute fundamentale unterscheidung von bloßer 
religiosität und dem Offenbarungs-Glauben einzuführen und durchzuführen. Der 
Glaube abrahams an den ihn berufenden und führenden transzendenten Gott soll 
auch für die kirche der Schutz sein, nicht ins bloß religiöse abzusinken. um mit 
dem biblischen Bild des Ölbaumes zu sprechen: Die Beziehung des dem edlen 
Ölbaum eingepfropften Zweiges zu seinem Stamm ist eine wesentlich andere als 
die Beziehungen zu den anderen (wilden) Ölbäumen des Gartens, auch wenn diese 
Beziehungen zweifelsohne wichtig sind und ebenfalls zu den Schlüsselentdeckun-
gen des konzils gehören“39 .

Deswegen war es ein bemerkenswertes Zeichen, dass die jüdischen teilneh-
mer am bereits erwähnten Gebetstreffen von assisi zwar präsent waren, sich aber 
bewusst an einem anderen Ort zum Gebet versammelt hatten. eine theologische 
unterscheidung in enger Zusammenarbeit mit wachen jüdischen Denkern zu ent-
wickeln, wäre daher ein dringendes Desiderat angesichts des religionspluralismus 
unserer tage.

Die entgegnungen auf die pluralistische religionstheologie kranken oft an 
der reinen Formalität einer behaupteten einzigkeit des Jüdisch-christlichen. eine 
inhaltliche antwort wird ohne israel nicht auskommen, denn dort ist das „unter-
scheidende“ als konkrete erfahrung von Geschichte in der Dimension der aufklä-
rung über die Welt und der entzauberung der Götter und in den sozialen Gestalten 
von Volk und Land gespeichert. auch das sogenannte „unterscheidend christliche“ 
bezieht seine Bedeutsamkeit nicht aus einer gegen israel gestellten christologie, 
sondern nur – im Sinne israels als „formaler christologie“ – aus der Herkunft aus 
dem einzigartigen Weg der Offenbarung, den das jüdische Volk zu gehen wagte 
und wagt. Dies angesichts von religionen und Säkularität auszuführen, wäre eine 
wichtige Frucht der Frage nach dem Verhältnis von Judentum und christentum und 
ist ein echtes Desiderat des jüdisch-christlichen Dialoges40 .

2. Zwei weitere offene Fragen
es können noch zwei weitere kritische punkte im Zusammenhang mit Nostra 

aetate genannt werden:
Das Judentum wird in der Überschrift zum 4. kapitel von Nostra aetate als 

„die jüdische religion“ eingeführt. Daran muss sich die Frage anknüpfen, ob nicht 
bereits dieser titel eine Verkürzung und Spiritualisierung dessen darstellt, was das 
jüdische Volk in seiner identität, seinem Lebensentwurf und seiner spezifischen 
Geschichte ausmacht? Bereits Johannes Oesterreicher kommentierte diese Formu-
lierung der Überschrift kritisch: „eine jüdische religion aber ohne das jüdische 
Volk ist eine Fiktion, sie existiert nur in einer „Geschichte der religionen“, d.h. in 

39 t. czopf, Neues Volk Gottes?, 297.
40 Vgl. G. Lohfink, Was unterscheidet das Christentum von den Religionen?, in: ders., Gegen 

die Verharmlosung Jesu, Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder 2013, 317-396.
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Büchern. Man war sich eben nicht klar, dass die jüdische religion vom jüdischen 
Volk nicht losgelöst werden kann“41. Diese reduktion hat daher auch einfluss dar-
auf genommen, dass konkrete geschichtliche punkte wie etwa der – damals nur 20 
Jahre zurückliegende – Holocaust in Nostra aetate nicht erwähnt wurden. Vielleicht 
wird man sagen können, dass die kirche in der konzilszeit noch nicht weiter war 
als das Gesamt der westlichen Gesellschaften, die für diese problematik erst Jahre 
später reif wurde. in diesen Zusammenhang gehört die Frage einer anerkennung 
des modernen Staates israel. eine Hauptbefürchtung der arabischen Welt, christlich 
wie nichtchristlich, war, dass die katholische kirche im Gefälle einer neuen Sicht 
des Judentums auch Beziehung zum jüdischen Staat aufnimmt. Die Gegner einer 
erklärung zum Judentum haben hier zu recht eine mögliche Verknüpfung der 
realitäten gesehen. Der moderne Zionismus hat gerade das Volksein israels wieder 
ins Bewusstsein der Welt zurückgeholt und ist trotz verschiedener Vorstellungen 
und Lösungsvorschläge nicht den Weg gegangen, die Wiedergewinnung dieser 
existenzweise außerhalb Zions zu realisieren, weil diese existenz an eine konkrete 
Geschichte und ein konkretes Land als auftrag Gottes gebunden ist. Von Balthasar 
sprach deswegen zu recht vom „Felsengrund“42 des Jüdischen (und damit von 
seinem „Dogma“43), das zugleich die Verneinung jedes „religionsgeschichtlichen 
relativismus“44 bedeute. Die Deutung des Judentums als ‚religion’ bleibt also un-
genügend und wäre ein hilfreicher Hinweis, sowohl die religiöse kategorisierung 
des christentums zu hinterfragen, als auch die Frage nach der realisierung des 
beliebten theologumenons „Volk Gottes“ im christentum aufzuwerfen.

Daran hängt ein weiterer punkt der notwendigen theologischen Neubesinnung. 
Nostra aetate sagt: „Gewiss ist die kirche das neue Volk Gottes...“ Johannes Oes-
terreicher weist zwar zu recht darauf hin, dass diese „kritisierte Wendung nur teil 
eines Nebensatzes ist. [...] Sobald man aber zum Hauptsatz gelangt: «trotzdem 
dürfen die Juden nicht als verworfen oder als von Gott verflucht dargestellt werden, 
als ob das aus der Schrift folgte», dann wird es klar, dass in den augen der kon-
zilsväter israel nicht aus der Gegenwart des Heiligen, gelobt sei er, verbannt ist“45 .

Die erklärung Oesterreichers betrifft aber nur die aussageabsicht des betref-
fenden Satzes, der also auf etwas anderes abzielte und der erst kurz vor der end-
redaktion in den text hineinkam, offenbar im Sinne einer Harmonisierung mit der 
konzilserklärung Lumen gentium, wo dieser ausdruck mehrfach vorkommt: „Die 
reflexion auf das Judentum wurde zur Selbsterkenntnis der kirche, und die Neu-
besinnung auf das Wesen der kirche führte notwendigerweise zur Neubesinnung 
über ihr Verhältnis zum Judentum. So ist es nicht verwunderlich, dass insbesondere 

41 J. Oesterreicher, Kommentierende Einleitung, 471.
42 H.u. von Balthasar, Zwiesprache 70 .
43 ibidem.
44 ibidem.
45 J. Oesterreicher, Die Wiederentdeckung, 34.
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die zwei Hauptfrüchte dieser Besinnung: Lumen gentium und Nostra aetate gerade 
auf die «Volk-Gottes-theologie» hin sprachlich und gedanklich miteinander harmo-
nieren“46. aus heutiger Sicht mögen die ungenügende reflexion und die mangelnde 
Schärfe des Begriffs „Volk Gottes“, besonders in kontexten, in denen das Verhältnis 
zum jüdischen Volk berührt ist, eine Schwäche der konziliaren texte sein. Die Väter 
waren sich dessen offensichtlich nicht bewusst; ihre Sparsamkeit in der Verwendung 
des ausdrucks und die kombination mit anderen ekklesiologischen termini und 
Bildern lässt aber den Schluss zu, dass die problematik, die sich neu auftat, geahnt 
wurde. Wichtig wurde jedoch, dass die Selbstreflexion der kirche die Beachtung 
des Judentums nach sich zog; ihre Zusammengehörigkeit wurde eine wesentliche 
einsicht. Dies entsprach der inneren Logik, denn als Dimension des ursprungs 
der ekklesia gibt es keinen anderen raum als den jüdischen47. Die Begrifflichkeit 
war dafür zwar noch nicht geklärt, aber das einzigartige Verhältnis von Judentum 
und kirche wurde neu um den Begriff „Volk Gottes“ gruppiert. theologisch war 
er – und dies dürfte ein wichtiger ertrag von kritischer Bestandsaufnahme und 
Sichtung der Weiterentwicklung sein – die beste Wahl.

Die Fragen nach Judentum (und christentum) als religion und nach der Be-
deutung des Landes und des Volkseins sind zwei Folgefragen, die sich für uns aus 
Nostra aetate ergeben haben. Sie markieren auch die große Herausforderung, die 
sich dem text heute in Form einer pluralistischen theologie der religionen stellt. 
eine authentische antwort darauf findet im abschnitt über das Judentum einen 
guten ausgangspunkt und ihr sicherstes Fundament. Darin bestehen die bleibende 
Qualität des Dokumentes und seine Zukunft.

Herkunft und Zukunft von Nostra aetate 
Fünfzig Jahre nach der konzilserklärung

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

Die konzilserklärung Nostra aetate wurde zwar offiziell weitgehend rezipiert, neue 
Herausforderungen legen aber eine Würdigung und Weiterentwicklung nahe. Bleibend 
bedeutsam ist die Fundierung dieses Dokuments in röm 9-11, sowie das Faktum, dass es 
trotz enormer Widerstände im Vorfeld überhaupt veröffentlicht wurde. unter den zahlrei-
chen gesamtkirchlichen Stellungnahmen ist Nr. 528 aus dem Katechismus der Katholischen 
Kirche besonders zu würdigen: Die drei Magier aus der epiphanieerzählung Jesu sind ex-
emplarische Vertreter der heidnischen religionen, die sich an die Juden wenden müssen, um 
„die messianische Verheißung [zu] empfangen“. Diese erkenntnis korrigiert einen roman-
tisierenden religionspluralismus, wie er sich etwa im Sprechen von drei „abrahamitischen 

46 t. czopf, Neues Volk Gottes?, 291.
47 Vgl. H.u. von Balthasar, Zwiesprache, 76.
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religionen“ manifestiert. eine heute notwendige Weiterentwicklung von Nostra aetate 
enthält zwei Desiderate: erstens wäre die engführung von Judentum und christentum als 
„religion“ ohne Bezug zu realitäten wie dem „Land“ zu überwinden, und zweitens gilt 
es, gerade unter dem Begriff „Volk Gottes“ das Verwiesensein des christentums auf das 
Judentum theologisch zu vertiefen.

Schlüsselwörter: Nostra aetate, Judentum, jüdisches Volk, antijudaismus, pluralistische 
religionstheologie, religionspluralismus, Volk Gottes, Zweites Vatikanum, katechismus, 
jüdische Wurzeln des christentums, jüdisch-christliches erbe.

Origin and future of Nostra aetate . 
Fifty years after the declaration of Vatican ii

S u m m a r y

although the council‘s declaration Nostra aetate has been absorbed by the 
magisterium, there are new challenges suggesting its acknowledgement and further 
development. the document’s significance resides in its foundation on romans 9-11 
and in the fact that it has been promulgated at all, in spite of enormous resistance 
in the years ahead. No. 528 from the Catechism of the Catholic Church rises up 
out of various official statements with respect to this topic: the three wise men 
from Jesus’ epiphany are typical representatives of the pagan religions who have 
to turn to the Jews in order to receive “from them the messianic promise”. this 
insight corrects a romanticizing pluralism of religions as it becomes manifest in the 
terminology of the three “abrahamic religions”. a further development of Nostra 
aetate should include two aspects: Overcoming the narrowing down of Judaism 
and christianity as a “religion” without reference to realities like “the land”, and, 
secondly, deepening the theological understanding of the referral of christianity 
towards Judaism, particularly in connection with the term “people of God”.

Keywords: Nostra aetate, Judaism, Jewish people, antijudaism, pluralistic theology of 
religions, religious pluralism, people of God, Second Vatican council, catechism, Jewish 
roots of christianity, Jewish-christian heritage.
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pochodzenie i przyszłość Nostra aetate . 
pięćdziesiąt lat posoborowej deklaracji

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

Soborowa deklaracja Nostra aetate została wprawdzie oficjalnie wcielona w życie, jed-
nak konieczne wydaje się jej docenienie i dalszy rozwój. Jako niezmiennie aktualne należy 
uznać jej zakorzenienie w rz 9-11, jak też fakt, że mimo silnych sprzeciwów w trakcie 
jej przygotowania została w ogóle ogłoszona. Wśród wielu komentarzy na płaszczyźnie 
kościoła powszechnego na szczególne docenienie zasługuje nr 528 katechizmu kościoła 
katolickiego: trzej magowie z opowiadania o epifanii Jezusa poganom są przykładowy-
mi przedstawicielami religii pogańskich, które muszą zwrócić się do Żydów, by „przyjąć 
obietnicę mesjańską”. Zrozumienie tego koryguje romantyzujący pluralizm religijny, który 
manifestuje się np. w pojęciu trzech „religii abrahamowych”. Niezbędny dzisiaj dalszy 
rozwój Nostra aetate zawiera dwa dezyderaty. po pierwsze, należy przezwyciężyć zawęże-
nie judaizmu i chrześcijaństwa do rangi „religii” bez związku z takimi rzeczywistościami 
jak „ziemia”. po drugie, należy teologicznie pogłębić obecne w stwierdzeniu „lud Boży” 
ukierunkowanie chrześcijaństwa na judaizm.

Słowa kluczowe: Nostra aetate, judaizm, Żydzi, antyjudaizm, pluralistyczna teologia 
religii, pluralizm religijny, lud Boży, Sobór Watykański ii, katechizm, żydowskie korzenie 
chrześcijaństwa, żydowsko-chrześcijańskie dziedzictwo.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 11 (2016)

kS. łukaSZ kaMykOWSki

ku katOLickieJ teOLOGii JuDaiZMu. 
WprOWaDZeNie DO DySkuSJi

Dlaczego potrzebna jest katolicka teologia judaizmu? co istotnego miałaby 
wnieść w rozumienie zbawczej ekonomii Boga, która dopełniła się w Osobie i dziele 
Jezusa chrystusa, powierzonym Jego kościołowi, prowadzonemu przez Jego Ducha 
dla dobra całego świata? czy aktualnie pojawiły się nowe przesłanki w refleksji 
teologicznej nad tymi pytaniami? Jako wprowadzenie do dyskusji nad tymi pyta-
niami posłużymy się prostym schematem: sprecyzujemy problem sformułowany 
w tytule, wskażemy na nowe przesłanki umożliwiające jego rozwiązanie, wreszcie 
w tym świetle pokażemy zarysowujące się kierunki rozwiązania.

1. prOBLeM

Dotychczas w katolickiej teologii systematycznej zagadnienie wzajemnych rela-
cji między izraelem a kościołem chrystusowym, zwłaszcza między tą kontynuacją 
dziedzictwa Ludu Bożego ustanowionego na mocy przymierza Synajskiego, którą 
jest dzisiejszy lud (naród) żydowski spajany tradycją judaizmu, a kościołem kato-
lickim nie jest wystarczająco obecne ani całościowo opracowane1. W przeszłości 
fragmentaryczne odpowiedzi zakładały całkowite zastąpienie izraela przez kościół 
w obecnym stadium (eonie) Bożej ekonomii zbawczej2. tymczasem współczesne 

1 pierwsze próby takiego całościowego ujęcia: e. peterson, Le mystère des Juifs et des Gentiles 
dans l’Eglise, paris: Desclée de Brouwer 1935 (pierwsza próba interpretacji rz 9–11 ześrodkowana 
na zagadnieniu misterium izraela; c. Journet, Destinées d’Israël, paris: L.u.F. 1945 (pierwszy znany 
mi wykład systematyczny, uwzględniający w eklezjologii relację kościół–izrael z uwzględnieniem 
sytuacji aktualnej i perspektywy eschatologicznej), streszczenie: tenże, The Mysterious Destinies of 
Israel, „the Bridge. a yearbook of Judaeo-christian Studies” 2 (1956), s. 35-90.

2 trafną ocenę tej sytuacji daje edna Brocke: „Dla pawła pytanie brzmiało: jak narody, któ-
re dołączyły do chrześcijańskiej wspólnoty, określają swój stosunek do pierwotnego izraela? [...] 
Zarówno brak kościoła z Żydów i pogan, jak i dalsze niezależne istnienie narodu żydowskiego 
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nauczanie Magisterium od Soboru Watykańskiego ii zdaje się coraz wyraźniej 
odrzucać takie założenie.

DLacZeGO katOLicka teOLOGia JuDaiZMu?

czy jednak teologia katolicka potrzebuje całościowego opracowania relacji 
izrael–kościół? W teologii dążymy do pełnego zrozumienia darów otrzymanych od 
Boga, a dziś jesteśmy bardziej świadomi dynamizmu dziejów zbawienia i interakcji 
grup tworzących ludzką rodzinę. Zbawienie, do którego Bóg nas zaprosił, widzimy 
– co najmniej od czasu ostatniego Soboru – jako obejmujące całą „rodzinę” ludzką 
w jej wymiarze społecznym3, a nawet więcej – jako obejmujące cały wszechświat4 . 

stawiają pod znakiem zapytania pawłową ocenę i interpretację. Wątpliwości tej długo nie podda-
wano refleksji ani nie dyskutowano w kręgu chrześcijańskim, chociaż była podstawą teologii chry-
stianizmu. Dopiero po Zagładzie stała się głównym tematem refleksji teologicznej. Oznaczałoby 
to wszak zakwestionowanie chrześcijańskiej tożsamości. czy wywodzący się z ludów pogańskich 
chrześcijanie mogą przejąć żydowskie doświadczenia i teksty, które początkowo skierowane były 
do judeochrześcijan? kwestii tej nie poddawano rozważaniom, gdyż bardzo wcześnie pojawiła się 
koncepcja «teologii wydziedziczenia» głosząca, że miejsce izraela zajął kościół, który sam siebie 
nazwał verus Israel, prawdziwym izraelem. po zburzeniu świątyni (70 n.e.) i po stłumieniu żydow-
skiego powstania przeciw rzymowi (135 n.e.) w gronie zwolenników Jezusa rosła liczba pogan, 
którzy coraz mniej wiedzieli o historii Żydów i w rezultacie oddalali się od żydowskich tekstów 
własnych gmin”. e. Brocke, Kościół a judaizm, w: J.H. Schoeps (red.), Nowy leksykon judaistyczny, 
Warszawa: Wydawnictwo cyklady 2007, s. 462-465. Ocenę potwierdza skromna objętość i sposób 
ujęcia hasła „izrael” w jednym ze współczesnych słowników teologicznych: L. crernaschi, Izrael, 
hasło w: Encyklopedia chrześcijaństwa, t. 2, Galatów List do – Luteranizm, kielce: Jedność 2000, 
s. 62-63. Więcej zainteresowania wykazują leksykony redagowane z pozycji religiologicznej – por. 
Judaizm, III chrześcijaństwo i judaizm, w: F. könig, H. Waldenfels (red.), Leksykon religii. Zjawiska 
– dzieje – idee, Warszawa: Verbinum 1997, s. 176-177.

3 „Mundum igitur hominum prae oculis habet seu universam familiam humanam cum universi-
tate rerum inter quas vivit; mundum, theatrum historiae generis humani, eiusque industria, cladibus ac 
victoriis signatum; mundum, quem christifideles credunt ex amore creatoris conditum et conservatum, 
sub peccati quidem servitute positum, sed a christo crucifixo et resurgente, fracta potestate Maligni, 
liberatum, ut secundum propositum Dei transformetur et ad consummationem perveniat. [...] Hominis 
enim persona salvanda est humanaque societas instauranda” (GS 2, za: http://www.vatican.va/latin/
latin_council.html [dostęp: 16.05.2016]). Dla cytatów z dokumentów Soboru Watykańskiego ii nie 
daję przekładów polskich, gdyż wszystkie, w ważnych nieraz kwestiach, są za mało precyzyjne.

4 „Jednakże, aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny świat, nie wystar-
czy, aby każdy był lepszy. Wyizolowane jednostki mogą utracić zdolność i wolność przezwyciężania 
logiki rozumu instrumentalnego i ostatecznie paść łupem konsumizmu bez etyki oraz bez zmysłu 
społecznego i ekologicznego. Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi, a nie 
samą sumą dóbr indywidualnych [...] Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki 
trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym. Nawrócenie to powoduje różne łączące się ze 
sobą postawy, by pobudzić do szczodrej i serdecznej troski. po pierwsze pociąga za sobą wdzięczność 
i bezinteresowność, to znaczy uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca. [...] pociąga 
to za sobą również miłującą świadomość, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc 
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Widzimy je też jako dokonujące się w pełnym dynamizmu dramacie, w którym 
własne miejsce mają nie tylko poszczególne osoby, ale także ludy, narody, języki 
– całe społeczności, zwłaszcza te wyraźnie przez Boga utworzone i przeznaczone 
do szczególnych zadań.

cZyM Ma Być katOLicka teOLOGia JuDaiZMu?

W tej perspektywie katolicką teologię judaizmu rozumiem jako całościową, 
zintegrowaną z resztą teologii katolickiej odpowiedź na pytanie, jak widzimy izrael 
(„cały izrael”) w Bożej ekonomii: od jego powstania (powołania do istnienia), przez 
rozłam z powodu Jezusa chrystusa, dziś i w eschatycznym spełnieniu (teologia 
systematyczna), łącznie z zakładaną możliwością reinterpretacji źródeł (teologia 
pozytywna) i ze wskazaniem wynikających stąd postaw wiernych i działań kościoła 
(teologia praktyczna).

próbując wymienić główne tematy do przemyślenia, trzeba zacząć od relacji 
między kościołem chrystusowym a izraelem biblijnym, rozumianej w sposób 
nienegujący więzi nadal istniejącej między dzisiejszą religijną społecznością ży-
dowską a tymże izraelem patriarchów, Mojżesza i proroków. Na tym tle trzeba na 
nowo przemyśleć dogmat o Wcieleniu Syna Bożego nie tylko w ludzkość w ogó-
le, ale o Jego przyjściu na świat w ludzie izraela, dalej – kwestię wymowy Jego 
śmierci krzyżowej, jej zbawczego sensu i prawdziwej odpowiedzialności za nią. 
uważniej trzeba też przeczytać nowotestamentalne świadectwa o darze wiary 
w zmartwychwstanie Jezusa i Bożej ekonomii jej rozprzestrzeniania się w świe-
cie. W tym świetle – i na tle pytania o sens istnienia wszystkich innych systemów 
religijnych – trzeba zapytać o prawomocność judaizmu po chrystusie i jego sens 
w dziejach. trzeba pytać przy tym o taki judaizm, jaki rzeczywiście istnieje, jakim 
są w stanie rozpoznać go jego wyznawcy. Z myślenia teoretycznego trzeba umieć 
zejść na poziom normatywny i praktyczny, by odpowiedzieć na pytanie o właściwe 
relacje między ludem żydowskim a kościołem dziś, a także zapytać o perspekty-
wę eschatologiczną, o pawłowe proroctwo, zgodnie z którym „cały izrael będzie 
zbawiony” (rz 11,25) – co o niej możemy i powinniśmy wiedzieć?

z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię. człowiek wierzący nie podziwia 
świata z zewnątrz, lecz od wewnątrz, uznając powiązania, przez które Ojciec nas zjednoczył ze 
wszystkimi bytami” (Franciszek, encyklika Laudato si, 219-220, za: https://w2.vatican.va/content/
dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf 
[dostęp: 17.08.2016]).
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„teOLOGia ZaStępStWa” i JeJ ODrZuceNie

W ciągu wieków chrześcijaństwa wciąż pojawiały się próby – częściowe i naj-
częściej okazjonalne – odpowiedzi na to pytanie. Fakt obecności w dziejach po 
chrystusie społeczności żydowskiej rozwijającej, niezależnie od chrześcijaństwa, 
swą własną historię, tradycję, kulturę, a także myśl religijną był i jest z chrześ-
cijańskiego punktu widzenia teologicznie ważny, a nawet niepokojący. Zdaje się 
bowiem kwestionować powszechną ważność ewangelii głoszonej przez chrześcijan, 
w której sercu jest powszechna rola zbawcza Jezusa jako chrystusa – a więc jako 
kogoś, kto w pierwszym rzędzie przyszedł zbawić lud wybrany – izrael. Z tego 
zakwestionowania zdawali sobie sprawę chrześcijańscy myśliciele już w staro-
żytności (św. augustyn5) i próbowali szukać takich sposobów rozumienia faktu 
religijnej społeczności żydowskiej poza kościołem (skrótowo nazywanej przez 
wieki w myśli chrześcijańskiej „Synagogą”), który wydawał się spójny z całością 
chrześcijańskiego rozumienia dziejów. Nie wchodząc w szczegóły różnych roz-
wiązań, można powiedzieć, że generalnie obraz wychodził zawsze niekorzystnie 
dla Synagogi, a na korzyść kościoła w takim jego historycznym kształcie, jaki był 
znany autorom kolejnych epok. Zakładały one (jawnie lub skrycie) przekonanie, że 
skoro Bóg przez chrystusa powołał Jego kościół, to dawny izrael został odrzucony 
i jest na wieki ukarany przez Boga, choć nie do końca wyniszczony. Stymulowało 
to, podtrzymywało i teologicznie „uzasadniało” powszechną w świecie chrześcijań-
skim niechęć do Żydów, która w sprzyjających temu okolicznościach społecznych 
lub politycznych przemieniała się w nienawiść, agresję, rozlew krwi, budzące potem 
w odpowiedzialnych za kościół zaniepokojenie i próby przeciwdziałania oczywi-

5 „święty apostoł paweł, Nauczyciel pogan w wierze i prawdzie, poucza nas przestrogą, a stra-
szy przykładem, nakłaniając, abyśmy trwali silni w tej samej wierze, której on sam był osobliwym 
sługą. «Widzisz – mówi – dobroć i surowość Boga: surowość przeciw tym, co oślepli, dla ciebie zaś 
dobroć, jeżeli wytrwasz w dobroci» (rz 11,22). Bez wątpienia mówi to o Żydach, którzy ze względu 
na niewierność zostali odcięci jak gałązki od tego drzewa oliwnego, które w świętych patriarchach 
(niczym w korzeniu) było bardzo płodne, aby ze względu na wiarę została wszczepiona dziczka oliwna 
pogan, i aby stała się uczestniczką obfitości drzewa oliwnego po odcięciu naturalnych [jego] gałązek. 
Lecz nie chciej – mówi – przechwalać się przeciw gałązkom, «nie ty nosisz korzeń, lecz korzeń ciebie» 
(rz 11,18). a ponieważ zbawiają się niektórzy z nich, natychmiast dodaje: «W przeciwnym razie 
i ty zostaniesz odcięty. Lecz i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierności, zostaną wszczepieni. Bóg 
ma moc znowu ich wszczepić» (rz 11,22-23). ci zaś, którzy trwają w niewierności, odnoszą się do 
innego zdania pana, które mówi: «Synowie zaś tego królestwa pójdą na zewnętrze ciemności, tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów» (Mt 18,12). poganie zaś trwający w dobroci [odnoszą się] do tego, 
co mówi wyżej: «Liczni ze wschodu i z zachodu przyjdą, i zajmą miejsce z abrahamem, i izaakiem, 
i Jakubem w królestwie niebios» (Mt 18,11). a zatem niewierna pycha naturalnych gałązek zgodnie 
z surowością Boga jest odcinana od owych patriarchów, żyjących w korzeniu, a wierna pokora dzikiej 
gałązki oliwnej przez łaskę boskiej dobroci jest do nich wszczepiana. Lecz kiedy się to mówi Żydom, 
gardzą oni ewangelią i apostołem, i nie słuchają tego, co mówimy”, augustyn, Traktat przeciwko 
Żydom, „teofil” 1 (2011), s. 94-95.
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stym zbrodniom bez wykorzenienia jednak takiego sposobu myślenia o Żydach, 
który w kategoriach religijnych skazywał ich na ocenę negatywną.

2. NOWe prZeSłaNki

Do ponownego rozpatrzenia teologii izraela i Żydów mamy też nowe przesłanki 
zarówno ze strony Magisterium, jak i wynikające z rozwoju myśli teologicznej 
i filozoficznej (w szerokim sensie poszukiwania mądrości).

pOtWierDZeNie trWaNia SZcZeGóLNeJ reLacJi 
MięDZy BOGieM a iZraeLeM

Od Soboru Watykańskiego ii Magisterium wyraźnie się dystansuje od dawnej 
teologii izraela w istotnych punktach. „Zgłębiając tajemnicę kościoła, święty Sobór 
obecny pamięta o więzi, którą lud Nowego testamentu zespolony jest duchowo 
z plemieniem abrahama. [...] przeto kościół nie może zapomnieć o tym, że za 
pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu 
swoim postanowił zawrzeć Stare przymierze, otrzymał objawienie Starego testa-
mentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki 
dziczki oliwnej narodów. [...] Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe 
wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić 
obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez 
studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy” (Nostra aetate 4).

te (trochę stronniczo wybrane) fragmenty najobszerniejszego czwartego punktu 
deklaracji, której nie możemy tu analizować w całości, pokazują dobitnie zasadniczy 
zwrot w myśleniu i praktyce kościoła, do którego nawołują biskupi zgromadzeni 
na Soborze. przede wszystkim myślenie o Żydach w perspektywie religijnej nie 
zaczyna się teraz od pamięci zerwania, lecz od wyznania „duchowej więzi”, wspól-
nych korzeni, wspólnego dziedzictwa. Nowość polega nie tylko na przypomnieniu 
dziedzictwa Starego testamentu, które w epoce bezpośrednio poprzedzającej So-
bór Watykański ii traktowano w kościele dość marginalnie. Nowym elementem 
w nauczaniu kościelnym jest odwołanie się, poprzez pawłową metaforę oliwki, do 
tekstów Nowego testamentu dotąd pomijanych przy rozważaniu przez teologów 
statusu Żydów po chrystusie. Novum jeszcze istotniejszym jest wyraźne przyzna-
nie, że „duchowe dziedzictwo” jest wspólne, czyli że aktualnie istniejąca, dotąd 
z góry i pogardą traktowana Synagoga (żeby jeszcze raz użyć słowa, które odtąd 
wychodzi z użycia w języku kościelnym) czerpie z owego dziedzictwa. Nie tylko 
je przechowuje (co przyznawano niekiedy w przeszłości), ale tak z niego czerpie, 
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tak je pielęgnuje i rozwija, że warto zalecić „obustronne poznanie się i poszano-
wanie”, wspólne studia biblijne i teologiczne, a zwłaszcza „braterskie rozmowy”.

ZaSaDa pOWrOtu DO ŹróDeł

Sobór Watykański ii wypracował też nowe podejście do interpretacji źródeł. 
poprzedzające Sobór pogłębienie studiów biblijnych i patrystycznych oraz rozwi-
jająca się refleksja nad rozwojem doktryny zaowocowały przekonaniem o możli-
wości i potrzebie sięgania do korzeni chrześcijaństwa i weryfikacji późniejszego 
rozwoju doktryn i praktyk pod kątem ich wierności ewangelii6. W odniesieniu do 
teologii judaizmu może to mieć duże znaczenie, gdyż rozwój nie dokonywał się 
tu systematycznie ani nie był w centrum zainteresowania Magisterium aż do czasu 
skupienia uwagi na misterium kościoła. przez wieki powtarzano alegoryczne zasto-
sowania wyjętych z kontekstu zdań z Biblii na uzasadnienie praktyk wynikających 
bynajmniej nie z podstawowego orędzia chrześcijaństwa („starszy będzie służył 
młodszemu...”). teraz, gdy stało się oczywiste, że nie da się zbudować pełnej ekle-
zjologii bez adekwatnej „izraelologii”, sięgnięcie do korzeni nauczania o Żydach 
stało się nie tylko możliwe, ale konieczne.

teOLOGia W DiaLOGu

inną ważną przesłanką nowej teologii izraela stała się przyjęta przez Sobór, 
zgodnie z sugestią bł. pawła Vi, zasada dialogu jako właściwej relacji kościoła 
z innymi podmiotami w świecie. Jeśli teologia ma być funkcją tak pojętego koś-
cioła, to powinna zakładać poznanie wzajemne, spotkanie z żywym „ty”, partnera 
zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, zwłaszcza gdy dąży się do pogłębienia 
refleksji nad tożsamością partnera w ramach poszukiwania prawdy o Bogu i czło-
wieku, dokonywanej przed Bogiem i wypraszanej u Boga. Nie wolno już w teologii, 
która chce być katolicka, konstruować drugiego (heretyka, Żyda, poganina) według 

6 Otwierając Sobór Watykański ii, św. Jan XXiii mówił: „Duch chrześcijański, katolicki 
i apostolski całego świata oczekuje nowego bodźca dzięki odnowionemu, pogodnemu i spokojne-
mu przylgnięciu do pełnej i nieuszczuplonej nauki kościoła, jaka jeszcze przebija z aktów Soboru 
trydenckiego i Watykańskiego pierwszego bodźca, który by go pchnął w kierunku przepajania się 
nauką i urabiania sumień w pełnej zgodzie i wierności z autentyczną nauką, przestudiowaną jednakże 
i podaną w formie naukowej i literackiej właściwej duchowi współczesnemu. czym innym jest istota 
starodawnej nauki stanowiącej skarbiec wiary, a czym innym jest sposób jej wyrażania. Otóż na to 
właśnie – z cierpliwością, jeśli trzeba będzie – należy położyć wielki nacisk, wszystko przystosowu-
jąc do zadań nauczania i duszpasterstwa” (przemówienie cyt. za: http://www.miesiecznik.znak.com.
pl/6922013-jan-xxiiiw-swietle-switu-przemowienie-na-otwarcie-ii-powszechnego-soboru/ [dostęp: 
17.05.2016]).
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własnych wyobrażeń, lecz trzeba wysłuchać jego świadectwa o nim samym, o jego 
wierze i próbować zrozumieć, wewnątrz własnej wiary, jego miejsce w planach 
Bożych. Dalej – w dialogu – trzeba próbować przedkładać mu nasze rozumienie 
własnej wiary tak, aby mógł zrozumieć również, jak jego postrzegamy, i dlaczego 
tak właśnie go widzimy, oraz słuchać z zainteresowaniem, czy i jak to przyjmie...

3. MOŻLiWe kieruNki rOZWiąZaNia

przechodząc do konkretnych prób takiej teologicznej wizji dziejów izraela po 
chrystusie, w której zostawiałoby się panu Bogu miejsce na Jego szczególną miłość 
do Ludu jego pierwszego wybrania bez rezygnacji z powszechnej roli Jezusa jako 
pana i Zbawcy, chciałbym po pierwsze, przedstawić odpowiedzi już dane, a po dru-
gie, zasygnalizować tylko pewne nasuwające się kierunki możliwego rozwiązania.

ODpOWieDZi JuŻ DaNe

kościół dostrzega w aktualnym ludzie żydowskim szczególnego partnera, 
w którym uznaje nie tylko pewną ludzką społeczność, jedną z wielu na świecie, 
mającą swą godną poszanowania kulturę duchową, tradycję religijną, ale nad-
to lud nadal związany z Bogiem szczególnymi więzami, które wynikają z jego 
genetycznego, organicznego związku z izraelem Starego testamentu. Oficjalne 
nauczanie kościoła ostatniego czterdziestolecia (zwłaszcza za pontyfikatu Jana 
pawła ii7) przyjmuje bez wahania nieodwołalność przymierza zawartego na Sy-
naju w takim sensie, że dotyczy ono relacji między Bogiem a aktualnym narodem 
żydowskim. Stwarza to szczególną więź między kościołem a izraelem w jednym 
Bogu abrahama, będącym w szczególnym znaczeniu Ojcem dla obu społeczności 
religijnych, stwarza to – więcej – jakąś współodpowiedzialność przed Bogiem za 
losy świata. Od czasu soborowej deklaracji Nostra aetate kościół oficjalnie odcina 
się od obciążania odpowiedzialnością za śmierć Jezusa całej społeczności żydow-
skiej Jemu współczesnej i późniejszej, trwającej przy własnej tradycji religijnej, 
a zatem od takiej interpretacji historii, która widzi we wszystkich nieszczęściach 
Żydów przez wieki wyraz kary Bożej za nieprzyjęcie Jezusa i Jego ewangelii8 . 

7 Por . Przemówienie Jana Pawła II do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w Moguncji, 
17.11.1980, w: W. chrostowski, r. rubinkiewicz (red.), Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła 
i nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa: Wydawnictwo atk 1990, s. 110-113.

8 „a choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci chrystusa, 
jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy 
Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. chociaż kościół jest nowym Ludem Bożym, 
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kościół ostatniego półwiecza podkreśla znaczenie faktu pochodzenia Jezusa i Jego 
uczniów z ludu izraela dla właściwego rozumienia własnego posłannictwa wobec 
świata, w tym i właściwej relacji do społeczności żydowskiej, z którą ma – z woli 
Boga – wspólne korzenie9 .

DWie „ekLeZJe” LuDu BOŻeGO

Zważywszy, że – według metafory św. pawła z Listu do rzymian – wszystkie 
gałęzie naturalne i obce są wszczepiane w jeden święty korzeń10, można by zmierzać 
w kierunku rozumienia, zgodnie z którym istnieje tylko jeden Lud Boży – izrael, 
aktualnie gromadzący się w dwóch wspólnotach (eklezjach, synagogach) – jedna 
przeżywa już (choć jeszcze nie w pełni) obiecane czasy mesjańskiego zgromadzenia 
Narodów wokół reszty izraela11, a druga trwa (solidarnie) ze „światem”, w sensie 
tej części ludzkości, która nie umie rozpoznać w Jezusie chrystusa i Zbawiciela 
świata, wskazując na anty-znaki zbawienia w doczesnej realizacji kościoła.

nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na 
podstawie pisma świętego. Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa 
Bożego nie nauczali niczego, co nie licowałoby z prawdą ewangeliczną i z duchem chrystusowym” 
(Nostra aetate 4).

9 Zob. szerzej w: ł. kamykowski, ”Nostra aetate” 4. Wpływ na dalsze nauczanie Kościoła, 
w: W. chrostowski (red.), Ja jestem Józef, brat wasz, Warszawa: Vocatio 1998, s. 219-240.

10 por. ł. kamykowski, «Nostra aetate» 4..., s. 219-240.
11 „in omni quidem tempore et in omni gente Deo acceptus est quicumque timet eum et operatur 

iustitiam (cf. act 10,35). placuit tamen Deo homines non singulatim, quavis mutua connexione seclu-
sa, sanctificare et salvare, sed eos in populum constituere, qui in veritate ipsum agnosceret ipsique 
sancte serviret. plebem igitur israeliticam Sibi in populum elegit, quocum foedus instituit et quem 
gradatim instruxit, Sese atque propositum voluntatis suae in eius historia manifestando eumque Sibi 
sanctificando. Haec tamen omnia in praeparationem et figuram contigerunt foederis illius novi et 
perfecti, in christo feriendi, et plenioris revelationis per ipsum Dei Verbum carnem factum traden-
dae. «ecce dies venient, dicit Dominus, et feriam domui israel et domui iuda foedus novum... Dabo 
legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eam, et ero eis in Deum, et ipsi erunt 
mihi in populum... Omnes enim cognoscent me a minimo eorum usque ad maximum, ait Dominus» 
(ier 31,31-34). Quod foedus novum christus instituit, novum scilicet testamentum in suo sanguine 
(cf. 1 cor 11,25), ex iudaeis ac gentibus plebem vocans, quae non secundum carnem sed in Spiritu ad 
unitatem coalesceret, essetque novus populus Dei. credentes enim in christum, renati non ex semine 
corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi (cf. 1 pt 1,23), non ex carne sed ex aqua et Spiritu 
Sancto (cf. io 3,5-6), constituuntur tandem “genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus 
acquisitionis... qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei (1 pt 2,9-10)” (LG 9, za: http://
www.vatican.va/latin/latin_council.html [dostęp: 16.05.2016]).
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NieJeDNOrODNOść cZaSu SpełNieNia (KAIROS)

Współczesność, m.in. dwudziestowieczne teorie fizycznej budowy świata, 
oswoiły nas z myślą o niejednoznaczności pojęć czasu i przestrzeni, o ich relacyj-
ności, co – wydaje się – ułatwia myślenie o rozmaicie dopełniającym się czasie 
(kairos) zbawienia, mierzonym przez relację z Bogiem. etapy dążenia do Niego, 
nie tylko w życiu indywidualnym, w dojrzewaniu do świętości poszczególnych 
ludzi, ale także ludzkich społeczności, kształtowanych przez filozofie i religie. 
Stąd możliwe jest myślenie o współistnieniu w jednym czasie fizycznym (chronos) 
ludów przed- i pochrześcijańskich. W szczególności daje to możliwość patrzenia 
na Żydów praktykujących judaizm i na tworzoną przez nich społeczność (czy 
raczej związek społeczności) jako na ich trwanie we własnym dialogu z Bogiem 
pod prawem, w czasie (kairos) przed-chrystusowym, bez konieczności potępiania 
takiego stanu rzeczy.

róŻNy cHarakter prZyMierZy

inny trop, za którym można – jak sądzę – iść, to zauważenie różnego charakteru 
poszczególnych przymierzy Boga z ludźmi. przymierze synajskie dotyczy warun-
ków wprowadzenia ludu do obiecanej krainy, w której wygnańcy z egiptu, jeśli 
posłuchają pouczeń swojego Boga, będą w stanie utworzyć naród wielki w swej 
mądrości i sprawiedliwym prawodawstwie. Ma więc ono charakter społeczny i do-
czesny. Nowe przymierze dotyczy warunków zbawienia wiecznego, jest najpierw 
skierowane do serca wierzącego, a potem do wspólnoty, która jest jednego serca 
i jednaj myśli z chrystusem. ewangelia nie zawiera natomiast własnego kodeksu 
prawnego kształtującego życie publiczne, odwołuje się w tych kwestiach do Deka-
logu. czy więc nie można próbować widzieć w doczesności orędzi przekazywanych 
przez dwie wspólnoty jednego Ludu Bożego jako komplementarnych w dążeniu 
do (eschatologicznej) jedności?

ZBaWieNie W cZaSie i eScHatONie

Z tym wiąże się dla mnie perspektywa rozwoju soteriologii w różnych wymia-
rach rozumienia zbawienia, zapoczątkowana również przez Sobór Watykański ii 
w Gaudium et spes, niezależnie od problematyki żydowskiej12. Znaczenie cząst-

12 „Monemur sane nihil prodesse homini, si universum mundum lucretur, seipsum autem per-
dat. exspectatio tamen novae terrae extenuare non debet, sed potius excitare, sollicitudinem hanc 
terram excolendi, ubi corpus illud novae familiae humanae crescit quod aliqualem novi saeculi 
adumbrationem iam praebere valet. ideo, licet progressus terrenus a regni christi augmento sedulo 
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kowego zbawienia w doczesności dla ostatecznej rekapitulacji całości stworzenia 
w Bogu może – moim zdaniem – otrzymać światło ze strony uważnego rozpatrzenia 
miejsca izraela w Bożych planach. chciałbym, choć nie wiem, czy dane mi będzie 
coś jeszcze w tym kierunku przemyśleć i napisać, ale sądzę, że jest to warte szcze-
gólnego zastanowienia w dzisiejszym kryzysie kultury Zachodu.

pODSuMOWaNie

Sądzę, że postawione na wstępie pytania udało się nieco naświetlić. Judaizm 
– jako wiara religijna i praktyka istotnej części życia Ludu ustanowionego przez 
przymierze Synajskie – nie przestaje być wyzwaniem dla myśli chrześcijańskiej, 
przy czym wyjaśnienia Soboru Watykańskiego ii zawarte w Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele i Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
oraz zwyczajne nauczanie papieży ostatniego czasu stawiają pod znakiem zapytania 
dawne rozwiązania teologiczne w tej materii. próbowaliśmy wskazać również, że 
rysują się pewne możliwości pogłębienia refleksji w ramach tej tematyki, bardziej 
zgodne z ewangelią interpretowaną przez to nauczanie.

to przedłożenie zostało pomyślane jako wprowadzenie do dyskusji, otwieranie 
perspektyw teologicznego myślenia, byłoby więc – w moim odczuciu – czymś 
niestosownym zamykać je formalnym zakończeniem.

ku katolickiej teologii judaizmu.  
Wprowadzenie do dyskusji

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

W przeszłości zakładano w teologii całkowite zastąpienie izraela na obecnym etapie 
Bożej ekonomii zbawczej przez kościół chrystusowy. tymczasem współczesne nauczanie 
Magisterium coraz wyraźniej odrzuca takie założenie. Myślenie o Żydach w perspektywie 
religijnej nie zaczyna się teraz od pamięci zerwania, lecz od wyznania „duchowej więzi”, 
wspólnych korzeni, wspólnego dziedzictwa. Zgodnie z nauczaniem kościoła aktualnie 
istniejąca wspólnota wyznawców judaizmu tak czerpie z dziedzictwa Starego testamentu 
i tak je rozwija, że warto zalecić „obustronne poznanie się i poszanowanie”, wspólne stu-
dia biblijne i teologiczne, „braterskie rozmowy”. Nie wolno już w teologii, która chce być 

distinguendus sit, inquantum tamen ad societatem humanam melius ordinandam conferre potest, 
regni Dei magnopere interest” (GS 39, za: http://www.vatican.va/latin/latin_council.html [dostęp: 
16.05.2016]).



 WprOWaDZeNie DO DySkuSJi 183

katolicka, konstruować obrazu Żyda według własnych wyobrażeń, lecz trzeba wysłuchać 
jego świadectwa o sobie i wierze i na tej podstawie próbować zrozumieć, wewnątrz własnej 
wiary, jego miejsce w planach Bożych. Na podstawie takich założeń artykuł próbuje przed-
stawić katolickiej teologii judaizmu pewne kierunki rozwiązań do przemyślenia i dyskusji.

Słowa kluczowe: judaizm, Żydzi, kościół, dialog, katolicka teologia judaizmu.

towards the catholic theology of Judaism. 
Facilitating Discussion

S u m m a r y

in the past it was assumed in theology that at the present stage of the divine salvific 
economy israel has been completely substituted by the church of christ. However, the 
contemporary teaching of the Magisterium keeps rejecting this premise with growing 
clarity. considering the Jews in the religious perspective begins nowadays not with the 
memory of the break-off, but with confessing the „spiritual bond”, common roots and 
common heritage. the way in which the contemporary community of Judaism adherents 
draws upon the heritage of the Old testament and deveLops it, makes the Magisterium of 
the church recommend „mutual understanding and respect”, common biblical studies and 
theological „fraternal dialogues”. it is no longer allowed in a theology aspiring to be catholic 
to construct the image of a Jew according to one’s own imagination, but one needs to listen 
to Jewish testimony on themselves, their faith – and only upon such a basis – attempt to 
understand, inside the framework of one’s own faith – their place in God’s plans. Based 
on such premises, the paperattempts to preset some directions for solutions in the catholic 
theology of Judaism – for further consideration and discussion.

Keywords: Judaism, Jews, church, dialogue, catholic theology of Judaism.

Zu katholischen theologie des Judaismus 
einführung in die Diskussion

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

in der Vergangenheit nahm man an, dass auf der gegenwärtigen etappe der erlösungs-
ökonomie israel durch die kirche christi vollständig ersetzt wurde. Heutige Verlautbarungen 
des Lehramtes verwerfen jedoch immer deutlicher eine solche annahme. Die religiöse 
reflexion über die Juden beginnt jetzt nicht bei der erinnerung an den Bruch, sondern bei 
der anerkennung eines „geistlichen Bandes“, gemeinsamer Wurzeln und gemeinsamen 
erbes. Nach der Lehre der kirche schöpft die heutige anhängerschaft des Judaismus aus 
dem erbe des alten testamentes und entfaltet dieses erbe in einer solchen Weise, dass es 
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sich lohnt, „gegenseitiges kennenlernen und gegenseitige achtung“, gemeinsame biblische 
und theologische Studien, sowie „brüderliche Gespräche“ zu empfehlen. in der theologie 
darf man nicht ein Bild des Juden nach eigenen Vorstellungen entwickeln, sondern man 
muss dessen eigenes Zeugnis über sich selber und über seinen Glauben hören und auf dieser 
Basis inmitten des eigenen Glaubens seine Stellung in Gottes plänen verstehen. anhand 
dieser Voraussetzungen wird im artikel versucht, bestimmte mögliche Denkrichtungen 
für eine katholische theologie des Judaismus zur reflexion und Diskussion vorzustellen.

Schlüsselworte: Judaismus, Juden, kirche, Dialog, katholische theologie des Judaismus.
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W deklaracji Nostra aetate (28 X 1965), ogłoszonej przez Sobór Watykański ii, 
uwypuklono dwie przesłanki, które najdobitniej przemawiają za potrzebą reorien-
tacji stanowiska kościoła katolickiego względem Żydów i judaizmu1. pierwsza 
dotyczy tożsamości i samoświadomości kościoła i ma charakter teologiczny: 
„Zgłębiając tajemnicę kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi, którą lud 
Nowego testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem abrahama. kościół 
chrystusowy uznaje bowiem, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według 
Bożej tajemnicy zbawienia już u patriarchów, Mojżesza i proroków”2 .

przesłankę drugą stanowi wzgląd na wielowiekową historię prześladowań 
i cierpień, których doznawali Żydzi: „kościół, który potępia wszelkie prześlado-
wania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami 
dziedzictwo, opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej 
miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, 
które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom”3 .

1 publikacje w języku polskim na temat rozmaitych aspektów problematyki dialogu chrześ-
cijańsko-żydowskiego za lata 1945–2006 zostały zebrane i usystematyzowane w trzech kolejnych 
tomach wydanych przez uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego: M. Mikołajczyk, Bibliografia 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945–1995 (seria: Kościół a Żydzi i Judaizm 
6), Warszawa: atk 1997; tenże, Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 
1996–2000 (seria: Kościół a Żydzi i Judaizm 9), Warszawa: Wydawnictwo ukSW 2010; tenże, 
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001–2006 oraz Suplement do 
bibliografii za lata 1945–2000 (seria: Kościół a Żydzi i Judaizm 10), Warszawa: Wydawnictwo ukSW 
2016. W indeksach rzeczowych i osobowych można bez trudu odnaleźć szczegółowe wskazówki 
bibliograficzne. W niniejszym tekście poprzestaję na wskazaniu wybranych publikacji własnego 
autorstwa.

2 cyt. za: W. chrostowski (zebr. i oprac.), Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978–
2005, Warszawa: Wydawnictwo archidiecezji Warszawskiej 2005, s. 49.

3 tamże, s. 50.
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W okresie półwiecza, które upłynęło od ogłoszenia deklaracji, słusznie uznanej 
za przełomową, pojawiło się mnóstwo publikacji na jej temat4. rzecz w tym, że ka-
tolicka teologia judaizmu wcale nie poczyniła znaczących postępów, ponieważ gros 
wysiłku skierowano na praktyczne aspekty relacji kościoła z Żydami i judaizmem. 
akcentując i uzasadniając potrzebę dialogu, na drugi plan zepchnięto postulowane 
przez ojców soborowych teologiczne przewartościowanie samoświadomości koś-
cioła, wynikające z potrzeby zgłębiania jego „tajemnicy”.

DrOGi i BeZDrOŻa recepcJi NOSTRA AETATE

Do dwóch powyższych przesłanek rychło dołączono trzecią, o której w sobo-
rowym dokumencie nie ma mowy, a mianowicie wzgląd na państwo izrael5 . Utwo-
rzone w maju 1948 roku, podczas promulgowania Nostra aetate liczyło niespełna 
17 lat i wciąż nie brakowało głosów, że jest ono tworem przejściowym, a więc nie 
przetrwa. Gdy po tzw. wojnie sześciodniowej w czerwcu 1967 roku izrael wyraźnie 
umocnił swą pozycję i znacznie powiększył stan posiadania, w nowym świetle 
ukazały się opinie, że Żydzi nigdy nie będą mieli własnego państwa, gdyż na tym 
polega zasłużona kara, która ich dotknęła za spowodowanie śmierci Jezusa oraz 
nieuznanie Go jako Mesjasza i Syna Bożego. „Żyd – wieczny tułacz” miał pozostać 
na zawsze wymownym symbolem i ostrzeżeniem przed dramatycznymi skutkami 
odmowy udzielonej Bogu, który objawił siebie w Jezusie chrystusie. tymczasem 
państwo izrael nie tylko przetrwało, lecz wzmocniło się na tyle, że dawny pogląd 
musiał ustąpić miejsca nowemu dylematowi: skoro brak państwowości był pojmo-
wany jako przejaw kary Bożej, to jak należy rozumieć i przedstawiać jej zaistnienie 
i solidne okrzepnięcie? Odpowiedzi szły w różnych kierunkach6 i wciąż daleko do 
ich definitywnego rozstrzygnięcia.

4 Zob. M. Mikołajczyk, Problematyka deklaracji soborowej „Nostra aetate” w literaturze pol-
skiej. Bibliografia publikacji za lata 1965–2005, „Biuletyn informacyjny Zakładu Dialogu katolicko-
-Judaistycznego” 17 (2012), nr 1–2 (13–14), s. 5-81.

5 W. chrostowski, Nowe spojrzenie chrześcijaństwa na Żydów i judaizm – nowa teologia, w: 
W. chrostowski (red.), Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Materiały z Międzynarodowego Kolokwium 
Teologicznego w Krakowie–Tyńcu, 24–27 IV 1988 (seria: Kościół a Żydzi i Judaizm 3), Warszawa: 
atk 1992, s. 230-246; tenże, Zasadnicze aspekty reorientacji Kościoła wobec Żydów i judaizmu, 
„collectanea theologica” 60 (1990), nr 3, s. 19-30.

6 Zob. tenże, Państwo Izrael – wyzwania i nadzieje, „przegląd powszechny” 106 (1989), nr 3, 
s. 394-411.
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Nie wzmiankując o państwie izrael ani o żydowskich roszczeniach do tery-
torium palestyny7, deklaracja Nostra aetate, powołując się na List do rzymian 
11,28-29 oraz konstytucję dogmatyczną o kościele Lumen gentium, odniosła 
się do sprzeciwu znacznej części Żydów wobec Jezusa chrystusa i jego orędzia: 
„Według świadectwa pisma świętego Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia 
swego i większość Żydów nie przyjęła ewangelii, a nawet niemało spośród nich 
przeciwstawiało się jej rozpowszechnianiu. Niemniej, jak powiada apostoł, Żydzi 
nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie 
żałuje darów i powołania”8. rozwiała też wątpliwości dotyczące zbiorowej od-
powiedzialności Żydów za śmierć Jezusa chrystusa: „a choć władze żydowskie 
wraz ze swoimi zwierzchnikami domagały się śmierci chrystusa, jednakże to, 
co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez 
różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. chociaż kościół jest 
nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako 
przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie pisma świętego”9 .

Obydwa powyższe stwierdzenia teologiczne zostały rychło ukierunkowane 
politycznie. przezwyciężanie stereotypu „Żyda – wiecznego tułacza” wykorzy-
stywano nie tylko do potwierdzania zasadności utworzenia i trwania izraela, lecz 
także do uzasadniania jego roszczeń do posiadania terenów zajętych w 1967 roku 
i traktowanych w prawie międzynarodowym jako terytoria okupowane. Nasilała 
się też presja, by Stolica apostolska uznała de iure, a nie tylko de facto, państwo 
izrael i nawiązała z nim stosunki dyplomatyczne. Mimo że nie spełniono wszystkich 
wymaganych warunków, 30 grudnia 1993 roku podpisano tzw. porozumienie pod-
stawowe potwierdzające nawiązanie wzajemnych stosunków dyplomatycznych10 . 
Wagę tego wydarzenia Jan paweł ii ujął i uwypuklił następująco: „Szczególny 
charakter stosunków między państwem izrael a Stolicą apostolską wiąże się z nie-
powtarzalnym charakterem tej Ziemi, ku której kierują się spojrzenia większości 
wierzących – Żydów, chrześcijan, muzułmanów z całego świata. Ziemia ta stała 
się święta, ponieważ na niej objawił się ludziom jedyny Bóg. ten fakt wycisnął na 
niej niezatarte piętno i pozostaje ona źródłem inspiracji dla tych, którzy mogą ją 
odwiedzić jako pielgrzymi”11. Gdy wzajemne relacje Stolicy apostolskiej i izraela 

7 Na ich temat zob. tenże, Ziemia Izraela w ekonomii zbawienia i świadomości żydowskiej, 
„ateneum kapłańskie” 82 (1990), nr 1, s. 63-76.

8 W. chrostowski (zebr. i oprac.), Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II, s. 49-50.
9 tamże, s. 50; zob. W. chrostowski, Odpowiedzialność za śmierć Chrystusa, „ateneum 

kapłańskie” 82 (1990), nr 2, s. 222-241; tenże, „Czyż Bóg odrzucił lud swój?” (Rz 11,1). Refleksja 
biblijno-teologiczna, „collectanea theologica” 75 (2015), nr 2, s. 39-56.

10 Zob. przemówienie Jana pawła ii wygłoszone 15 stycznia 1994 roku na spotkaniu nowo-
rocznym z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy apostolskiej w: W. chrostowski 
(zebr. i oprac.), Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II, s. 211.

11 Z przemówienia wygłoszonego 29 września 1994 roku w castel Gandolfo podczas audiencji 
dla pierwszego ambasadora państwa izrael przy Stolicy apostolskiej, W. chrostowski (zebr. i oprac.), 



188 kS. WaLDeMar cHrOStOWSki

doczekały się unormowania, ustało przywoływanie stereotypu „Żyda – wiecznego 
tułacza”, pojawiły się natomiast – i nasilały – tendencje do uczynienia z kościoła 
sojusznika wspierającego politykę i działania podejmowane przez izrael.

W tych okolicznościach obie wskazane przesłanki reorientacji kościoła wobec 
Żydów i judaizmu zostały znacząco ukierunkowane. potępienie wszelkich aktów 
antysemityzmu sprowadzano do mocnego uwypuklania Szoah. Mnożyły się gło-
sy, nie tylko po stronie żydowskiej, lecz i chrześcijańskiej, aby masową zagładę 
Żydów dokonaną przez niemieckich narodowych socjalistów traktować jako apo-
geum i erupcję chrześcijańskiego „nauczania pogardy”. Nakreślano linię prostą 
prowadzącą od polemik z Żydami w Nowym testamencie oraz prowadzonych 
przez Ojców kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich do fizycznej ekstermina-
cji narodu żydowskiego w obozach zagłady, których symbolem jest auschwitz12 . 
Niepotrzebna oraz dla wielu niewygodna stała się refleksja na temat rzeczywistych 
przyczyn, początków i natury narodowego socjalizmu, a także zestawianie go z ko-
munizmem13. Stroniąc od rzetelnej retrospekcji historii, oskarżano kościół katolicki, 
a także Boga, że „milczał”, „był nieobecny” bądź „umarł”. Obarczanie kościoła 
odpowiedzialnością za Szoah pod wieloma względami przypominało obarczanie 
Żydów odpowiedzialnością za śmierć Jezusa chrystusa, gdyż w obu przypadkach 
zarzucana wina miała charakter i zasięg zbiorowy.

podobny los spotkał też zasadniczą przesłankę teologiczną, która legła u pod-
staw przewartościowania spojrzenia kościoła na Żydów i judaizm. ilustrację niepo-
rozumień i przeinaczeń, do których doszło, stanowi zamieszanie wokół fragmentu 
przemówienia Jana pawła ii wygłoszonego 13 kwietnia 1986 roku w rzymskiej 
Synagodze Większej. eksponując perspektywę teologiczną, papież powiedział: 
„kościół chrystusowy odkrywa swoją «więź» z judaizmem, «wgłębiając się we 
własną tajemnicę» (Nostra aetate 4). religia żydowska nie jest dla naszej religii 
«zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, 
jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi 
i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”14 .

W polskim wydaniu „L’Osservatore romano”, zawierającym oficjalną wersję 
papieskich tekstów, drugą część tego fragmentu zamieszczono w innym brzmieniu: 
„religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś 
wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. 
Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszy-

Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II, s. 219.
12 W takim kontekście w latach 90. XX wieku była nakręcana i nagłaśniana kontrowersja wokół 

obecności sióstr karmelitanek w pobliżu byłego obozu zagłady auschwitz i w Oświęcimiu (zob. np. 
W. chrostowski, Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa: Vocatio 1999).

13 tenże, Teologia po Auschwitz i Gułagu, w: tenże (zebr. i oprac.), Auschwitz – oczyszczanie 
pamięci (seria: Biblioteka Dialogu 5), Warszawa: Vocatio 2001, s. 225-240.

14 tenże, Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II, s. 109.
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mi braćmi”15. ta na pozór niewielka i przez pewien okres niezauważona zmiana 
miała – i nadal ma – olbrzymie konsekwencje teologiczne. Gdy wielokrotnie sta-
rałem się wyjaśniać, na czym polega i do czego prowadzi, ponawiane wyjaśnienia 
natrafiały, głównie w środowisku tzw. kościoła otwartego, na mur sprzeciwów, 
a nawet wrogości16. kiedy wygłaszanie i mnożenie niesprawiedliwych oskarżeń17 
stawało się coraz bardziej nieznośne, napisałem list do ks. adama Bonieckiego, 
który w latach 80. XX wieku pełnił funkcję redaktora naczelnego polskiego wyda-
nia „L’Osservatore romano”, prosząc o zajęcie stanowiska w sprawie właściwego 
brzmienia polskiego przekładu słów Jana pawła ii wypowiedzianych w synagodze 
rzymskiej. Oto odpowiedź, która nadeszła 6 maja 2009 roku: „korzystam też z oka-
zji, by wyjaśnić dotyczący mnie szczegół, mianowicie opuszczenie w przekładzie 
polskiego wydania Or słów «w pewnym sensie» („Siete i nostri fratelli prediletti 
e, in un certo modo, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori”). Oczywiście, może 
mi ksiądz profesor wierzyć lub nie, ale daję kapłańskie słowo, że nie było to żadne 
celowe działanie. Zachodzę w głowę, jakim cudem mogło to się stać, bo tłumacze-
nia sprawdzaliśmy zwykle dość starannie. Mogło być tak, że otrzymałem (zawsze 
otrzymywałem) fragmenty przemówienia napisane po polsku przez papieża, by 
do tekstu napisanego po polsku nie dochodzić przez tłumaczenie z tłumaczenia. 
Jednak także wtedy, gdy w papieskim maszynopisie brakowało czegoś, co było 
w tekście oficjalnym – uzupełnialiśmy. papież dawał swoje teksty ekspertom z danej 
dziedziny do przejrzenia i oni czasem nanosili poprawki. Mogło się zdarzyć, że 
«wklejając» polski fragment, który wyszedł spod ręki Jp ii, przeoczyliśmy dopisane 
do włoskiego tekstu nieszczęsne «in un certo modo». Dokumentacja wszystkich 
numerów była dość długo przechowywana w archiwum «L’Osservatore», ale nie-
stety została zniszczona, bo nie było miejsca na jej przechowywanie. Sądzę, że 
polskie (autorskie w najściślejszym znaczeniu) fragmenty przemówień Jp ii są 
gdzieś w Sekretariacie Stanu, ale nie próbowałem ich szukać, bo w istocie rzeczy 
nie ma to znaczenia. Słowa «in un certo modo» zostały w opublikowanym przeze 
mnie przekładzie opuszczone i za to odpowiadam. Moje zapewnienia o przypad-
kowości tego opuszczenia można przyjąć lub nie, a ja muszę się z tym pogodzić”.

15 „L’Osservatore romano” (wyd. polskie) 4 (1986), s. 78; zob. W. chrostowski, r. rubinkie-
wicz (zebr. i oprac.), Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1989) 
(seria: Kościół a Żydzi i Judaizm 1), Warszawa: atk 1990, s. 165.

16 Zob. np. polemikę ze Z. Nosowskim i ks. a. Wierzbickim w: W. chrostowski, Jan Paweł II 
w synagodze, „idziemy” 17 (2009) z 26.04., s. 39; tenże, Żydzi – chrześcijanie: wymuszanie pierw-
szeństwa, „idziemy” 46 (2009) z 15.11., s. 38-39.

17 Okazją do nich stało się zwłaszcza opublikowanie książki Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem 
profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa: Fron-
da 2009; zob. np. J. Życiński, „Gazeta Wyborcza” 74 (2009) z 18–19.03., s. 16-17; k. Wiśniewska, 
„Gazeta Wyborcza” 74 (2009) z 18–19.03., s. 17; taż, „Gazeta Wyborcza” 80 (2009) z 4–5.04., s. 29; 
M. Zając, „tygodnik powszechny” 18 (2009) z 3.05., s. 27-28.
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uczciwa odpowiedź ks. adama Bonieckiego rzuca cenne światło na proces 
powstawania i publikowania wypowiedzi Jana pawła ii. usprawiedliwia również 
i uzasadnia obowiązek respektowania i upowszechniania poprawnej wersji papie-
skiego nauczania na temat Żydów i ich religii. Jest to warunek wypracowywania 
solidnej katolickiej teologii judaizmu18, która nigdy nie powinna ulegać rygorom 
jakiejkolwiek poprawności politycznej.

Nacisk na eksponowanie Szoah i państwa izrael znacznie osłabił i stłumił 
refleksję o profilu specyficznie teologicznym. istnieje zatem przeświadczenie, 
że skoro definitywnie dzieli nas osoba i misja Jezusa chrystusa, zatem we wza-
jemnych kontaktach, by ich nie zaogniać, trzeba unikać problematyki chrystolo-
gicznej, a przede wszystkim refleksji nad Nowym testamentem. Bagatelizowany 
lub nieznany jest fakt, że wyznawcy judaizmu rabinicznego mają zakaz czytania 
Nowego testamentu, a nawet posiadania go w swoich domach, wskutek czego 
obustronna refleksja nad nim jest zjawiskiem rzadkim i ogranicza się jedynie do 
wąskich kręgów akademickich. polem konfrontacji jest natomiast pierwsza część 
Biblii chrześcijańskiej, czyli Stary testament oraz kwestia jego chrystologicznego 
czytania i objaśniania. Wśród żydowskich publikacji na temat Starego testamentu 
istotną rolę odgrywają takie, które mają charakter polemiczny wobec chrześcijań-
stwa, a ich celem jest zwalczanie chrześcijańskiej wykładni starotestamentowych 
ksiąg świętych19 .

uStaLeNie pOkreWieńStWa

Nasuwa się pytanie: jakie są fundamentalne przesłanki, na których powinna 
się opierać katolicka teologia judaizmu? pojawiają się głosy, również w kościele, 
że jej potrzeba i kierunki wynikają przede wszystkim ze spotkania kultur i religii, 
które w naszych czasach stało się dynamiczne jak nigdy dotąd. Oznaczałoby to, że 
refleksja na temat katolickiej teologii judaizmu powinna towarzyszyć prowadzeniu 
dialogu z Żydami. ale to podejście często skutkuje rozmaitymi odmianami syn-
kretyzmu oraz politycznej poprawności, prowadząc do nieuprawnionych, powierz-
chownych i fałszywych wniosków. Właściwego rozwiązania trzeba szukać gdzie 
indziej, a mianowicie we wnętrzu wiary i teologii kościoła. Właśnie takie podejście 
postuluje soborowa deklaracja Nostra aetate, podkreślając, że „religia żydowska 

18 W. chrostowski, Drogi i bezdroża chrześcijańskiej teologii judaizmu, „Fronda” 13/14 (1998), 
s. 414-433.

19 temu celowi służy działalność zarządzanej z uSa międzynarodowej organizacji Outreach 
Judaism; zob. np. rabbi tovia Singer, Let’s get Biblical. Why Doesn’t Judaism Accept the Christian 
Messiah? In memory of Rabbi Dr. Leon Katz, New expanded edition, „Outreach Judaism” 1–2 (2014).
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nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna»”. 
Skoro tak, wypracowywanie poprawnej i zdrowej teologii judaizmu jest potrzebne 
katolikom jako element własnej samoświadomości.

poczynając od i wieku, istnieją dwie religie wyrosłe na wspólnej glebie wiary 
i pobożności biblijnego izraela20. Oprócz wspólnego rodowodu, łączy je to, że 
przez prawie dwa tysiąclecia zgodnie współdziałały we wzajemnym oddalaniu się 
od siebie i pogłębianiu obustronnych podziałów. Skoro Jan paweł ii, pierwszy raz 
w historii chrześcijaństwa (!), nazwał wyznawców judaizmu, bo do nich zwracał 
się w rzymskiej synagodze, „w pewien sposób” naszymi „starszymi braćmi”, jego 
słowa nie powinny być punktem dojścia, lecz punktem wyjścia solidnej katolickiej 
refleksji teologicznej21 .

pierwszym zadaniem jest poprawne odniesienie chrześcijaństwa i judaizmu 
rabinicznego do religii biblijnego izraela. Jej początki sięgają patriarchy abraha-
ma, czczonego przez wyznawców judaizmu i chrześcijan jako „ojca w wierze”. 
powołanie abrahama (rdz 12,1-8) zapoczątkowało posłuszeństwo wiary w jedy-
nego Boga, którego spadkobiercami i kontynuatorami stali się patriarchowie izaak 
i Jakub oraz dwunastu synów Jakuba i ich potomkowie. Nowy przełom wyznaczyło 
powołanie Mojżesza i wyprowadzenie hebrajskich niewolników z egiptu, które 
stało się wydarzeniem założycielskim izraela jako ludu Bożego wybrania.

Na tym gruncie kształtowała się religia biblijnego izraela. Ważny przełom w jej 
dziejach stanowiło wybudowanie około 950 roku przed chr., za panowania króla 
Salomona, świątyni Jerozolimskiej, zburzonej w 586 roku przed chr. przez Babiloń-
czyków. ten okres w historiografii żydowskiej jest określany jako „okres pierwszej 
świątyni” (Ha-Bait ha-Rišon). po powrocie z wygnania zakończonego w 539 roku 
przed chr. świątynia została odbudowana i poświęcona, po czym przetrwała do 70 
roku po chr., czyli do czasu, gdy zburzyli ją rzymianie. ten okres historiografia 
żydowska określa mianem „okresu Drugiej świątyni” (Ha-Bait ha-Šeni)22 . Pokry-
wa się on z wyłonieniem judaizmu jako nowego etapu religii biblijnego izraela. 
Jezus chrystus żył i nauczał w obrębie owego judaizmu, który w Jego czasach był 
zjawiskiem wielopostaciowym (faryzeusze, saduceusze, esseńczycy, zeloci itd.)23 . 
Formuła „kto spotyka Jezusa chrystusa, spotyka judaizm”, podjęta w nauczaniu 

20 Zob. np. H. Shanks (red. wyd. oryg.), Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia począt-
ków oraz wczesnego rozwoju (seria: Podręczniki Biblijne 2), tłum. i red. W. chrostowski, Warszawa: 
Vocatio 2013, 2016.

21 por. W. chrostowski, Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu?, „collec-
tanea theologica” 69 (1999), nr 2, s. 11-36.

22 tenże, Trzecia Świątynia – utopia czy czas na odbudowę, w: tenże, Trzecia Świątynia w Je-
rozolimie i inne studia (seria: Rozprawy i Studia Biblijne 44), Warszawa: Vocatio 2012, s. 15-37.

23 tenże, Żydowskość Jezusa, „collectanea theologica” 63 (1993), nr 2, s. 45-60; tenże, Żydzi 
i religia żydowska a Maryja Matka Jezusa, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 1, s. 215-233; tenże, Żydzi 
i religia żydowska a Jezus Chrystus, „ateneum kapłańskie” 136 (2001), nr 1, s. 7-21.
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Jana pawła ii, oznacza konieczność wszechstronnego poznawania tej fazy religii 
biblijnego izraela, stanowiącej kontekst życia i nauczania Jezusa.

Nasi „ojcowie w wierze” to izrael jako lud Bożego wybrania, który przyjął 
obietnice dane abrahamowi, był świadkiem Boga w starożytnym świecie po-
gańskim, a także powiernikiem obietnic Bożych, wśród nich oczekiwań i nadziei 
mesjańskich. podejmując i kontynuując spojrzenie obecne w późnych księgach 
Starego testamentu, rozdział 11 Listu do Hebrajczyków głosi pochwałę „ojców”. 
autor Listu kończy konkluzją: „a ci wszyscy, chociaż ze względu na swą wiarę 
stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który 
nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas” 
(11,39-40). tradycja prawosławna, wyrażając prawdę o „ojcach w wierze”, mówi 
o nich: św. abraham, św. izaak, św. Jakub, św. Mojżesz, św. Hiob, św. izajasz... 
ta świadomość powinna być obecna i żywa również w tradycji katolickiej24. Bo-
haterowie wiary Starego testamentu nie są wyłączną własnością izraela „według 
ciała”, lecz przynależą również i stanowią podwaliny kościoła.

Na glebie religii biblijnego izraela i w jej obrębie dokonała się dogłębna pola-
ryzacja. Jedni wyznawcy judaizmu powiedzieli Jezusowi „tak”, wyznając Go joko 
Mesjasza i pana, natomiast inni powiedzieli „nie”, występując przeciw Jezusowi, 
a następnie przeciw Jego wyznawcom25. W takich okolicznościach narodziły się 
chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny, który – podobnie jak chrześcijaństwo – sta-
nowi kontynuację religii biblijnego izraela, a zarazem nowość wobec niej. absur-
dem byłoby twierdzenie, że wyznawcy obu religii jednakowo mają rację. Sedno 
napięć wynikających z przyjęcia bądź nieprzyjęcia Jezusa jako Mesjasza dobitnie 
wyraził paweł w 2 Liście do koryntian: „ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, 
i tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». albowiem ile 
tylko obietnic Bożych, wszystkie są «tak» w Nim” (1,19-20).

Odmowa tych Żydów, którzy nie uznali Jezusa chrystusa oraz sprzeciwiali 
się Jego wyznawcom, posuwając się do ich prześladowań i denuncjacji u władz 
rzymskich, przybrała na sile po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej. pod kierun-
kiem rabinów, rekrutujących się ze środowiska faryzeuszy26, po roku 70 dokonano 
głębokiej i wszechstronnej przebudowy żydowskiego życia religijnego. świątynia 
została zastąpiona przez synagogi, składanie krwawych ofiar zastąpiono czytaniem 
i rozważaniem tory, a kapłanów zastąpili rabini. to oni posiedli najwyższy autorytet 
w objaśnianiu tory i na bazie ich rozstrzygnięć, skodyfikowanych około 220 roku 
w Misznie oraz około 400 roku w talmudzie palestyńskim i około 500 roku w tal-

24 tenże, Chrześcijanin a Stary Testament, w: tenże, Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia 
(seria: Rozprawy i Studia Biblijne 10), Warszawa: Vocatio 2003, s. 129-150.

25 tenże, Czy Żydzi „nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom” (1 Tes 2,15)? 
Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców, „collectanea theologica” 
70 (2000), nr 2, s. 47-68.

26 tenże, Rabini żydowscy – prehistoria i początki, „przegląd powszechny” 104 (1987), nr 9, 
s. 277-294.
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mudzie Babilońskim27, nieustannie aktualizowanych i rozwijanych, kształtowała 
się nowa forma życia żydowskiego. Zapoczątkowana w i wieku, istnieje do dzisiaj 
i nosi nazwę judaizmu rabinicznego albo talmudycznego. partnerami chrześcijan 
w dialogu nie są wyznawcy judaizmu biblijnego, bo ci przeszli do historii, lecz 
wyznawcy judaizmu rabinicznego.

Nasuwa się więc pytanie: czy możemy ich postrzegać jako naszych „starszych 
braci”28? Szukając odpowiedzi, postawmy najpierw inne pytanie: czy piotr i po-
zostali apostołowie oraz paweł i pierwsze pokolenie chrześcijan żydowskiego po-
chodzenia nazwaliby „starszymi braćmi” tych swoich żydowskich rodaków, którzy 
w Jezusa nie uwierzyli? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie! Zatem również chrześ-
cijanie jako wyznawcy Jezusa chrystusa i spadkobiercy wiary apostolskiej nie 
mogą bezwarunkowo upatrywać swoich „starszych braci” w wyznawcach judaizmu 
rabinicznego. po pierwsze, oznaczałoby to wydziedziczenie chrześcijan z religii 
biblijnego izraela, sugerujące, że Stary testament jest wyłączną własnością judai-
zmu rabinicznego. po drugie, judaizm rabiniczny jest zjawiskiem chronologicznie 
późniejszym niż chrześcijaństwo, ukształtowanym w konfrontacji i sprzeciwie 
wobec wiary w Jezusa chrystusa29, co znalazło wyraz w jego interpretacji pisma30 .

przywilej „starszeństwa” ma jednak miejsce w obrębie chrześcijaństwa. Gdy 
w czasach apostolskich i późniejszych coraz więcej wiernych pochodzenia po-
gańskiego przyłączało się do żydowskich wyznawców Jezusa chrystusa, wtedy 
„starszymi braćmi” chrześcijan rekrutujących się spośród „narodów”, czyli pogan, 
stali się właśnie chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. apostoł paweł dobitnie 
podkreślał ich uprzywilejowane miejsce, tak samo jak mocne zakorzenienie wiary 
w Jezusa chrystusa w religii i pobożności izraela31. W liczącej prawie dwa tysią-
ce lat historii chrześcijaństwa ta świadomość, na skutek ogromnych sukcesów 
ewangelizacji nie-Żydów, bywała spychana na daleki plan albo w ogóle pomijana. 
Jednak nieliczni chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, „starsi bracia” dominują-
cej liczby pozostałych chrześcijan, są ogniwem, które mocno łączy nas ze Starym 

27 tenże, Zapisy ustnej Tradycji klasycznego judaizmu, „przegląd powszechny” 104 (1987), 
nr 6, s. 331-347; tenże, Judaizm rabiniczny między Miszną a Talmudem Babilońskim, „przegląd 
powszechny” 104 (1987), nr 10, s. 43-58.

28 tenże, Żydzi jako „starsi bracia” chrześcijan. Markowi Nowakowi OP w odpowiedzi, w: 
k. pilarczyk (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 5 (Suplement nr 4 do 
„Studia Judaica”), kraków: księgarnia akademicka 2010, s. 345-360.

29 tenże, Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa w kontekście dialogu Kościoła z Ży-
dami i judaizmem, w: k. pilarczyk, a. Mrozek (red.), Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. 
Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, „estetyka i krytyka” 3 (2012), s. 341-357.

30 tenże, Czy judaizm jest religią Starego Testamentu?, w: M. Skierkowski (red.), Chrześcijań-
stwo w kontekście judaizmu i islamu (seria: Lumen Fidei 2), Warszawa: adam 2003, s. 67-85; tenże, 
Księga Kapłańska w judaizmie rabinicznym, „collectanea theologica” 80 (2010), nr 4, s. 33-66.

31 Obszernie na ten temat: tenże, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, kraków–
Ząbki: Wydawnictwo M–apostolicum 2015.
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testamentem i potwierdza, że wyznawanie chrystusa mieści się w obrębie religii 
izraela niepoddanej rabinicznej obróbce i restrykcjom32 .

W ciągu wieków, gdy liczba chrześcijan żydowskiego pochodzenia propor-
cjonalnie malała, chrześcijaństwo, obejmując coraz więcej pogan, coraz mocniej 
kontrastowało z religią Żydów. chrześcijaństwo i judaizm rozwijały się równolegle, 
a wspólny fundament biblijnego izraela, zamiast je łączyć, stawał się przedmiotem 
zawłaszczania i konfliktów. poczynając od iV wieku, dominująca pozycja chrześ-
cijan odwróciła sytuację z trzech pierwszych stuleci, gdy kształt wzajemnej koeg-
zystencji nadawali wyznawcy judaizmu, których nie obejmowały prześladowania 
religijne ze strony władz rzymskich. Jest prawdą, że rosnąca przewaga chrześcijan 
bywała dla Żydów dramatyczna i bolesna, zapisując w historii kościoła mroczne 
karty krzywd i prześladowań, ale gdy nadarzały się okazje, np. podczas rewolucji 
francuskiej czy bolszewickiej, Żydzi nie pozostawali chrześcijanom dłużni.

Mając na uwadze genezę i naturę judaizmu rabinicznego, jego wyznawcy 
„w pewien sposób” są naszymi „starszymi braćmi”, bo – podobnie jak chrześcija-
nie żydowskiego pochodzenia – są specyficznie zakorzenieni w religii biblijnego 
izraela. Nawet ich odmowa uznania Jezusa jako Mesjasza i pana ma dla chrześcijan 
wymiar paradygmatyczny: jest swoistym obrazem i odzwierciedleniem odmowy, 
z jaką spotyka się On także ze strony swoich wyznawców, gdy ich życie i postę-
powanie rażąco odbiega od zasad ewangelii.

Wypowiedź Jana pawła ii w synagodze rzymskiej wpisała się w ciąg wysił-
ków kościoła, by położyć kres wielowiekowej spirali obustronnych stereotypów 
i wrogości. papież zwrócił się do wyznawców judaizmu jako naszych „umiłowa-
nych” braci, co jest nie mniej rewolucyjne niż nazwanie ich „starszymi” braćmi. 
chodzi bowiem nie tyle o emocje, ile o skuteczną naprawę wzajemnych relacji, 
motywowaną świadomością zobowiązań płynących z przykazania miłości Boga 
i bliźniego. Wskazanie na „starszeństwo” wyznawców judaizmu oznacza nowe 
i ważne dowartościowanie ich zakorzenienia w wierze biblijnego izraela i zwią-
zanymi z nią przywilejami, co paweł uwypuklił w Liście do rzymian: „pytam 
więc: czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą [...]. Nie odrzucił Bóg swego 
ludu, który wybrał przed wiekami” (rz 11,1-2). Wybranie izraela trwa, ponieważ 
Bóg jest wierny sobie i swoim obietnicom, a ten przywilej ma kluczowe znaczenie 
dla naszych wzajemnych relacji. to dzięki niemu „kościół chrystusowy odkrywa 
więź łączącą go z judaizmem” (Nostra aetate 4).

32 chrześcijanie żydowskiego pochodzenia są postrzegani i traktowani niechętnie przez wyznaw-
ców judaizmu rabinicznego, świadczą bowiem, iż nie jest prawdą, że Żydzi nie mogą zaakceptować 
chrześcijaństwa jako swojej religii.
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DrOGOWSkaZy karD. JóZeFa ratZiNGera/BeNeDykta XVi

O ile Jan paweł ii dał zasadnicze impulsy i wytyczył kierunek relacji kościoła 
z Żydami i judaizmem, o tyle Benedykt XVi wniósł znaczący wkład w ich teolo-
giczne uzasadnienie i doprecyzowanie. Na tak solidnym gruncie można budować 
poprawną katolicką teologię judaizmu. Wypowiedzi Benedykta XVi, w liczbie 
około 70, do przedstawicieli wspólnot żydowskich, a także na temat Żydów i ju-
daizmu nie doczekały się, jak dotąd, całościowego zebrania i opracowania33. cenne 
inspiracje dla głębszego przemyślenia tej problematyki znajdujemy w trylogii Jezus 
z Nazaretu34. Natrafiamy w niej na pięć istotnych aspektów katolickiej teologii ju-
daizmu: sprawę niezbywalnej wartości Starego testamentu, wzgląd na uniwersalną 
misję izraela, kwestię odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa chrystusa, skutki 
żydowskiej odmowy uznania Jezusa za Mesjasza oraz kwestię aktualnego statusu 
izraela jako ludu Bożego wybrania.

1 . Podkreślanie wartości Starego Testamentu dochodzi do głosu w wielu 
miejscach refleksji Benedykta XVi. rozważając wydarzenia, które poprzedziły 
narodziny Jezusa, tak jak zostały przedstawione w ewangelii według św. łukasza, 
rozwija znaczenie słów greckich „raduj się” skierowanych do Maryi: „a przecież 
jest to jednocześnie słowo, które zostało zaczerpnięte ze Starego testamentu i sta-
nowi doskonały wyraz ciągłości biblijnej historii zbawienia”35 .

W rozdziale 3 części 1, opatrzonym tytułem Ewangelia o Królestwie Bożym, 
czytamy: „Jak całe przepowiadanie Jezusa, tak też zwiastowanie panowania Bo-
żego, ma swe korzenie w Starym testamencie, czytanym przez Niego – w jego 
narastającym dynamizmie, od początków związanych z abrahamem aż po Jego 
własną godzinę – jako całość, która – zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę całość 
tego dynamizmu – prowadzi wprost do Jezusa”36 .

Nawiązujac dialog z wyznawcami judaizmu rabinicznego, nie wolno ulegać 
sugestiom, że Stary testament jest tylko ich własnością, do której my, chrześcijanie, 
uzurpujemy sobie podobne prawa. pierwszą część Biblii chrześcijańskiej otrzy-
maliśmy nie od rabinów, lecz od Jezusa chrystusa, zaś w lekturze ksiąg świętych 
polegamy na Jego interpretacji i wykładni. rzecz w tym, że „Jezus był «prawdzi-
wym izraelitą» (por. J. 1,47), a jednocześnie – w sensie wewnętrznego dynamizmu 

33 Na temat wypowiedzi w pierwszym okresie pontyfikatu zob. W. chrostowski, Żydzi i judaizm 
w nauczaniu Benedykta XVI, „collectanea theologica” 76 (2006), nr 2, s. 29-50.

34 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od chrztu w Jordanie do Przemienie-
nia, kraków: Wydawnictwo M 2007; tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Od wjazdu do Jerozolimy do 
Zmartwychwstania, kielce: Jedność 2011; tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, kraków: Znak 2012 
(całość przełożył Wiesław Szymona Op).

35 tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, s. 43.
36 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 38.
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Jego obietnic – wyszedł poza judaizm”37. Lecz to „wyjście” jest głęboko zakorze-
nione w wierze i pobożności Starego testamentu, co podjęli i rozwinęli autorzy 
Nowego testamentu. W nawiązaniu do Mateuszowej „ewangelii dzieciństwa” 
Benedykt XVi podkreślił: „Najpierw ewangelista mówi, że wszystko dzieje się 
tak, jak przepowiedziało pismo. Jest to jeden z elementów podstawowej struktury 
jego ewangelii: dostarczanie «dowodu z pism» dla wszystkich najważniejszych 
wydarzeń, wykazywanie, że słowa pisma oczekiwały tych wydarzeń i przygotowały 
je od wewnątrz. W ten sposób Mateusz pokazuje, że w historii Jezusa stare słowa 
stają się rzeczywistością. Jednocześnie pokazuje, że historia Jezusa jest prawdziwa, 
to znaczy, że wywodzi się ze słów pisma, jest przez nie podtrzymywana i z nich 
utkana”38 .

to samo dotyczy pozostałych ewangelii kanonicznych, co widać na przykła-
dzie ewangelii według św. Jana: „cała ewangelia Jana, także jednak ewangelie 
synoptyczne i cała literatura nowotestamentalna, wiarę w Jezusa uzasadnia tym, 
że w Nim zbiegają się wszystkie wątki pisma; że w Nim ukazuje się w pełni sens 
całego pisma – to, czego wszyscy oczekują, do czego wszystko się odnosi”39 .

pierwszą część trylogii Jezus z Nazaretu zamyka rozdział opatrzony tytułem 
Jezus mówi o sobie. Benedykt XVi rozważa trzy podstawowe tytuły, które Jezus 
odnosił do siebie: Syn człowieczy, Syn i „Ja Jestem”. konkluzja brzmi: „Wszyst-
kie te trzy wyrażenia są głęboko zakorzenione w słowie Bożym, w Biblii izraela, 
w Starym testamencie. Dopiero w Nim [Jezusie] słowa te nabierają pełnego sensu; 
można by powiedzieć, że na Niego czekały”40 .

2. W świetle chrystologicznego dynamizmu Starego testamentu tym pełniej 
ukazuje się uniwersalna misja i posłannictwo Izraela. Bóg nie wybrał abraha-
ma i jego potomków ze względu na nich samych, lecz z racji na duchowe dobro 
całej ludzkości, które osiągnęło apogeum w osobie i posłannictwie Jezusa: „ta 
uniwersalizacja wiary i nadziei izraela, złączone z tym zrezygnowanie z litery dla 
nowej wspólnoty z Jezusem, wiąże się z autorytetem Jezusa i Jego ogłoszeniem 
się Synem. traci ona swe znaczenie historyczne i podstawy, na których się opiera, 
kiedy w Jezusie widzimy tylko liberalnego rabbiego, reformatora [...]. Z takiego 
źródła nie może zrodzić się żadna nowa wspólnota wiary. Warunkiem przejścia do 
uniwersalizmu i niezbędnej do tego wolności jest tylko większe posłuszeństwo. 
Skuteczną, dziejotwórczą siłą może się ono stać tylko wtedy, gdy autorytet tej 
nowej wykładni nie jest mniejszy od autorytetu samego pierwotnego tekstu. Musi 
to być autorytet Boski”41 .

37 tamże, s. 59.
38 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, s. 64.
39 tamże, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 208.
40 tamże, s. 291-292.
41 tamże, s. 108.
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Natura uniwersalnego przeznaczenia izraela została zapowiedziana w czasach 
Starego testamentu, co widać na przykładzie słów proroka Zachariasza o nowym 
królu pokoju, który na oślęciu wjedzie do Jerozolimy: „Zachariasz zapowiada 
królestwo «od morza do morza» – to prawda. Jednak w ten właśnie sposób wy-
chodzi poza kategorie narodowe i ukazuje nowy uniwersalizm, w którym zapanuje 
powszechny Boży pokój, cały świat zjewdnoczy się w wielbieniu jednego Boga 
i usunięte będą wszelkie granice”42 .

Mesjańska obietnica starotestamentowego proroka została podjęta i urzeczy-
wistniona przez Jezusa oraz właściwie rozpoznana, o czym świadczy Nowy te-
stament, przez Maryję, a następnie przez Jego wyznawców. Objaśniając „raduj 
się” z narracji o zwiastowaniu w Nazarecie, Benedykt XVi napisał: „«raduj się» 
to przede wszystkim – jak widzieliśmy – greckie pozdrowienie, dlatego już w tych 
słowach anioła otwarta została droga do narodów świata, obecny jest motyw uni-
wersalizmu chrześcijańskiego orędzia”43 .

chrześcijański uniwersalizm czerpie swoje życiodajne soki z religii Starego 
testamentu. Dlatego starotestamentowe księgi święte stanowią pierwszą część 
Biblii, którą w pewnym stopniu, bo Stary testament jest obszerniejszy niż Biblia 
Hebrajska, podzielamy z wyznawcami judaizmu. Wypracowywanie katolickiej 
teologii judaizmu nie może pominąć refleksji na temat podstawowych przykazań 
Bożych ujętych w perspektywie żydowskiej i chrześcijańskiej. rozważając czwarte 
przykazanie, Benedykt XVi uwypukla chrystologiczny dynamizm tory, proroków 
i pism: „Otóż gdy czytamy torę wraz z całym starotestamentalnym kanonem, 
z prorokami, z psalmami i księgami mądrościowymi, wtedy coś staje się bardzo 
jasne, co w gruncie rzeczy zapowiada już tora: izrael nie istnieje jako cel sam 
w sobie i nie powstał po to, by żyć w «wiecznych» przepisach prawa. istnieje po 
to, by stać się światłem dla narodów”44 .

3 . Problem odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa należy umiejscowić 
w dwóch perspektywach: historycznej i teologicznej. perspektywie historycznej 
Benedykt XVi poświęcił uwagę w jednym z rozdziałów części 2, zatytułowanym 
Proces Jezusa45. Zajmując się wstępnymi obradami Sanhedrynu, uwypuklił dwa 
wymiary postępowania przeciwników Jezusa: polityczny i religijny. W ich nasta-
wieniu znalazła wyraz dramatyczna ambiwalencja, gdyż „w decyzji skazania Jezusa 
na śmierć znajduje się dziwne nałożenie się na siebie dwu poziomów: zgodnie 
z prawem dbanie o opiekę nad świątynią i narodem z jednej strony, egoistyczne 
dążenie do sprawowania władzy przez grupę dominującą, z drugiej”46 .

42 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 26.
43 tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, s. 42.
44 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 105.
45 tamże, s. 181-216.
46 tamże, s. 184.
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rozstrzygające znaczenie miało pytanie kajfasza i odpowiedzi Jezusa (Mk 
14,62) oraz przesłuchanie przed piłatem (J 18,28–19,16). Obydwa epizody wyda-
rzyły się naprawdę, a więc byli ludzie odpowiedzialni za skazanie Jezusa i wyko-
nanie na Nim wyroku śmierci. Jednak ich postawy nie należy rozciągać na wszyst-
kich Żydów wtedy żyjących, w perspektywie historycznej chodzi bowiem o „cały 
lud” (Mt 27,25) zgromadzony w miejscach, gdzie odbywał się niesprawiedliwy 
sąd nad Jezusem. W tym kontekście właściwego znaczenia nabiera perspektywa 
teologiczna: „Jeśli według Mateusza «cały lud» wołał: «krew Jego na nas i na 
dzieci nasze» (27,25), to chrześcijanin powinien pamiętać, iż krew Jezusa mówi 
innym językiem niż krew abla (zob. Hbr 12,24). Nie woła o pomstę i karę, ale 
jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za 
wielu, za wszystkich. «Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej 
[...] Jego to [Jezusa] ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą 
Jego krwi», mówi paweł (rz 3,23.25). podobnie jak wiara zmusza nas teraz do 
zupełnie nowej lektury wypowiedzi kajfasza o konieczności śmierci Jezusa, tak 
też jest ze słowami Mateusza o krwi. Odczytanie ich w świetle wiary znaczy, że 
my wszyscy potrzebujemy oczyszczającej mocy miłości, którą jest Jego krew. Jest 
ona nie przekleństwem, lecz odkupieniem i zbawieniem. Słowa Mateusza o krwi 
nabierają właściwego sensu tylko w świetle obecnej w całym Nowym testamencie 
teologii Ostatniej Wieczerzy i krzyża”47 .

śmierć Jezusa nie może być izolowana od całych dziejów izraela, a w nich 
zwłaszcza od orędzia i losu proroków. Objaśniając istotę i cel przypowieści, Bene-
dykt XVi przypomniał los proroka izajasza (iz 6,10), który stał się również udziałem 
Jezusa: „prorok ponosi porażkę: jego przesłanie stoi w zbyt jaskrawym kontraście 
z powszechnymi poglądami i utrwalonymi przyzwyczajeniami. Jego słowo okaże 
się skuteczne dopiero w następstwie porażki. ta porażka proroka jak mroczny znak 
zapytania unosi się nad całą historią izraela, a w pewien sposób ciągle powraca 
w dziejach ludzkości. W pierwszym rzędzie jest ona także coraz to powtarzającym 
się dramatycznym losem Jezusa chrystusa: Jego kresem jest krzyż”48 .

Zapowiedź kresu świątyni Jerozolimskiej (Mt 23,37-38), z czego uczyniono 
Jezusowi jeden z najcięższych zarzutów, na wiele stuleci wcześniej została po-
przedzona przez analogiczną zapowiedź proroka Jeremiasza o zburzeniu świątyni 
i wygnaniu oraz „Nowym przymierzu” (Jr 31,31)49. Dla pełnego naświetlenia tego 
tematu konieczne jest uwzględnienie spojrzenia, któremu Benedykt XVi dał wyraz 
w rozdziale poświęconym narodzinom Jezusa w Betlejem: „Sprzeciw człowieka 
wobec Boga ciągnie się przez całą historię. Jezus okazuje się autentycznym znakiem 

47 tamże, s. 202.
48 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 164.
49 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 201-202.
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Boga przez to właśnie, że bierze na siebie ten sprzeciw wobec Boga i do siebie 
kieruje aż do sprzeciwu krzyża”50 .

4. teologiczne spojrzenie na odmowę, z jaką spotkał się Jezus ze strony 
większości Żydów, powraca w wielu miejscach trylogii Jezus z Nazaretu . Roz-
ważając chrzest Jezusa w wodach Jordanu, Benedykt XVi napisał: „W niedoli 
egipskiego ucisku krew baranka paschalnego miała decydujące znaczenie dla 
wyzwolenia izraela, i podobnie też On, Syn, który stał się Sługą – pasterz, który 
stał się Barankiem – już nie dla samego izraela, lecz dla wyzwolenia «świata», 
dla całej ludzkości. kryje się w tym aluzja do wielkiego tematu powszechności 
posłannictwa Jezusa. izrael nie jest celem sam w sobie, jego wybranie jest drogą, 
którą Bóg chce przyjść do wszystkich”51 .

Jezus przyniósł Boga całemu światu i na tym polega zasadnicza nowość Jego 
osoby i misji. Wybranie i posłannictwo izraela nabierają pełnego sensu i warto-
ści właśnie w perspektywie chrystologicznej. podczas gdy do kościoła weszła 
ogromna liczba pogan, większość Żydów odmówiła uznania Jezusa za Mesjasza, 
zaciemniając przez to uniwersalny charakter wybrania i misji izraela. ten dylemat 
dał wyraźnie znać o sobie również w obrębie kościoła. kiedy w czasach apostol-
skich pojawiły się tendencje do judaizowania chrześcijaństwa poprzez zalecanie 
powrotu do przestrzegania tory w jej dotychczasowym kształcie, paweł mocno 
przeciwstawił się niepewności i wahaniom: „W tych wahaniach paweł widzi cof-
nięcie się do stanu sprzed nowości zwrotu mesjańskiego, równające się utraceniu 
istotnych treści tego zwrotu: uniwersalizmu ludu Bożego, dzięki któremu izrael 
może teraz obejmować narody całego świata. Zgodnie z obietnicami Bóg izraela 
jest teraz rzeczywiście głoszony narodom i okazuje się Bogiem ich wszystkich – 
jedynym Bogiem”52 .

przyjęcie i odmowa uznania Jezusa za Mesjasza ma ogromne konsekwencje dla 
postrzegania religii i pobożności biblijnego izraela oraz jego ksiąg świętych. Jezus 
stał się kluczem do nowego odczytania prawa, proroków i pism, więc Biblia He-
brajska/Stary testament jest tym, co łączy chrześcijan i wyznawców judaizmu, gdy 
po nią sięgamy, a zarazem mocno dzieli, gdy ją otwieramy, czytamy i objaśniamy. 
Lekceważenie tej sytuacji sprowadza wzajemne relacje i dialog na manowce, ponie-
waż banalizuje i wypacza znaczenie Starego testamentu dla wiary chrześcijańskiej. 
Zadanie stojące przed rzecznikami i uczestnikami dialogu katolicko-żydowskiego 
jest wyraziste: „po wiekach konfrontacji za nasze zadanie uważamy przyczynianie 
się do tego, żeby te dwa sposoby nowej lektury pism biblijnych – chrześcijański 
i żydowski – zaczęły prowadzić ze sobą dialog, dopomagający do poprawnego 
rozumienia woli Boga i Jego słowa”53 .

50 tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, s. 115.
51 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 32-33.
52 tamże, s. 93.
53 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 44.
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co się tyczy znaczenia i skutków odmowy uznania Jezusa chrystusa przez 
wiekszość Żydów, autor Jezusa z Nazaretu przypomniał tezę erika petersona 
zawartą w opublikowanej w 1928 roku rozprawie o kościele54, „zgodnie z którą 
warunkiem powstania kościoła był fakt, że «Żydzi jako naród wybrany przez 
Boga, nie uwierzyli w pana». Gdyby przyjęli Jezusa, wtedy «Syn człowieczy 
byłby powrócił i nastałoby królestwo mesjańskie, w którym Żydzi zajmowaliby 
najważniejsze miejsce» (Theologische Traktate, s. 247). romano Guardini przyjął 
tę tezę w swoich dziełach o Jezusie i ją zmodyfikował. Jego zdaniem orędzie Jezusa 
zaczyna się jednoznacznie propozycją królestwa. «Nie» izraela doprowadzilo do 
nowej fazy historii zbawienia, do której należą śmierć i zmartwychwstanie pana 
oraz kościół pogan”55 .

ta sugestia teologiczna znajduje potwierdzenie w wydarzeniach historycznych. 
paweł na dobre rozpoczął ewangelizację pogan dopiero wtedy, gdy uświadomił 
sobie porażkę głoszenia ewangelii własnym rodakom, ludowi Bożego wybrania. 
Można zasadnie przypuszczać, że gdyby wszyscy Żydzi uznali Jezusa chrystusa, 
wtedy ewangelia na długo (na zawsze?) pozostałaby – jak Stary testament – wy-
łącznie ich przywilejem i własnością.

5. Nasuwają się pytania: jaki sens ma fakt, że bardzo wielu Żydów w czasach 
Jezusa nie uznało w Nim zapowiadanego Mesjasza? Na gruncie tej odmowy ukształ-
tował się judaizm rabiniczny, jakie jest więc jego miejsce i status Izraela w ra-
dykalnie nowej sytuacji zbawczej urzeczywistnionej przez Jezusa Chrystusa? 
Benedykt XVi nie uchylił się od podjęcia tych trudnych – i drażliwych – tematów. 
co więcej, w obu przypadkach podkreślił, że nie są wcale nowe, bo stawiano je 
również w przeszłości, szukając właściwych i zadowalających odpowiedzi.

kwestia statusu izraela pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem ewangeli-
zacji pogan. W drugim tomie trylogii, w rozdziale poświęconym eschatologicznej 
mowie Jezusa, Benedykt XVi napisał: „chciałbym tu zwrócić uwagę na to, co w tej 
sprawie Bernard z clairvaux doradzał swemu uczniowi papieżowi eugeniuszowi 
iii. przypomniał mu, że została mu powierzona troska nie tylko o chrześcijan: Je-
steś «także dłużnikiem niewierzących, Żydów, Greków i pogan» (De cons. iii/i,2). 
Zaraz jednak poprawił się i uściślił: rozumiem, oczywiście, że w sprawie Żydów 
tłumaczy cię czas, bo dla nich został ustalony określony termin, którego nie można 
uprzedzać. przed nimi muszą wejść w pełnej liczbie poganie. co jednak powiesz 
o samych poganach? [...] co przyszło do głowy twoim poprzednikom, że [...] 
przerwali ewangelizację, mimo iż ciągle jeszcze szerzyła się niewiara. Z jakiego 
powodu [...] szybko mknące słowo zamilkło? (De cons. iii/i,3)”56 .

54 e. peterson, Die Kirche, w: B. Nichtweiss (hrsg.), Theologische Traktate. Ausgewählte Schrif-
ten, Würzburg: peterson 1994, s. 245-257.

55 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 134.
56 tamże, s. 55; cyt. za: Bernard z clairvaux, De consideratione ad Eugenium papam/Über 

die Besinnung an Papst Eugen, w: G.B. Winkler (hrsg.), Sämtliche Werke, Bd. 1, innsbruck: tyrolia 
1990–1999, s. 707.
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W tym kontekście pełniej ukazuje się sens istnienia judaizmu w jego rabi-
nicznym kształcie, odmawiającego uznania Jezusa za Mesjasza. Benedykt XVi 
kontynuuje: „Hildegarda Brem tak komentuje te słowa: «Mając na uwadze List do 
rzymian 11,25, kościół nie musi się zajmować nawracaniem Żydów, ponieważ 
musi oczekiwać nadejścia określonej przez Boga chwili, ‘aż do czasu, gdy wej-
dzie [do kościoła] pełnia pogan’ (rz 11,25). przeciwnie, sami Żydzi są żywym 
kazaniem, na które musi wskazywać kościół, ponieważ przywodzą nam na myśl 
Mękę chrystusa» (zob. Ep. 363)”57 .

Ważnym drogowskazem do poprawnej katolickiej teologii judaizmu jest wzgląd 
na to, że od samego początku, w okresie, gdy istniała jeszcze świątynia Jerozolim-
ska, kościół miał świadomość, iż wraz z Jezusem chrystusem dokonał się rady-
kalny przełom w historii. Wraz z krzyżem chrystusa skończył się czas składania 
krwawych ofiar oraz został zapoczątkowany czas pogan, gdy ewangelia powinna 
być głoszona całemu światu i wszystkim ludziom. Jednak „w tym pośrednim czasie 
izrael nadal posiada swą własną misję. W odpowiednim czasie, kiedy On [Jezus 
chrystus] sam tak postanowi i kiedy liczba pogan się wypełni, Bóg zbawi go «jako 
całość». Jest rzeczą oczywistą i nawet nie należy się temu dziwić, że określenie 
długości tego historycznego czasu nie było możliwe. coraz jaśniejsze stawało się 
jednak, że ewangelizacja pogan była szczególnym zadaniem uczniów – zwłaszcza 
odkąd paweł otrzymał specjalny obowiązek do spełnienia, który przyjął jednocześ-
nie jako ciężar i łaskę”58 .

*

Dobrze widać, jak pilnym i ważnym zadaniem jest precyzyjne pogłębianie per-
spektyw teologicznych i żmudne wypracowywanie katolickiej teologii judaizmu. 
Jej poprawność i wiarygodność zależą od tego, czy i w jakim stopniu respektuje 
ona wszystkie istotne elementy samoświadomości chrześcijańskiej, zakorzenionej 
w orędziu Jezusa chrystusa i wielowiekowej tradycji kościoła. Zagadnienia, nad 
którymi dzisiaj wciąż się dyskutuje i które są kwestionowane, trzeba zgłębiać 
i wyjaśniać z całą starannością i poprawnie, tak by nie doprowadzać do zamętu 
i niepokoju wśród wiernych.

57 J. ratzinger/Benedykt XVi, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 55-56.
58 tenże, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 57.
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ku katolickiej teologii judaizmu. 
inspiracje kard. J. ratzingera/Benedykta XVi

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

Decydujący impuls do nowej katolickiej teologii judaizmu dała soborowa deklaracja 
Nostra aetate, kładąc nacisk na „szczególną więź, którą lud Nowego testamentu zespolony 
jest duchowo z plemieniem abrahama”. Jednak w recepcji deklaracji uwypuklano dwa 
inne aspekty, a mianowicie Shoah i państwo izrael, na skutek czego na daleki plan schodzi 
perspektywa teologiczna. prawidłowe spojrzenie powinno uwzględniać najważniejsze 
drogowskazy teologiczne obecne w nauczaniu kard. Józefa ratzingera/Benedykta XVi: 
(1) wartość Starego testamentu dla chrześcijaństwa; (2) uniwersalną misję i posłannictwo 
izraela; (3) problem odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa; (4) odmowę, z jaką Je-
zus spotkał się ze strony większości Żydów; (5) miejsce i status izraela w nowej sytuacji 
zbawczej urzeczywistnionej przez Jezusa chrystusa.

Słowa kluczowe: Nostra aetate, Shoah, państwo izrael, katolicka teologia judaizmu, 
Benedykt XVi.

towards the catholic theology of Judaism. 
inspirations of Joseph ratzinger/Benedict XVi

S u m m a r y

the decisive impulse towards the new catholic theology of Judaism comes from the 
declaration Nostra aetate, which „recalls the spiritual bond linking the people of the New 
covenant with abraham’s stock”. in the process of reception of the declaration two other 
aspects are firmly stressed, namely Shoah and the State of israel. Both are so strongly un-
derlined that the theological perspective often is played down. the correct insight should 
take into consideration the most important theological guideposts present in the teaching 
of Joseph ratzinger/Benedict XVi: (1) the value of the Old testament for christianity; 
(2) the universal mission of israel; (3) the problem of responsibility of Jews for the death 
of Jesus; (4) the refusal Jesus met with the majority of Jewish people; (5) the place and 
status of israel in the new salvific situation realized by Jesus christ.

Keywords: Nostra aetate, Shoah, State of israel, catholic theology of Judaism, Benedict XVi.
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Zur katholischen theologie des Judaismus. 
inspirationen von kard. J. ratzinger/Benedikt XVi.

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

Der entscheidende impuls zu einer neuen katholischen theologie des Judaismus gab 
die konzilserklärung Nostra aetate, in der mit besonderem Nachdruck auf das „besondere 
Band„ verwiesen wurde, mit dem das Volk des Neuen testamentes auf eine spirituelle 
Weise mit dem Geschlecht abrahams verbunden ist. in der rezeption der erklärung wurden 
allerdings zwei andere aspekte hervorgehoben, nämlich die Shoah und der Staat israel, 
was zur Zurückstellung der theologischen perspektive geführt hat. Die richtige Sicht soll 
jedoch die wichtigsten theologischen Weisungen berücksichtigen, die in der Lehre von 
kard. J. ratzinger/Benedikt XVi enthalten sind: (1) Die Bedeutung des alten testamentes 
für das christentum; (2) Die universale Mission und Sendung israels; (3) Das problem der 
Verantwortung der Juden für den tod Jesu; (4) Die ablehnung Jesu seitens der Mehrheit 
der Juden; (5) Die Stellung und der Status israels in der neuen, durch Jesus christus rea-
lisierten Heilssituation.

Schlüsselworte: Nostra aetate, Shoah, Staat israel, katholische theologie des Judaismus, 
Benedikt XVi.
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czesław Miłosz w Campo di Fiori, wierszu pisanym podczas likwidacji war-
szawskiego getta przez Niemców, i w powojennym utworze Biedny chrześcijanin 
patrzy na getto, dotykał bolesnej obojętności na los Żydów umierających wiosną 
1943 roku po drugiej stronie muru dzielącego miasto. Z tej strony:

W Warszawie przy karuzeli, 
W pogodny wieczór wiosenny, 
przy dźwiękach skocznej muzyki. 
Salwy za murem getta 
Głuszyła skoczna melodia.

Do tekstów Miłosza nawiązywał – opublikowany w „tygodniku powszechnym” 
w 1987 roku – esej Biedni Polacy patrzą na getto1, który wywołał trwającą właści-
wie do dziś dyskusję. Jej tematem jest obojętność wobec Zagłady, czy nawet – jak 
sugerują publikacje Jana tomasza Grossa2 – współwina polaków.

Wojna, okupacja i Zagłada to tematy bliskie nie tylko historykom. Znajdują 
one swoje odzwierciedlenie również w kulturze, zwłaszcza tej, która wydaje się 
obecnie najbardziej atrakcyjna ze względu na swą audiowizualną postać, czyli 
w kinie. Obok setek filmów fabularnych i dokumentalnych, powstało niemało 
filmoznawczo-historycznych opracowań, które przybliżają obrazy Holokaustu 
w polskim kinie: są to m.in. książka katarzyny Mąki-Malatyńskiej3 oraz publikacje 
Joanny preizner4 .

1 J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „tygodnik powszechny” 2 (1987), s. 1.
2 Zob. np. J.t. Gross, Sąsiedzi, Sejny: pogranicze 2000; tenże, Złote żniwa, kraków: Znak 

2001.
3 k. Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie, po-

znań: Wydawnictwo uaM 2012. autorka zamieściła wykaz ponad 260 tytułów polskich filmów 
wyprodukowanych do 2010 roku (tamże, s. 289-301). co prawda, r.c. reimer wskazuje aż 470 
filmów w filmografii (Historical Dictionary of Holocaust Cinema, Lanham: Scarecrow press 2012, 
s. 87-201), lecz omawia niewiele z nich.
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1 .4DEKALOG OSIEM: ecHa WOJeNNeJ HiStOrii

Wydaje się rzeczą potrzebną uzupełnić ich perspektywę o spojrzenie na wątki 
religijne (a pośrednio – teologiczne), które – zwłaszcza od końca lat 80. XX wie-
ku – zaczęły się pojawiać w twórczości filmowej polskich reżyserów. Zatrzymam 
się nad bodaj pierwszym filmem fabularnym, w którym przywołano wynikającą 
z zagrożenia obojętność polaków (katolików) wobec Żydów, usytuowaną w wyra-
zistym kontekście religijnym, wręcz teologicznym, czyli nad ósmą częścią 10-od-
cinkowego telewizyjnego cyklu Dekalog krzysztofa kieślowskiego (1988). Mimo 
że reżyser zmarł w 1996 roku5, jego Dekalog wciąż pozostaje dziełem aktualnym: 
po pierwsze, dlatego że był w zamyśle twórcy odpowiedzią na rozpoznaną przez 
niego i współscenarzystę krzysztofa piesiewicza niepokojącą sytuację pierwszej 
połowy lat 80. XX wieku, przypominającą obecną: „W kraju panował chaos i ba-
łagan – w każdej dziedzinie, w każdej sprawie i w prawie każdym życiu. Napięcie, 
poczucie bezsensu i pogarszających się czasów było wyczuwalne. [...] Miałem 
dojmujące wrażenie, że coraz częściej oglądam ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, 
po co żyją”6. po drugie, filmowy cykl kieślowskiego, który otworzył reżyserowi 
drogę do publiczności całego świata, mimo upływu lat wciąż oddziałuje – zarówno 
na widzów (w listopadzie 2015 roku ukazało się jego odnowione cyfrowe wyda-
nie7), jak i (co jest znacznie trudniejsze) na innych twórców, zarówno w polsce, jak 
i poza jej granicami8. po trzecie, twórca Dekalogu, choć krytycznie zdystansowany 
wobec kościoła, stawia pytania teologiczne, a jego dzieło można rozpatrywać jako 
locus theologicus9 .

Dekalog osiem jest jedynym filmem cyklu z tak wyraźnymi odniesieniami 
historycznymi: otwierająca sekwencja przypomina okupacyjny dramat żydow-
skiej dziewczynki, którego ciężar noszą, mimo upływu lat, dwie bohaterki filmu 
– ciesząca się szacunkiem starsza profesor etyki oraz 50-letnia elżbieta, pracująca 

4 przede wszystkim J. preizner, Kamienie na macewie. Obrazy Holokaustu w polskim kinie, 
kraków–Budapeszt: Wydawnictwo austeria 2012.

5 Dla uczczenia 20. rocznicy śmierci krzysztofa kieślowskiego, przypadającej 13 marca 2016 
roku, polska akademia Filmowa ustanowiła go patronem bieżącego roku (zob. aszw/jra, Polska 
Akademia Filmowa ogłasza Rok Kieślowskiego, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,454364,polska-
-akademia-filmowa-oglasza-rok-kieslowskiego.html [dostęp: 12.05.2016]).

6 k. kieślowski, Autobiografia, oprac. D. Stok, kraków: Znak 2012, s. 116.
7 M. Lis, Dekalog na nowo, „Magazyn Filmowy” 4 (2016), s. 88-89.
8 Zob. opracowania zebrane w: S. Woodward (ed.), After Kieslowski: The Legacy of Krzysztof 

Kieslowski, Detroit: Wayne State university press 2009.
9 Na temat teologicznego odczytywania filmu kieślowskiego zob. szerzej w: M. Lis, Figury 

Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, Opole: Wydawnictwo Wydziału teologicznego 
uO 2013.
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w Stanach Zjednoczonych nad dokumentowaniem wojennych losów Żydów10 . 
akcja filmu przenosi się z warszawskiego osiedla, znanego z pozostałych części 
Dekalogu, na uniwersytet, stamtąd następuje powrót do mieszkania Zofii – dawne-
go w śródmieściu, przy ul. Noakowskiego, oraz obecnego, w bloku. Zofia (Maria 
kościałkowska) jest profesorem etyki na uniwersytecie Warszawskim11, dokąd 
przybywa ze Stanów Zjednoczonych elżbieta Loranc (teresa Marczewska), ba-
dająca losy ocalonych z Zagłady. Obie kobiety poznały się już kilka lat wcześniej 
podczas pobytu Zofii w uSa; elżbieta była tłumaczką jej książek.

Jednak dopiero spotkanie w Warszawie prowadzi do dramatycznej konfrontacji: 
jej katalizatorem są zajęcia, których tematem jest „etyczne piekło”. Jedna ze stu-
dentek opowiada historię kobiety, której mąż umiera na raka, a ona, będąc w ciąży 
z innym mężczyzną, nie wie, czy urodzić dziecko. pani profesor zauważa, że zna 
pierwowzór historii12, i konkluduje: „Dziecko żyje, i to jest w tej historii najważ-
niejsze”. Zofia dopuszcza do udziału w zajęciach elżbietę, która w sali wypełnionej 
studentami opowiada o wydarzeniu z czasu wojny. pod wieczór pewnego okupa-
cyjnego dnia, w lutym 1943 roku, 6-letnia żydowska dziewczynka, uciekinierka 
z getta, została przyprowadzona przez opiekuna do mieszkania małżeństwa, które 
zgodziło się poświadczyć w parafialnej kancelarii o przyjęciu przez dziecko chrztu. 
potrzebna była metryka chrztu dziecka, by inna katolicka rodzina mogła je przyjąć. 
Jednak gdy wraz z opiekunem dotarło do mieszkania „świadków”, kobieta, która 
wcześniej zgodziła się na zaświadczenie o chrzcie, odmówiła, tłumacząc swoją 
i milczącego męża decyzję tym, że „nie mogą zdobyć się na kłamstwo wobec tego, 
w którego wierzą”13. Gdy elżbieta wypowiada te słowa, kamera, przesuwająca się 
przed pierwszym rzędem ławek uniwersyteckiej auli, zatrzymuje się na siedzącym 
z lewej strony słuchaczu w niebieskim swetrze (artur Barciś), intensywnie patrzą-
cym prosto w obiektyw (jest to zabieg stosowany w filmach wyjątkowo rzadko). 
tego studenta, który w poprzednich częściach Dekalogu był m.in. człowiekiem 
w kożuchu, pielęgniarzem, tramwajarzem, wioślarzem, robotnikiem drogowym, 
dostrzega widz, być może także pani profesor, wyraźnie poruszona słowami el-

10 Hanna krall, „mająca za sobą doświadczenie okupacji”, może być pierwowzorem tej po-
staci, zob. t. Sobolewski, Wszyscy tam byliśmy, w: S. Zawiśliński (red.), O Kieślowskim... refleksje, 
wspomnienia, opinie, Warszawa: Skorpion 1998, s. 16. Sama krall jest mniej skłonna do zwierzeń: 
„czasami opowiadałam [kieślowskiemu] o dziewczynce, którą znałam dość dobrze – tej z Dekalogu 
VIII” (tamże, s. 41).

11 pani profesor pozostaje w filmie anonimowa, dopiero napisy końcowe zdradzają jej imię. 
kieślowski nieprzypadkowo stosuje podobny zabieg kilkakrotnie w filmach składających się na De-
kalog (bezimienny pozostaje ordynator w Dekalogu I, imię głównych bohaterów, często znaczące, 
odkrywane jest w kluczowych momentach (Jacek w Dekalogu V czy Magda w Dekalogu VI).

12 Dekalog tworzy całą sieć znaczeń: choć każdy z filmów opowiada zamkniętą historię, są one 
ze sobą powiązane m.in. przez pojawiające się w rolach drugoplanowych postaci z innych części. 
Historia o ciężarnej żonie umierającego na raka mężczyzny, domagającej się od lekarza postawienia 
jednoznacznej diagnozy, jest tematem Dekalogu II .

13 cytat ze ścieżki dźwiękowej, 14’34”.
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żbiety, choć jego obecność na sali ma charakter metafizyczny, a nie realny14. pani 
profesor zaczyna pytać elżbietę o szczegóły, kilkoro studentów podejmuje dyskusję, 
próbując wyjaśnić odmowę (np. strach przed znalezieniem przez Niemców ukry-
wanej dziewczynki). Gdy o zmierzchu Zofia przechodzi opustoszałym korytarzem, 
spotyka tam czekającą na nią elżbietę. Wtedy wyjaśnia się, co jeszcze łączy obie 
kobiety:

– to pani.
– tak, to ja.
– i pani żyje. Myślałam całe życie. ile razy widzę kogoś, kto się bawi złotym 

łańcuszkiem, myślę sobie... Boże, żyje pani.
– przechowałam się u przypadkowych ludzi na pradze [...].
– i przyjechała pani, żeby popatrzeć na mnie, kiedy pani będzie opowiadać tę 

historię.
– Już w Stanach chciałam pani powiedzieć. kilka razy próbowałam napisać, pró-

bowałam przyjechać... Gdyby nie powiedziała pani dziś tych kilku słów o dziecku, 
nigdy bym...15

elżbieta jest tamtą dziewczynką, której Zofia odmówiła pomocy podczas wojny: 
„Zostawiłam cię samą... wysłałam prawie na pewną śmierć”. Motyw, jaki zapamię-
tało dziecko, miał charakter teologiczny, dotyczący obrazu Boga, który co prawda 
nakazuje miłosierdzie, ale nie dopuszcza kłamstwa. ktoś inny uratował żydowską 
dziewczynkę, a po tamtej dramatycznej nocy Zofia zaangażowała się w ratowanie 
Żydów, co zresztą elżbieta docenia: „pani postępowanie, już po wypadku ze mną, 
jest znane. Dzięki pani kilka osób z mojego świata żyje do dziś”.

Dopiero bolesna rozmowa kobiet – jedna żyła w poczuciu odrzucenia przez 
ponad cztery dziesięciolecia, druga z ciężarem odpowiedzialności za doprowadzenie 
do prawie pewnej śmierci żydowskiej dziewczynki, winnej tylko z powodu swego 
etnicznego pochodzenia – wyjaśnia prawdziwe, skryte przed elżbietą motywy 
odmowy: „powody, dla których musiałam wtedy pozbyć się pani, są banalne. inna 
sprawa, jaki wpływ na moje życie miał ten wieczór... miał. ale zostawmy to [...]. 
Otrzymaliśmy informację, że ludzie, do których ma pani trafić, pracują dla gestapo. 
Że przez panią, przez księdza i pani opiekuna gestapo trafi do nas, do organizacji. 
to mógł być kanał wsypy. taka jest cała tajemnica [...]. potem okazało się, że 
informacja o tych ludziach jest fałszywa, choć mało brakowało, by został na nich 
wykonany wyrok”16 .

14 artur Barciś wciela się w filmach Dekalogu w różne postaci, pojawiające się w kluczowych 
momentach opowiadania. W Dekalogu VIII jest ewidentnie postacią metafizyczną, „z innego świa-
ta”: miejsce w auli, gdzie siedzi Barciś, jest puste zarówno w ujęciu wcześniejszym (12’13”), jak 
i późniejszym (18’13”).

15 cytat ze ścieżki dźwiękowej, 18’50”.
16 cytat ze ścieżki dźwiękowej. prowadząca do prawdy i przebaczenia rozmowa zaczyna się 

od 32’36”.



 HOLOcauSt, DekaLOG i kieśLOWSki 211

Spotkanie i rozmowa doprowadziły do pojednania, opartego na udzieleniu 
i przyjęciu przebaczenia. elżbieta poznała prawdę o wydarzeniach sprzed lat, Zo-
fia, której surowa dieta (a może post?), wydaje się jednym ze znaków ekspiacji, 
odzyskała spokój sumienia, na którym ciążyła odpowiedzialność za niemal pewne 
przyczynienie się do śmierci dziecka, choć wtedy wydawało się, że nie miała innego 
wyjścia: wobec groźby dekonspiracji siatki ruchu oporu, także przyprowadzonej 
dziewczynki, „wybrała uratowanie większej liczby”17 .

Obraz Boga, zakazującego fałszywego świadectwa (to brzmienie ósmego przy-
kazania Dekalogu – i wiodący motyw tej części cyklu), stał się pretekstem do 
zafałszowania wyobrażenia o Bogu. Mimo to elżbieta, żydowska dziewczynka, 
pozostała osobą wierzącą i przyjęła katolicyzm (nosi łańcuszek z krzyżykiem, film 
dyskretnie pokazuje jej modlitwę). Zofia natomiast utraciła wiarę, choć być może 
nie do końca („Ja nie chodzę do kościoła, nie używam słowa Bóg, ale można nie 
wątpić, nie używając słów. człowiek jest wolny. Może wybierać. Jeśli chce, może 
zostawić Boga poza sobą”18). W tle ich losów przewija się drugoplanowa i zupełnie 
anonimowa postać księdza, który gotów był – na podstawie deklaracji świadków 
– wystawić żydowskiej dziewczynce metrykę chrztu19. Z rozmowy obu kobiet 
wynika, że podobnie jak opiekun dziecka, był on wtajemniczony w niebezpieczną 
działalność niesienia pomocy. Dekalog VIII jest też – obok Dekalogu I i Dekalogu II 
– filmem, w którym kieślowski tak wyraźnie stawia pytanie o istnienie Boga 
i wiarę w Niego.

podobny motyw rozwinął rosyjski reżyser paweł łungin w filmie Wyspa (Os-
trow, 2006): pierwszoplanową postacią jest tu pokutujący mnich anatolij żyjący 
z ciężarem winy za przymusowe zastrzelenie (w celu ratowania własnego życia) 
dowódcy barki, na której podczas wojny służył jako marynarz. anatolij, zawieszony 
między śmiercią, której umknął, a życiem, które płynie jakby obok niego, będzie 
mógł dojść do kresu swych dni dopiero, gdy zabójstwo – choć niedokonane, lecz 
popełnione (strzelił do swojego dowódcy) – zostanie mu wybaczone przez dawnego 
dowódcę, który ostatecznie nie zginął z powodu wojennego tchórzostwa anatolija.

17 c.-M. trémois, 8. Tu ne mentiras point, „télérama” [Le Décalogue de Krzysztof Kieslowski] 
(1990), s. 11.

18 kieślowski posługuje się tu biblijnymi odniesieniami do imienia Boga w Starym i Nowym 
testamencie – „ten, który jest... w każdym z nas”, prowadząc szczególny dialog między chrześci-
jaństwem a judaizmem. Zob. M. Lis, Dekalog, osiem: Stary Testament spotyka Ewangelię, w: M. Lis, 
M. Legan (red.), Kieślowski czyta Dekalog, Opole: Wydawnictwo Wydziału teologicznego uO 2014, 
s. 83-91.

19 Nieco inaczej interpretuje to cytująca Hannę krall J. preizner, Kamienie na macewie, s. 348n., 
pisząc o gotowości księdza do faktycznego udzielenia chrztu.
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2. FiLMOWe kONtekSty

Filmów o ratowaniu (lub jego odmowie) Żydów podczas okupacji zrealizowano 
znacznie więcej, lecz brakuje w nich metafizycznej tęsknoty wyrażanej w Dekalogu . 
kilka lat przed kieślowskim robert enrico nakręcił Wszystkich, których kochałem 
(Au nom de tous les miens, 1983), opartą na faktach opowieść o losach Martina 
Graya, polskiego ocaleńca z Holokaustu. Jednym z najbardziej wstrząsających 
utworów jest dokumentalny film pawła łozińskiego Miejsce urodzenia (1992). Bo-
haterem tej opowieści jest Henryk Grynberg, który wraz z matką ocalał z Zagłady, 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych i po latach wrócił do radoszyny, rodzinnej 
wsi na Mazowszu, by wyjaśnić śmierć ojca. W poszukiwaniach towarzyszy mu 
kamera. Grynberg poznaje szczegóły śmierci 2-letniego braciszka, zastrzelonego 
przez Niemca, w końcu szczątkowe informacje, wydobywane zza zasłony milcze-
nia, pozwalają się dowiedzieć, kto z dawnych sąsiadów zamordował ojca i gdzie 
pochowano jego ciało. W rozkopywanej, błotnistej ziemi najpierw udaje się znaleźć 
butelkę na mleko, zapamiętaną przez Henryka Grynberga, bo to w niej co wieczór 
ojciec przynosił mleko, by nakarmić dzieci. W końcu bohater filmu staje nad 
miejscem, które przez pół wieku było nieoznaczonym grobem, trzymając w dłoni 
wyciągniętą z ziemi czaszkę.

Jedni odmawiali pomocy potrzebującym, inni ich ratowali. Ocalonym z Zagłady 
jest ks. romuald Jakub Weksler-Waszkinel, którego losy przedstawia dokument 
Grzegorza Linkowskiego: ...Wpisany w gwiazdę Dawida krzyż (1997). Opowieść 
bohatera filmu przypomina, w jaki sposób został uratowany przed likwidacją pod-
wileńskiego getta, w którym urodził się w 1943 roku: jego matka Batia Weksler 
zapukała do domu katolickiej rodziny, błagając emilię Waszkinel: „pani wierzy 
w Jezusa, który był Żydem. Niech pani ratuje to żydowskie niemowlę w imię 
tego, w którego pani wierzy. kiedyś, jak dorośnie, zostanie księdzem”20. O swoim 
pochodzeniu ks. Weksler-Waszkinel dowiedział się od przybranej matki jako doj-
rzały człowiek, 12 lat po przyjęciu święceń kapłańskich. W zrealizowanym kilka 
lat później dokumencie Marsz żywych (2003) Grzegorz Linkowski, rejestrując na 
terenie obozu auschwitz spotkanie ks. Wekslera-Waszkinela i Martina Bormanna 
juniora, syna nazistowskiego zbrodniarza, stawia jednak pytania ogromnej wagi: 
„autor nie nadużywa efektów kontrapunktowych – raczej logicznie porządkuje 
wątki, powracające w spowiedzi obu protagonistów: jak mogło dojść do Zagłady 
w chrześcijańskiej europie? Do jakiego Boga modlili się chrześcijanie, gdy w tych 
lasach mordowano ludzi? co robili kapelani w Wehrmachcie?”21. te filmy doku-
mentalne są dojrzalsze od późniejszego, inspirowanego Grossem i historią Jedwab-

20 M. Lebecka, ...Wpisany w gwiazdę Dawida krzyż, w: M. Lis, a. Garbicz (red.), Światowa 
encyklopedia filmu religijnego, kraków: Biały kruk 2007, s. 586.

21 taż, Marsz żywych, w: tamże, s. 304.
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nego Pokłosia (2012) w reżyserii Władysława pasikowskiego, który wybrał formę 
thrillera, gdzie mimo rażących przerysowań i mało prawdopodobnych wątków, 
pokazuje dramat chrześcijaństwa niezakorzenionego, winy nieodpokutowanej: 
„Wieś z filmu pasikowskiego nie jest zatem chrześcijańska, kościół z przesłaniem 
ewangelicznym nie dotarł do mieszkańców. Nie potrafił, nie mógł, nie chciał? Widzi 
to proboszcz, który chroni braci przed linczem. poniósł klęskę, a przecież był w tej 
wsi trzydzieści lat. Grzech antysemityzmu prowadzący do niewyobrażalnej zbrodni, 
wypieranej z sumień przez ponad pół wieku, bo przecież trzeba było jakoś żyć, 
spowodował, że wiara mieszkańców zamieniła się w nic nieznaczący formalizm”22 . 
O czymś podobnym mówi Ida (reż. paweł pawlikowski, 2013), film uznawany za 
kontrowersyjny, choć przecież wyróżniony m.in. nagrodami jury ekumenicznego 
na Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Filmowym (2013), katolickiego 
Stowarzyszenia komunikacji Społecznej SiGNiS dla najlepszego europejskiego 
filmu roku 201423, a w końcu Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego 
(2015). Nie do końca jest prawdą to, że pawlikowski „pokazuje bolesne, ciągle 
stanowiące tabu, karty najnowszej historii polski: udział polaków w zagładzie 
Żydów (i uwłaszczenie polskiej biedoty na majątku trochę zamożniejszych żydow-
skich sąsiadów)”24. tytułowa bohaterka zawdzięcza przecież swoje życie siostrom 
zakonnym, które przyjęły i wychowały – mimo podjętego ryzyka – żydowską 
dziewczynkę.

Można zadać tu pytanie o brak wiedzy ratowanego dziecka na temat własnej 
tożsamości: dramatycznie stawia tę kwestię film Dzieci Ireny Sendlerowej (The 
Courageous Heart of Irena Sendler, reż. John kent Harrison, 2009), przybliżający 
wojenną działalność zapomnianej przez długie lata bohaterskiej polki. W jednej 
ze scen rodzice nie zgadzają się na zacieranie tożsamości swych dzieci ani na ich 
rozdzielenie, co jest jednak wymogiem bezpieczeństwa; wkrótce wszyscy giną 
z rąk Niemców. klasztory, podobnie jak w Idzie i Joannie (reż. Feliks Falk, 2010), 
stają się miejscami ratunku zagrożonego życia dzieci, mimo strachu i obaw. Joanna 
zasługuje zresztą na szczególną uwagę. tytułowa bohaterka to samotna kobieta, 
która za sprawą splotu okoliczności – bo przecież tego nie planowała – bierze do 
swojego mieszkania znalezioną w kościele 7-letnią różę, której mamę zabrali 
Niemcy. kobieta nie może liczyć na nikogo, za sprawą donosów niemiecki oficer 
odkrywa dziecko, ale za cenę milczenia wykorzystuje Joannę seksualnie. Gdy 
Niemiec wyjeżdża z krakowa, Joanna zaczyna być podejrzewana o kolaborację 
i zdradę. W końcu, zrozpaczona, oddaje różę do klasztoru, sama zaś wyjeżdża 
w góry: znika, podążając ośnieżoną granią, gdzieś we mgle. Nie jest to – jak chciał-
by widzieć ks. andrzej Luter – zniknięcie „na horyzoncie jak wolny człowiek”25 . 

22 a. Luter, Pokłosie, „kino” 11 (2012), s. 66.
23 J. McDonnell, SIGNIS Prize for Best European Film 2014, „SiGNiS Media” 1 (2015), s. 18.
24 J. Majmurek, Ida, „kino” 10 (2013), s. 71.
25 a. Luter, Joanna, „kino” 12 (2010), s. 72.
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Zakończenie filmu przywodzi raczej na myśl niedopowiedziany, choć przecież 
tragiczny, finał Korczaka (reż. andrzej Wajda, 1990) czy Ludzi Boga (Des Hommes 
et des dieux, reż. Xavier Beauvois, 2010), których bohaterowie znikają we mgle, 
symbolizującej ich śmierć.

Nie brakuje także w ostatnich latach filmów, które na nowo opowiadają o Za-
gładzie, pokazując polaków (identyfikowanych jednoznacznie jako katolików) 
ratujących Żydów: to zarówno W ciemności (2011) agnieszki Holland, jak i zain-
spirowany prozą Hanny krall film Jana Jakuba kolskiego Daleko od okna (2000) 
o Barbarze i Janie (malarzu religijnych obrazów), małżeństwie, które przechowuje 
Żydówkę reginę podczas wojny. kobieta po jakimś czasie rodzi dziecko, które 
małżonkowie traktują jak własne (Barbara wcześniej pozoruje ciążę), odbierając 
je ostatecznie reginie. Jak ocenia agnieszka Morstin-popławska, film „nie jest 
jedną z wielu prób ukazania stosunków polsko-żydowskich podczas wojny. Jego 
istotna wartość to analiza sytuacji ukrywania Żydówki jako pogłębionego psycho-
logicznego dramatu rozgrywającego się między trojgiem ludzi. O ile motywacją 
Jana jest niesienie pomocy, o tyle dla jego żony stawką w grze o życie reginy 
jest jej dziecko”26. Zupełnie inaczej pomoc świadczoną ukrywającym się Żydom 
przedstawił rafał Wieczyński w filmie dokumentalnym Świat Józefa (2010). tu 
konsekwencją udzielenia pomocy stała się śmierć 9-osobowej rodziny ulmów 
z podkarpackiej Markowej, zdradzonych przez polskiego policjanta.

kolejne filmy o skomplikowanych losach ratujących i ratowanych wciąż po-
wstają: niedawno swoje kinowe premiery miały filmy Sprawiedliwy (reż. Michał 
Szczerbic, 2015) i Letnie przesilenie (reż. Michał rogalski, 2014). O polakach 
ratujących Żydów opowiadają serial telewizyjny Sprawiedliwi (reż. Waldemar 
krzystek, 200927) i film dokumentalny Stella (reż. Maciej pawlicki, 2015), któ-
rego bohaterką jest Stella Zylbersztajn tzur, ocalona dzięki ponad dwudziestu 
polskim rodzinom z okolic łosic. Bohaterka – narratorka filmu – wspomina, jak 
w czasie wojny postawiła pytanie o Boga: z żalem mówi, że w rodzinnym domu 
nikt nie przekazał jej wiary, odnalazła ją w kościele katolickim, a gdy po wojnie 
wyjechała do izraela, wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru, z którego jednak po 
kilku latach musiała odejść.

*

twórcy filmów włączają kamerę, by opowiedzieć ważne dla nich i dla widzów 
historie. Wciąż powracają w nich tematy, które można odnaleźć w Dekalogu VIII 

26 a. Morstin-popławska, Daleko od okna, w: M. Lis, a. Garbicz (red.), Światowa encyklopedia 
filmu religijnego, s. 99.

27 Zupełnie inną optykę przyjmuje serial Nasze matki, nasi ojcowie (Unsere Mütter, unsere Väter, 
reż. philipp kadelbach, 2013), usprawiedliwiając Niemców, a winą obarczając m.in. polaków.
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krzysztofa kieślowskiego: odwagi i tchórzostwa, zaangażowania i obojętności, 
zmowy milczenia i zgody na współudział w złu, tożsamości, pytań o Boga i sens 
wiary w rozpadającym się świecie, odpowiedzialności we własnym sumieniu i przed 
innymi. centralną wartością, jaką kieślowski postawił w „rozpisanym na obrazy 
i zdarzenia traktacie religijno-filozoficznym”28, był wymóg prawdy: rozpoznanie 
rzeczywistości, zdemaskowanie kłamstw, uznanie winy i odpowiedzialności także 
za to, że „chrześcijaństwo zawiodło oczekiwania ludzi w epoce Szoah”29, jest nie-
zbędnym warunkiem pojednania i przebaczenia. Dekalog VIII nakazuje przejąć się 
losem jednego człowieka: w momencie cierpienia, samotności, zagrożenia to on 
jest najważniejszy, a będący obok stają się za niego odpowiedzialni, także przed 
Bogiem.

pisanie o filmach powinno więc się stawać także zadaniem teologów30, dostrze-
gających w ekranowych wypowiedziach „niedyplomowanych teologów”, którymi 
bywają artyści, również stojący z dala od kościoła, ważne społecznie głosy na 
temat chrześcijaństwa, duchowości i Boga, współczesną audiowizualną teodyceę 
lub oskarżenia. Wyrażał to m.in. Jan paweł ii w Liście do artystów: „Nawet wów-
czas, gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje 
najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem 
powszechnego oczekiwania na odkupienie”31 .

Holocaust, Dekalog i kieślowski

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

pośród filmów podejmujących tematykę Zagłady oraz obojętności (a nawet współwiny 
polaków) na los Żydów, ważne znaczenie ma Dekalog VIII (1988) krzysztofa kieślow-
skiego. Jego pierwszoplanowymi postaciami są elżbieta, której jako żydowskiemu dziecku 
Zofia, obecnie profesor etyki, odmówiła ratunku podczas wojny pod pretekstem zawartego 
w Dekalogu zakazu kłamstwa. ich rozmowa po czterech dziesięcioleciach, pozwalająca na 
poznanie prawdy o motywach postępowania, prowadzi do pojednania opartego na przeba-
czeniu. kieślowski w swoim filmie wprowadza również wątek teologiczny, stawiając pytanie 
o istnienie Boga. Oprócz utworu kieślowskiego, tematyka pomocy udzielanej Żydom, ale 
również obojętności, a nawet współodpowiedzialności polaków wobec Zagłady, obecna 
jest w licznych polskich filmach fabularnych i dokumentalnych. Wątkiem, który w nich 

28 k. Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony, s. 66.
29 J. preizner, Kamienie na macewie, s. 356.
30 O potrzebie takiego podejścia zob. M. Lis, Biblia w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego 

i milczenie teologów, w: S. Szymik (red.), Biblia kodem kulturowym Europy, Lublin: Wydawnictwo 
kuL 2013, s. 239-247.

31 Jan paweł ii, List do artystów, nr 10, Wrocław: tuM Wydawnictwo Wrocławskiej księgarni 
archidiecezjalnej 2005.
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powraca, jest także rola ludzi wierzących, którzy nie zawsze potrafili sprostać wymogom 
sumienia i wiary.

Słowa kluczowe: krzysztof kieślowski, film, Zagłada, kościół.

Holocaust, Decalogue and kieślowski

S u m m a r y

among films on the Holocaust and indifference (or guilt) of poles to the destiny of 
Jews, the Decalogue, eight (1988) by krzysztof kieślowski has a special place. its main 
protagonists are elżbieta, who as a Jewish girl during the World War ii was refused to be 
saved by Zofia, now a professor of ethics, on the pretext of the Decalogue’s prohibition of 
lying. their encounter after four decennia, allows us to know the truth about their past, and 
to offer and accept forgiveness. kieślowski in his film introduces also a theological motive 
of God’s existence. Other film directors in numerous feature and documentary films also 
approached the matter of help offered to Jews, but also of indifference, or even responsibility 
of poles for the Holocaust. a constant element is also the role of christians who haven’t 
ever responded correctly to exigencies of their consciences and faith.

Keywords: krzysztof kieślowski, Film, Holocaust, church.

Holocaust, Dekalog und kieślowski

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

unter den Filmen, welche die thematik der Vernichtung und Gleichgültigkeit (oder 
sogar der Mitschuld der polen) gegenüber dem Schicksal der Juden zum thema haben, 
hat der Dekalog, osiem [Dekalog, acht] (1988) von krzysztof kieślowski eine wichtige 
Bedeutung. Die Hauptfiguren sind hier elżbieta, ehemals ein jüdisches kind, dem die andere 
Hauptfigur – Zofia (heute professorin für ethik) während des krieges ihre Hilfe verweigert 
hat, unter dem Vorwand des im Dekalog enthaltenen Verbotes der Lüge. ihr Gespräch nach 
vier Jahrzehnten, in dem die Wahrheit über die Motive der damaligen entscheidungen 
erkannt werden konnten, führt zur Vergebung und letztendlich zur Versöhnung. in seinem 
Film führt kieślowski auch ein theologisches Motiv ein, indem er die Frage nach Gott 
stellt. Neben diesem Werk, ist das thema der Hilfe für die Juden, aber auch der Gleichgül-
tigkeit oder sogar der Mitschuld der polen an ihrer Vernichtung gegenwärtig, und das in 
zahlreichen anderen polnischen Spielfilmen und Dokumentationen. Das Motiv, das darin 
immer wieder zurückkehrt, ist auch die rolle der glaubenden Menschen, die nicht immer 
den Herausforderungen des Gewissens und des Glaubens standhielten.

Schlüsselworte: krzysztof kieślowski, Film, Vernichtung, kirche.
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“HOW JeWS See JeSuS”:
cHriStiaN reFereNceS iN aMOS OZ’S NOVeL JUDAS

in 2014 the prominent and internationally known israeli novelist amos Oz1 
published a successful book, which raised interesting reflections about the chris-
tian-Jewish relations. Judas2 tells the story of a young student from Jerusalem whose 
research focuses on “the way Jews deal with the christian History and Jesus”.

until the early decades of the twentieth century christianity has been the subject 
of several controversial books written by Jewish authors. these works emerged 
in the european diaspora where Jews represented a religious, social and cultural 
minority; as a consequence, they usually expressed the need to defend Judaism and 
its values from the danger of anti-Semitic propaganda. this situation changed by 
the end of the Second World War when an increasing number of thinkers devoted 
their attention to the figure of Jesus and to the relations between christian and Jews 
trying to promote a mutual understanding. in 1948 the French historian Jules isaac 
published his volume Jesus and Israel, one of the first books that deeply analyses 
the christians-Jewish relations. after the Second Vatican council, a great series 
of publications concerning the same topic appeared: Jesus My Brother (1967) by 
Shalom Ben chorin, Jesus (1969) and The Last Days of Jesus in Jerusalem (1980) 
by David Flusser, The Rabbi from Nazareth (1974) and Joseph’son? (1976) by 
pinchas Lapide3 .

the intent of this article is to focus on christian elements as portrayed in israeli 
fiction, with particular reference to Oz’s last novel. i will take literary creation in 

1 amos Oz is one of the most known contemporary israeli authors. He was born in Jerusalem 
in 1939 but moved to the kibbutz Hulda at age 15 where he worked in agriculture. His parents were 
both Zionists who migrated to palestine from eastern europe. Since 1986 Oz lives in arad, in the 
Negev desert, and teaches at Ben-Gurion university. Oz has published novels, short stories, essays, 
and books for children and youth and numerous articles about the israeli-arab conflict. He is one of 
the leading figures in the peace Now movement. Oz has received many honours and awards and his 
work has been published in more than fifty countries.

2 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda (the Gospel according to Judas), Jerusalem: keter 2014. 
english edition: Judas, London: chatto & Windus 2016.

3 J. Sievers, Gesù di Nazareth visto da scrittori ebrei del XX secolo, “tertium millennium”, 
November (1997), pp. 48-53.
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order to investigate the Jewish approach to christianity focusing on the following 
questions: How do Jewish authors deal with it? What is their attitude towards Jesus? 
are christian components just part of their creative production or do they express 
their own experience?

Since the beginning of Modern Hebrew literature4, writers of fiction didn’t show 
a great interest towards christianity. their main concern was to revive Hebrew 
Language and to promote a national identity among the Jewish people. Sometimes 
christian characters appeared in their literary works, often with a very marginal 
role, but the theological and spiritual aspects were completely ignored5. However, 
starting from 1920s, many Jewish intellectuals, who then became the cultural leaders 
of pre-State israel, turned their attention to christianity. important authors of the 
time, such as uri Zvi Greenberg6 and Hayyim Brenner7, showed a great interest for 
the figure of Jesus and his message. in most cases, they absorbed christian ideas and 
symbols through the influence they received from russian literature that actually 
represented their main contact with non-Jewish culture8. Other examples can be 
found in the Hebrew poetry, which emerged in the same period9 .

in the late forties the israeli Nobel prize S.y. agnon10 started to write Shira11, 
one of his greatest novel. throughout his life, the writer was able to complete and 

4 the reference is to authors who started to revive literature in Hebrew language from the late 
eighteenth century. See r. alter, The Invention of Hebrew Prose, Seattle: university of Washington 
press 1988. this article does not include yiddish writers. For an examinations of both Hebrew and 
yiddish authors who wrote on the topic see H. Bar-yosef, Jewish-Christian Relations in Modern 
Hebrew and Yiddish Literature: A Preliminary Sketch, in: e. kessler and M. J. Wright (eds.), Themes 
in Jewish-Christian Relations, cambridge: Orchard academic 2005, pp. 109-150.

5 H. Bar-yosef, Jewish-Christian Relations in Modern Hebrew and Yiddish Literature: A 
Preliminary Sketch .

6 uri Zvi Greenberg (1896-1981) was an israeli poet and intellectual who immigrated to pal-
estine from Galicia in 1923. For the christian references in his works see: N.H. rosenblum, Ha-’an-
titetiut ha-te’ologit-historit she-ba-natsrut Be-shirat Uri Zvi Greenberg (the theological-Historical 
christian antithesis in uri Zvi Greenber’s poetry), “prakim” 4, (1966), pp. 263 – 320.

7 yosef Hayyim Brenner (1881-1921) was a russian born writer. He immigrated to palestine 
in 1909 and was considered one of the founding fathers of the Hebrew Literature. He wrote about 
the issue of christianity in several articles and essays he published during his short life.

8 H. Bar-yosef, Jewish-Christian Relations in Modern Hebrew and Yiddish Literature: 
A Preliminary Sketch .

9 r. kartun-Blum, Ma atem hoshvim – she’ani Elohim? Bein shirato shel Natan Zach la-brit 
ha-hadasha (What do you think – that i am god? N. Zach’s poetry and the New testament), “keshet 
ha-hadasha”3 (Spring 2003).

10 Winner of the Noble prize in Literature in 1966, S.y. agnon (1888-1970) is among the most 
popular Hebrew authors of all the time. He was born as Shmuel yosef czaczkes in Buczacz (Galicia) 
to a family, which was both traditional and modern. His father was very religious while his mother 
used to teach him european Literature. agnon began to write in both Hebrew and yiddish at the 
age of eight and started to publish when he was fifteen. He left Buczacz in January 1907 for Jaffa 
and stopped writing in yiddish. By that time, he had published around seventy pieces in Hebrew 
and yiddish. in 1908 he published his first story in Eretz Israel, Agunot (Forsaken Souls), using the 
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publish11only a few chapters of the book, before deciding to abandon it once he 
became ill . the unfinished text was then partially completed and published by the 
author’s daughter in 197112, one year after his death. Shira was particularly appre-
ciated and became a very popular reading. the story takes place in Jerusalem in 
the 30’s, during the arab riots. the protagonist is Manfred Hebrst, a middle-aged 
lecturer of Byzantine History at the Hebrew university. immigrated to palestine 
from Germany, he is married to Henrietta but his familiar life, as well as his aca-
demic carrier, has become too much boring. He has only one refuge: to spend days 
and nights wandering in the streets of Jerusalem searching for Shira, the charming 
nurse he met at a hospital years before. the references to christianity emerge 
through the main character’s field of study, which focuses on the burial practices of 
the poor during the Byzantium empire and among the church fathers. in particular, 
the interest in christian religion is witnessed by professor Herbst’s attraction to 
monastic life, defined as an escape from the existential questions that torment the 
different characters of the novels. agnon seems to intersect christian and Jewish 
elements when talking about monasticism, which is often related and equated to 
the essean ethos13. christian asceticism and spirituality are considered a form of 
change for a better and more ethical life. For this reason they represent a threat for 
Jewish Nationalism as demonstrated in the novel by the case of priest Shikerson, a 
Jewish apostate, who decided to convert to christianity because he disapproves the 
concept of “the chosen people”, which he believes to be an anti-ethical principle.

agnon’s interest towards christianity is also reflected in another story, In Mr 
Lublin’s Shop14, a sort of autobiographical tale portraying the life of the author 
while living in Leipzig during World War i. in the German city he used to meet 
four old christians who inhabited his neighbourhood. these characters seem to 
have a mythological dimension and share with agnon the Old testament values. 

pseudonym agnon, which then became his official family name. in 1913 he left eretz israel for Ger-
many where he married esther Marx from which he had two children. agnon first worked as private 
teacher and editor but after the fortunate meeting with a wealthy Jewish businessman, the publisher 
Zalman Schocken, he could devote all his time to the literary career. He became a member of a circle 
of Hebrew writers in Hamburg and collaborated with Martin Buber on a collection of Hassidic stories. 
in 1924 because of a fire that burnt his home, all his books and manuscripts were destroyed. He then 
returned to Jerusalem where he lived until his death in 1970. Several of his works were published 
posthumously. in addition to the 1966 Nobel prize for Literature agnon received numerous literary 
awards, including the israel prize. His works influenced almost all the later generations of Hebrew 
authors.

11 S.y. agnon, Shira, Jerusalem: Schocken 1971. english edition: Shira, New york: Syracuse 
university press, 1996.

12 the original Hebrew version was edited by agnon’s daughter, emunah yaron, including two 
very different endings written by the author .

13 H. Weiss, Notes on Christians and Christianity in Agnon’s writings in: M. poorthuis, 
J. Schwartz and J. turner (eds.), Interactions between Judaism and Christianity, in History, Religion, 
Art and Literature, Leiden and Boston: Brill 2009, pp. 511-526.

14 S.y. agnon, Be-hanuto shel Mar Lublin (In Mr. Lublin’s Shop), Jerusalem: Schocken 1974.
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Despite his estimations of christian norms and devoutness, his literary production 
also includes some negative notes. in his early writing, which focused mainly on 
the polish history, agnon reports several episodes, which describe the contrasts and 
fights between christians and Jews. as a young writer, he turned his attention to the 
blood libels, which had characterized Jewish life in poland since the Middle ages15 .

His controversial and changing attitude towards christianity can be certainly 
ascribed to the author’s personal experience: before arriving to palestine in 1913, 
agnon spent most of his life in europe and, although he grew up in a very religious 
and traditional environment, he was deeply influenced by his mother’s assimilation-
ist tendencies, which included a very close contact with non-Jewish cultures. as in 
the case of his contemporaries, he was fascinated by christianity and tried to explore 
its tradition by the point of view of a Jew living in christian lands. this is the most 
important aspect we should consider once dealing with Jewish-christian relations.

On the contrary, turning our attention to the first generations of native israeli 
writers, we notice that only few of them have shown a real curiosity for christian-
ity. Despite the presence of the local christian community, contacts between Jews 
and christians received less attention in israeli literature. the general tendency, 
especially during the early decades of the State, was to ignore non-Jewish elements 
in order to foster a unique “national identity”16. One of the few exceptions is the 
novel by yigal Mossinson17 Judas Iscariot18 (1962), in which the author describes 
early christianity as an anti-roman underground organisation and criticizes the 
apostles for having rejected Jesus’s original message. Sporadic references to chris-
tianity appear in some popular contemporary israeli novels: the fascinating figure 
of theodora, a catholic nun, who arrived to Jerusalem against her will and stayed in 
a convent for more than fifty years, is portrayed by David Grossman19 in Someone 

15 H. Weiss, Notes on Christians and Christianity in Agnon’s writings. another reference appears 
in his volume Only Yesterday, where a kind christian man saves the protagonist from starvation. 
this great story is about a young Jew who leaves his little shtetl to reach the Land of israel during 
the second wave of migration, which took place between 1904-1914. See B. Harshav, The Crisis 
of Jewish Identity, S. Y. Agnon’s Only yesterday da B. Harshav, The polyphony of Jewish Culture, 
Stanford: Stanford university press 2007, pp. 41-60.

16 i. even-Zohar, The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine: 1882-1948, in: 
a. Sahpira, Essential Papers on Zionism, London: Sphere Books 1971, pp. 727-744.

17 yigal Mossinson (1917-1994) was one of the great israeli writers in the early years after the 
foundation of the State. During his career, he wrote successful novels, plays and adventure books for 
the youth.

18 y. Mossinson, Yehuda ’ish Krayot (Judas Iscariot), tel aviv: am Oved 1963.
19 David Grossman is a leading israeli novelist, born in 1954 in Jerusalem. He studied philosophy 

and drama at the Hebrew university of Jerusalem, and later worked as an editor and broadcaster at 
israel radio. Grossman has written novels, short stories and novellas, drama, and a number of books 
for children and youth. He has also published several books of non-fiction, including writings on the 
israeli-palestinian conflict. His books have been published in thirty-five languages.
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to Run With20 (2000); another example is found in Spanish Charity21(2011), written 
by the great novelist a.B. yehoshua22, which describes the story of an aging israeli 
film director, partially set in Santiago de compostela. the suggestive Spanish pil-
grimage city becomes the background of an intrigued and original book.

With his latest novel, amos Oz takes a step forward and place, for the first 
time, Jewish-christian relations at the centre of the plot. the story of Judas is set 
in Jerusalem between the end of 1959 and the beginning of 1960. Shmuel asch, 
the young protagonist, is a doctoral student at the Hebrew university of Jerusalem. 
after his father’s loss of job and the abandonment of his girlfriend yardena, he 
decides to give up to his studies and interrupt his dissertation. While pondering to 
leave Jerusalem, Shmuel sees a job announcement at the university cafeteria: an 
old and very cultured man is searching for someone who can keep him company 
during the afternoon hours in exchange of housing and a modest salary. So he arrives 
at the house of Gershom Wald, a seventy-year-old man who lives together with a 
strange and very fascinating young lady, atalia abravanel – who he discovers to 
be Mr. Wald’s daughter-in-law. Shmuel moves to the attic of their house and starts 
living a very solitary and lonely existence. He experiences a gradual detachment 
from his family and friends while trying to find out atalia and Mr. Wald’s secrets. 
through the dialogue of the protagonist with the different characters, in particular 
during the afternoon talks to Mr. Wald, Shmuel reveals the intent and details of his 
doctoral thesis: to analyse how Jews perceived Jesus.

Showing an accurate knowledge of references and sources, Oz offers the reader 
the chance to explore the attitude of Jewish authors and thinkers towards christianity 
throughout the ages. Shmuel’s research starts from the ancient times: he quotes 
passages from talmud, Joseph Flavius, the sage Shimon Ben azai, he exposes the 
many controversial tales dating back to Middle ages, legends and writings from 
different historical and geographical backgrounds. the protagonist points out that 
most of Jewish sources mention Jesus in negative terms, focusing on a number of 
clichés which have been dominant during the centuries and that “are still heard in 
the university corridors23”. Jesus is described as a false prophet, an idolater devoted 
to sorcery, an illegitimate son or a subversive character who tried to bring uprisings 

20 D. Grossman, Mishehu larutz ’ito, tel aviv: Ha-kibbutz ha-meuhad 2000. english edition: 
Someone to Run With, London: Bloomsbury 2003.

21 a.B. yehoshua, Hesed sfaradi (Spanish charity), tel aviv: Ha-kibbutz ha-meuhad 2011. 
english edition: The Retrospective, London: Halban 2013.

22 a.B. yehoshua was born in 1936, in a Sephardi family living in Jerusalem from five gener-
ations. after studying Hebrew literature and philosophy at the Hebrew university of Jerusalem, he 
started a teaching career. From 1963 to 1967, he lived and taught in paris, and since 1972, he has 
taught Hebrew and comparative literature at Haifa university. yehoshua has published novels, short 
stories, plays and essays and is one of the best internationally known israeli authors. He has received 
many literary prizes both in israel and abroad. His novel Five Seasons was selected as one of the ten 
most important books since the creation of the State of israel.

23 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 51.
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in the society. Mr. Wald, Shmuel’s main interlocutor, refuses to listen to what he 
calls “horrible tales”. according to his opinions, these polemic texts circulated in 
time of persecutions, whenever Jews were subjected to oppressions by christian 
authorities or perceived the christian religion as a danger for their faith. He even 
compares the terrible prejudices against Jesus to defamations against Jews and 
Judaism, referring to them as “dirty insults24”. Both Shmuel and Mr. Wald agree 
that Jewish scholars who examined the issues of christianity, focused their atten-
tion on futile details, trying to demonstrate that Jesus was born from his mother’s 
adultery or contesting the story of his crucifixion. instead, they all failed to deal 
with the most essential questions, the real meaning of his message, that is, uni-
versal love: “is it possible to love everyone?” asks Mr. Wald “is it really possible 
that everyone with no exception love everyone and all the time with no exception? 
Did Jesus always love everyone? Did he really love the money changers at the 
temple doors, while he was caught by anger, jumped on their stands and turned 
them upside down furiously? …yes, that’s the way one should discuss with Jesus 
the Nazarene25”. Shmuel too is surprised to verify that most of Jews persisted in 
denying his unnatural birth, his death and miracles while completely ignoring the 
spiritual and moral meanings of his teachings. that’s why all their polemics should 
be considered worthless and without any fundaments. When telling atalia about 
a discussion between ramban26 and a Jew converted to christianity, which took 
place in the Xiii century, he says: “this reasoning does not convince me because 
it is not related to the real message, Jesus’s massage, the message of universal 
love, forgiveness, kindness and mercy27”. reflecting on the different positions he 
explores in his research, Shmuel notices that while Jews always evidenced Jesus’s 
Jewishness, christians seems to forget completely that Jesus was first of all a Jew 
who never rejected his faith28. He definitely considers him as a sort of “reformed 
Jew” who didn’t come to create a new religion but to restore the authentic values 
of Judaism, to free it from all the superfluous rituals, which had been imposed by 
the sacerdotal class. When asked about his personal view, Shmuel relates to Jesus 
with very remarkable words: “i am an atheist….i do not believe even for a moment 
that Jesus was God or the son of God. yet, i love him29.”

Shmuel’s encounter with christianity took place when he first read the New 
testament at the age of 15. Since then he was particular fascinated by the one he 
believed to be the most loyal and devout of his disciples: Judas. the apostle, that in 

24 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 75.
25 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 75.
26 Moshe Ben Nahman was born in Gerona, Spain, in 1194. known also as Nahmanides, he was 

a rabbi, philosopher and doctor, considered one of the most important Jewish sage of all the time.
27 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 124.
28 this is the main issue that occupied the debate of modern Jewish thinkers on Jesus. See 

J. Sievers, Gesù di Nazareth visto da scrittori ebrei del XX secolo .
29 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 131.
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christian world became the emblem of Jews and the symbol of a “traitor” that led 
Jesus to the cross, is never mentioned in the Jewish sources dealing with christianity. 
Why didn’t Jews even say a word about him? Why did no one devote his attention 
to the role he had in Jesus’s life? according to Shmuel’s personal perception, Ju-
das’s figure has been misunderstood throughout the ages and this has been one of 
the main causes of the hostile relations between christians and Jews as in the past 
as in the present. He wants to demonstrate that his betrayal was necessary for the 
birth of christianity: “in fact” he states, “without him no crucifixion would have 
happened and without crucifixion christianity would have never existed30”. this 
idea emerges in the controversial text, known as “the gospel of Judas31”, which is 
actually the same title chosen for the original Hebrew edition of Oz’s novel. the 
apocryphal gospel reports a dialogue between Jesus and his disciples, recently re-
constructed by the experts, which clearly evidences that the apostle from kerioth 
was the only one who really understand Jesus’s message. according to this tale, 
his betrayal was actually a result of Jesus’s request, because he needed his help in 
order to accomplish the mission to redeem the mankind through his death. in fact, 
the gnostic adepts, then condemned by the church fathers, believed that Jesus had 
to be freed from his body to reveal his divine nature. although not excluding that 
Oz is familiar with the gnostic tradition32, his hero builds the defence of Judas’s 
betrayal with “more concrete proofs”. First of all he highlights that Judas was the 
only apostle coming from Judea, the only acculturated Jew. Being a Sadducee and 
a clever and wise man, he was chosen from the sacerdotal class to verify if Jesus 
really made miracles and prodigies and had to be considered a danger for Judaism 
or simply one of the many preachers of the area. therefore Judas approached Jesus 
pretending to be one of his disciples but was then so impressed by his teaching, 
by his humility and empathy towards the mankind, that he ended up to become his 
most devout disciple. in Shmuel’s opinion, he was the first one to believe in the 
divine nature of Jesus and he wanted him to show his prodigies to the rest of the 
world. For this reason he tried to convince Jesus to go to Jerusalem. But the teacher 
was uncertain and afraid; he felt that something terrible was going to happen. Ju-
das thought then to organize Jesus’s arrest and push him to crucifixion corrupting 
members of the sacerdotal class. Oz devotes a touching chapter of his book to the 
narration of Jesus’s last hours and the consequent Judas’s end. Shmuel points out 
that the apostle, who came from a very reach family, did not need the thirty dinars 
he received in exchange of the betrayal. When he sent Jesus to the roman author-
ities he was sure that another miracle would have happened, that he would have 
got down from the cross and showed the world he was the Messiah. at the moment 

30 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 88.
31 probably dating back to the second century ce, the gospel was reconstructed starting from 

a manuscript in coptic language discovered in Minya (egypt) in 1978 and published in 2006.
32 D. Neuhaus, Ma pesher kol ha-bgidot be-sifro shel Amos Oz (The Meaning of Betrayals in 

Amos Oz’s book), “Haaretz” November 28 (2014).
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of his death, the apostle was caught by regret and despair. So he decided to hang 
himself at the same fig tree that some time before Jesus had cursed because there 
was no fruit on it. Shmuel writes: “Why has no believer wondered how a man, 
who sold his teacher for the miserable amount of thirty dinars, soon after Jesus’s 
death decide to kill himself for the pain33? the protagonist underlines that Judas’s 
death was another proof that he really believed in the Messiah and perceived his 
human death on the cross as a betrayal of the teacher towards his disciples. that’s 
why he chose to die with Jesus, becoming the only christian who didn’t survive 
his death. in that moment, he really betrayed his teacher, in that moment for the 
first time Judas lost his faith34 .

When starting to read the narration of Oz’s novel the first question that comes 
to mind is: why does a Jewish author feel the need to turn his attention to the man 
who is considered the archetype of the traitor in the christian tradition? is it just a 
fictional element or is there any particular meaning? as going on with the reading, 
one finds out that all the characters experience the “treachery”, which is actually the 
novel’s main subject. in showing the other face of the Judas, Oz wants to convince 
us that sometime betrayal is necessary for changing the course of history. this 
happened to Judas, to Jesus, who was a traitor for the Jews, and to many political 
leaders of our time. Oz quotes among the others: abraham Lincoln, charles De 
Gaulle, David Ben Gurion. they managed to do big things because they had the 
courage to betray their own people’s ideals. Mr. Wald says to Shmuel: “those 
people who have the courage to change are always considered traitors by those 
who are incapable of changing, those who are afraid, despise and don’t understand 
change35”. in that case he is referring to one of the mysterious character of the 
novel Shaltiel abravanel. He was a member of the Zionist executive committee 
the only one who opposed Ben Gurion’s decision to establish the State of israel, a 
traitor of his nation. according to Mr. Wald, Shaltiel was a dreamer, because like 
Jesus, he believed in universal love36. in another passage he states: “the world is 
crooked and sad, full of sorrows but every man who comes to redeem it immedi-
ately causes streams of blood37”. By exploring the theme of treachery, amos Oz 
looks at one of the key questions of his creative universe: israel’s existence. as 
many other israeli intellectuals, Oz is discussing the very meaning of the State, 
its foundation and the current conflict with the palestinians. the novel has then a 
precise political connotation, as the author stated in a number of interviews realized 
after the publication of the book.

comparing Judas to all the other israeli literary works which include christian 
references, we should highlight two main aspects: first of all, christianity is not just 

33 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 197.
34 D. Neuhaus, Ma pesher kol ha-bgidot be-sifro shel Amos Oz .
35 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 255.
36 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 254.
37 a. Oz, Ha-besora ‘al pi Yehuda, p. 76.
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a secondary element of the story but becomes part of the plot itself, secondly, until 
the publication of Judas there is no specific fictional work describing the historical 
Jesus, nor analyses the figure of Judas, a shared subject in both christian and Jewish 
traditions. Despite Judas is not properly a text on christianity and that religion is 
just the background on which Oz builds the story of his protagonist, we should 
emphasize that the author demonstrates a great ability to deal with a very delicate 
issue, which hasn’t been explored so much before in the israeli literary production.

in addition, we should point out that amos Oz is not new to this topic. One of 
his early stories The Trappist Monastery38 (1962), is set in Latrun where an israeli 
soldier is fighting near the convent and discovers the asceticism and the mysterious 
aspects of the monastic life. in Unto Death39 (1971) the author tells the adventure 
of a crusader, who arrives to Jerusalem trying to reach his quest for purity and 
death. christian references are also found in Oz’s memoirs In the Land of Israel40 
(1982), when he describes a visit with Father professor Marcel Dubois. in his au-
tobiographical novel, A Tale of Love and Darkness41, he remembers that his great 
uncle, Joseph klausner42 invites to consider Jesus a real Jew, to admire him because 
he came with the purpose of restoring the authentic biblical message43. klausner 
was a Jewish historian and a leading intellectual of pre-State israel. in 1922 he 
published his famous volume Jesus of Nazareth, one of the first book dedicated 
to Jesus’s Jewishness. although in Oz’s novel klausner is only quoted once, we 
cannot exclude the influence he had on the writer’s approach to the topic44 .

the increasing interest of Jews towards christianity, as reflected in Oz’s pro-
duction, can be certainly attributed to a general trend: many contemporary israeli 
authors have recently begun to explore christian religion and its traditions. the 
growing number of Jewish scholars, who devote their studies and research to 
“christian topics”, also witnesses this aspect.

in the latest years the dialogue between christians and Jews in israel have 
received a great attention and is now subject of many intellectual and academic 

38 a. Oz, Minzar ha-shatkanim (the trappist Monastery), Jerusalem: keter 2000.
39 a. Oz, ‘Ad mavet, Bnei Brak: Sifriat poalim 1971. english edition: Unto Death, New york: 

Harcourt Brace Jovanovich 1975.
40 a. Oz, Po ve-sham be-Eretz-Israel, tel aviv: am Oved 1983. english edition: In the Land 

of Israel, New york: Harcourt Brace Jovanovich 1983.
41 a. Oz, Sipur ‘al ’ahava ve-hosheh, Jerusalem: keter 2002. english edition: A Tale of Love 

and Darkness, London: chatto & Windus 2004.
42 Joseph Gedaliah klausner (1874–1958), was a Jewish historian and professor of Hebrew 

Literature. Born in Olkeniki, Lithuania, he moved with his family to Odessa where he started his 
activities in the Zionist movement. Later he decided to migrate to palestine and became one of the 
main local intellectual. He was also chief redactor of the Encyclopedia Hebraica. He devoted a great 
part of his studies to the topic of the Jewish identity and the relations with christians.

43 p. Stefani, La Lettura, “corriere della Sera”, November 9, (2014).
44 kartun-Blum r., Morris O., Natsrut u-bgida: siha ‘al ha-te‘uza ha-‘azuma shel Amos Oz 

(christianity and Betrayal: Dialogue on amos Oz’s Great courage), “Haaretz”, November 14 (2014).
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debates. Most Jews recognize that reading their tradition through the “strangers’ 
eyes” allows a better awareness of themselves. at this point, the analysis of their 
relationship with christians could be a precious tool in order to reflect on their own 
identity. perhaps, the publication of amos Oz’s Judas is a sign of an increasing 
openness to the dialogue and the interest it raised among the readers could foster 
a better mutual understanding.

“How Jews see Jesus”: 
christian references in amos Oz’s Novel Judas

S u m m a r y

the debate around the relations between christians and Jews has recently become one 
of the discussed issues in the cultural israeli world. this article examines the references 
to christianity and to Jesus in the contemporary israeli fiction. through the analysis of 
some literary works produced by the best-know israeli writers, we will try to describe the 
way the authors deal with christian elements and explore their personal considerations. 
in particular a great attention will be devoted to amos Oz’s last novel Judas, published in 
2014. the story is based on the life of a young student who is writing a doctoral dissertation 
on “How Jews see Jesus” but it ends up focusing on the figure of Judas. in revealing the 
intent of his research the protagonist presents a detailed investigation of the Jewish attitude 
towards christians quoting sources from the ancient times until today. through Oz’s book 
it is possible to explore the complex relationship between christians and Jews and offers 
new starting points for the future debates.

Keywords: Jewish-christian relations, israeli Literature, Jesus, Judas, christian refer-
ences, Dialogue.

„Wie sehen die Juden Jesus?“ 
christliche referenzen im Buch von amos Oz Judas

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

Die Debatte um das Verhältnis zwischen christen und Juden erhielt in der letzten Zeit 
in der israelitischen kulturwelt eine besondere Lebendigkeit. im folgenden artikel wurde 
eine analyse der referenzen bezüglich des christentums und Jesus in der heutigen israe-
litischen Literatur durchgeführt. Durch die analyse der ausgewählten literarischen Werke, 
veröffentlicht durch die bekanntesten israelitischen Schriftsteller, versuchen wir die art 
und Weise darzustellen, auf welche die autoren den christlichen elementen gegenüberste-
hen sowie ihre persönliche einstellung zu untersuchen. eine besondere aufmerksamkeit 
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wird auf das letzte, 2014 veröffentlichte Werk von amos Oz ‒ „Judas“ gelegt. es ist die 
Geschichte eines jungen Studenten, der eine Doktorarbeit zum thema: „Wie sehen die 
Juden Jesus?“ vorbereitet. Seine aufmerksamkeit wird jedoch schnell auf die Gestalt des 
Judas gelenkt. Gemäß seiner Forschungsabsicht führt er detaillierte untersuchungen durch, 
bezüglich der einstellung der Juden zu christen, indem er zahlreiche Quellen heranführt 
von der antike bis zur Gegenwart. Dank des Buches von Oz lassen sich die komplizierten 
relationen zwischen Juden und christen untersuchen, was ein guter ausgangspunkt zu 
weiteren Nachforschungen darstellt.

Schlüsselworte: jüdisch-christliches Verhältnis, jüdische Literatur, Jesus, Judas, christliche 
referenzen, Dialog.

„Jak Żydzi widzą Jezusa?” 
chrześcijańskie odniesienia w powieści amosa Oza Judasz

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

Debata wokół stosunków między chrześcijanami i żydami stała się w ostatnim czasie 
żywo dyskutowanym tematem w świecie kultury izraelskiej. W niniejszym artykule doko-
nano analizy odniesień do chrześcijaństwa i Jezusa we współczesnej literaturze izraelskiej. 
poprzez analizę wybranych dzieł literackich opublikowanych przez najbardziej znanych 
pisarzy izraelskich, usiłujemy opisać sposób, w jaki autorzy odnoszą się do elementów 
chrześcijańskich oraz zbadać ich osobiste nastawienie. Szczególna uwaga będzie zwrócona 
na ostatnie dzieło amosa Oza pt. Judasz, opublikowane w 2014 r. Jest to historia życia 
młodego studenta przygotowującego pracę doktorską na temat: „Jak Żydzi widzą Jezusa?”, 
którego uwaga jednak koncentruje się na postaci Judasza. Zgodnie ze swoim odkrywczym 
zamiarem badacz przeprowadza szczegółowe poszukiwania dotyczące odniesienia żydów 
do chrześcijan cytując źródła począwszy od starożytności aż do czasów dzisiejszych. Dzięki 
książce Oza można zbadać skomplikowane relacje między żydami a chrześcijanami, co 
stanowi dobry punkty wyjścia do dalszych badań.

Słowa kluczowe: stosunki żydowsko-chrześcijańskie, literatura żydowska, Jezus, Judasz, 
chrześcijańskie odniesienia, dialog.
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DiaLOG cHrZeściJańSkO-ŻyDOWSki 
 W katecHeZie MłODZieŻy  SZkół pONaDGiMNaZJaLNycH – 

MięDZy ZałOŻeNiaMi a praktyką

Współcześnie dialog chrześcijańsko-żydowski w katechezie młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych jest problemem wieloaspektowym. u jego podstaw znajdują 
się założenia programowe zapisane w katechetycznych dokumentach kościoła 
katolickiego, a zwłaszcza w Dyrektorium ogólnym o katechizacji1, Dyrektorium 
katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce2 i w Podstawie programowej ka-
techezy Kościoła katolickiego w Polsce3. równie istotny wydaje się Program 
nauczania religii dla szkół ponadgimnazjalnych4. Stanowi bowiem punkt wyjścia 
dla twórców podręczników i materiałów katechetycznych, w których uwidacznia 
się praktyczne zastosowanie założeń programowych.

W poniższych analizach zostanie podjęta problematyka dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z perspektywy 
nie tylko teorii, ale także praktyki. Stąd też, obok ukazania podstawowych założeń 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, które zapisano w dokumentach katechetycz-
nych kościoła katolickiego w polsce, zwróci się uwagę na wybrane, aktualnie obo-
wiązujące serie podręczników i materiałów katechetycznych dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, analizując je pod kątem problematyki określonej w tytule 
niniejszego opracowania. i tak do programów nauczania religii Świadek Chrystusa 
(dla liceum i technikum) oraz Z Chrystusem przez świat (dla szkoły zawodowej) 
dobrano obowiązujące, ogólnopolskie serie podręczników WaM i Wydawnictwa 
święty Wojciech5. Opracowano je na podstawie wymienionych programów naucza-

1 kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, poznań: pallottinum 
1998 .

2 konferencja episkopatu polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 
kraków: WaM 2001.

3 konferencja episkopatu polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce, kraków: WaM 2010.

4 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, Program nauczania 
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, kraków: WaM 2010.

5 Obok analizowanych podręczników do nauczania religii, istnieją inne serie, które zostały 
zatwierdzone przez Biuro programowania katechezy. Mimo zatwierdzenia ich jako ogólnopolskie, 
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nia religii, obowiązujących od 2010 roku. kryterium doboru stanowił ogólnopolski 
zasięg tych podręczników i dopuszczenie do użytku w wielu diecezjach w polsce. 
Za istotne uznano również pionierskie materiały katechetyczne opracowane przez 
Wydawnictwo święty Wojciech i kanał telewizyjny religia.tv., w których kwe-
stie związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego zaprezentowano w 
niezwykle interesujący sposób. Zaakcentowanie tej wieloaspektowej perspektywy 
wydaje się o tyle istotne, że ma zarówno wymiar teoretyczny, jak i ukierunkowanie 
praktyczne. Wiąże się z poznaniem doktryny kościoła katolickiego oraz z wycho-
waniem ekumenicznym. Niewątpliwie ma prowadzić do kształtowania postawy 
otwartości, przezwyciężania różnych form nietolerancji i antysemityzmu. powstaje 
zatem pytanie: jakie są założenia programowe dialogu chrześcijańsko-żydowskiego 
w katechezie młodzieży z liceum, technikum i szkoły zawodowej? Wiąże się 
z nim pytanie o propozycje zawarte w wybranych podręcznikach i materiałach 
katechetycznych. poszukiwanie odpowiedzi na wskazane pytania wymaga zatem 
umiejscowienia analiz w kontekście katechezy młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Wynika to m.in. z faktu, że „główny punkt ciężkości formacji ekumenicznej 
w procesie katechetycznym przypada właśnie na ten wiek katechizowanych”6 . 
uwzględnia się przy tym kwestie istotne dla praktyki.

prezentowany tekst stanowi jedynie przyczynek do dyskusji na temat dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego we współczesnej katechezie młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych. Nie wyjaśnia wszystkich istotnych problemów, które pojawiają 
się w interakcjach katechetycznych w szkole i parafii. W przyszłości wymaga 
pogłębionych badań ilościowych i jakościowych wśród katechetów i katechizo-
wanej młodzieży na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Niewątpliwie 
tylko w ten sposób można poznać stan faktyczny problematyki określonej w tytule 
i wypracować nowe rozwiązania.

w praktyce mają one zasięg lokalny. Są to m.in. podręczniki wydane przez Wydawnictwo ave i Wy-
dawnictwo archidiecezji Lubelskiej Gaudium. Z kolei podręczniki Wydawnictwa św. Stanisława 
BM zostały opracowane do programu Bądźcie mocni. podobnie jak w przyjętych do analizy pod-
ręcznikach, podejmowana jest w nich problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Zob. np. 
S. łabendowicz (red.), Świadek Chrystusa w Kościele. Podręcznik do nauki religii dla klasy 1 liceum 
i technikum, nr aZ-41-01/10-ra-7/13, radom: Wydawnictwo ave 2012; tenże, Świadek Chrystusa 
w świecie. Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum, nr aZ-42-01/10-ra-7/13, 
radom: Wydawnictwo ave 2014; r. Strus, W. Galant (red.), Świadczę o Jezusie w Kościele. Pod-
ręczniki do nauki religii dla klasy I liceum i technikum, nr aZ-41-01/10-Lu-1/12, Lublin: Gaudium 
2013; ciż, Świadczę o Jezusie w świecie. Podręczniki do nauki religii dla klasy II liceum i technikum, 
nr aZ-42-01/10-Lu-4/13, Lublin: Gaudium 2013; t. panuś, r. chrzanowska (red.), Mocni wiarą. 
Podręcznik do nauczania religii dla I klasy liceum i technikum, nr aZ-41-06/12-kr-2/13, kraków: 
Wydawnictwo św. Stanisław BM 2013; ciż, Mocni nadzieją. Podręcznik do nauczania religii dla II 
klasy liceum i technikum, nr aZ-42-06/12-kr-1/13, kraków: Wydawnictwo św. Stanisław BM 2013.

6 J. kostorz, Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole: redakcja Wydaw-
nictw Wydziału teologicznego uO 2007, s. 22.
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WOkół pODStaWOWycH ZałOŻeń prOGraMOWycH

Dialog chrześcijańsko-żydowski należy do kluczowych obszarów refleksji 
i praktyki dialogu międzyreligijnego7. Zgodnie z zaleceniami kongregacji ds. 
Duchowieństwa8 i komisji Wychowania katolickiego9 katecheza dotycząca religii 
żydowskiej ma wspomagać uczniów w odkrywaniu właściwej więzi kościoła ka-
tolickiego z narodem żydowskim, „do którego przodków pan Bóg przemawiał”10 . 
Wiąże się z tym motywowanie uczniów do poznania religii żydowskiej oraz wspo-
maganie w zrozumieniu i obiektywnym, sprawiedliwym postrzeganiu jej wyznaw-
ców11. tak określone działania wymagają również rozwijania umiejętności prowa-
dzenia dialogu12. Dzięki nim można należycie wspierać młodzież w kształtowaniu 
właściwie rozumianej postawy tolerancji13 .

ukonkretnieniem wymienionych założeń programowych są wskazania zapisane 
w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce14 i w Progra-
mie nauczania religii rzymskokatolickiej15 w różnych typach szkół ponadgimna-
zjalnych. Wymienione dokumenty sporadycznie i tylko implicite odnoszą się do 
celów, zadań i treści nauczania na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego16. co 
ważne, problematykę tę wiążą z zagadnieniami dotyczącymi Starego i Nowego te-

7 tamże, s . 22; por. np. komisja ds. Stosunków religijnych z Judaizmem, „Bo dary łaski 
i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 11,29). Refleksje o kwestiach teologicznych dotyczących relacji 
katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (artykuł 4), za: http://pliki.episkopat.pl/
cms/pliki/c24310/o/Bo_dary_aski_i_wezwanie_Boz_e_sa_nieodwo_alne.pdf [dostęp: 2.04.2016].

8 kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 198.
9 konferencja episkopatu polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 

nr 80.
10 kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 199.
11 tamże.
12 tamże.
13 tamże; por. konferencja episkopatu polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego 

w Polsce, nr 80.
14 konferencja episkopatu polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, s. 70-102.
15 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, Program nauczania 

religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, s. 139-223.
16 Zob. np. konferencja episkopatu polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła ka-

tolickiego w Polsce, s. 72-78; komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu pol-
ski, „Świadek Chrystusa”. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, 
nr programu aZ-4-01/10, w: komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu pol-
ski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, s. 144-145, 152; 
komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. Ka-
techeza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum, nr programu aZ-6-01/10, 
w: komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, Program nauczania religii 
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, s. 176-177, 192; komisja Wychowania katolickiego 
konferencji episkopatu polski, „Z Chrystusem zmieniamy świat”. Program nauczania religii dla 
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stamentu (np. imionami Boga w piśmie świętym), misją ad gentes oraz z szerszym 
rozumieniem dialogu międzyreligijnego17. Wskazują też na „główne dokumenty 
i zasadnicze uchwały ii Soboru Watykańskiego [oraz] pontyfikaty (papieży) piusa 
Xi, piusa Xii, [...] Jana pawła ii, Benedykta XVi”18. Słusznie w tym kontekście 
zakładają nie tylko przekaz wiedzy na temat pontyfikatu piusa Xii, Jana pawła ii 
i Benedykta XVi, ale także wspomaganie uczniów w odkrywaniu i właściwym 
rozumieniu „wydarzeń, które Jan paweł ii określił mianem grzechów kościoła”19 
oraz „ekspiacji podjętej przez tego papieża”20. Niewątpliwie tak ogólnie określone 
założenia programowe katechezy młodzieży są ważne dla dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego. „papież Jan paweł ii – jak słusznie zauważa W. chrostowski – jest 
nie tylko uczestnikiem, lecz i prawdziwym promotorem [...] w zakresie dialogu 
kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem”21. W jego nauczaniu i postawie uwi-
daczniają się otwartość, wrażliwość, solidarność wobec Żydów i zaangażowanie 
na rzecz przełamywania uprzedzeń, odkrywania wspólnego dziedzictwa wiary, 
zbliżenia, poszanowania odrębności i tożsamości wyznawców religii Mojżeszowej 
oraz promocja dialogu międzyreligijnego i świadectwo modlitwy22. Warto zatem 
odwoływać się do postaci św. Jana pawła ii, aby ukazując młodzieży, na czym 
polega wspólne religijne dziedzictwo chrześcijan i Żydów, rozwijać w nich tożsa-
mość chrześcijańską oraz uczyć otwartości i kształtować umiejętność prowadzenia 
dialogu z przedstawicielami judaizmu.

Obok wymienionych kwestii na uwagę zasługują bezpośrednie odniesienie do 
problematyki dialogu chrześcijańsko-żydowskiego23. Występuje ono tylko raz w za-
łożeniach programowych nauczania religii w ii klasie liceum, technikum i szkoły 
zawodowej. W dziale Tak Bóg umiłował świat wymienia się kwestie związane z ju-
daizmem. Występują one w kontekście problematyki przymierza i objawienia się 

szkoły zawodowej, nr programu aZ-5-01/10, w: komisja Wychowania katolickiego konferencji epi-
skopatu polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, s. 211-212.

17 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Z Chrystusem zmieniamy 
świat”. Program nauczania religii dla szkoły zawodowej, nr programu aZ-5-01/10, w: komisja Wy-
chowania katolickiego konferencji episkopatu polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej 
w przedszkolach i szkołach, s. 211-212.

18 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. 
Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, nr programu aZ-4-01/10, s. 144; 
komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. Katecheza 
świadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum, nr programu aZ-6-01/10, s. 176.

19 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. 
Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, nr programu aZ-4-01/10, s. 145.

20 tamże.
21 W. chrostowski, Jan Paweł II o Żydach i judaizmie 1990–1995, „Znak” 3 (1996), s. 48.
22 Zob. więcej o tym w: tamże, s. 58-61.
23 Szerzej o tym zob. np. w: J. kostorz, Introducing Teenagers to a Dialogue with Judaism the 

Task of School Catechesis, „the person and the challenges” 4 (2014), nr 2, s. 127-140.
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Boga w historii ludzkości24. Brakuje przy tym odwołania do „szczególnej «więzi», 
która [...] kościół wiąże z Żydami i z judaizmem”25. takie rozplanowanie tematyki 
może świadczyć o niedostatecznym dowartościowaniu w katechezie młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych znaczenia celów, zadań i treści bezpośrednio odnoszą-
cych się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a tym samym o marginalizacji 
problematyki podjętej w deklaracji Soboru Watykańskiego ii Nostra aetate26, 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego27 oraz w opracowanych przez komisję Stolicy 
apostolskiej wskazaniach dotyczących właściwego prezentowania Żydów i judai-
zmu w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie kościoła katolickiego28. W przyszłości 
problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego wymaga zatem uzupełnienia 
i wyraźnego powiązania z edukacją szkolną. Niewątpliwie „precyzyjne, obiektyw-
ne i dokładne”29 przekazywanie informacji na temat judaizmu stanowi podstawę 
przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów oraz kształtowania postawy dialogu30 .

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w praktyce trzeba dowartościować 
cele i treści edukacji szkolnej (np. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie), które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do judaizmu i religii żydow-
skiej. i chociaż założenie to jest słuszne i uzasadnione teoretycznie, wymaga od 
katechetów dobrej znajomości podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz 
umiejętności uzupełniania i integrowania wiedzy uczniów w procesie nauczania 
religii. Stąd też w programach nauczania religii w liceum i technikum, w ramach 
korelacji z edukacją szkolną, wskazano m.in. na „wartość pojednania i przebaczenia 
win w budowaniu ładu pokojowego [...], różne religie świata, konflikty na podłożu 
religijnym, tradycję tolerancji religijnej w polsce”31. W tym kontekście słusznie 
zwrócono uwagę na święte księgi religii niechrześcijańskich oraz na fragmenty Bi-
blii i życiowe doświadczenia Jana pawła ii opisane w książce Pamięć i tożsamość32 . 
Wyakcentowano też kulturę żydowską w polsce, wyodrębniając przy tym kwestie 

24 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. 
Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, nr programu aZ-4-01/10, s. 153.

25 DNr 4.
26 DNr 4.
27 Zob. np. kkk 423, 439, 578, 581, 595, 2175; por. szczegółowe analizy prowadzone w: 

J. Bagrowicz, Przesłanie „Katechizmu Kościoła Katolickiego” i jego konsekwencje dla katechezy 
i nauczania o Żydach i judaizmie, „collectanea theologica” 65 (1995), nr 2, s. 61-92.

28 Zob. Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki 
do właściwego przedstawiania tych zagadnień 24 czerwca 1985 r., nr 8, za: http://www.prchiz.pl/
prchizzidzijudaizmplpopup.html [dostęp: 11.04.2016].

29 tamże.
30 tamże; por. komisja ds. relacji religijnych z Judaizmem, „Bo dary łaski i wezwania Boże 

są nieodwołane (Rz 11,29).
31 komisja Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski, „Świadek Chrystusa”. 

Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, nr programu aZ-4-01/10, s. 146, 
152.

32 tamże, s. 142, 152.
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związane z zabytkami kultury żydowskiej w regionie33. tak rozpisane zagadnienia 
słusznie powiązano z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Dobra znajomość 
wspólnych korzeni oraz dziedzictwa kulturowego Żydów pozwala przezwyciężać 
uprzedzenia oraz uszanować odrębność i tożsamość wyznawców religii Mojżeszo-
wej. Na tej podstawie można zachęcać młodzież do udziału w dialogu z Żydami, 
np. podczas organizowanego co roku Dnia Judaizmu i Marszu Żywych, a przez to 
wspierać we wzajemnym zrozumieniu i przełamywaniu przejawów antysemityzmu.

tytułeM eGZeMpLiFikacJi: 
DiaLOG cHrZeściJańSkO-ŻyDOWSki W pODręcZNikacH

propozycje merytoryczne i metodyczne, dotyczące dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego w podręcznikach do nauczania religii, są ważne dla praktyki. ilu-
strują bowiem stopień i sposób uszczegółowienia założeń programowych, a przez 
to wywierają wpływ na praktykę.

analizy treści podręczników WaM i Wydawnictwa święty Wojciech do naucza-
nia religii w szkołach ponadgimnazjalnych wykazały, że bezpośrednie odniesienie 
do problematyki dialogu chrześcijańsko-żydowskiego pojawia się sporadycznie. 
W poznańskiej serii materiałów katechetycznych kwestia judaizmu występuje 
w powiązaniu z wiarą przodków naszych i odkrywaniem korzeni chrześcijaństwa34 . 
Z kolei w serii podręczników WaM odniesienie do judaizmu uwidacznia się w te-
macie Religie monoteistyczne o początku i celu świata35. Sporadycznie też i tylko 
w poznańskiej serii podręczników zwraca się uwagę na problem tolerancji wobec 
wyznawców innych religii, wymieniając także Żydów36. W serii materiałów kate-
chetycznych WaM nawiązanie do judaizmu można dostrzec w jednostce tematycz-
nej dotyczącej starotestamentalnych imion Boga (np. Jahwe, emmanuel)37 i pełni 

33 tamże, s. 154.
34 J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Moje miejsce w Kościele. Podręcznik do nauki religii dla 

pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych, nr aZ-41-01/10-pO-1/11, zgodny z programem nauczania 
nr aZ-4-01/10, poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2011, s. 20, 149-164.

35 Z. Marek, a. Hajduk, J. Mólka, a. Walulik (red.), Drogi świadków Chrystusa. W świecie. 
Podręcznik metodycznych do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum, według podręcznika 
nr aZ-42-01/10-kr-6/13 zgodnego z programem nauczania nr aZ-4-01/10, kraków: WaM 2013, 
s. 29-33.

36 J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Moje miejsce w Kościele. Podręcznik do nauki religii dla 
pierwszej klasy I szkół ponadgimnazjalnych, s. 20, 149-164.

37 Z. Marek, a. Hajduk, J. Mólka, a. Walulik (red.), Drogi świadków Chrystusa. W świecie. 
Podręcznik metodycznych do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum, s. 69-70.



 DiaLOG cHrZeściJańSkO-ŻyDOWSki W katecHeZie MłODZieŻy  237

Bożego Objawienia38. Nie jest to jednak bezpośrednie odniesienie do problematyki 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Brakuje też ukierunkowania na kształtowanie 
postawy tolerancji, poszanowania i zrozumienia wyznawców religii Mojżeszowej.

tylko w poznańskiej serii podręczników do nauczania religii w klasie ii szkoły 
ponadgimnazjalnej można zauważyć jednostkę tematyczną pt. Odkrywać korzenie 
chrześcijaństwa39, którą w całości poświęcono kwestiom istotnym dla wychowania 
młodzieży do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Jej głównym celem jest „roz-
wijanie zainteresowania religią judaistyczną i jej wpływem na chrześcijaństwo”40 . 
Stąd też zwraca się uwagę na takie kwestie, jak: zakorzenienie religii chrześcijań-
skiej w judaizmie, podstawowe pojęcia związane z religią żydowską (np. „naród 
wybrany”, „przymierze”, „Jahwe”, „talmud”, „święta żydowskie”, „synagoga”, 
„obrzezanie”, „pascha”, „Sukkot”, „chanukkah”, „szabat”, „Jom kipppur – Dzień 
Zadośćuczynienia”, „kalendarz żydowski”, „rosz ha-szanah – Nowy rok”), żydow-
ski kanon pisma świętego, Dekalog jako podstawę izraelskiej etyki41. Wiele uwagi 
poświęca się więzi kościoła rzymskokatolickiego z judaizmem. W tym kontekście 
słusznie wskazuje się na znaczenie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który 
opiera się na obustronnym poznaniu i poszanowaniu42. Wiele uwagi poświęca się 
roli, jaką odegrali Sobór Watykański ii i papież Jan paweł ii w dialogu chrześ-
cijańsko-żydowskim43. takie rozplanowanie tematyki jest zgodne z założeniami 
programowymi nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych. co ważne, 
w praktyce może się przyczynić do przezwyciężenia uprzedzeń młodzieży wo-
bec wyznawców religii żydowskiej i do kształtowania postawy dialogu. Wymaga 
jednak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, które pozwolą 
wzbogacić przekaz wiedzy o rozwijanie umiejętności zrozumienia i poszanowania 
odmienności kulturowo-religijnej wyznawców religii żydowskiej oraz współdzia-
łania na rzecz przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów.

Obok wyżej wymienionej tematyki, w wielu jednostkach tematycznych, zwłasz-
cza w poznańskiej serii podręczników do nauczania religii, można dostrzec po-
średnie odniesienie do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dotyczy to m.in. 
katechez na temat Soboru Watykańskiego ii, posługi papieży (m.in. piusa Xii, Jana 

38 ciż, Drogi świadków Chrystusa. W Kościele. Podręcznik metodycznych do religii dla I klasy 
liceum oraz technikum, według podręcznika nr aZ-41-01/10-kr-6/13 zgodnego z programem na-
uczania nr aZ-4-01/10 oraz aZ-6-01/10, kraków: WaM 2013, s. 95-96.

39 J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Moje miejsce w świecie. Podręcznik do nauki religii dla drugiej 
klasy szkół ponadgimnazjalnych, nr aZ-42-01/10-pO-1/12, zgodny z programem nauczania nr aZ-
4-01/10, poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2013, s. 53-57.

40 tamże; ciż, Moje miejsce w świecie. Poradnik metodyczny dla drugiej klasy szkół ponad-
gimnazjalnych, według podręcznika nr aZ-42-01/10-pO-1/12, zgodnego z programem nauczania nr 
aZ-4-01/10, poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2013, s. 53.

41 tamże, s. 53-59.
42 tamże, s. 53-54, 59.
43 tamże, s. 54, 59.



238 aNNa ZeLLMa

pawła ii, Benedykta XVi), powołania wszystkich uczniów chrystusa do głoszenia 
słowa Bożego i świadectwa wiary44. Brakuje jednak informacji o postawie papie-
ża piusa Xii wobec nazizmu i Holokaustu. Wymaga to uzupełnienia, zwłaszcza 
że uczniowie często pozyskują niekompletną i uproszczoną wiedzę na ten temat 
z innych źródeł (np. podczas lekcji historii i języka polskiego oraz z internetu)45 . 
Obok tego w praktyce należy dowartościować takie rozwiązania dydaktyczne, 
które wspomagają rozwój kompetencji społecznych niezbędnych w prowadzeniu 
dialogu i okazywaniu tolerancji.

W kieruNku praktyki – Materiały MuLtiMeDiaLNe

temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego zajmuje ważne miejsce w mate-
riałach multimedialnych, które we współpracy z kanałem telewizyjnym religia.tv. 
ukazały się w Wydawnictwie święty Wojciech46. każda część zawiera płytę DVD 
z krótkimi filmami dydaktycznymi, do których opracowano scenariusze kateche-
zy. Obok nauczania kościoła rzymskokatolickiego oraz kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich, ma miejsce odwołanie do judaizmu. co ważne, w poszczególnych 
jednostkach tematycznych zakłada się nie tylko wzbogacanie wiedzy uczniów, ale 
także systematyczne wspomaganie rozwoju umiejętności potrzebnych do prowa-
dzenia dialogu z wyznawcami religii żydowskiej. proponowane przez autorów 
rozwiązania są zgodne z obowiązującymi dokumentami programowymi katechezy.

Dla praktyki istotne znaczenie mają propozycje zamieszczone w materiałach: 
Lekcja religii 4: Dialog międzyreligijny 47, Lekcja religii 5: Księgi Święte 48, Lekcja 
religii 9: Święta żydowskie49. uwzględniając najnowsze wyniki badań teologicz-
nych, zwraca się uwagę na podstawowe komponenty zarówno wiary, jak i tradycji 
oraz kultury chrześcijańskiej i żydowskiej. Stąd też obok jednostki tematycznej pt. 

44 Z. Marek, a. Hajduk, J. Mólka, a. Walulik (red.), Drogi świadków Chrystusa. W Kościele. 
Podręcznik metodycznych do religii dla klasy liceum I oraz technikum..., s. 36-37, 134-136, 140-141; 
J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Moje miejsce w Kościele. Podręcznik do nauki religii dla pierwszej 
klasy szkół ponadgimnazjalnych, s. 191-200.

45 Zob. np. M. Wikowska, a. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji 
o zagładzie na postawy wobec Żydów, „psychologia Wychowawcza” 5 (2014), s. 147-159.

46 Więcej na ten temat zob. np. w: a. Bałoniak, O projekcie multimedialnym „Lekcja religii”, za: 
https://www.katecheta.pl/polecamy/Lekcje-religii-plyta-DVD-scenariusze-lekcji [dostęp: 10.04.2016].

47 M. Jański, M. tykfer, Lekcja religii 4. Dialog międzyreligijny. Scenariusze lekcji religii do 
filmów, poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2011.

48 a. Bałoniak, a. Zellma, Lekcja religii 5. Księgi święte. Scenariusze lekcji religii do filmów, 
poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2011.

49 J. Bartoszyńska, t. Siuda, Lekcje religii 9. Święta żydowskie. Scenariusze lekcji religii do 
filmów, poznań: Wydawnictwo święty Wojciech 2012.
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Dialog międzyreligijny50, można zauważyć zagadnienia dotyczące doktryny wiary 
oraz zasad życia i praktyk religijnych51. koncentrują się one wokół starotestamen-
talnych imion Boga, osoby Jezusa z Nazaretu, wyznania wiary, tory, talmudu, 
Biblii, świąt żydowskich (np. pesach, Szawuot, Sukkot i Simchat, purim, chanuk-
kah, Dnia świętego), postu, modlitwy, jałmużny, moralności i seksualności52. co 
ważne, w każdej jednostce tematycznej: (1) zwraca się uwagę na podobieństwa 
i różnice między chrześcijaństwem a judaizmem; (2) rzetelnie ukazuje wspólne 
dziedzictwo i korzenie wiary chrześcijańskiej; (3) zachęca młodzież do okazywania 
szacunku, zrozumienia, tolerancji i dialogu z wyznawcami religii żydowskiej (np. 
podczas braterskich spotkań i wspólnych projektów edukacyjnych)53. Ma to istotne 
znaczenie dla praktyki. tak opracowane scenariusze lekcji religii wraz z filmami 
edukacyjnymi spełniają ważną funkcję dydaktyczną. Są narzędziem wspoma-
gającym katechetów we właściwym, pozbawionym uproszczonych schematów, 
wielowątkowym prezentowaniu młodzieży zagadnień związanych z judaizmem. 
Sprzyjają też podejmowaniu aktywności wychowawczej, której celem jest wspie-
ranie katechizowanych w nabywaniu umiejętności prowadzenia dialogu najpierw 
w grupie rówieśniczej, a następnie w szerszych kręgach społecznych (np. podczas 
Dnia Judaizmu, Marszu Żywych, spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej, war-
sztatów edukacyjnych Szkoła Dialogu).

pODSuMOWaNie

Zaprezentowane w niniejszym artykule kwestie koncentrowały się nie tylko 
wokół teorii, ale także praktyki. Służyły ukazaniu problematyki dialogu chrześci-
jańsko-żydowskiego na podstawie obowiązujących dokumentów programowych 
katechezy oraz zgodnych z nimi wybranych serii podręczników do nauczania religii 
i materiałów multimedialnych Lekcja religii .

analizy wykazały, że nie dowartościowano należycie problematyki dialo-
gu chrześcijańsko-żydowskiego w teorii. Bezpośrednie odwołanie do judaizmu, 
wspólnych korzeni religii chrześcijańskiej i żydowskiej, poszanowania i tolerancji 
oraz do zaangażowania w kształtowanie postawy dialogu występuje sporadycznie 
zarówno w dokumentach programowych katechezy, jak i w podręcznikach do na-
uczania religii. Dowartościowanie tej problematyki uwidacznia się w materiałach 
multimedialnych, które mają istotne znaczenie dla praktyki. Zawierają bowiem 

50 M. Jański, M. tykfer, Lekcja religii 4, s. 7-15.
51 tamże, s. 16-60.
52 tamże.
53 tamże.
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propozycje poszerzania wiedzy młodzieży na temat judaizmu oraz przełamywania 
barier i uprzedzeń w kontaktach chrześcijan z wyznawcami religii żydowskiej. co 
więcej, wskazują na potrzebę większej aktywności dydaktyczno-wychowawczej 
katechetów w zakresie wspierania katechizowanych w nabywaniu umiejętności 
istotnych dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Jak dotąd brakuje analiz, które odwołują się do wyników badań przeprowa-
dzonych na próbie katechetów i uczniów. propozycje zawarte w analizowanych 
programach, podręcznikach i materiałach multimedialnych wymagają zatem we-
ryfikacji empirycznej (np. za pomocą sondażu diagnostycznego, wywiadów, ob-
serwacji uczestniczącej). Na szczególną uwagę zasługują pytania o obraz religii 
żydowskiej postrzeganej z perspektywy katechizowanych oraz o rolę nauczania 
religii i katechety w rozpoznawaniu wiedzy o historii narodu wybranego, wspólnych 
korzeni chrześcijaństwa i judaizmu (także w kontekście kultury narodowej i lokal-
nej). Niemniej istotne wydają się oczekiwania młodzieży dotyczące organizowania 
przez katechetów przestrzeni służącej przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń oraz 
zaangażowania się na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Dialog chrześcijańsko-żydowski 
w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – 

między założeniami a praktyką

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

Nauczanie o judaizmie we współczesnej katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych spełnia ważną rolę w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. pozwala katechizowanym 
zauważyć i zrozumieć wspólne korzenie chrześcijan i wyznawców religii Mojżeszowej. 
przyczynia się do zmiany sposobu postrzegania mniejszości żydowskiej oraz okazywania 
jej szacunku i zrozumienia. uzupełnia i integruje działania edukacyjne szkoły związane 
z edukacją o historii i tradycji Żydów. Stąd też nieuzasadnione wydaje się jedynie spora-
dyczne odwołanie do tej problematyki w dokumentach programowych katechezy młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych oraz w zgodnych z nimi seriach podręczników krakowskich 
i poznańskich. Braki te w przyszłości wymagają uzupełnienia. Warte uwagi i znaczące dla 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego są materiały Lekcja religii wydane przez Wydawni-
ctwo święty Wojciech przy współpracy z telewizją religia.tv. W swych podstawowych 
założeniach mają one spełniać rolę środka dydaktycznego wspomagającego katechetów 
w przekazywaniu wiedzy o judaizmie oraz w kształtowaniu postawy dialogu i tolerancji. 
ich skuteczność edukacyjną należałoby zweryfikować za pomocą badań empirycznych.

Słowa kluczowe: dialog chrześcijańsko-żydowski, katecheza, judaizm, młodzież, edukacja.
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the christian-Jewish dialogue 
in the catechesis of youth in secondary schools – 

between principles and practice

S u m m a r y

teaching about Judaism in modern secondary school catechesis plays an important role 
in the christian-Jewish dialogue. it helps the catechised to see and to understand the common 
roots of christianity and Judaism. it contributes to a change in the way the Jewish minority 
is perceived and makes people adopt an attitude of respect and understanding towards Jews. 
it supplements and integrates educational activities of the school associated with Jewish 
history and tradition. therefore, it seems unjustified that this subject matter is mentioned 
sporadically in the programme documents for secondary school catechesis and a series of 
handbooks published in poznań and in kraków. these deficits need to be eliminated. Ma-
terials entitled “Lekcja religii [Lesson of religion]” published by Wydawnictwo “święty 
Wojciech” in collaboration with the religia.tv television are noteworthy and significant to 
the christian-Jewish dialogue. it is assumed that they are to aid religion teachers pass on 
knowledge on Judaism and to help students to develop an attitude of dialogue and tolerance. 
their educational effectiveness should be verified by empirical studies.

Keywords: the christian-Jewish dialogue, catechesis, Judaism, youth, education.

Der christlich-jüdischer Dialog in der katechese 
in den nachgymnasialen Schulen – 

zwischen theorie und praxis

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

Das Wissen über den Judaismus in der heutigen katechese für die nachgymnasiale 
Jugend spielt eine wichtige rolle im christlich-jüdischen Dialog. es hilft, dass die Schüler 
gemeinsame Wurzeln der christen und der anhänger der mosaischen religion sehen und 
verstehen. es trägt auch dazu bei, die art und Weise, auf welche die jüdische Minderheit 
gesehen wird, zu verändern und ihr gegenüber Verständnis und achtung zu zeigen. es 
ergänzt und integriert die erziehungsaktivitäten der Schule, welche mit der Bildung im 
Bereich der Geschichte und tradition der Juden zusammenhängen. Daher muss man als 
ungenügend die nur sporadische Verweisung auf diese problematik beurteilen in den pro-
grammatischen Dokumenten bezüglich der katechese der nachgymnasialen Jugend sowie 
in ihnen entsprechenden Lehrbüchern von krakau und posen. Diese Mängel müssten in 
Zukunft beseitigt werden. Bemerkenswert und bedeutend für den christlich-jüdischen 
Dialog sind dagegen die vom Verlag „święty Wojciech“ unter der Zusammenarbeit des 
Senders „religia.tv publizierten Lehrhilfen“ unter dem titel „religionsunterricht“. Nach 
der Grundabsicht sollen sie ein didaktisches Hilfsmittel sein, das katecheten bei der Wei-
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tergabe des Wissens über den Judaismus sowie in der Haltung des Dialogs und der toleranz 
unterstützt. ihre Bildungseffizienz muss jedoch noch mit Hilfe der empirischen untersu-
chungen geprüft werden.

Schlüsselworte: christlich-jüdischer Dialog, katechese, Judaismus, Jugend, Bildung.
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aktuaLNe Nurty i perSpektyWy 
 teOLOGii DucHOWOści  katOLickieJ W pOLSce 
W śWietLe periODyku „DucHOWOść W pOLSce”

teologia duchowości jest pełnoprawną uniwersytecką dyscypliną naukową 
od ponad 90 lat. Na gruncie polskim zrzesza kilkusetosobową kadrę duchownych 
konsekrowanych i świeckich zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich, pełnią-
cych posługę formacyjną w seminariach i nowicjatach oraz inną służbą w kościele. 
integrowaniu tego środowiska służyła od 1983 roku Sekcja Duchowości teologów 
polskich, która przekształciła się w polskie Stowarzyszenie teologów Duchowości, 
mające podmiotowość prawną, kościelną i państwową. pomysłodawcą założenia 
SDtp był ks. prof. W. Słomka. Stowarzyszenie zaczęło się rozwijać od kongresu 
teologów polskich (Lublin 1989). Od tego czasu podjęto konkretne inicjatywy, 
opracowano i opublikowano podręcznik duchowości dla seminarzystów: Teologia 
duchowości katolickiej (Lublin 1993), opracowano Leksykon duchowości katoli-
ckiej (Lublin–kraków 2002). Zorganizowano także kilka sympozjów naukowych 
i zaczęto wydawać rocznik o charakterze naukowym „Duchowość w polsce”1, 
który jest „oficjalnym periodykiem stowarzyszenia”2 .

ta seria wydawnicza kładzie nacisk na prezentację wyników badań nad teologią 
duchowości w polsce. każdy tom jest podzielony na 8 działów: źródła polskiej 
duchowości, polska teologia duchowości, duchowość biblijna, historia duchowości, 
hagiografia, materiały i studia, sprawozdania i recenzje. periodyk służy również 
jako forum poszukiwań i dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami i perspektywami 
teologii duchowości w polsce3 .

Na tej podstawie może stanowić bogate źródło badawcze, które zostanie pod-
dane analizie w celu odnalezienia w nim aktualnych nurtów i perspektyw teologii 
duchowości w polsce. autor stawia sobie za cel, w ramach możliwych dla artykułu 

1 por. M. chmielewski, Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, „Duchowość 
w polsce” 11 (2009), s. 39-52.

2 Zob. Statut SDTP, art. 11, ust. 2. Do roku 2008 włącznie ukazało się 10 tomów w formacie 
a5 (219-409 s.). Zawierały one materiały z sympozjów organizowanych przez sekcję Duchowości 
teologów polskich, oraz różne artykuły. Od roku 2009 wydano kolejnych 7 tomów w formacie a4 
(każdy liczący kilkaset stron).

3 por. M. chmielewski, Wprowadzenie do 11 tomu, „Duchowość w polsce” 11 (2009), s. 7.
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naukowego, przedstawienie głównych tendencji współczesnej teologii duchowości 
w polsce i zainspirowanie dalszych badań naukowych w tym temacie.

1. DąŻeNie DO pOpraWNie SkONStruOWaNeJ MetODOLOGii

teologia duchowości to metodologicznie uporządkowana, samodzielna dy-
scyplina naukowa podejmująca refleksję nad życiem duchowym4. Stanowi zbiór 
twierdzeń dotyczących sposobu przeżywania spotkania człowieka z Bogiem, ob-
jawionym w pełni w Jezusie chrystusie. przestrzeniami tego dialogu są modlitwa, 
sakramenty, lektura pisma świętego i drugi człowiek5 .

Z tego tytułu potrzebna jest stała atencja metodologiczna umożliwiająca re-
fleksję nad jakością uprawianej teologii duchowości w polsce oraz wytyczenie 
kierunków analiz badawczych w przyszłości. taka refleksja wśród teologów du-
chowości w polsce została umiejscowiona w ramach sympozjum Polska teologia 
duchowości. Próba bilansu i perspektywy, które odbyło się w dniach 4–5 czerwca 
2010 roku w miejscowości turno-Brzeźce. Zaowocowało ono wieloma postulatami, 
które mają na celu skonstruowanie odpowiedniej metodologii przydatnej w pracy 
teologów duchowości.

Jak podaje ks. M. chmielewski, metodologia teologii duchowości musi 
uwzględniać kilka istotnych kwestii. po pierwsze, sama musi się stać przedmiotem 
analiz. Wymaga to dobrej znajomości historii doktryn i orientacji we współczesnych 
trendach danej dyscypliny oraz specyficznego myślenia analityczno-syntetycznego 
na poziomie metanauki. Bazuje głównie na semiotyce, rozumianej jako logiczna 
teoria języka niezbędna w hermeneutyce. Jako dyscyplina teologiczna wyodrębniła 
się w latach 20. XX wieku dzięki zaangażowaniu teologów w dyskusje metodo-
logiczną zwaną ruchem mistycznym. Dlatego i dzisiaj, by mogła się rozwijać 
i odpowiadać na pytania egzystencjalno-duchowe współczesnego człowieka, musi 
posiadać mocny szkielet metodologiczny6 .

Drugą kwestią dotyczącą metodologii teologii duchowości jest umiejętne 
przełożenie naukowego jej uprawiania na dydaktykę akademicką. potwierdza to 
zarówno powszechna potrzeba duchowości, jak i zagrożenie ideologiami wrogimi 

4 por. M. chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, 
Lublin: Wydawnictwo kuL 2001, s. 72; tenże, Teologia duchowości, w: M. chmielewski (red.), 
Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 878.

5 por. J. Machniak, Teologia duchowości w formacji kapłańskiej w świetle posoborowego 
nauczania Kościoła – Jan Paweł II formatorem współczesnych kapłanów, „Duchowość w polsce” 
13 (2011), s. 69.

6 por. M. chmielewski, Potrzeba metodologii w teologii duchowości, „Duchowość w polsce” 
12 (2010), s. 31-32.
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teologii chrześcijańskiej. trzecią racją jest bogactwo literatury, które powinno 
zostać usystematyzowane i podzielone na literaturę mistagogiczną, mistologiczną 
i mistograficzno-hagiograficzną7 .

ponadto teologia duchowości wymaga poprawnie skonstruowanej metodologii, 
która jasno określa przedmiot materialny i formalny8. Nie jest to zadanie łatwe, 
zwłaszcza że specyficznym źródłem, na podstawie którego można opisywać i badać 
życie duchowe, jego strukturę, stopniowy rozwój i prawa rządzące tym rozwojem, 
jest głównie świadectwo życia duchowo-religijnego. Do badania takich źródeł nie 
wystarczy jedna metoda spośród stosowanych w teologii. Badanie doświadcze nia 
religijnego, łącznie z doświadczeniem mistycznym, musi się dokonywać równo-
cześnie na trzech płaszczyznach: empirycznej, ontologicznej i nadprzyrodzonej. 
Zachodzi potrzeba wypracowania metody integralnej, łączącej w sobie elementy 
postępowania dedukcyjnego oraz opis fenomenologiczny. poddaje ona teologicznej 
interpretacji dane opisu fenomenologi cznego. Zdaniem ks. W. Słomki duchowość 
jako nauka jest teologiczną interpretacją postaw ludz kich ujawniających wobec rze-
czywistości odniesienie: intelektualne, emocjonalno-wartościujące i behawioralne9 .

Na właściwe metodologiczne uporządkowanie teologii duchowości wpływ ma 
dobre umiejscowienie w niej antropologii. ks. Zarzycki, za ch. Bernardem, wyjaś-
nia, że zwrot antropologiczny w teologii wpłynął również na teologię duchowości. 
Ona bowiem bada doświadczenie duchowe, opisuje jego rozwój, struktury i prawa. 
interpretuje antropologię w sensie podmiotowego charakteru życia duchowego. 
interesuje ją człowiek w zakresie życia łaski, w jego relacji z Bogiem. relacja ta 
opisywana w dzienniku duchowym stanowi jedno ze źródeł teologii duchowości. 

7 por. tamże, s. 32-34.
8 przedmiot formalny, rozpatrywany w podwójnym aspekcie: jako przedmiot formalny quo, 

czyli środek, przy pomocy którego poznajemy i docieramy do badanej rzeczywistości (w teologii jest 
to naturalne światło rozumu); oraz jako przedmiot formalny quod, czyli sposób podejścia do przed-
miotu materialnego, kąt wi dzenia, jego aspekt. Niektórzy identyfikują go z metodą danej dyscypliny, 
dlatego nazywa ją go „metodologicznym”. przedmiot formalny quo teologii duchowości jest ten 
sam jak całej teologii, gdyż sposobem dotarcia do badanej przez nas rzeczywistości Objawienia jest 
rozum oświecony wiarą. Natomiast przedmiot materialny teologii duchowości jest znacznie węższy 
niż teo logii w ogóle. to zawężenie wynika z przyjętego przedmiotu formalnego quod wyznacza-
jącego określony aspekt chrześcijańskiego doświadczenia religijnego, który można by na zwać dy-
namicznym. teologię duchowości interesuje bowiem to, jak dokonuje się i jak się zmienia od strony 
podmiotu chrześcijańskie doświadczenie religijne, zwłaszcza w sen sie jakościowym, prowadząc do 
zjednoczenia człowieka z Bogiem. to właśnie odróżnia w sposób zasadniczy teologię duchowości 
od innych dyscyplin teologicznych, jak chociaż by teologii moralnej (por. M. chmielewski, Potrzeba 
metodologii w teologii duchowości, s. 36-38; tenże, Metodologiczne problemy posoborowej teologii, 
s. 180-200).

9 por. tenże, Potrzeba metodologii w teologii duchowości, s. 35-37; M. chmielewski, W. Słom-
ka, Polscy teologowie duchowości, „Duchowość w polsce” 1 (1993), s. 231-232.
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pozostałymi źródłami są tradycje duchowe danych wspólnot, w których człowiek 
żyje, i z których się wywodzi10 .

teologia duchowości ujmuje człowieka w jego doświadczeniu duchowym we 
wspólnocie kościoła. W analizie i opisie doświadczenia odwołuje się do Objawie-
nia Bożego, a korzysta z pomocy antropologii filozoficznej, zwłaszcza gdy idzie 
o objaśnienie pojęć związanych z osobą ludzką. Badając rozwój duchowy winna 
uwzględniać obraz Boży w człowieku, wspólnotę kościoła i ludzką, w której 
człowiek ma wertykalne i horyzontalne rozwinięcie, a także chrystologię, kompo-
nenty życia ludzkiego i duchowego: poznanie, miłość i pozostałe władze duszy, 
doświadczenie mistyczne jako szczególne doświadczenie Boga11 .

to prowadzi do kolejnego pytania o to, jaka powinna być teologia mistyki. ks. 
S. urbański wyjaśnia, że na wstępie należy się uporać z dwuznacznością w używa-
niu tego pojęcia i z trudnością zdefiniowania go. Nadmierna ilość ujęć i niewłaściwe 
odczytywanie myśli i przeżyć mistyków utrudnia określenie rzeczywistej więzi, 
zjednoczenia człowieka z Bogiem. Dzisiaj przeważa ujęcie mistyki jako nauki 
i praktyki. teologia życia mistycznego powinna ujmować wymiar spekulatywny 
i afektywny. Mistyk doświadcza Boga i mówi o Nim, zatem oba te wymiary się 
uzupełniają. Jako podstawę mistyki podaje tajemnicę Wcielenia, co powoduje, że 
mistyki chrześcijańskiej nie można oderwać od chrystusa12 .

Wyzwaniem dla współczesnej teologii duchowości w polsce jest stworzenie 
odpowiedniej płaszczyzny dla historii duchowości czy rozmaitych szkół życia 
duchowego. istotne jest wypracowanie metody pozwalającej – jak postuluje ks. 
J. popławski – na uwspółcześnienie historii duchowości, która analizując dzieje 
przeżywania relacji człowieka z Bogiem, będzie równocześnie związana z teologią 
duchowości13. pozwala na to korzystanie w historii duchowości z tych samych źró-
deł co w teologii duchowości i związanie przedmiotu historii duchowości z przed-
miotem teologii rozumianej jako refleksja nad Objawieniem Bożym. Metoda historii 
duchowości prowadzi do usystematyzowania prawdy o badanej rzeczywistości 
historycznej, pojmowanej w różnym znaczeniu i zakresie. W znaczeniu ścisłym to 
umiejętność formułowania naukowych hipotez, gromadzenie materiałów i ich ana-
liza oraz prezentacja naukowych teorii z wykorzystaniem wyników badań. podczas 
gdy teologia posługuje się metodami, które mają na celu poznanie rzeczywistości 
w świetle Bożego objawienia, historia duchowości posługuje się metodami właś-
ciwymi historii i innym naukom pomocniczym teologii. chodzi jej o dotarcie do 
autentycznych przekazów o życiu duchowym ludzi danej epoki i miejsca. Jednak 

10 por. S. Zarzycki, Antropologia teologiczna a rozwój duchowy, „Duchowość w polsce” 12 
(2010), s. 42-43.

11 por. tamże, s. 44-50
12 por. S. urbański, Jaka teologia mistyki?, „Duchowość w polsce” 12 (2010), s. 64-79.
13 por. J. popławski, Uwspółcześnić historię duchowości, „Duchowość w polsce” 12 (2010), 

s . 80 .
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na etapie interpretacji życia duchowego człowieka historia duchowości korzysta 
z metod właściwych teologii14 .

powstaje pytanie: czym ma być historia duchowości? czy chodzi o rekonstruk-
cję przeszłości, czy też o uprawianie na wzór faktografii pobożności indywidualnej 
lub zbiorowej w sensie przedmiotowym (pisma w zakresie duchowości) i podmioto-
wym (szkoły duchowości)? Wtedy jednak historia duchowości nie różniłaby się od 
historii powszechnej, dlatego istotne jest – jak podaje ks. popławski (za i. colosio) 
– by historia duchowości w ocenie faktów historycznych sięgała do teologii, by nie 
zgubić duchowego doświadczenia obcego np. kronikarstwu15 .

Historia duchowości ma być usystematyzowaną obiektywizacją doświadczeń 
życia duchowego człowieka w danym czasie i miejscu. Ma być wiedzą związaną 
z procesem kształtowania postaw duchowo-religijnych na gruncie duchowego 
doświadczenia. Należy ją uprawiać z uwzględnieniem kontekstu teologicznego. 
powiązanie historii duchowości z innymi dziedzinami nauki świadczy o jej inter-
dyscyplinarności i podnosi jej znaczenie16 .

W obszarze porządkowania metodologicznego teologii duchowości i innych 
dziedzin wiedzy z nią związanych znajdują się hagiografia i hagiologia. W swoich 
badaniach ks. i Werbiński zauważył, że ta dziedzina wiedzy nie jest do tej pory 
właściwie nazwana i opracowana. Zaproponował szersze wprowadzenie terminu 
„hagiologia” jako działu nauki, który „bada źródła i opracowuje główne zagadnienia 
dotyczące świętości”17 .

Wprowadzenie terminu hagiologia do polskiej literatury teologicznej pozwoli 
na krytyczne studium źródeł oraz na badanie społecznej funkcji całej literatury 
hagiograficznej. umożliwi pojmowanie świętości i jej rozwoju, naukowe opra-
cowanie biografii świętych i dziejów ich kultu, a także wyjaśnienie procedury 
beatyfikacyjno-kanonizacyjnej i liturgicznych obchodów wspomnień świętych18 .

Z kolei J. Gogola przypomina, że współczesna teologia jako dyscyplina nauko-
wa obecna na uniwersytetach jest stosunkowo młoda, ale nieustannie się rozwija, 
korzystając z dziedzictwa wypracowanego przez wybitnych mistrzów życia ducho-

14 por. tamże, s. 85-87.
15 por. i. colosio, Suggerimenti metodologici per ricerche storiche nel campo della spiritualita, 

„rivista di ascetica e Mistica” 10 (1965), s. 492-508; J. popławski, Uwspółcześnić historię ducho-
wości, s. 88.

16 por. J. popławski, Uwspółcześnić historię duchowości, s. 88-89.
17 por. i. Werbiński, Problemy i zadania współczesnej hagiologii, toruń: Wydawnictwo uMk 

2004, s. 14; tenże, Hagiologia a inne dyscypliny naukowe, „Studia Nauk teologicznych paN” 1 
(2006), s. 151-166.

18 por. tenże, Problemy i zadania współczesnej hagiologii, s. 99; tenże, Stan badań hagiogra-
ficznych i hagiologicznych w Polsce oraz postulaty badawcze, „Duchowość w polsce” 12 (2010), 
s. 90-104; a. Sobczyk, Ujęcie świętości w pismach ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, „Studia Włoc-
ławskie” 14 (2012), s. 22-33.
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wego i szkół duchowości. postuluje zatem, by w analizach badawczych teologii 
duchowości dostrzec bogactwo tych źródeł i umiejętnie z nich korzystać19 .

teologia duchowości łączy w sobie wielość nurtów. Stwarza przestrzeń badaw-
czą dla teologii duchowości kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej i laikatu. teologo-
wie duchowości twierdzą zgodnie, że żadna z tych dyscyplin nie może się jedynie 
ograniczać do publikacji. powinny zaznaczyć obszary jej uprawiania, które mają 
formę kształcenia akademickiego i jednocześnie duchowej i praktycznej formacji20 .

k. Lubowicki zachęca do tego, by w teologii duchowości małżeństwa i rodziny 
przejść do myślenia w optyce koniunkcji: dusza–ciało, mistyka–ascetyka, ewan-
gelizacja i moralizacja. Same zaś badania nad duchowością małżeństwa i rodziny 
prowadzić w kontekście teologii systematycznej, nigdy nieredukowanej tylko do 
teologii moralnej. W polsce teologia duchowości wykształciła się z moralnej i trzeba 
wprowadzić ją w kontekst dogmatycznej. Wtedy zagwarantuje się właściwy obszar 
poszukiwań i rozwiązań21 .

teologia duchowości zachowuje właściwą atencję wobec duchowości laikatu, 
która od czasów Soboru Watykańskiego ii znacznie się ożywiła. świadczą o tym 
nie tylko liczne publikacje, ale i udział świeckich w życiu kościoła. W. Zyzak 
przytacza współczesne kierunki badań nad duchowością ludzi świeckich. Jest ona 
związana z teologią laikatu. Z punktu widzenia metodologicznego zachęca do rela-
cyjnej koncepcji teologii i duchowości świeckich jako najbardziej odpowiadającej 
komunijnej wizji kościoła22 .

2. perSONaLiStycZNO-cHryStOLOGicZNa kONcepcJa 
DucHOWOści JaNa paWła ii 

JakO paraDyGMat teOLOGii DucHOWOści W pOLSce

po wnikliwej analizie nauczania Jana pawła ii pod kątem jej wzorczości dla te-
ologii duchowości ks. M. chmielewski zauważa, że co prawda, papież nie poświęcił 
teologii duchowości żadnego dokumentu, to jednak z dużą częstotliwością stosował 
pojęcia charakterystyczne dla tej dziedziny wiedzy, takie jak: „duchowość”, „życie 
duchowe”, „doskonałość”, „świętość”, „doświadczenie duchowe”23 .

19 por. J. Gogola, Dziedzictwo zakonnych szkół duchowości we współczesnej teologii duchowości, 
„Duchowość w polsce” 12 (2010), s. 105-112.

20 por. t. paszkowska, Teologia życia konsekrowanego – diagnoza stanu i wyzwań przyszłości, 
„Duchowość w polsce” 12 (2010), s 136.

21 por. k. Lubowicki, Uwagi o teologii duchowości małżeństwa i rodziny, „Duchowość w polsce” 
12 (2010), s. 148-149.

22 por. W. Zyzak, Duchowość laikatu – nowa teologia, „Duchowość w polsce” 12 (2010), 
s. 150-160.

23 Dokładna liczba cytacji poszczególnych pojęć z terminologii duchowościowej zob. M. chmie-
lewski, Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskim, 
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Nauczanie papieża w tym temacie opiera się na jego gruntownej formacji filozo-
ficznej. ukazuje swoiste napięcie w relacji człowieka z Bogiem. przedstawia istotę 
ludzką jako byt autonomiczny i rozumny, przewyższający inne stworzenia, spełnia-
jący się i wyrażający poprzez działanie i komunikację, w tym – przez najważniejszą 
dla niego – relację ze Stwórcą. analiza semantyczno-morfologiczna terminologii 
duchowościowej nauczania Jana pawła ii pozwala zauważyć wyraźną koncepcję 
duchowości, zbudowanej na fundamencie personalizmu i chrystocentryzmu. czyni 
to duchowość bardzo realistyczną i obejmującą całego człowieka. Ma ukierunko-
wanie społeczne i eklezjalne oraz jest otwarte na dialog ze światem współczesnym. 
Owa teandryczna dwubiegunowość pozwala chrześcijaninowi wchodzić w relacje 
osobowe i zachować tożsamość naśladowcy i ucznia chrystusa24 .

W koncepcji personalistyczno-chrystologicznej, ukazującej pewną wzorczość 
dla teologii duchowości, zawiera się również Misterium Odkupienia. prawda o Od-
kupieniu dla papieża fundament chrześcijańskiej duchowości. Odkupienie jest 
wyrazem mądrości i dobroci Boga, który jest Miłością i przychodzi do grzesznika. 
Odkupienie to nowe otwarcie Boga przed człowiekiem. przez dzieło odkupienia 
Bóg wprowadza człowieka w świat Osób Bożych, w tajemnicę miłości, jedności 
i wiecznego szczęścia25 .

to wychodzenie Boga do człowieka urzeczywistnia się w pełni w dziele miło-
sierdzia. ten Boży przymiot stanowi podstawę duchowości miłosierdzia w naucza-
nia Jana pawła ii i stanowi punkt odniesienia dla współczesnej teologii duchowości 
wobec Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka 8 grudnia 
2015 roku. Jan paweł ii uważa, że miłosierdzie to przymiot absolutny, który ozna-
cza Boga objawiającego się przede wszystkim jako miłosierdzie. Duchowość tę 
papież rozszerzył na cały świat. ujmował ją jako Miłość Bożą, która wychodzi 
naprzeciw cierpieniu człowieka, zwycięża zło i podnosi z upadku. to wyższa miara 
sprawiedliwości, dar, w którego moc człowiekowi nie wolno zwątpić26. Miłosierdzie 
Boga należy rozpatrywać w podwójnym aspekcie. Z jednej strony to miłosierdzie 
trójjedynego Boga, udzielane człowiekowi i całemu stworzeniu, a z drugiej – to 
miłosierdzie ludzkie, stanowiące odpowiedź na doświadczenie miłosierdzia Bożego 
i kształtowane na Jego obraz27 .

personalistyczno-chrystologiczna koncepcja teologii duchowości prezento-
wanej przez Jana pawła ii ujmuje życie duchowe chrześcijanina jako stawanie się 

„Duchowość w polsce” 15 (2013), s. 19-30.
24 Por . tamże, s. 30-35.
25 por. t. Starzec, Dzieło odkupienia i jego miejsce w chrześcijańskiej duchowości, „Duchowość 

w polsce” 15 (2013), s. 36-44
26 por. Jan paweł ii, V. Messori, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Wydawnictwo kuL 1994, 

s. 40; e. Matulewicz, Przymiot Bożego miłosierdzia jako podstawa duchowości miłosierdzia według 
bł. Jana Pawła II, „Duchowość w polsce” 15 (2013), s. 57-67.

27 por. M. kruszewska, Duchowość miłosierdzia w nauczaniu bł. Jana Pawła II, „Duchowość 
w polsce” 15 (2013), s. 68-79.
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bardziej człowiekiem w chrystusie. Wyznacza człowiekowi kierunek jego ducho-
wego rozwoju i umacnia jego godność i powołanie. Bóg objawia się człowiekowi 
w chrystusie w sposób dwuetapowy – przez Wcielenie i Odkupienie. powołuje czło-
wieka do udziału w życiu Bożym i przez obcowanie z głębią tajemnicy Odkupienia 
pozwala mu się stawać bardziej człowiekiem. proces stawania się człowiekiem 
w chrystusie polega na przyjęciu chrystusa przez wiarę i otwarciu na Jego miłość 
objawioną w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Dokonuje się to we wspólnocie 
kościoła. antropologia duchowa Jana pawła ii domaga się jej głębszego odkrycia 
i rozwinięcia w chrystologii. to potwierdza słuszność przyjmowanej przez papieża 
koncepcji personalno-chrystologicznej dla współczesnej teologii duchowości28 .

W tym samym kluczu personalnym i chrystologicznym można analizować 
paradygmat nauczania Jana pawła ii dla współczesnej teologii duchowości, gdy 
idzie o różne jej wymiary: kapłański, zakonny i świecki. ks. W. Zyzak podkreśla 
wieloaspektowość duchowości kapłańskiej proponowanej przez Jana pawła ii. 
Zaznacza jej relacyjny charakter w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Jest 
to duchowość chrystocentryczna, w której kapłan ma dążyć do ontycznego zjedno-
czenia z chrystusem. Bóg jako źródło kapłaństwa oczekuje odpowiedzi w postaci 
życia duchowego prowadzącego do świętości. Z komunii z Bogiem i kościołem 
wypływa misja kapłana, możliwa do zrealizowania w przestrzeni odpowiedniej 
duchowości i formacji. posługa kapłańska musi odpowiadać wymogom czasu 
i ludzi, dlatego teologia duchowości kapłańskiej musi nieustannie ewoluować29 .

Jan paweł ii postrzega duchowość osób konsekrowanych w wymiarach: cha-
ryzmatycznym, wspólnotowym, apostolskim, kontemplacyjnym, prorockim, es-
chatologicznym, sakramentalnym i maryjnym. utożsamia życie konsekrowane 
z darem Boga dla kościoła. Osoby konsekrowane, obdarzone łaską szczególnego 
powołania, mają do wypełniania szczególne zadania we wspólnocie kościoła. ich 
duchowość ubogaca się przez kontakt z pasterzami, duchowieństwem, innymi 
osobami konsekrowanymi oraz laikatem. Z tego powodu teologia duchowości we 
współpracy z teologią życia konsekrowanego powinna pomóc pogłębić zarówno 
wymiary duchowości zakonnej, jak i rozwinąć obszary obecności osób konsekro-
wanych w kościele i w świecie30 .

Duże znaczenie ma również nauczanie Jana pawła ii dla rozwoju teologii 
duchowości małżeńskiej. W swoich pozycjach naukowych i popularnonaukowych 
z tej dziedziny omawia on etapy miłości między mężczyzną i kobietą, które odpo-

28 por. S. Zarzycki, Chrześcijańskie życie duchowe jako stawanie się bardziej człowiekiem 
w Chrystusie, „Duchowość w polsce” 15 (2013), s. 45-55.

29 por. W. Zyzak, Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości, „Duchowość w polsce” 15 (2013), 
s. 80-95; J. Skorodiuk. Elementy formacji duchowej kapłanów w świetle Listu Jana Pawła II na Wielki 
Czwartek 1979 roku, „Duchowość w polsce” 15 (2013), s. 96-109; J. Machniak, Teologia duchowości 
w formacji kapłańskiej, s. 84.

30 por. cz. parzyszek, Duchowość osób konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II, „Ducho-
wość w polsce” 15 (2013), s. 111-124.
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wiednio rozwinięte, tworzą pewną przestrzeń duchowości małżonków, a wzrastając 
w niej, osiągną świętość, uświęcą rodzinę i społeczeństwo. Należy do nich miłość 
upodobania, pożądania, życzliwości i oblubieńcza. tutaj również widoczna jest 
podstawa personalno-chrystologiczna obejmująca zarówno relacje między samymi 
małżonkami, jak i ich związek w chrystusie i z chrystusem31 .

W teologii duchowości osób świeckich papież zwraca uwagę na powszechność 
powołania do świętości i możliwość jej osiągnięcia na właściwej sobie drodze 
życia. przestrzega, by nie mylić świętości z cudownością i niezdrowym szuka-
niem nadzwyczajności. teologia duchowości osób świeckich musi się zmierzyć 
ze swoistymi loci teologici materii i spraw doczesnych w świecie, w którym urze-
czywistnia się świętość, i w człowieku – podmiocie, ze wszystkim jego talentami 
i ograniczeniami32 .

Wzorczość nauczania Jana pawła ii zawiera się również w jego propozycji 
świętości w XXi wieku. Obejmuje wymiary trynitarno-chrystologiczny, eklezjalno-
-maryjny oraz inkarnacyjno-świecki. podkreśla, że najbardziej czytelnym przeja-
wem świętości jest męczeństwo. uznaje to za znak czasu i wyraz przynależności 
człowieka do chrystusa. Zachęca, by w rozważaniach teologii duchowości nie 
zabrakło aspektu gotowości do całkowitego poświęcenia człowieka Bogu, stano-
wiącego odpowiedź na uprzedzającą miłość Stwórcy33 .

3. Nurt cHryStOFOrMicZNO-ekLeZJaLNy W SłuŻBie FOrMacJi 
DO kapłańStWa i Życia kONSekrOWaNeGO

W 2011 roku zorganizowano sympozjum Teologia duchowości w procesie 
formacji do kapłaństwa i życia zakonnego. W homilii na rozpoczęcie sympozjum 
ks. prof. W. Słomka postawił pytanie: jaka powinna być teologia duchowości 
dzisiaj? Zwrócił uwagę na odpowiedzialność teologów duchowości w kształceniu 
przyszłych kapłanów i zakonników. Jako szczególne zadanie wskazał potrzebę 
chrystoformizacji kandydatów (por. Ga 2,20). Wezwał do kształtowania w teologach 
duchowości oblicza chrystusa jako Dobrego pasterza i Nauczyciela34 .

31 por. c. Sękalski, Etapy rozwoju miłości oblubieńczej według ks. Karola Wojtyły, „Duchowość 
w polsce” 15 (2013), s. 127-135.

32 por. Sobór Watykański ii, konstytucja dogmatyczna o kościele Lumen gentium, 1964, nr 11, 
40; r. paluch, Powołanie do świętości osób świeckich w świetle życia i nauczania Jana Pawła II, 
„Duchowość w polsce” 15 (2013), s. 149-166.

33 por. M. chmielewski. Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętości, „Duchowość 
w polsce” 15 (2013), s. 167-175.

34 por. W. Słomka, Jaka teologia duchowości?, „Duchowość w polsce” 13 (2011), s. 49.
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przypomniał, że przedmiotem sprawczym teologii duchowości jest trzecia Oso-
ba trójcy świętej i umysł ludzki oświecony wiarą. Odróżnił teologię duchowości 
nadprzyrodzonej, ale uprawianej na sposób ludzki, od mistycznej, uprawianej mocą 
Ducha świętego, i dopiero na tej podstawie postawił pytanie o jej rolę w procesie 
formacyjnym. Zauważył, że dla teologii duchowości istotny jest zarówno ideał, 
do którego zmierza, a więc chrystoformizacja, jak i poszczególne etapy na tej 
drodze i środki wspierające. Wymienił pneumatologiczny i teologalny fundament 
tego rodzaju życia oraz jego środowisko eklezjalne. Zaznaczył potrzebę modlitwy, 
życia sakramentalnego i ascezy. Jako pomoc wskazał Matkę kapłanów – Maryję35 .

Nurt chrystoformiczny teologii duchowości stanowi cel formacji kapłańskiej 
i zakonnej. te jednak jako podstawę mają formację ludzką. Nawiązuje do tego ks. 
S. Zarzycki, który na podstawie posynodalnej adhortacji Jana pawła ii Pastores 
dabo Vobis wyodrębnia elementy formacji, a następnie wyjaśnia, w czym teologia 
duchowości może wesprzeć proces formacji ludzkiej. Zauważa, że rola teologii 
duchowości polega głównie na urzeczywistnianiu elementów formacyjnych i ich 
integracji w osobie kandydata. teologia duchowości pozwala przede wszystkim 
na lepsze zrozumienie, czym jest naśladowanie chrystusa, a historia duchowości 
podaje konkretne przykłady osób i bogactwo form naśladowczych. Z kolei oso-
by konsekrowane powinny uwzględnić wskazania swych założycieli. Formacja 
powinna być ukierunkowana na przyszłe pełnienie misji pasterskiej w kościele 
i uwzględniać możliwość odtworzenia ludzkiej doskonałości jaśniejącej w Synu 
Bożym36 .

teologia duchowości w swej służbie formacji korzysta z antropologii teologicz-
no-duchowej. Stawia ona w centrum idee naśladowania chrystusa w jego relacji 
względem Ojca i wobec ludzi. Naśladowanie chrystusa jako pasterza staje się dla 
kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego zadaniem, które musi uwzględ-
niać relacyjność osoby formowanej względem Boga, wspólnoty kościoła i siebie 
samej. teologia duchowości, oparta na antropologii teologiczno-duchowej, uczy 
prawidłowego rozumienia wolności jako zdolności dokonywania wyboru będącego 
odpowiedzią na łaskę powołania. pomaga w kształtowaniu sumienia poprzez medy-
tację Słowa Bożego i wsłuchiwanie się w głos Nauczycielskiego urzędu kościoła. 
Zakreśla obszar wychowania do rozumienia cielesności i płciowości, rozbudza 
pragnienie życia dla królestwa Bożego. takie podejście do powołania pozwoli na 
właściwe dojrzewanie uczuciowe i otwarcie się na działanie Ducha świętego37 .

teologia duchowości odgrywa istotną rolę w całym procesie formacji. Jednak 
szczególne znaczenie ma na samym jej początku. Ważnym okresem jest rok pro-

35 por. tomasz z akwinu, Suma teologiczna i, q. 1, a. 2; W. Słomka, Jaka teologia duchowości?, 
s. 49-50.

36 por. S. Zarzycki, Teologia duchowości w służbie formacji ludzkiej do kapłaństwa i życia 
zakonnego, „Duchowość w polsce” 13 (2001), s. 113-115.

37 tamże, s. 117-123.
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pedeutyczny, w którym dokonuje się najobszerniejsze wprowadzenie elementów 
teologii duchowości. tam powinno się zaznajomić alumnów z procesami życia 
wewnętrznego, ich źródłem i rozwojem, omówić związki zachodzące między 
strukturą psychofizyczną człowieka w życiu wewnętrznym a rozwojem osobowo-
ści chrześcijańskiej, zapoznać z głównymi nurtami i szkołami duchowości oraz 
przygotować do kierownictwa duchowego38 .

teologia duchowości uczestniczy w formacji kapłańskiej rozumianej jako 
kształtowanie duchowości na etapie przygotowania do kapłaństwa, jak i w samym 
kapłaństwie39. Wykłady z teologii duchowości pomagają zarówno w zrozumieniu 
i przyswojeniu sobie zagadnień teologicznych, jak i w zrozumieniu tego, co sami 
kandydaci do kapłaństwa przeżywają na drodze rozwoju duchowego. teologia du-
chowości stanowi zatem zarówno naukę teologiczną, jak i doświadczenie życiowe40 .

W procesie formacji zakonnej teologia duchowości wychodzi naprzeciw zada-
niu pielęgnowania ducha i praktyki, modlitwy na podstawie „autentycznych źródeł 
duchowości chrześcijańskiej”41. pomaga w osiągnięciu jedności między kontempla-
cją a aktywnością zgodnie z twierdzeniem instrukcji Renovationis causam, według 
której „dojście do tej jedności wymaga poznania istoty życia duchowego oraz 
dróg, które prowadzą do ściślejszego zjednoczenia z Bogiem”42. Wpływa również 
na integrację formacji początkowej i ciągłej, tak by liczyły się z codziennymi wy-
darzeniami życia osobistego człowieka i dawania świadectwa we współczesnym 
świecie. ujmuje zatem ważny aspekt społeczny i kulturowy43 .

refleksja teologiczna pozwala na ukazanie sensu i wartości życia konsekro-
wanego. teologia duchowości jest narzędziem formacyjnym. Zgodnie ze wskaza-
niami Essential ellements: zmierza do pogłębienia i udoskonalenia teologii życia 
zakonnego44 .

38 por. M. Zawada, Teologia duchowości w systemie studiów seminaryjnych w Polsce, „Ducho-
wość w polsce” 13 (2011), s. 52.

39 por. J. Machniak, Teologia duchowości w formacji kapłańskiej, s. 68.
40 por. M. Szymula, Jak wykładać teologię duchowości w seminarium duchownym?, „Duchowość 

w polsce” 13 (2011), s. 131-133.
41 por. Sobór Watykański ii, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae 

caritatis”, 1965, nr 6; t. paszkowska, Teologia duchowości w formacji osób konsekrowanych w na-
uczaniu Kościoła posoborowego. „Duchowość kapłańska” 13 (2011), s. 58.

42 kongregacja Zakonów i instytutów świeckich, Instrukcja o odnowie formacji zakonnej 
„Renovationis causam”, 1969, nr 5.

43 por. t. paszkowska, Teologia duchowości w formacji osób konsekrowanych, s. 58-59. tema-
towi życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa poświęcono sympozjum teologów 
Duchowości w polsce w dniach 19–20 czerwca 2015 roku w Zaniemyślu, zob. „Duchowość w polsce” 
17 (2015), s. 53-192.

44 kongregacja Zakonów i instytutów świeckich. Instrukcja: Istotne elementy nauczania Koś-
cioła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostol-
skiej „Essential elements”, 1983, nr 3. Nawiązuje do tego Jan paweł ii, zalecając włączenie teologii 
duchowości i teologii życia konsekrowanego do formacji (Vc 1996, nr 50).
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proces formacyjny, w którym teologia duchowości odgrywa zasadniczą rolę, 
ma charakter totalny i oznacza rozwój we wszystkich etapach dojrzewania jednostki 
– psychologiczny, duchowy, ludzki, duszpasterski. Wysiłki formacyjne zmierzają 
do tego, by człowiek prowadził życie w Duchu. Mają przygotować człowieka 
do stawiania czoła wymogom danej epoki. Nie można tego osiągnąć bez wiedzy 
teologicznej. Dotyczy ona nie tylko wiedzy spekulatywnej, ale głównie poznania 
i pogłębienia ducha chrystusowego, eklezjalnego i danego instytutu. Metodą jest 
towarzyszenie duchowe, pomagające podążać drogą wiodącą do coraz większej 
wierności osoby konsekrowanej chrystusowi i wspólnocie kościoła45 .

teologia duchowości może również wesprzeć proces formacji w instytutach 
zakonnych, pomagając zarówno formatorom, jak i formowanym w odkrywaniu 
Ducha świętego, współpracy z łaską i stopniowej chrystoformizacji oraz integral-
nego rozwoju człowieka. Warto by zatem – jak postuluje s. M. pliszka – stworzyć 
jednolity program teologii duchowości, który obowiązywałby we wszystkich zgro-
madzeniach zakonnych, ubogacony o różnorodną bazę bibliograficzną z zakresu 
teologii życia konsekrowanego46 .

4. perSpektyWy teOLOGii DucHOWOści

teologowie duchowości w polsce należący o StDp w trakcie swoich dorocz-
nych zjazdów sympozjalnych, na podstawie analizy aktualnej sytuacji religijno-
-społeczno-kulturowej, podejmują refleksję nad perspektywami teologii duchowości 
w polsce. Na tej podstawie zauważają, że nowe wyzwania teologii duchowości 
w polsce dotyczą przede wszystkim pedagogii świętości współczesnych zrzeszeń 
chrześcijańskich oraz opisu badawczego ruchów charyzmatycznych. teologia du-
chowości, jako dyscyplina naukowa obejmująca swym zakresem obydwa wymiary, 
może pomóc zrzeszeniom i ruchom charyzmatycznym w sposób spekulatywny 
i dynamiczny rozwinąć życie duchowe i znaleźć właściwe miejsce we wspólnocie 
kościoła.

cechą charakterystyczną duchowości współczesnych czasów jest rozkwit sto-
warzyszeń, grup, wspólnot i ruchów chrześcijańskich. przyczyniło się do tego 
z pewnością nauczanie Soboru Watykańskiego ii. Jan paweł ii w zrzeszeniach 
widział nową wiosnę kościoła i ożywczy dynamizm. Dostrzegał jednak wyzwa-
nia i zagrożenia, dlatego poświęcił temu zagadnieniu adhortację Christifideles 

45 por. Vc 93; t. paszkowska, Teologia duchowości w formacji osób konsekrowanych, s. 62-63.
46 por. s. M. pliszka, Jaka duchowość dla nowicjatów?, „Duchowość kapłańska” 13 (2011), 

s. 148-152; a. Baran, Formacja do życia konsekrowanego – ewolucja problemu, „Duchowość w pol-
sce” 17 (2015), s. 125-147.



 aktuaLNe Nurty i perSpektyWy teOLOGii DucHOWOści  257

laici, zwierając w niej jasne kryteria eklezjalności i duchowości zrzeszeń. ks. 
M. chmielewski, na podstawie nauczania Jana pawła ii, wymienia: troskę o reali-
zację powołania do świętości, odpowiedzialność w wyznawaniu wiary, świadectwo 
autentycznej i trwałej komunii, zgodność z apostolskim celem kościoła i zaanga-
żowaną obecność w ludzkiej społeczności. Weryfikacja owych kryteriów następuje 
w życiu i działalności danych zrzeszeń. Obejmuje życie modlitwy, kontemplacji, 
liturgii, życie sakramentalne, aktywność w życiu kościoła i społeczeństwa47. te 
zadania stanowią przestrzeń analiz teologów duchowości, którzy – poprzez meto-
dę pytań o koncepcję świętości współczesnych zrzeszeń, sposoby pracy i środki 
duchowego rozwoju – chcą zrozumieć swoje obowiązki wobec zrzeszeń. chodzi 
o pogłębioną i metodycznie ukierunkowaną autorefleksję. Zebrany materiał stanowi 
interesujący przedmiot badań i punkt wyjścia dla dalszych refleksji teologicznych 
nad tym zagadnieniem48 .

Duchowość zrzeszeń należy do duchowości szczegółowej. polega na rozwa-
żaniu realizacji powołania do świętości konkretnych osób lub wspólnot. teologia 
duchowości pomaga zrzeszeniom, udostępniając im wiedzę o chrześcijańskim 
życiu duchowym w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Zdaniem J. Gogoli 
teologia duchowości daje klucz do poszukiwania tożsamości każdego ze zrzeszeń. 
kładzie fundament, którym jest powszechne powołanie do świętości przez formy 
bardziej zasadnicze, jak: stan życia, szkoła duchowości, by odnaleźć specyfikę 
własnego stylu życia z uwzględnieniem charyzmatu grupy49 .

teologia duchowości pomaga zrozumieć i uporządkować pedagogię świętości 
poszczególnych zrzeszeń. Zwrot ten został zapożyczony z nauczania Jana pawła 
ii z listu Novo millenio ineunte 2000. Jako podłoże pedagogii świętości papież 
podaje modlitwę, eucharystię, sakrament pojednania, słuchanie i głoszenie słowa, 
świadectwo miłości50 .

Skoro dążenie do świętości jest celem życia duchowego, to pedagogia świętości 
stanowi swoistą metodę, która wspiera to dążenie. Obejmuje ona odwoływanie się 
do środków naturalnych i nadprzyrodzonych. Musi odpowiadać mentalności ludzi 
danej epoki, uwzględniać różne czynniki wszechstronnego rozwoju człowieka. 
Stanowi praktyczną wskazówkę realizacji świętości w życiu codziennym, a zatem 

47 por. Jan paweł ii, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 1988, nr 30; M. chmielewski, 
Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, „Duchowość w polsce” 14 (2012), s. 46-47, 
50-55.

48 por. M. chmielewski, Wprowadzenie do tomu 14, „Duchowość w polsce” 14 (2012), s. 11-12.
49 por. J. Gogola, Systematyczna teologia duchowości w służbie tożsamości zrzeszeń katolickich, 

„Duchowość w polsce” 14 (2012), s. 43-45.
50 papież wyjaśnia, że „istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające prawdzi-

wej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Winna 
ona łączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy 
indywidualnej i grupowej oraz z nowszymi formami udostępnianymi przez stowarzyszenia i ruchy 
uznane przez kościół” (NMi 31,32-45).
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płaszczyznę badawczą i zadanie dla teologii duchowości. Do zadań pedagogii 
świętości należy m.in.: tworzenie środowiska wiary, wychowywanie do świętości, 
pomoc w samorealizacji powołania do świętości, przepajanie kultury treściami 
wiary i sacrum51 .

teologia duchowości pomaga w odczytywaniu duchowości zrzeszeń po wcześ-
niejszym uwzględnieniu ich teologicznego miejsca we wspólnocie kościoła. człon-
kowie zrzeszeń wywodzą się z różnych grup i środowisk, dlatego też duchowość 
ruchów charakteryzuje się osobistym doświadczeniem Boga, odkrywaniem spe-
cyficznego powołania każdego człowieka pośród codzienności spraw, którymi te 
osoby żyją52 .

Odczytywanie duchowości zrzeszeń z perspektywy teologii duchowości 
uwzględnia teologię stworzenia i wcielenia, powiązane z teologią zbawienia. istotne 
jest odkrywanie roli królestwa Bożego w życiu zrzeszeń i przepajanie tą ideą śro-
dowisk, w których żyją. teologia duchowości bada duchowość zrzeszeń dwojako: 
analizując treści i metody materiałów formacyjnych danych zrzeszeń albo badając 
praktyczną stronę życia duchowego ich członków, opisując ją i wyciągając konkret-
ne wnioski. a. Schulz sugeruje połączenie obydwu metod, które dadzą pewniejsze 
wyniki refleksji teologicznych. Zachęca do zastosowania metody porównawczej, 
korzystając z zakresu badań nie tylko teologii duchowości, ale także mistyki, laikatu 
i teologii pastoralnej. Widzi konieczność badań interdyscyplinarnych53 .

teologowie duchowości podjęli również refleksję nad współczesnymi tenden-
cjami i zjawiskami charyzmatycznymi w kościele. Wysłuchano relacji duszpasterzy 
i praktyków życia duchowego zaangażowanych w środowiska charyzmatyczne. Na 
podstawie analiz zebranych doświadczeń zobiektywizowano poglądy na współ-
czesne tendencje charyzmatyczne w kościele, wskazując na korzystne i potrzebne 
dla rozwoju życia duchowego oraz zaznaczając wątpliwe, lub nawet niebezpieczne 
dla poszczególnych ludzi, zrzeszeń i całego kościoła54 .

Nie jest to zadanie łatwe, gdyż – jak uważa k. Guzowski – ruch charyzmatycz-
ny stanowi fenomen współczesnego chrześcijaństwa, dynamicznie się rozwijający 
i posiadający różne odmiany i formy. Z tego powodu powinien być analizowany 
jako całość, rozpoczynając od typowych zjawisk. Niektóre z nich są trudne do 
opisania, ponieważ dostęp do nich jest możliwy jedynie przez doświadczenie dzia-
łania Ducha świętego w życiu konkretnego człowieka lub grupy osób. powoduje 

51 por. B kozioł, Pedagogia świętości. Proponowane przez zrzeszenia modele świętości, „Du-
chowość w polsce” 14 (2012) s. 57-59; k. Olbrycht, Pedagogia świętości, „Biuletyn kWpŻZZ” 18 
(2002), s. 23-25

52 por. a. Schulz, Jak opisać i badać duchowość współczesnych zrzeszeń katolickich?, „Ducho-
wość w polsce” 14 (2012), s. 30.

53 por. tamże, s. 32-37.
54 por. i. kowalska, Ogólnopolskie sympozjum: teologia duchowości wobec współczesnych 

tendencji charyzmatycznych, Kraków, 20–21.06.2014, „Duchowość w polsce” 16 (2014), s. 30.
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to, że same analizy porównawcze nie wyczerpią aparatu badawczego i nie dadzą 
wynikom badań pewności 55 .

Od Soboru Watykańskiego ii powstała bogata literatura z zakresu teologii Du-
cha świętego, teologii charyzmatów i odnowy w Duchu świętym. Nie wszystkie 
jednak zagadnienia zostały tam wystarczająco wyjaśnione i zdefiniowane. Nadal 
istnieje potrzeba opracowania ram doktrynalnych i pastoralnych dla ruchów od-
nowy w polsce. teologia duchowości może stanowić dyscyplinę naukową, która 
wypełni te luki56 .

rozważając rolę teologii duchowości w procesie rozeznawania walorów no-
wych ruchów religijnych, bp. a. Siemieniewski zauważa, że rozkwit ruchów to 
dar Boży w znaku czasu i trzeba wiele się uczyć, by go właściwie analizować 
i rozumieć. Stanowi to przestrzeń dla wysiłku intelektualnego w postaci refleksji 
teologicznej. Sugeruje potrzebę właściwych sformułowań. Według niego nazwa 
„ruchy religijne” jest zbyt obszerna i utrudnia teologowi właściwe zrozumienie, 
o jakie ruchy chodzi. proponuje nazwę „ruchy eklezjalne”. Zachęca do nieustannego 
systematycznego odczytywania ruchów eklezjalnych i ich rozróżniania w samej 
wspólnocie kościoła. Widzi w tym wielkie zadanie dla teologii duchowości57 .

aktualne nurty i perspektywy teologii duchowości katolickiej w polsce 
w świetle periodyku „Duchowość w polsce”

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

analiza badawcza periodyka „Duchowość w polsce” pod kątem zawartych w nim 
aktualnych nurtów i perspektyw teologii duchowości w polsce pozwoliła na wyciągnięcie 
następujących wniosków. teologia duchowości, stanowiąca samodzielną uporządkowaną 
metodologicznie dyscyplinę naukową, ma duże znaczenie dla teologii, zwłaszcza gdy idzie 
o połączenie spekulatywnej i przeżyciowej strony życia duchowego człowieka. ponadto 
skupia wokół siebie wiele wymiarów duchowości i dziedzin pokrewnych. Stanowi funda-
ment dla duchowości kapłańskiej, małżeńskiej, zakonnej, laikatu. Jest punktem odniesienia 
dla mistyki, antropologii czy historii duchowości. Z tego też względu wymaga nieustannego 
doprecyzowywania metodologii nauk. Wśród aktualnych jej nurtów i perspektyw należy 
wymienić: personalistyczno-chrystologiczną koncepcję duchowości Jana pawła ii, stano-
wiącej paradygmat teologii duchowości w polsce, oraz nurt chrystoformiczno-eklezjalny 
w służbie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Do perspektyw natomiast należy 

55 por. r. Laurentin, Nieznany Duch Święty. Odkrywanie jego doświadczenia i Jego Osoby, 
kraków: Znak 1998, s. 179-184; k. Guzowski, Pojęcie i klasyfikacja zjawisk charyzmatycznych, 
„Duchowość w polsce” 16 (2014), s. 31.

56 por. k. Guzowski, Pojęcie i klasyfikacja zjawisk charyzmatycznych, s. 32-33.
57 por. a. Siemieniewski, Teologia duchowości wobec nowych ruchów religijnych, „Duchowość 

w polsce” 12 (2010), s. 160-164.
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udział teologii duchowości we właściwym sprecyzowaniu duchowości zrzeszeń chrześci-
jańskich i ruchów charyzmatycznych oraz ich miejsca i znaczenia we wspólnocie kościoła.

Słowa klucze: teologia duchowości, „Duchowość w polsce”.

current trends and prospects of the theology of catholic spirituality in poland 
in the light of the journal “Spirituality in poland”

S u m m a r y

analysis of research of the periodical “Spirituality in poland” in terms of finding its 
current trends and prospects of the theology of spirituality in poland leads to finding the 
following conclusions. theologians of spirituality see the need to organize the methodology. 
the proper method allows for the appropriate tests in the relevant area of research. this is 
about mysticism, history of spirituality, anthropology, and various dimensions of spiritua-
lity: marriage, priestly, religious and laity. the main trends, proposed by John paul ii, are 
personalistic-christological concept of spirituality and trend christoformic-ecclesial in the 
formation of the priesthood and consecrated life. the prospects of the theology of spirituality 
include its role in the proper clarification of the spirituality of christian associations and 
charismatic movements and their place and importance in the community of the church.

Keywords: theology of spirituality, “Spirituality in poland”.

aktuelle Strömungen und perspektiven der theologie der Spiritualität in polen 
im Licht der Zeitschrift „Spiritualität in polen“

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

Die untersuchungsanalyse der Zeitschrift „Spiritualität in polen“ unter dem Blickwinkel 
der aktuellen Strömungen und perspektiven der theologie der Spiritualität in polen, erlaubt 
folgende Feststellungen: Die theologie der Spiritualität die eine selbstständige und metho-
dologisch geordnete wissenschaftliche Disziplin darstellt, hat für die gesamte theologie eine 
große Bedeutung, vor allem in der Verbindung von spekulativer und emotionaler Dimen-
sion des geistlichen Lebens des Menschen. außerdem sammelt sie um sich viele aspekte 
der Spiritualität und verwandter Bereiche. Sie stellt das Fundament für die eheliche und 
priesterliche Spiritualität sowie für die Spiritualität der Ordensleute und Laienchristen dar. 
Sie ist ein referenzpunkt für Mystik, anthropologie und Geschichte der Spiritualität. aus 
diesem Grund verlangt sie nach einer ständigen methodologischen präzisierung. unter ihren 
aktuellen Strömungen und perspektiven ist es ratsam, das personalistisch-christologische 
konzept der Spiritualität von Johannes paul ii. zu erwähnen, das ein paradigma der the-
ologie der Spiritualität in polen darstellt sowie die christoform-ekklesiale Strömung im 
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Dienst der Vorbereitung zum priestertum und Ordensleben. Was die perspektiven angeht, 
kann man den Beitrag der theologie der Spiritualität in der adäquaten präzisierung der 
Spiritualität von christlichen Vereinigungen und charismatischen Bewegungen sowie ihre 
Stellung und Bedeutung für die Gemeinschaft der kirche bemerken.

Schlüsselworte: theologie der Spiritualität, Spiritualität in Polen .
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aNDrZeJ DerDZiuk OFMcap

pOZycJa DuSZpaSterSka SpOWieDZi 
W kOścieLe Na MaLcie

kościół na Malcie cieszy się dużą popularnością i wiele osób przychodzi na 
niedzielną Mszę świętą. Liczne kościoły i piękne sanktuaria bogate są w dzieła 
sztuki i przyciągają turystów, oraz wielu pielgrzymów poszukujących duchowych 
wrażeń. przy parafiach istnieją rozmaite dzieła charytatywne i działają komitety 
ekonomiczne zbierające fundusze na różne cele. uroczystości kościelne są ob-
chodzone jako święto wspólnoty lokalnej, w której powstają specjalne komitety 
dla zapewnienia celebracjom, procesjom i pokazom sztucznych ogni należnego 
splendoru. część wiernych uważa, że wymienione zewnętrzne przejawy religijności 
nie mają jednak pełnego odzwierciedlenia w głębokiej wierze członków kościoła. 
Zdarza się, że członkowie lokalnych komitetów powoływanych do obchodów świąt 
nie praktykują swej wiary w zwykłe niedziele.

Młodzież ulega szybkiemu procesowi zeświecczenia i dość łatwo traci kontakt 
z kościołem. Młodzi Maltańczycy chętnie otwierają się na konsumistyczną kultu-
rę bogatego Zachodu, gdyż chcą być podobni do swoich rówieśnikach w innych 
krajach europy. Nie jest to zbyt trudne, gdyż prawie wszyscy biegle posługują 
się językiem angielskim, który w tym kraju jest obowiązkowy od najmłodszych 
klas szkolnych. ponadto wysoki standard życia materialnego i mnogość turystów 
przyjeżdżających na Maltę w poszukiwaniu wrażeń wśród pięknych zabytków 
i uroczych plaż sprawiają, że kontakt z zewnętrznym światem jest bardzo uła-
twiony. Malta, będąc jednym z nielicznych krajów, w których katolicka większość 
zapewnia też stabilne prawodawstwo wykazujące troskę o zasady moralne, staje 
się szczególnym miejscem ścierania się „cywilizacji życia” i „cywilizacji śmierci”.

Duchowni na Malcie wydają się nieco zagubieni i przyznają, że proces se-
kularyzacji jest szybki i nieuchronny. część z nich nie dostrzega nadchodzących 
zagrożeń, inni zaś nie mają większej siły przebicia ze swymi ocenami i prognoza-
mi. Zanurzeni w tradycyjnych strukturach duszpasterskich, kapłani ciągle cieszą 
się dużym poważaniem u swoich wiernych, ale powoli dostrzegają zmniejszanie 
się liczby powołań i zmieniające się nastawienie młodego pokolenia do wartości 
propagowanych przez kościół.



266 aNDrZeJ DerDZiuk OFMcap

Zaangażowani w administrację wielu kościelnych dzieł, duszpasterze nie po-
dejmują zbyt wielu inicjatyw, by przyciągać do kościoła tych, którzy powoli tracą 
z nim kontakt. plany duszpasterskie nie przewidują rewolucyjnych zmian, a prądy 
pastoralne przychodzące z innych krajów bogatej europy wskazują na konieczność 
liczenia się ze zbliżającym się kryzysem. kościół na Malcie ma jednak ogromny 
potencjał misyjny, gdyż liczba kapłanów w stosunku do ludności wyspy jest dość 
znacząca. Wielu maltańskich misjonarzy pracuje poza granicami kraju, gdzie dają 
piękne świadectwo ewangelicznej żywotności tej skalistej ziemi.

Jednym z przejawów kryzysu, a nie wiadomo, czy nie jedną z jego przyczyn, 
jest zmniejszanie się popularności spowiedzi. choć w kościołach stoją piękne 
konfesjonały, to spowiada się w nich coraz mniej ludzi, a ilość kapłanów dyspo-
zycyjnych do spowiadania jest niezadowalająca. Niektórzy kapłani twierdzą, że 
spowiadają się nie ci, którzy powinni, i nie tak, jak trzeba. rozpowszechniona 
w starszym pokoleniu częsta spowiedź staje się czymś rytualnym i koncentruje 
się na małych rzeczach z zakresu defektów kultu, a nie z obowiązków praktycznej 
miłości chrześcijańskiej.

Niniejszy artykuł podejmuje kwestię wpływu sekularyzacji na katolickie spo-
łeczeństwo Malty i usytuowania praktyki spowiedzi w działaniach pastoralnych 
kościoła na Malcie opóźniających proces sekularyzacji.

1. prOceS SekuLaryZacJi Na MaLcie

popularna w latach 60. teza petera Bergera o nieuchronności sekularyzacji 
w świecie została przez niego samego zmieniona na rzecz stwierdzenia, że doty-
czy ona przede wszystkim bogatych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych 
krajów w europie Zachodniej i kanadzie. Zamiast tezy o radykalnej sekularyzacji 
Berger postawił tezę o zmianie religijności, która przejawia się w utracie więzi 
z nadprzyrodzonością w europie i w dystansowaniu się od praktyk religijnych 
w pozostałej części świata1. Dziś, bardziej niż o całkowitej sekularyzacji, mówi się 
o odkościelnieniu, które polega na zerwaniu więzi z kościołem w postaci zanie-
dbywania praktyk religijnych, a nie oznacza deklaracji niewiary w istnienie istoty 
boskiej. Na ten temat wypowiada się Michael ebertz, który odróżnia trzy zjawi-
ska w strukturze społecznej i kulturze. „De-ecclesiasticalization as the declining 
normative obligation of specific eccesiastical influence and involvement expecta-

1 por. p.L. Berger, The Desecularization of the World: A Global Overview, w: p.L. Berger (ed.), 
The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Washington: eerdmans 
publishing 1999, s. 10.
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tions. De-Christanisation as the disassociation of specific christian meaning, and 
Secularization as the loss of the meaning of religions and religiosity altogether”2 .

Dyskusja na temat nieuchronności sekularyzacji jest istotna nie tylko dla socjo-
logów dążących do lepszego poznania jej przyczyn i wyjaśnienia natury zjawiska, 
ale również dla kościoła, winna jednak zmierzać do poszukiwania adekwatnej 
odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata3. W jakikolwiek sposób będzie 
się rozwijał proces sekularyzacji, nie zwalnia to ludzi wierzących w chrystusa od 
dawania czytelnego świadectwa swej wiary i otwierania się na działanie Ducha 
świętego prowadzącego wiernych przez historię świata. Zadaniem chrześcijan 
jest takie rozpoznawanie znaków czasu, by zostały one odczytane jako wezwanie 
Boże. Zdając sprawę z nadziei (por. 1 p 3,16), którą chrystus powierzył kościo-
łowi, chrześcijanie nie mogą przyjąć tezy o nieuchronności sekularyzacji w całej 
rozciągłości, gdyż winni się opierać na słowach chrystusa, że bramy piekielne 
nie przemogą kościoła, który jest zapowiedzią królestwa Bożego na ziemi (por. 
Mt 16,18). uczniowie pana muszą jednak brać pod uwagę inne słowa Zbawicie-
la, który stwierdził: „czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (łk 18,8)4 .

proces sekularyzacji dotyka przede wszystkim rodziny i znajduje swe najszyb-
sze odzwierciedlenie w postawach ludzi młodych. Jako podlegający procesowi 
formacji osobowej i kształtowania własnego światopoglądu, młodzi są narażeni 
na wpływ permisywnych propozycji skłaniających do wygodnego życia i ulegania 
nagłaśnianym formom nieskrępowanego zaspokajania pożądliwości. proces zrywa-
nia więzi z Bogiem u ludzi młodych nie przebiega bowiem przede wszystkim na 
płaszczyźnie deklarowania niewiary, ale na odrzucaniu wartości, które głosi koś-
ciół, opierając się na autorytecie Boga. Zachowania młodych katolików będących 
nadzieją kościoła i świata, jak zwykł powtarzać św. Jan paweł ii, są też zarazem 
czułym miernikiem żywotności kościoła, który tracąc młodych wyznawców, musi 
się liczyć z pogarszającą się w przyszłości sytuacją religijności społeczeństw. Nawet 
jeśli w kościołach jest spora liczba uczęszczających na niedzielne Msze święte, to 
jeśli nie ma młodych, przyszłość jest zagrożona.

prowadzone na Malcie badania postaw religijnych młodzieży wskazują na 
znaczne przyśpieszenie procesu odchodzenia od wiary i kościoła. O ile w roku 2008 
w badaniu na reprezentatywnej grupie 1500 ludzi młodych w wieku od 10 do 30 lat 
4% respondentów stwierdziło, że nie są praktykującymi katolikami, to już cztery 

2 por. M. ebertz, Secularization, De-Christanization or De-Ecclesiasticalization? A Socio-
logical Religious Perspective, w: t. Dienberg, t. eggensperger, u. engel (eds.), What does Europe 
believe in? Between secularisation and the return of religious life, Münster: aschendorf Verlag 2010, 
s. 45.

3 por. r. Biel, Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta 
Kocha, tarnów: Biblos 2012, s. 30-32.

4 por. J. ratzinger, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, t. 1, cz. 1, tłum. M. Górecka, 
W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo kuL 2015, s. 579-580.
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lata później, w roku 2012, takiej odpowiedzi udzieliło 17,8% badanych5. Z tego 
ponad 8% określiło się jako ateiści, zaś pozostałe 8% stwierdziło, że są niereligijni, 
ale kierują się jakąś duchowością. Oznacza to, że 8% ludzi młodych wierzy w jakąś 
istotę boską, ale nie praktykuje i nie poczuwa się do związku z kościołem. Wyniki 
te są alarmujące i stawiają pytania o przyczyny takiego zjawiska.

prof. adrian Gellel, pastoralista z Wydziału teologicznego uniwersytetu 
Malty, tłumaczy, że złożyło się na to wiele czynników6. pierwszym jest wpływ 
anglosaskiej kultury liberalnej, która niesie ze sobą zarówno negację zasad religii 
chrześcijańskiej, jak i rozpowszechnia karykaturalny obraz Boga oraz wyolbrzy-
mia negatywne przejawy życia kościoła. Liberalizm kulturowy połączony z falą 
bezbożnictwa, określanego nowym ateizmem, przenika do młodzieży przez kulturę 
masową w postaci muzyki, literatury oraz filmów7. ukazywanie religii już nie 
tylko jako rzeczy niepotrzebnej, ale jako czegoś, co jest szkodliwe i krępuje życie 
zwykłego człowieka, stawia Boga i Jego sługi w negatywnym świetle i postuluje 
usunięcie religii z życia społecznego. Ludzie zwalczający Boga chlubią się, że ich 
oddziaływanie niszczące wiarę ma tak szeroki zasięg.

potwierdzeniem rozpowszechnienia się takiej postawy są zgłaszane inicjatywy 
ustawodawcze kierowane do władz Malty przez liberalne ośrodki polityczne. Mo-
delowym przykładem była walka o wprowadzenie rozwodów na Malcie. pierwszy 
raz zgłoszono kwestię wprowadzenia rozwodów podczas rządów partii socjalistycz-
nej w 1981 roku. W 2010 roku deputowany opozycyjnej partii Narodowej zgłosił 
projekt ustawy o wprowadzeniu rozwodów. poparł go przedstawiciel rządzącej 
partii pracy, dlatego inicjatywę zgłoszono jako ponadpartyjną i parlament prze-
głosował przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Zwolennicy i przeciwnicy 
wprowadzenia rozwodów mobilizowali się do przekonania niezdecydowanych. 
księża nawoływali z ambon do odrzucenia ustawy. Biskupi wydali specjalny list 
pasterski i zaapelowali, aby nie zmieniać prawa, tylko uzdrowić nastawienie wobec 
małżeństwa. Biskup diecezji Gozo Mario Grech nazwał katolików popierających 
ustawę mianem zdrajców. przed referendum propagowano hasło „chrystus – tak, 
rozwód – nie”.

Zwolennicy rozwodów, głosząc hasło: „Daj miłości drugą szansę!”, podjęli 
szeroką akcję, zakładając tzw. ruch rozwodowy, i organizowali wiece po niedziel-
nych Mszach świętych. pisano listy do gazet nagłaśniające rzekome krzywdy osób, 
których małżeństwo się rozpadło i związały się z innymi partnerami, a nie mogły 
prawnie uregulować nowej sytuacji. Walka przedreferendalna przemieniła się w ple-

5 por. a. Żgħażagħ, Mirrors and Windows: Maltese young people’s perceptions of themselves, 
their families, communities and societies, Malta: aġenzija Żgħażagħ 2012, s. 43.

6 por. a. Gellel, M. Sultana, Leaping from Non Secular to Post Secular. A Study of the Maltese 
Scenario, w: H.-G. Ziebertz, u. riegel (eds.), Europe as a postsecular Society. Reflections on Religion 
and Societal Cohesion, Berlin: Lit Verlag 2008, s. 111-126.

7 por. p. Gutowski, Czym jest nowy ateizm?, za: http://www.kul.pl/nauki-przyrodnicze-a-nowy-
-ateizm,art_26607.html#Gutowski [dostęp: 14.11.2015].
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biscyt za kościołem lub przeciw niemu. komentatorka życia politycznego Daphne 
caruana Galizia napisała, że w istocie nie chodziło o rozwody, bo „zamieniło się 
to w bitwę tych, którzy chcą świeckiej Malty, z obrońcami mitycznej maltańskiej 
tożsamości”8. W maju 2011 roku na pytanie: „czy zgadza się pan/i na umożliwienie 
rozwodu parom małżeńskim, które pozostają w separacji od co najmniej czterech 
lat, jeżeli nie ma realnych szans na pojednanie, a kwestie alimentów i opieki nad 
dziećmi są uregulowane?” pozytywnie odpowiedziało 52,67% uczestniczących 
w referendum przy 72% frekwencji9. W lipcu tego roku parlament zaakceptował 
prawo legalizujące rozwody na Malcie.

Gdy na początku lat 80. ubiegłego stulecia wybory wygrała chrześcijańsko-
-demokratyczna partia Narodowa przez swoje reformy gospodarcze doprowadziła 
do boomu ekonomicznego i poprawy sytuacji bytowej ludności. podwyższenie 
statusu materialnego przyczyniło się do wzrostu indywidualizmu, co potwierdziły 
trzy niezależne badania socjologiczne. Już w 1994 roku a. abela twierdził, że 
przy tej mentalności dojdzie do zwiększenia fali rozwodów10. podczas kampanii 
przedreferendalnej informowano opinię publiczną, że około 30% dzieci rodzi się 
poza małżeństwem.

W raporcie z 2012 roku kościół na Malcie był na przedostatnim miejscu wśród 
instytucji cieszących się zaufaniem społecznym. Z kolei zaufanie do kapłanów było 
nawyższe wśród wszystkich grup zawodowych. Jedną z przyczyn małego zaufania 
do struktur kościelnych może być znaczący wpływ kultury anglosaskiej prezentu-
jącej kościół w świetle nagłaśnianych skandali i wzbudzającej podejrzliwość do 
kościoła jako instytucji. poszanowanie, jakim cieszą się kapłani, wynika z bliskości 
księży wobec ludzi, którzy ich znają i cenią. Warto podkreślić specyficzną kulturę 
eklezjalną, która powoduje, że zazwyczaj księża nie mieszkają na plebaniach, ale 
w rodzinnych domach. Zwyczaj ten bierze się z dawnej tradycji, w ramach której 
do lat 70. ubiegłego stulecia księża zostawali proboszczami w rodzinnych parafiach 
i mieszkali z rodzicami. Obecnie obaj biskupi na Malcie i Gozo mieszkają w swo-
ich rodzinnych domach razem ze swoimi matkami. Stwarza to pewne problemy 
duszpasterskie, bo księdza nie można spotkać na plebanii, a w domu rodzinnym 
jest bardziej niedostępny. Jednak na Malcie istnieje kultura długiego przebywania 
z rodzicami, bo nawet studiujący na uniwersytecie nie muszą nigdzie się prze-
prowadzać, gdyż z każdego zakątka wyspy można spokojnie dojeżdżać na studia.

klerykalizacja duszpasterstwa wynika z faktu, że księży jest bardzo dużo i nie 
trzeba angażowania świeckich w wiele spraw związanych z administracją dzieł koś-
cielnych. W diecezji Malta według Annuario Ponitificio w 2013 roku na 70 parafii 

8 cyt. za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x42421/zalegalizowali-rozwody-na-malcie/ 
[dostęp: 6.11.2015].

9 por. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x42421/zalegalizowali-rozwody-na-malcie/ [dostęp: 
6.11.2015].

10 por. a. abela, Shifting Family Values in Malta . A Western European Perspective, Floriana: 
Discern 1994, s. 74.
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było 621 kapłanów, w tym 278 księży diecezjalnych i 343 duchownych zakonnych. 
Sióstr zakonnych było w tym okresie 882, zaś braci zakonnych i alumnów w mę-
skich instytutach życia konsekrowanego – 96. Od roku 2004 liczba prezbiterów 
zmniejszyła się jednak o 115 osób11. Liczba mieszkańców na wyspie wyniosła 
w 2013 roku 413 tys. Z kolei w diecezji Gozo położonej na sąsiedniej wyspie na 28 
tys. katolików było 169 kapłanów, w tym 151 księży diecezjalnych i 18 zakonnych. 
Od roku 2006 do 2013 ubyło 34 kapłanów na Gozo. Sióstr zakonnych na wyspie 
jest obecnie 95, a braci zakonnych – zaledwie 512 .

tradycyjna struktura parafii sprawia, że ksiądz jest w jednej osobie liturgiem 
sprawującym sakramenty, ekonomem i administratorem majątku. Ogromną ilość 
czasu pochłania proboszczowi przygotowanie fiesty związanej z doroczną uroczy-
stością patronalną, która obejmuje szereg działań o charakterze folklorystycznym 
i ludycznym. Ograniczanie się do duszpasterstwa sakramentalnego powoduje, że 
nie zawsze proboszczowie są otwarci na nowe inicjatywy duszpasterskie, które 
wymagają więcej pracy i pokonania efektu wprowadzania czegoś nowego.

innym czynnikiem powodującym przyśpieszoną sekularyzację społeczeństwa 
jest wzrost współczynnika scholaryzacji, który na Malcie wynosi obecnie 30%. 
coraz większa liczba młodzieży podejmującej studia powoduje, że zmienia się 
tradycyjny obraz rodziny, w którym kobiety w przeszłości pozostawały w domu. 
Obecnie wyemancypowane, młode kobiety podejmują aktywność zawodową i nie 
mają czasu na religijne wychowanie dzieci. Jest też zbyt mało ruchów religijnych 
dla kobiet pracujących zawodowo13 .

Jednym z elementów postępującej sekularyzacji społeczeństwa na Malcie są 
otwarcie wyznawane opinie przez ludzi, którzy uważają się za katolików i doce-
niają wkład kościoła w życie społeczne, ale nie akceptują praktyki spowiedzi. 
W artykule, który ukazał się na stronie Malta Independent, andrew azzopardi 
wspomina swoją spowiedź w dzieciństwie jako frustrujące doświadczenie strachu 
i konieczności koncentrowania się na swoim złym postępowaniu. Obecnie autor 
wyraża swoją opinię, że jest przeciwko podtrzymywaniu przez kościół obowiąz-
ku spowiedzi i wzywa przedstawicieli duchowieństwa, by nie rościli sobie prawa 
do pouczania wiernych, jak mają żyć na ziemi. autor proponuje kościół, który 
będzie promował radość życia i wskazywał dobro oraz zajmował się promocją 
sprawiedliwości14 .

Na forum dyskusyjnym pod artykułem znalazły się jednak głosy broniące 
praktyki pokutnej kościoła katolickiego i wskazujące na zorganizowaną akcję libe-
rałów, bo 15 października 2015 roku ukazał się podobny artykuł ramona casha na 

11 cyt. za: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmalt.html [dostęp: 14.11.2015].
12 cyt. za: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dgozo.html [dostęp: 14.11.2015].
13 por. a. Gellel, M. Sultana, A language for the Catholic Church in Malta, „Melita theologica” 

2008, s. 29-30.
14 a. azzopardi, Will not confess!, za: http://www.independent.com.mt/articles/2015-10-21/

blogs-opinions/i-will-not-confess-6736143963 [dostęp: 7.11.2015].
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łamach „times of Malta”. autor jest przewodniczącym Maltańskiego towarzystwa 
Humanistycznego i w swoim tekście próbuje udowodnić, że narzucanie innym 
poglądów religijnych należy do przeszłości, lub też jest wyrazem despotycznego 
reżimu15. podobne poglądy wygłaszane przez zwolenników walczącego sekulary-
zmu świadczą tylko o poziomie natężenia walki z Bogiem.

2. trOSka kOściOła Na MaLcie O pOSłuGę SpOWieDZi

Dowartościowując tradycję w zakresie spowiedzi, kościół na Malcie podejmuje 
wysiłki, by nie utracić tej cennej praktyki, ale jednak nie widać w tym zbyt optymi-
stycznych perspektyw. W liście pasterskim na Wielki post 2015 roku abp charles 
Sicluna, odwołując się do wezwania pana Jezusa skierowanego do cudzołożnej 
kobiety, by nie grzeszyła więcej (por. J 8,11), przestrzegał przed traktowaniem 
sakramentu spowiedzi jako taniej łaski, która przychodzi małym kosztem. Zachęcił 
do przyjmowania sakramentu pokuty jako pomocy w odkrywaniu dróg społecznej 
miłości16. Wspomnienie o roli spowiedzi w duszpasterstwie znalazło się też w liście 
na adwent 2014 roku, skierowanym przez abp. Siclunę (jeszcze jako administratora 
archidiecezji): „przyjmijcie Boże miłosierdzie w tym adwencie przez sakramenty, 
szczególnie w spowiedzi i eucharystii, a także przez słuchanie Słowa Bożego”17 .

kościół na Malcie podejmuje trud formacji do głębszej spowiedzi. Wyrazem 
tego są audycje w radio ave Maria, podczas których prezentuje się treści doty-
czące samej zasadności sakramentu pokuty oraz jego praktycznego wymiaru18 . 
W zakresie wskazywania częstości spowiedzi w jednej z audycji radio ave Maria 
podano jedynie potrzebę spowiadania się, jeśli popełnione grzechy nie pozwalają 
przyjmować komunii świętej. Nie ma zachęty do corocznej spowiedzi, ani też nie 
wspomina się o spowiedzi pierwszopiątkowej19 .

ponadto na łamach gazety „times of Malta”, jednego z najstarszych dzienni-
ków anglojęzycznych na wyspie, założonego w 1935 roku i związanego z partią 

15 por. r. casha, Protect people, not beliefs, za: http://www.timesofmalta.com/articles/ 
view/20150915/opinion/protect-people-not-beliefs.584475 [dostęp: 7.11.2015].

16 por. ch. Sicluna, Pastoral Message for Lent 2015 Fasting: Waiting – Anticipation – Feeling at 
Home – Forgiveness, za: http://thechurchinmalta.org/en/posts/47140/pastoral-message-for-lent-2015 
[dostęp: 6.11.2015].

17 tenże, Pastoral Message for Advent 2014 – Welcoming the light of Jesus, za: http://thechur-
chinmalta.org/en/posts/45904/pastoral-message-for-advent-2014---welcoming-the-light-of-jesus 
[dostęp: 6.11.2015].

18 por. https://avemariaradio.net/audio_archive/malta-minute-with-the-catechism-origin-of-con-
fession/ [dostęp: 6.11.2015].

19 tamże.
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Narodową, ukazywały się artykuły poświęcone tematyce spowiedzi. Na ten temat 
10 stycznia 2010 roku pisała Maureen German ze Sliema, która wskazywała na 
użyteczność tego sakramentu i nawoływała Maltańczyków, by wzorem św. Ġorġ 
preca korzystali ze spowiedzi w każdym miesiącu. autorka powoływała się też 
na przesłanie z Medjugorie, wskazując, że jest tam wiele uzdrowień, bo ludzie 
się spowiadają. Sakrament pokuty jest narzędziem ewangelizacji i wpływając na 
podnoszenie poziomu życia duchowego, pomaga się opierać nadciągającej fali 
sekularyzacji20. W innym artykule w tej samej gazecie o. alfred calleja OFMconv 
z Mosta przypomniał wagę sakramentu pokuty i zaproponował, by szczególnym 
elementem przygotowań do przypadającej 3 czerwca 2007 roku kanonizacji pierw-
szego Maltańczyka Ġorġ preca był specjalny dzień spowiedzi we wszystkich 
parafiach Malty. autor nawiązał do wydarzenia z Jubileuszu 2000, gdy na placu 
św. piotra w rzymie spowiadało się tysiące ludzi21 .

Wykłady na temat sakramentu pokuty są prowadzone na Wydziale teologii uni-
wersytetu Maltańskiego w ramach kursu podstawowego jako wykład modułowy dla 
drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów. Wykład wpisany w zajęcia z teologii 
dogmatycznej i fundamentalnej dotyczy ogólnej tematyki sakramentologii i ma na 
celu przygotowanie studentów do rozumienia potrzeby pokuty sakramentalnej we 
współczesnych uwarunkowaniach kulturowych oraz poznania teorii w zakresie 
podstaw biblijnych, historii i liturgii sakramentu pojednania, a także nabycie umie-
jętności jego praktycznego stosowania. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzili ks. 
Hector Scerri i paul pace SJ22. Studenci teologii przygotowujący się do kapłaństwa 
podejmują po diakonacie kolejny etap kształcenia w postaci studiów licencjackich 
z zakresu teologii pastoralnej. W ramach dwuletniego okresu studiów muszą za-
liczyć jako obowiązkowe wykłady z kierownictwa duchowego oraz doradztwa 
psychologicznego. te zajęcia są też traktowane jako bezpośrednie przygotowanie 
do sprawowania sakramentu pokuty.

Szczególną okazję do spowiedzi wiernych stanowią ostatnie dni Wielkiego 
postu, zwłaszcza podczas uroczystości Matki Bożej Bolesnej, która jest obcho-
dzona na Malcie w piątek szóstego tygodnia Wielkiego postu. W kilku kolejnych 
dniach przed Wielkim piątkiem organizuje się nabożeństwa i procesje oraz stwarza 
okazję do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Zaprasza się kapłanów 
z innych parafii do słuchania spowiedzi. Zastępuje to nieobecne w tradycji mal-
tańskiej rekolekcje wielkopostne. Ludzie chętnie korzystają z tej okazji i tłumnie 
gromadzą się w kościołach.

20 por. M. German, The Sacrament of Reconciliation, za: http://www.timesofmalta.com/articles/
view/20100110/letters/the-sacrament-of-reconciliation.289127 [dostęp: 7.11.2015].

21 por. a. calleja, Sacrament of Reconciliation, za: http://www.timesofmalta.com/articles/
view/20070330/letters/sacrament-of-reconciliation.21931 [dostęp: 7.11.2015].

22 por. http://www.um.edu.mt/theology/studyunit/FDt3611 [dostęp: 7.11.2015].
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kościoły parafialne na swoich stronach internetowych umieszczają informa-
cje o możliwości spowiedzi w określonych godzinach. W kościele akademickim 
spowiedź jest przewidziana codziennie i podane są numery telefonu jezuitów, 
którzy podejmują posługę duszpasterską w kaplicy uniwersyteckiej23. ponadto 
duszpasterze organizują wielkopostne dni refleksji, podczas których głoszą słowo 
Boże zapraszani z różnych stron świata kaznodzieje i konferencjoniści. Badania 
przeprowadzone przez aġenzija Żgħażagħ we wrześniu 2012 roku wskazują jednak, 
że spośród ankietowanych młodych Maltańczyków 68% nigdy nie uczestniczyło 
w takich dniach refleksji24 .

całodzienna spowiedź jest prowadzona w bazylice św. Jerzego na Gozo. Jest 
to jednak „spowiedź na dzwonek”, gdy przychodzący penitent poszukuje mającego 
wówczas dyżur kapłana. Salezjanie pracujący przy kościele św. patryka w Sliema 
przewidują spowiedź w każdą sobotę po południu od 17.30 do 19.00. Zapewnia 
się też stałą asystencję kapłana dla uczniów szkoły gimnazjalnej prowadzonej 
przez zgromadzenie. Na stronach franciszkanów konwentualnych przy kościele 
św. Franciszka w Valetta można znaleźć informację, że wspólnota ta cieszy się 
szacunkiem jako miejsce spowiedzi25. podobnie w kościele kapucynów we Flo-
riana spowiedź jest sprawowana w soboty po południu. Sporo osób spowiada się 
w kościele kapucyńskim w kalkara, gdzie sprawuje się ten sakrament połączony 
z kierownictwem duchowym. Według powtarzanej na Malcie opinii ludzie wolą 
przychodzić do zakonników, którzy na ogół mają dla nich więcej czasu.

W kościele św. alojzego w Birkirkara kapłani są dostępni z posługą spowie-
dzi na pół godziny przed niedzielną Mszą świętą. Z kolei na stronie internetowej 
parafii św. Jana od krzyża, prowadzonej przez karmelitów w ta’Xbiex, znajduje 
się informacja, że spowiedź odbywa się w niedziele przed wieczorną Mszą świętą 
oraz w pierwsze piątki wieczorem. Zachęca się jednak wiernych, by nie czekali do 
niedzieli, ale zgłaszali się w innych dniach tygodnia. Zwyczaj spowiedzi w sobotę 
wieczorem jest raczej powszechny, jakkolwiek ludzie proszą też o spowiedź przed 
Mszą świętą niedzielną i zostają wysłuchani.

Wyrazem inicjatyw duszpasterskich przeciwdziałających sekularyzacji są szko-
ły ewangelizacji na Malcie. Jedną z nich jest the institute for World evangelisation 
– icpe Mission, jedna z pierwszych szkół ewangelizacji założona na Malcie w 1985 
roku przez rodzinę Mario i angelę capello na bazie wspólnot Odnowy w Duchu 
świętym. Szkoła ma obecnie swoją siedzibę w rzymie, zaś na Malcie znajduje się 
centrum misyjne i istnieją placówki w poszczególnych parafiach26 .

inną szkołą ewangelizacji jest System komórek parafialnych ewangeliza-
cji. ruch zatwierdzony w 2015 roku jako dzieło apostolskie o zasięgu świato-

23 por. https://www.um.edu.mt/chaplaincy/activities/confession [dostęp: 7.11.2015].
24 por. a. Żgħażagħ, Mirrors and Windows, s. 44.
25 por. http://www.ofmconvmalta.org/comun/vlt.htm [dostęp: 7.11.2015].
26 por. http://www.icpe.org/ [dostęp: 10.11.2015].
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wym powstał we Włoszech i został zapoczątkowany przez proboszcza bazyliki 
Sant’eustorgio w Mediolanie ks. piergiorgio periniego, który skorzystał z do-
świadczeń amerykańskiego duszpasterza Michaela J. eiversa. Na Malcie wspól-
noty parafialnych komórek ewangelizacji istnieją od 25 lat i posiadają swojego 
koordynatora w osobie ks. paula Fenecha27 .

Na Malcie działają też wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej, które gromadzą 
się m.in. w dzielnicy Hamrun. Mają one w programie formacyjnym liturgię pokut-
ną, podczas której po słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie członkowie 
zgromadzeni na nabożeństwie pojednania przystępują do indywidualnej spowiedzi. 
podkreślenie pokutnego wymiaru życia znajduje swe uzasadnienie w itinerarium 
duchowym prowadzącym członków wspólnoty do nawrócenia.

W trosce duszpasterskiej kościoła na Malcie o praktykę spowiedzi brakuje 
czytelnego głosu teologów wyrażającego się w postaci artykułów i monografii 
naukowych na ten temat. Jest on praktycznie nieobecny w refleksji teologicznej za-
równo w zakresie opisu zjawiska praktykowania sakramentu pokuty, jak i w formie 
podręczników lub omówień niektórych przypadków spotykanych w konfesjonale. 
ślady refleksji na ten temat można znaleźć w internecie, skąd też autor niniejszego 
opracowania czerpał informacje, konfrontując je z naocznym doświadczeniem 
podczas stażu naukowego na Malcie.

*

przeciwdziałanie procesowi sekularyzacji ze strony kościoła zawsze może się 
wydawać spóźnione i nieadekwatne do oczekiwań ludzi domagających się zapo-
bieżenia procesowi odchodzenia od wiary. Jednak przylgnięcie do chrystusa jest 
łaską i w znaczącej mierze jest uzależnione od indywidualnej postawy każdego 
człowieka. Jedni chrześcijanie umacniają się w obliczu trudności, uznając w tym 
znak Boga do okazania mężnej postawy godnej świadka wiary. inni załamują się 
zbyt szybko, co odsłania ich słabość w wierze nastawionej na bezproblemowe życie 
wśród sprzyjających okoliczności.

Daje się jednak zauważyć pewną prawidłowość polegającą na tym, że tam, gdzie 
wiara jest silna, tam zawsze są też jakieś pojawiające się trudności. Niekiedy trudno 
wręcz powiedzieć, jakie czasy dla kościoła są najlepsze. podczas okresu sprzyja-
jącego rozwojowi instytucjonalnemu kościoła dokonuje się pewne rozleniwienie 
katolików i słabnięcie wiary, która nie mając zewnętrznej mobilizacji w postaci 
przeżywanego zagrożenia, zamyka się w sobie i nie szuka usprawiedliwień dla zda-
nia sprawy z nadziei, wypływającej z ewangelii. Okresy prosperity obfitują na ogół 
w wielkie dzieła w postaci instytucji i budowli, ale zwykle powodują rozluźnienie 

27 por. http://www.cellule-evangelizzazione.org/index.php/le-cellule/che-cosa-sono [dostęp: 
14.11.2015].
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obyczajów i upadek ducha misyjnego. koncentracja na tym, co materialne, nie do-
tyczy bowiem tylko indywidualnego wymiaru życia chrześcijanina, który zaczyna 
się skupiać na gromadzeniu środków materialnych i zostaje poddany zagrożeniu ze 
strony konsumizmu. Niebezpieczeństwo „obniżenia lotów” i zawężenia perspekty-
wy celów do budowania ziemskiej potęgi, czy też dobrze rozwiniętej struktury jest 
groźne także w wymiarze społecznym i dotyczy kościoła jako instytucji.

trudno mówić o „pożytku” z sekularyzacji, ale nie sposób nie zadawać sobie 
pytania o oczekiwania chrystusa wobec swoich uczniów, których wysyłał na 
głoszenie Dobrej Nowiny i wskazywał na konieczność liczenia się z prześladowa-
niami oraz kładł nacisk na istotną potrzebę przyjęcia krzyża. Starotestamentalna 
wizja dziejów rozwijana w księdze Sędziów usprawiedliwia obecność Filistynów 
w Ziemi Obiecanej koniecznością ćwiczenia się do walki ze strony izraelitów (por. 
Sdz 3,1-4). Zamiast zatem narzekać, ludzie wierzący winni uznać sekularyzację 
za element dziejów i nie roztrząsając nieuchronności lub konieczności tego, co 
się dzisiaj dzieje, mają za zadanie żyć po chrześcijańsku, podejmując trud ewan-
gelizacji28. Jednym z narzędzi przeciwdziałania sekularyzacji może być właściwe 
wykorzystanie praktyki spowiedzi, co wielokrotnie zalecali papieże przełomu XX 
i XXi wieku29 .

pozycja duszpasterska spowiedzi w kościele na Malcie

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

artykuł opisuje proces sekularyzacji na Malcie, który jest spowodowany przez wpływ 
kultury anglosaskiej, wrogiej kościołowi katolickiemu, oraz wzrost dobrobytu. Odchodze-
nie od praktyk religijnych zaznacza się nade wszystko w życiu ludzi młodych i wyraża się 
w odrzucaniu doktryny moralnej kościoła. praktyka spowiedzi na Malcie jest kultywowana 
przez kościół, ale wobec zanikania poczucia grzechu, staje się rzadsza i przeżywa kryzys. 
artykuł opisuje inicjatywy duszpasterskie kościoła na Malcie propagujące korzystanie 
z sakramentu pokuty. Do tych inicjatyw należą grupy duszpasterskie oraz zapewnianie 
możliwości spowiedzi w poszczególnych kościołach. Szczególnym okresem spowiedzi są 
dni poprzedzające święto Matki Bożej Bolesnej obchodzone w Wielkim poście.

Słowa kluczowe: spowiedź, teologia moralna, sekularyzacja, Malta.

28 por. t. Dienberg, „Brothers, let us begin, because up to now we have not done much jet”. 
800 Years of Franciscan Movement, celebrated in the “Age of Secularisation”, w: t. Dienberg, 
t. eggensperger, u. engel (eds.), What does Europe believe in?, s. 266.

29 por. Benedykt XVi, List na rozpoczęcie roku kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „Dies 
Natalis” świętego Proboszcza z Ars, Watykan 2009.
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the pastoral Status of confession in the church of Malta

S u m m a r y

article points to the process of secularization in Malta, which is caused by the impact 
of anglo-Saxon culture hostile to the catholic church and increased prosperity. the aban-
donment of religious practice is noted above all in the lives of young people and expresses 
the rejection of the moral teaching of the church. the practice of confession in Malta is 
cultivated by the church, but the disappearance of the sense of sin has become obvious and 
stays in crisis. the article describes pastoral initiatives of the church in Malta to promote 
the use of the sacrament of penance. to these initiatives include pastoral groups and pro-
viding opportunities for confession in different churches. a specific period of confession 
are the days preceding the feast of Our Lady of Sorrows which is celebrated during Lent.

Keywords: confession, moral theology, secularisation, Malta.

Die seelsorgliche Stellung der Beichte in der kirche von Malta

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

Der artikel verweist auf den prozess der Säkularisierung auf Malta, die auf den einfluss 
der feindlichen gegenüber der kirche angelsächsischen kultur, sowie auf den anstieg des 
Wohlstandes zurückgeführt wird. Das Fernbleiben von der kirchlichen praxis zeigt sich vor 
allem im Leben der jungen Menschen und äußert sich in der Verwerfung der Moraldoktrin 
der kirche. Die praxis der Beichte wird von der kirche beibehalten, aber angesichts der 
Schwächung des Sündenbewusstseins, wird sie immer seltener und gerät in die krise. im 
artikel werden die seelsorglichen initiativen der kirche auf Malta gezeigt, die den emp-
fang des Versöhnungssakramentes propagieren. Dazu zählen seelsorgliche Gruppen sowie 
die Beichtmöglichkeit in einzelnen kirchen. eine besondere periode für den empfang der 
Beichte sind die tage, die dem Fest der Schmerzhaften Gottesmutter, das in der Fastenzeit 
gefeiert wird, vorausgehen.

Schlüsselworte: Beichte, Moraltheologie, Säkularisierung, Malta.
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paWeł SZuppe

abp Henryk J. Muszyński, Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Pol-
sce w latach 1986–1994, Gniezno–pelplin: Bernardinum 2015, 656 s.

pojęcie „dialog” ma dziś duże znaczenie. Od dialogu jako rozmowy dwojga ludzi, 
poprzez dialog człowieka z ideą, można przejść do dialogu na poszczególnych płasz-
czyznach: społecznej, politycznej, naukowej, religijnej. Dialog to spotkanie, nie zawsze 
przeciwników, czasem niepewności, obaw, niewiedzy, wątpliwości, ignorancji. Otwiera 
człowieka na światopoglądy, punkty widzenia, jakie komunikują inni ludzie, nakazując 
postawę szacunku i zrozumienia, akceptacji dla tej odmienności. Nie oznacza jednak 
przymusowej rezygnacji z własnego odniesienia do określonej kwestii.

Dialog stanowi fundament istnienia i współistnienia ludzi zarówno w wymia-
rze osobowym, jak również międzywspólnotowym, tzn. pomiędzy jednostką a grupą 
społeczną. Jest wspólnym sposobem życia ludzi, zachęcającym ich do dzielenia się 
posiadanymi wartościami, dobrami, ale też obiektywnym spojrzeniem na odmienną 
sytuację życiową drugiego człowieka i siebie samego w relacji z innym.

W dialogu najważniejsze miejsce zajmuje relacja dialogowa, która może zaistnieć 
dopiero wtedy, kiedy osoby ją tworzące traktują się podmiotowo, przyznają sobie 
równe możliwości dochodzenia własnych racji, z myślą osiągnięcia wspólnego celu.

autentyczny dialog zakłada uznanie godności, wolności każdego człowieka oraz 
jego prawa do wyrażania własnych poglądów, nawet obiektywnie błędnych, wolności 
sumienia i religii (wyznania), tolerancji. Zjawisko dialogu tworzą trzy nieodzow-
ne komponenty: wewnętrzne uwarunkowania osób lub grup społecznych (postawy), 
wartości przez nich wyznawane i reprezentowane (poglądy), środki przekazywania 
myśli. czynniki te mają wpływ na postawę partnera dialogu, która jest uzależniona 
od uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych. układy społeczne i kul-
turowe, przynależność grupowa, normy, wartości czy wzorce obowiązujące w grupie 
odniesienia także wpływają na świadomość i postawę partnera dialogu, sprawiając, że 
staje się on możliwy lub zostaje przekreślony.

Dialog nie oznacza rezygnacji z wierności poznanym prawdom wiary i wynikają-
cych stąd zasadom moralnych. Zakłada poszanowanie godności każdego człowieka, 
szacunek dla jego przekonań, gotowość oraz chęć zrozumienia drugiej osoby, tak jak 
ona sama siebie widzi, postrzega, wzajemne zaufanie, pokorę i roztropność. Wynika 
z pragnienia pójścia drogą wytyczoną przez Stwórcę.

Szczególną formą dialogu jest dialog religijny, za którym przemawiają trzy rodzaje 
racji: antropologiczne (każdy wyznawca religii pragnie uznania swojej tożsamości, in-
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dywidualności), socjologiczne (świadomość pluralizmu) i teologiczne (dla chrześcijan 
jest to tajemnica trynitarna).

Od czasów Soboru Watykańskiego ii (1962–1965) dialog religijny stanowi war-
tość autoteliczną, o czym świadczy jego jasno postawiony cel, jakim jest wzajemne 
zrozumienie, poznanie i nieustanne wsłuchiwanie się w to, co wyznawcy określonych 
religii mają sobie do powiedzenia.

Dialog – jako metoda kontaktów – to twórczy wysiłek, zmierzający do wzajemnego 
poznania i zrozumienia się. Jego podstawowym warunkiem jest poważne traktowanie 
oraz respektowanie przekonań, a także postaw drugiej strony. Ma on prowadzić nie 
tylko do poznania religii partnera, ale też do zgłębiania własnej religii, odkrycia jej 
roli w Bożym planie zbawienia ludzkości.

twórczy dialog ma miejsce tam, gdzie dostrzega się różnice, które pozwalają wy-
pracować wspólne, bardziej ludzkie podejście do trudnych spraw, często naznaczonych 
bolesną przeszłością. Nie może być drogą zacierania, ignorowania czy asymilowania 
istniejących różnic. Wyrasta on z szacunku dla odrębności, chęci wyeliminowania 
stereotypów i uprzedzeń.

W kontekście dialogu religijnego szczególnego znaczenia nabiera dialog katolicko-
-żydowski. Do jego rozwinięcia przyczynili się: Ferdinand ebner (1882–1931), Franz 
rosenzweig (1886–1929) i Martin Buber (1878–1965). Wytyczyli oni drogę dialogu 
katolicko-żydowskiego. ich myśl inspirowała nie tylko powstawanie reprezentatywnych 
dokumentów na temat dialogu (katolickich, żydowskich, mieszanych), ale również 
licznych organizacji zajmujących się dialogiem katolicko-żydowskim. W polsce taką 
instytucją była przez lata komisja episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, a obecnie 
jest nią komitet ds. Dialogu z Judaizmem rady ds. Dialogu religijnego konferencji 
episkopatu polski.

Dialog z wyznawcami judaizmu stanowi konieczność. Mówi o tym deklaracja 
Soboru Watykańskiego ii Nostra aetate. O stosunku Kościoła do religii niechrześci-
jańskich (28 października 1965 roku). punkt 4 dokumentu przypomina, że kościół 
katolicki pozostaje w bliskiej relacji z judaizmem jak z żadną inną religią. podkreśla 
też ścisłe więzy kościoła i narodu żydowskiego. Dokument ten ma epokowy charakter, 
gdyż otworzył drogę do powołania wewnątrz episkopatów odpowiednich struktur, 
które miały przejąć odpowiedzialność za prowadzenie dialogu katolicko-żydowskiego. 
przełom we wzajemnych relacjach katolików i wyznawców judaizmu nastąpił podczas 
pontyfikatu Jana pawła ii. papież wniósł do kościoła szczególną wrażliwość na proble-
matykę żydowską. Jako pierwszy papież odwiedził obóz koncentracyjny w auschwitz, 
wszedł do synagogi, modlił się razem z rabinami o pokój na świecie, pielgrzymował 
do Jerozolimy, modląc się pod Murem płaczu, uznał państwo izrael.

Jan paweł ii stał się inspiracją dla episkopatu polski do powołania komisji ds. 
Dialogu z Judaizmem (1986). celem dialogu między przedstawicielami różnych spo-
łeczności, kultur, religii, które różnią się, a zarazem żyją obok siebie, jest uświadamia-
nie tego, co wspólne, wzajemne poznawanie, przezwyciężanie obcości czy wrogości, 
fałszywych stereotypów, uczenie się wrażliwości na drugiego człowieka.
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Dialog z judaizmem wymaga odwagi, jeśli ma być prawdziwy. to spotkanie, 
w którym partnerzy muszą mówić sobie – z szacunku dla prawdy i w duchu wzajemnej 
życzliwości – rzeczy trudne. Dialog katolicko-żydowski potrzebuje intelektualnego 
wsparcia, aby mógł przynosić dobre owoce. Musi sam być przedmiotem wnikliwej 
refleksji. Należy więc na nowo i z różnych punktów widzenia stawiać pytania o sens 
i ducha tego dialogu, cele, jakie mu przyświecają, granice oraz zagrożenia, możliwości 
rozwoju.

Dzięki działalności komisji episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem rozpoczął się 
w polsce proces wzajemnych poszukiwań i odnajdywania się katolików i Żydów w od-
mienionym kontekście społeczno-kulturowym, opartym na chęci bliższego poznania 
oraz wspólnego zaangażowania na rzecz dobra ludzkości.

Dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu komisji ds. Dialogu z Judaizmem w pierw-
szych latach jej działalności relacje katolicko-żydowskie nabrały nowego znaczenia. 
Wspólne spotkania, przeżywanie historycznych wydarzeń stały się źródłem trwałych 
owoców dialogu. Jednym z nich jest Dzień Judaizmu w kościele katolickim w polsce 
(17 stycznia). Stanowi on szczególną okazję, by głębiej poznawać tę religię, tradycję 
i kulturę żydowską obecną od wieków na polskiej ziemi. Fakt ustanowienia Dnia 
Judaizmu to owoc dojrzewania kościoła do uświadomienia sobie roli żydowskich ko-
rzeni chrześcijaństwa. Jest także czasem wyciągania wniosków z cierpienia minionych 
pokoleń, refleksji nad kształtowaniem takich relacji międzyludzkich, by każdy czuł się 
bezpieczny i szanowany w swej tożsamości religijnej, kulturowej, etnicznej, narodowej.

książka abp. Henryka J. Muszyńskiego Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-
-żydowski w Polsce w latach 1986–1994 jest rezultatem dialogu, jaki komisja epi-
skopatu polski ds. Dialogu z Judaizmem prowadziła ze środowiskami żydowskimi.

publikacja składa się z dwóch niesymetrycznych części. pierwsza, zatytułowana 
Początek wspólnej drogi, obejmuje pięć rozdziałów. rozdział pierwszy prezentuje 
komisję episkopatu polski ds. Dialogu z Judaizmem. Omawia okoliczności jej powsta-
nia, skład osobowy, kalendarium spotkań i zarys ich tematyki. rozdział drugi dotyczy 
nauczania kościoła katolickiego na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. przed-
stawia publikację Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła 
II (1965–1989), przesłania Jana pawła ii do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej 
w polsce w latach 1979–1991, dokumenty episkopatu polski, dokumenty komisji 
episkopatu polski ds. Dialogu z Judaizmem, wspólne projekty judaistyczno-chrześci-
jańskiego nauczania. rozdział trzeci podejmuje zagadnienie dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego. analizuje najważniejsze przedsięwzięcia naukowe w tym zakresie (ko-
lokwia i sympozja teologiczne). ukazuje problematykę konfliktu wokół klasztoru Sióstr 
karmelitanek w Oświęcimiu, zagadnienie dialogu polsko-niemieckiego w sprawach 
żydowskich, udział przewodniczącego komisji episkopatu polski ds. Dialogu z Ju-
daizmem w międzynarodowym chrześcijańsko-żydowskim dialogu. rozdział czwarty 
dotyczy świadectw, czyli gestów i wydarzeń, które służą budowaniu dialogu katolicko-
-żydowskiego na polskim gruncie. rozdział piąty zawiera wypowiedzi oraz publikacje 
najważniejszych dokumentów związanych z problematyką żydowską. Są to materiały 
episkopatu, komisji ds. Dialogu z Judaizmem, teksty abp. Henryka Muszyńskiego. 
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Do najważniejszych z nich należą: Kolokwium Międzynarodowej Rady Chrześcijan 
i Żydów; Dialog chrześcijańsko-żydowski: perspektywy, propozycje, oczekiwania; Jedna 
lub wiele dróg . Refleksje wokół obrad Światowej Rady Chrześcijan i Żydów; Żydzi jako 
problem chrześcijański i polski. Z ks. biskupem Henrykiem Muszyńskim, przewodniczą-
cym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, rozmawia Zbigniew Nosowski; 
August Kardynał Hlond wobec Żydów; U „starszych braci” za Oceanem; Stosunki 
polsko-żydowskie w nowej rzeczywistości polskiej . Wyzwania i perspektywy; Stosunki 
polsko-żydowskie w nowej Polsce w 25 lat po ogłoszeniu deklaracji „Nostra aetate”; 
Wyzwania i perspektywy; Pielgrzymka wiary, pamięci i pojednania; Dialog chrześcijan 
i Żydów: Jeden i ten sam Bóg. Grzegorz Polak rozmawia z księdzem arcybiskupem 
Henrykiem Muszyńskim, przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu 
z Judaizmem; Czy obojętność może zabić? Jakie wnioski wypływają z przeszłości na dziś 
i dla przyszłych pokoleń?; Wkład dialogu żydowsko-chrześcijańskiego na rzecz etyki 
pokoju i dialogu (wprowadzenie do panelu); „Shoah” jako problem Kościoła w Polsce; 
Izrael a Kościół w nowym „Katechizmie Kościoła Katolickiego”; Stosunki polsko-
-żydowskie w 30 lat po deklaracji soborowej „Nostra aetate”; Świadomość wspólnych 
korzeni…; Próba spojrzenia na „Shoah” jako na problem polski; Szczególny charakter 
polsko-żydowskich stosunków. Próba bilansu; Słowo podziękowania z okazji wręczenia 
Medalu im. Bubera-Rosenzweiga; Biedny chrześcijanin patrzy na Jedwabne. Z księdzem 
arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim rozmawiają ks. Adam Boniecki i Michał Okoński; 
Sąsiedzi z Jedwabnego. Przyczynek do dyskusji; Chrześcijańska teologia judaizmu; 
Jak się modlimy za Żydów?; Podzielona przeszłość, wspólna przyszłość? Żydowsko-
-niemiecko-polski trialog; Dialog chrześcijańsko-żydowski w Kościele katolickim 50 
lat po II Soborze Watykańskim; Dlaczego Sobór? Dlaczego „Nostra aetate?”; Wiara 
w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy. Z abp. Henrykiem Muszyńskim o religijnym 
dialogu chrześcijan i Żydów rozmawiają Dominika Kozłowska i Janusz Poniewierski .

Druga część publikacji, zatytułowana Na drogach dialogu chrześcijańsko-żydow-
skiego w Polsce, zawiera artykuły kolejnych przewodniczących komisji episkopatu 
ds. Dialogu z Judaizmem: abp. Stanisława Gądeckiego (Dni Judaizmu w Koście-
le katolickim w Polsce) i bp. Mieczysława cisło (W służbie dialogu) oraz relację 
kierownika działu edukacyjnego centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – ks. 
Manfreda Deselaersa (Wkład Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w dialog 
chrześcijańsko-żydowski w latach 1990–2013). relacje te uzupełnia m.in. tekst abp. 
Mariana Gołębiewskiego (Seminarium Judaistyczne w Spertus College of Judaica 
w Chicago z perspektywy 25 lat). całość opracowania zamykają bibliografia autora 
na temat dialogu z judaizmem oraz ilustracje.

publikacja jest nie tylko ciekawym dokumentem, prezentującym pierwszą dekadę 
doświadczeń dialogu katolicko-żydowskiego w polsce, ale też inspiracją dla ważnego 
przekonania, że nie sposób pogodzić religijnego szacunku dla izraela – ludu, z którym 
Bóg zawarł nieodwołalne przymierze, z postawą lekceważenia, niechęci, nienawiści 
czy wrogości wobec wszystkiego, co żydowskie, w przeszłości i teraźniejszości. świa-
domość ta za mało przenika do praktyki codziennego życia. kto zatem chce prawdzi-
wie spotkać chrystusa, nie może odrzucić judaizmu. Zebrany i usystematyzowany 
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w niniejszej publikacji materiał stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy 
są zainteresowani tematyką dialogu katolicko-żydowskiego w polsce.

euGeNiuSZ SakOWicZ

edward Fiała, Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin: Wydawnictwo kuL 2012, 
271 s.

W sytuacjach szczególnie podniosłych, uroczystych, takich jak sprawowane w Wiel-
ką Sobotę obrzędy Wigilii paschalnej, tuż przed poświęceniem nowej wody chrzciel-
nej, śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, którą „znaczeni” – „namaszczani” 
będą nowi synowie i córki kościoła, przyjmujący chrzest i tym samym „wchodzący” 
do kościoła, by stać się jego „domownikami”. również podczas ceremonii święceń 
kapłańskich wierni śpiewają Litanię do Wszystkich Świętych .

śpiew czy recytacja Litanii tej wprowadza modlących się w stan najgłębszej powa-
gi. W czasie modlitwy jej wezwaniami ujawniają się jednocześnie lęk przez Majestatem 
Boga i fascynacja jego świętością, której odbiciem było życie świętych. Litania składa 
się z następujących części: i. Błagania do Boga; ii. Wezwania do świętych; iii. Wezwa-
nia do chrystusa; iV. Błagania w różnych potrzebach; V. Zakończenie. Wezwania do 
świętych zaczyna przywoływanie imion Najświętszej Maryi panny oraz archaniołów: 
Michała, Gabriela i rafała, a także wszystkich świętych aniołów. Następnie słowa 
modlitwy kierowane są do patriarchów i proroków. Niewielką grupę przywoływanych 
Mężów Bożych rozpoczyna św. abraham.

Określenie „św. abraham” nie jest powszechnie przyjęte w języku pobożności 
chrześcijańskiej. Nieczęsto przydaje się słowo „święty” temu bohaterowi wiary, a prze-
cież to On nazywany jest – za św. pawłem apostołem – „Ojcem wszystkich wierzą-
cych”. Wszyscy wierzący zatem przez to, że są potomstwem abrahama, stają się i są 
jego dziećmi. W konsekwencji tego aktu usynowienia wszystkie przybrane dzieci są 
dla siebie braćmi i siostrami. tu zatem można znaleźć klucz pozwalający zrozumieć 
„ustanawianie” abrahama patronem dialogu wiernych trzech monoteistycznych tra-
dycji – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu i – w konsekwencji tego – powoływanie 
w różnych krajach „Forum abrahamowych”.

pierwszy patriarcha nie jest jednak eksponowany w nauczaniu kościoła. Spełnia 
się tu paradygmat świętości w stopniu najwyższym – pozostawanie w cieniu Najwyż-
szego, Wszechpotężnego Boga postaci wyjątkowych w historii zbawienia. W epoce 
„gasnącej” wiary, wiary wypróbowywanej w ogniu doświadczeń związanych z post-
modernizmem, w czasie utrwalonych i mających sankcję prawną (która jawi się tu fak-
tycznie bezprawiem) działań promujących kulturę śmierci trzeba koniecznie przywołać 
„herosa” wiary nie tylko Starego testamentu, ale też Nowego przymierza i czasów od 
zmartwychwstania pana Jezusa, którym jest Ojciec abraham.
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przed kilkunastoma latami uczestniczyłem w konferencji naukowej zorganizowa-
nej w stolicy jednego z państw, które wcześniej było republiką sowiecką. tematem 
spotkania był m.in. dialog w jego różnych wymiarach, wyrazach, przejawach. Jeden 
z prelegentów, teolog przybyły ze Stanów Zjednoczonych, poświęcił swoją refleksję 
abrahamowi. Według tezy owego „mówcy” nie było historycznego abrahama. istnieje 
natomiast archetyp, mit czy symbol abrahama. Od takiego spojrzenia już tylko krok 
do absurdalnego stwierdzenia, że abraham to tylko rodzaj literacki, nic więcej.

komentarzem do tego apodyktycznego przekonania, wypowiadanego przez teo- 
loga „z wolnego świata” na „zgliszczach” religijnego myślenia, pozostawionych przez 
zbrodniczy system komunistyczny, w tej stolicy i tym państwie, kiedyś pod jego opre-
sją, może być tylko stwierdzenie, iż konieczne jest mówienie o rzeczywistości, o tym, 
co jest, a nie o tym, co komu się wydaje. co więcej, historyczne, a nie fikcyjne – le-
gendarne – rozumienie osób i faktów pozwala wyznawcom religii monoteistycznych 
rzeczywiście poznać jednego jedynego Ojca ich wiary i od niego uczyć się żyć.

Z wdzięcznością przyjąłem w darze od edwarda Fiały książkę jego autorstwa pt. 
Abraham w polskiej prozie religijnej. Okoliczność wręczenia mi tego dzieła była nad 
wyraz wymowna. Na zaproszenie kierownika katedry teorii i antropologii Literatury 
kuL, profesora e. Fiały wygłosiłem 15 marca 2016 roku referat Dialog z islamem 
– „pobożne życzenie”?. Słuchaczami byli studenci zebrani w jednej z sal collegium 
Norwidianum katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana pawła ii. abraham zawsze 
jest obecny, kiedy podejmuje się temat relacji międzyreligijnych, i to nie tylko relacji 
wyznawców religii monoteistycznych!

książkę otwiera bardzo wymowna dedykacja e. Fiały: „Moim dzieciom i ich ro-
dzinom”. rzec można, iż słowa te są wprost abrahamowym mottem. to On – Ojciec 
wiary – stał się na wieki Ojcem narodu wybranego – narodu żydowskiego, ale też – 
dodam bez obaw teologicznego błądzenia – każdego narodu, wybranego przez Jezusa 
chrystusa i przez Niego odkupionego. a przecież nie ma narodu bez dzieci i ich rodzin.

Na okładce dzieła został zamieszczony współczesny obraz pt. Abraham, wyko-
nany w 1963 roku przez Marię Hiszpańską-Neumann. abraham, naszkicowany „nie-
wyszukaną”, wyraźną kreską, zapatrzony jest w dal – może również i w czytelnika, 
który bierze książkę do ręki. unosi prawą rękę do góry, zginając dłoń – wzniesione 
bezradnie ramię człowieka jest gestem odsyłającym do innego silnego, wszechmocnego 
ramienia, do ręki samego Boga. „Niech cię ręka pańska broni!” – mówi polski ludowy 
imperatyw i przestroga przed uleganiem pokusie czynienia wielkiego zła, możliwe, że 
mający abrahamową proweniencję. Z uniesionej ręki patriarchy zdawać by się mogło, 
iż chwilę temu wypadł, czy raczej spokojnie zsunął się miecz lub sztylet (którego 
rękojeść ma kształt krzyża!), nie zadając śmierci niedoszłej ofierze, lecz proklamując 
życie. Lewą ręką abraham podtrzymuje głowę swojego syna izaaka. Obok abrahama 
jawi się postać o subtelnym obliczu z aureolą otaczającą głowę. Jest to anioł pański 
będący świadkiem zmagania się abrahama z samym sobą w najtrudniejszej chwili 
życia, w sytuacji próby wyjątkowo dramatycznej, wręcz w sytuacji granicznej, kiedy 
miał złożyć ofiarę ze swojego syna izaaka. anioł pański był wyrazicielem woli samego 
Jahwe, który w tym szczególnym momencie „poznał” abrahama do końca. postać ab-
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rahama i młodzieńca spoczywającego jak w głębokim śnie na ręku Ojca, przypomina 
pietę. rzeźba – pieta ukazuje Maryję trzymającą swojego Syna Jezusa chrystusa, który 
oddał właśnie ducha, by inni zyskali ducha, by mieli życie. abraham zaś podtrzymuje 
głowę syna pogrążonego jakby w śnie, syna, który żyje, który został ochroniony przed 
śmiercią. Heroiczna wiara abrahama ocaliła życie jego potomka i tych wszystkich, 
których on zrodził. Ochroniła jego samego.

pierwszym czytelnikiem, który niejako z urzędu bierze książkę do ręki, jest recen-
zent wydawniczy. Dzieło e. Fiały zarekomendował do publikacji prof. Jerzy kaczo-
rowski. kilka zdań z jego oceny książki wydrukowano na czwartej stronie okładki. 
celem tej opinii – zresztą jak każdej, na okładce cytowanej – jest zachęta skierowana 
do kolejnego czytelnika, by „wszedł” w dzieło, by z nim się zapoznał. J. kaczorowski 
napisał: „Głównym tematem pracy edwarda Fiały jest ukazywanie działania Boga 
w ludzkim życiu oraz rodzeniu się i dojrzewaniu wiary człowieka w jego doświadczeniu 
egzystencjalnym. autor rekonstruuje tutaj uznane biblijne judeochrześcijańskie ujęcie 
roli postaci abrahama jako ojca wiary i porównuje interpretacje obecne w ujęciach 
literackich do przyjętego przez siebie modelu. praca ma więc pod tym względem 
charakter oryginalny, a nawet nowatorski.

[...] cennym pomysłem autora – przekonuje dalej recenzent – jest przyjęcie trójkąta 
antropologicznego «afekt – rozum – uwielbienie» jako klucza interpretacyjnego, który 
pozwala mu otwierać przesłania analizowanych tekstów. Nie tylko akcja utworów, 
ale także ich implicytna wykładnia przez autorów, a ponad tym eksplikacja Fiały, są 
zawarte na przestrzeni tego trójkąta”.

Strukturę książki wyznaczają cztery rozdziały poprzedzone punktem: Zagadnienia 
wstępne i zwieńczone takimi jej częściami, jak: Zakończenie, Bibliografia, Indeks oso-
bowy, Summary . W Zagadnieniach wstępnych e. Fiała przedstawia jasno i przejrzyście 
rozumienie prozy religijnej, wszakże ona jest „materią” analizy podjętej w dziele. uka-
zuje też abrahama takiego, jaki jawi się Biblii. W ten sposób – jak zaznacza – daje szkic 
do portretu. Jest to słuszna decyzja, poznając bowiem wątki abrahamowe, nie można 
wpierw nie poznać „ortodoksyjnych” wypowiedzi o nim. a te przecież nie znajdują 
się w zapisie – bądź co bądź – fikcji literackiej, ale w żywej, natchnionej przez Boga 
księdze pisma świętego – w tym samym opisie z księgi rodzaju (Genesis), zawartej 
zarówno w Starym testamencie chrześcijan, jak i Biblii Hebrajskiej Żydów.

„Dominantą egzystencjalną zarysowanej historii abrahama – pisze z kolei w Za-
gadnieniach wstępnych sam autor – jest niewątpliwie odkrycie Nieznanego Boga 
pośród pogańskich bożków tamtej epoki. ten tajemniczy Bóg objawia się abrahamowi 
stopniowo – przez bezpośrednie epifanie i ciąg wydarzeń, nad którymi czuwa jego 
Opatrzność. patriarcha jest przez Niego wezwany z ur chaldejskiego i wiernie idzie 
za Jego głosem, doświadczając jednak po drodze różnych przeciwności, a nawet kry-
zysów. poznaje tego nowego Boga jako kogoś zupełnie innego od dotychczasowych 
idoli swojego klanu. [...] to Bóg przymierza, który przemienia człowieka, zmieniając 
jego imię...” (s. 34-35).

„Wydarzenie” abrahama, w którym uczestniczą jego żona Sara, ich syn izaak, ale 
też niewolnica Hagar i „pierworodny syn” abrahama – izmael, głęboko oddziałało na 
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kulturę, na antropologię i teologię, na sztukę i literaturę (por. s. 35). po nakreśleniu 
biblijnego obrazu abrahama e. Fiała przechodzi do naszkicowania „ucieleśnień” ab-
rahama i interpretacji jego losu i w ogóle jego życia w polskiej prozie biblijnej.

rozdział pierwszy ukazuje „abrama idolatrę”. tak rozumiana postać wyłania się 
z powieści Zofii kossak-Szczuckiej Przymierze (1957) oraz ryszarda krasnodęb-
skiego Abraham i Melchizedek. Świtanie (2003). e. Fiała ukazuje abrahama wśród 
jego rodziny, pośród klanu rodzinnego, oddającego cześć różnym bożkom, będącym 
wytworem ludzkich rąk, a jeszcze bardziej – człowieczej fantazji. centrum tej rodowej 
idolatrii było ur chaldejskie. Z tego miejsca plemiennego bałwochwalstwa Bóg wzywa 
abrahama i powołuje go do misji wyrwania się z trybalizmu – plemiennego trwania 
w jednym miejscu, bez ruchu w przyszłość, bez podejmowania decyzji dotyczącej losu 
przyszłych pokoleń. „abram idolatra” doświadcza powołania do tego, by porzucił par-
tykularyzm i by nieustannie podejmował trud przemiany siebie i dojrzewania w wierze.

rozdział drugi Abram – ojciec Izmaela ukazuje „Syna ciała” w kreacji fikcjo-
nalnej opisanej przez Z. kossak-Szczucką w powyższym dziele Przymierze i annę 
krzysztofek w Hagar. Opowieści o miłości (2006). Wskazuje na izmaela obecnego 
w esejach biblijnych zawartych w: tadeusza Żychiewicza Starym Przymierzu (1986), 
Leszka kołakowskiego Kluczu niebieskim albo opowieściach biblijnych zebranych ku 
pouczeniu i przestrodze (1964, 1990) i dziele Sławomira Zatwardnickiego Abraham. 
Meandry wiary (2011). W rozdziale tym e. Fiała opisuje pogłębiającą się i pogłębianą 
metamorfozę abrama, jego duchową przemianę. tu jako wydarzenie szczególne przed-
stawia się fakt narodzin pierworodnego syna izmaela. porzucając idolatrię religijną, 
abram zaczyna doświadczać, a nawet kultywować – według interpretacji e. Fiały – 
idolatrię afektywną, uczuciową. Doświadcza głębokiego niepokoju wypływającego 
z nieustającego konfliktu między żoną Sarą i niewolnicą Hagar, która na prośbę swojej 
pani, cierpiącej na bezpłodność, urodziła dla jej męża – syna.

rozdział trzeci Abraham – Ojciec Izaaka omawia ofiarę izaaka w kreacji fikcjonal-
nej zarówno na poziomie afektu (Z. kossak-Szczucka, Przymierze; Gustaw Herling-
-Grudziński, Opowiadania zebrane, t. 2, 1997, 1999; Stefania Zahorska, Ofiara, 1955; 
adolf rudnicki, Teksty małe i mniejsze, 1971), jak i wokół „demona intelektu” (karol 
L. koniński, Pisma wybrane, 1955). W tym rozdziale autor analizuje również ofiarę 
izaaka w dyskursie biblijnym. Skupia się na horrorze etycznym (według a. rudni-
ckiego, Noc będzie chłodna, niebo w purpurze, 1977; L. kołakowskiego, Klucz niebie-
ski…; G. Herling-Grudzińskiego, Opowiadania zebrane…) i poetyce secundum fidem 
(w felietonach t. Żychiewicza, Stare Przymierze, 1986; esejach S. Zatwardnickiego, 
Abraham…). W rozdziale czwartym przybliżono „abrahama mistyka” (opowiadania: 
Jerzego Zawieyskiego Pokój głębi, 1956 i romana Brandstaettera Patriarchowie, 1986).

W rozdziałach trzecim i czwartym abraham został już zaprezentowany po zmianie 
imienia, co nastąpiło w związku z zawarciem przymierza Boga ze swoim sługą. autor 
przybliżył tragiczną sytuację – próbę wiary i zaufania w związku z niedoszłą krwawą 
ofiara z izaaka, abrahamowego syna i dziedzica Bożej obietnicy. Wymagana przez 
Boga ofiara tym bardziej jawić się tu może jako bezsens egzystencjalny i dziejowy. 
urodzony przez starców (w tym – bezpłodną matkę) syn izaak miał – zgodnie ze 
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słowem Boga – dać początek wielkiemu narodowi. czyby Bóg sam sobie przeczył, 
przerywając nić życia izaaka? czyżby słowo Wielkiego Nieznanego było puste, mar-
twe? Właśnie ta okoliczność pozwala zrozumieć Boży imperatyw i oczekiwanie na 
decyzję człowieka. W kontekście tych biegunów losu człowieka i jego decyzji można 
zrozumieć prawdomówność Boga. Można i trzeba bezgranicznie Jemu zaufać, w Niego 
uwierzyć i pozwolić się Jemu prowadzić w życiu i przez życie. Jest to ponadczasowe 
abrahamowe przesłanie.

rozdział czwarty przybliża – na kanwie materiału z polskiej prozy biblijnej – po-
stać abrahama doświadczającego i przeżywającego jednocześnie głęboką wewnętrz-
ną przemianę. Metanoia abrahama jest owocem jego „przepracowania” wszystkich 
wcześniejszych dylematów, pokus, sytuacji – zdawać by się mogło – bez wyjścia. 
Miłość do izaaka nie zdominowała miłości do Boga. Odtąd On okazał się w życiu 
abrahama pierwszym i najważniejszym – jedynym Bogiem. Nie ma poza Nim żadnego 
Boga, żadnej wyższej czy najwyższej wartości. „Bóg sam wystarcza” – ta myśl św. 
teresy z Ávila (teresy od Jezusa, teresy Wielkiej) jest bardzo abrahamowa w swojej 
wymowie.

prof. e. Fiała wybrał autorów (których dzieła poddał odważnej, miejscami inter-
dyscyplinarnej analizie – biblijnej, teologicznej, antropologicznej, psychologicznej) 
z różnych historycznych i politycznych kontekstów polski XX oraz początku XXi 
wieku. Wśród autorów skupionych na abrahamie są ci, którzy tworzyli w różnych, 
innych, ale i „jakoś” podobnych dziesięcioleciach, w czasach nie tyle współczesnych, 
ile dzisiejszych – tych bardzo bliskich, zarówno w zniewolonej przez komunistyczny 
reżim polsce, jak i za granicą. Niektórzy to gorliwi katolicy. Jest też niemniej gorliwy 
(były) wyznawca marksizmu, ale też bezkompromisowy krytyk komunizmu, nadto 
tajny współpracownik komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, w ostatnim czasie 
zdemaskowany przez Joannę Siedlecką. Są osoby o nieposzlakowanym charakterze, 
szczerze pobożne, ale też osoba totalnie zagubiona moralnie, w swoim mniemaniu 
uważająca się za autorytet godny naśladowania. e. Fiała nie szkicuje biografii piszących 
o abrahamie. Wyjątkowo cenne byłoby jednakże prześledzenie życiorysów pisarzy. 
Dopiero znając czyjeś życie, można prawdziwie poznać jego dzieło. czytelników 
zachęcam, by poznali – przynajmniej w zarysie – te biografie. Dopiero wtedy będzie 
można zrozumieć, „co autor miał na myśli”, kiedy pisał o patriarsze abrahamie – wy-
mienionym jako pierwszy wśród tych mężów Bożych w Litanii do Wszystkich Świętych .

pisarze publikujący swoje dzieła przed 1989 rokiem otrzymywali przed drukiem 
„korektę” poczynioną przez cenzorów z Głównego urzędu kontroli publikacji i Wi-
dowisk. abraham, chcąc nie chcąc, w ich dziełach został ocenzurowany. po 1989 roku 
abraham w polskiej prozie biblijnej był nietknięty cenzorską ręką.

autor prezentowanego dzieła dokonał wyboru tekstów poświęconych abrahamo-
wi o różnym genologicznym statusie: powieści, opowiadania, esej, utwór poetycki, 
opowieści. Listę dzieł analizowanych prezentuje e. Fiała w Zagadnieniach wstępnych 
(s. 17-18) oraz w Bibliografii (s. 253-260). „Najstarszą” publikacją, którą zainteresował 
się e. Fiała, jest opowieść S. Zahorskiej Ofiara z 1955 roku, „najmłodszą” zaś Abraham. 
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Meandry wiary S. Zatwardnickiego z 2012 roku. Warto zwrócić uwagę na rok ogłosze-
nia drukiem danej książki, wskazujący na kontekst powstawania i opublikowania dzieła.

Nie będzie chyba – na koniec prezentacji książki e. Fiały – nieuprawnioną „uciecz-
ką” od omawiania jej treści poniższa refleksja. podczas podróży apostolskiej do korei 
południowej (13–18 sierpnia 2014 roku) papież Franciszek spotkał się 18 sierpnia 2014 
roku w Seulu z koreańskimi przywódcami religijnymi: prawosławnymi, anglikanami, 
luteranami, buddystami, konfucjanistami oraz wyznawcami tradycyjnych religii kore-
ańskich, czyli tzw. religii pierwotnych. Na spotkaniu nie było żydów i muzułmanów. 
Nie sposób przecież, by wszędzie byli oni fizycznie obecni. W krótkim słowach skie-
rowanym do tych zwierzchników religii i wyznań powiedział po hiszpańsku: „Życie 
jest drogą, drogą długą, jednak drogą, której nie można przebyć samotnie. trzeba iść 
z braćmi w obecności Boga. Dlatego dziękuję wam za ten gest wspólnego podążania 
w obecności Boga: o to prosił Bóg abrahama. Bądźmy braćmi, uznawajmy się za braci 
i idźmy razem. Niech pan nam błogosławi [...]”, papież Franciszek, Droga, której nie 
można przebyć samotnie. 18 VIII [2014 roku] – Spotkanie w Seulu ze zwierzchnikami 
religijnymi, „L’Osservatore romano”, wydanie polskie 35 (2014), nr 8–9, s. 22.

Braćmi w wierze abrahama są nie tylko monoteiści: Żydzi, chrześcijanie i muzuł-
manie. abraham patronuje ludziom każdej religii. Bóg, zwracając się do abrahama, 
skierował swoje słowa do wyznawcy każdej religii – i tej doby przeszłości, i tej czasów 
współczesnych, by wspólnie, razem, obok siebie, a nie przeciwko sobie, pokonywali 
trud drogi życia odbywanej „w obecności Boga”.

książka e. Fiały mówiąca o abrahamie obecnym, a zatem żywym, ma uniwersali-
styczne przesłanie w polskiej prozie biblijnej. utwierdza w przekonaniu, że abraham 
nie tylko kiedyś przed tysiącami lat podjął pielgrzymkę wiary, ale wciąż ją podejmuje 
razem z tymi, którzy szukają, wątpią, wierzą, kochają. Dylematy abrahama są dyle-
matami dzisiejszego człowieka, bez względu na wyznawaną prze niego wiarę, reli-
gię, światopogląd. Nie sposób zrozumieć dnia dzisiejszego oraz tego, co będzie, bez 
abrahama. On prowadzi wszystkich ludzi dobrej woli do poznania prawdy o Bogu, 
o człowieku i nade wszystko o sobie samym.

euGeNiuSZ SakOWicZ

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Laureat Nagrody Ratzingera (2014), red. 
Barbara Strzałkowska, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów polskich 2014, 633 s.

każda książka ma swoją historię. Niektóre powstają pod natchnieniem, rodzą się 
w danej chwili, np. dzieła poetyckie czy proza. inne są owocem usilnej, wytrwałej, 
wręcz tytanicznej pracy intelektualnej, wieloletniej eksploracji, niekończących się 
studiów tematu oraz tematycznej „infrastruktury”. Oprócz setek godzin pracy – „bez 
wytchnienia” – polegającej na oczytaniu się wokół tematu, dochodzą kolejne setki go-
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dzin przemyśleń, refleksji. również obecnie rekomendowana książka ma swoje dzieje. 
Wydana na piękną okoliczność uhonorowania prestiżową nagrodą znanego powszechnie 
w polsce uczonego, nie powstała w jednym momencie. rodziła się (tak, ten czasownik 
wyjątkowo pasuje do czynności związanych z uprawianiem nauki) przez szereg lat, 
począwszy od pierwszego artykułu, który w 1966 roku ogłosił nasz Laureat, ks. prof. 
dr hab. Waldemar chrostowski. tytuł tekstu pierworodnego jest bardzo wymowny – 
Satura lanx. przekładając dosłownie tę łacińską sentencję na język polski, dowiadujemy 
się, że chodzi o „pełną misę”. precyzyjna definicja mówi wprost o sentencji satura lanx 
(podawanej też jako lanx satura) jako „misie pełnej rozmaitych owoców, ofiarowanych 
cererze” – bogini wegetacji i urodzajów w mitologii rzymskiej. W przenośni chodzi 
po prostu o „rozmaitości”. Nie wnikam w treść tego pierwszego, młodzieńczego tekstu 
ówczesnego piętnastolatka Waldemara. Na pewno kiedyś powstanie dzieło prezentujące 
myśl tego wybitnego uczonego i zostaną w nim poddane analizie różne Jego teksty, 
w tym na pewno ten pierwszy. W 2016 roku mija 50. rocznica od ukazania się drukiem 
pierwszej publikacji dostojnego Laureata.

Zanim przejdę do promocji księgi pt. Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski. 
Laureat nagrody Ratzingera (2014), ośmielę się przedstawić kilka osobistych dygresji. 
autora dzieła poznałem osobiście blisko ćwierć wieku temu. W 1992 roku podjąłem 
pracę na stanowisku adiunkta muzealnego w państwowym Muzeum na Majdanku. 
Misją moją – jako teologa pracującego w tym wyjątkowym Miejscu pamięci, dawnym 
niemieckim obozie koncentracyjnym – było budowanie „duchowej” świątyni pokoju. 
to budowanie miało nastąpić „po upadku” głośnej w latach 80. minionego wieku idei 
zbudowania na terenie byłego kL Majdanek monumentalnej świątyni. W tym budyn-
ku własną przestrzeń sakralną miałyby różne religie i wyznania, których wyznawcy 
zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym (judaizm, katolicyzm, prawosławie, 
protestantyzm, islam, buddyzm). Ostatnia – siódma – „kaplica” miała być poświęcona 
ateistom, ludziom niewierzącym w Boga, którzy stali się również ofiarami niemieckie-
go, nazistowskiego totalitaryzmu. Jedynie realną perspektywą realizacji planu wybu-
dowania świątyni pokoju było inspirowanie na Majdanku spotkań i modlitwy ludzi 
różnych religii, kultur i narodowości. uważałem, że tu, w tym miejscu, powinni być 
oni często, aby się modlić, aby wołać do Boga o dar pokoju dla jednej ludzkości. Nie 
były konieczne dla tego „projektu” dach i ściany czy w ogóle kamienie jako budulec. 
Niebo nad Majdankiem okazało się świątynnym sklepieniem, a „murami” świątyni 
pokoju – obozowy, tj. muzealny płot z drutów kolczastych.

pierwsza konferencja, którą zainspirowałem i zorganizowałem, nosiła tytuł Religie 
i pokój. Miała ona charakter ogólnopolski. Wymiar międzynarodowy, wręcz światowy 
miała natomiast druga konferencja, która odbyła się rok później na terenie niemie-
ckiego obozu. Została ona zatytułowana Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny 
(dokumentacją tego spotkania, pierwszego w ogóle, o charakterze międzynarodowym 
w 50-letniej historii Muzeum jest książka o takim tytule, opublikowana w 1995 roku 
pod moją redakcją). Zaprosiłem wówczas uczonych, a także polityków oraz inne 
osoby o wielkim autorytecie moralnym z różnych państw świata. Z polski zaprosze-
nie skierowałem m.in. do ks. Waldemara chrostowskiego, wówczas jeszcze doktora 
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teologii, ale już wielkiej osobowości i cenionego uczonego. prelegent wygłosił odczyt 
Dialog międzyreligijny w perspektywie doświadczeń Auschwitz i Kołymy. przyjechał na 
Majdanek bezpośrednio z izraela, gdzie prowadził grupę pielgrzymów śladami Jezusa 
chrystusa. ten fakt poruszył mnie dogłębnie. utrudzony pielgrzymowaniem po Ziemi 
świętej i podróżą samolotem do Warszawy, a następnie samochodem czy pociągiem do 
Lublina, nie czuł zmęczenia, a przynajmniej go nie okazywał. Wtedy uświadomiłem 
sobie dogłębnie – to niezwykły człowiek, po prostu charyzmatyk nauki i tytan pracy, 
promotor dialogu międzyreligijnego i jego mistrz, niezwykle silny duchowo i uboga-
cony przez Boga darem mądrości i rozsądku oraz pięknym, jasnym słowem.

prestiżowa Nagroda ratzingera przyznawana jest przez Watykańską Fundację Jo-
sepha ratzingera/Benedykta XVi i stanowi wyraz czci i honoru, a także najwyższego 
uznania dla naukowców, którzy poświęcili swoje życie teologii katolickiej, uprawiając 
ją w duchu J. ratzingera/Benedykta XVi. W dniu 17 czerwca 2014 roku ogłoszono 
ks. W. chrostowskiego jako jednego z dwóch Laureatów iV edycji tej Nagrody. re-
daktorka dzieła – Barbara Strzałkowska – w Przedmowie napisała: „kardynał camillo 
ruini, uzasadniając przyznanie nagrody ratzingera ks. prof. Waldemarowi chrotow-
skiemu, podkreślił, że «jego twórczość, zarówno naukowa, jak i popularyzatorska jest 
przeobfita» [por. określenie satura lanx – e.S.]. Wskazał na wielką liczbę artykułów 
naukowych, redagowanie monumentalnych biblijnych serii wydawniczych oraz ency-
klopedii i słowników, a także na liczne publikacje o charakterze popularnonaukowym, 
zamieszczane w książkach i czasopismach. Nadmienił, że zasadniczym polem badań 
laureata jest Stary testament, zwłaszcza biblijni prorocy i ich piśmiennictwo, żydowska 
literatura międzytestamentalna (schyłek okresu Drugiej świątyni), a także judaizm 
rabiniczny i jego relacje z chrześcijaństwem. Na osobną uwagę zasługuje rozległa 
działalność popularyzującą wiedzę biblijną i teologiczną. tak w formie prelekcji, kon-
ferencji i wykładów, jak też prowadzenie rekolekcji i dni skupienia oraz pielgrzymek 
do krajów biblijnych” (s. 10).

książka Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Laureat Nagrody Ratzingera 
(2014) jest swoistym „katalogiem” głównych nurtów pracy naukowo-badawczej, nur-
tów naukowo-dydaktycznych, ale też aktywności pastoralnej tytułowego bohatera. 
cezurę czasową wyznacza pierwszy artykuł naukowy pt. Anatomia pokusy (Rdz 3,1-6), 
opublikowany w 1984 roku w jezuickim „przeglądzie powszechnym”. tekst ten za-
inicjował pracę naukową Laureata. książa zatem honoruje jubileusz 30 lat tej pracy, 
a właściwie posługi – służby prawdzie. czas prezentowanego dorobku zamyka data 
31 sierpnia 2014 roku.

Dzieło liczy 633 strony. Jego strukturę wyznaczają następujące części: Przedmo-
wa (B. Strzałkowska); Prefazione, Ksiądz prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski 
(B. Strzałkowska) – jest to szkic biograficzny uczonego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem biografii naukowej; Professore Waldemar Chrostowski. W dalszej kolejności 
następują sekcje książki: Bibliografia publikacji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego 
w układzie chronologicznym; Bibliografia publikacji ks. prof. Waldemara Chrostow-
skiego w układzie rzeczowym; Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego; Działalność pastoralna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. W od-
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niesieniu do „oznakowania” poszczególnych rozdziałów podam jedną uwagę krytyczną. 
powtarzanie nazwiska dostojnego Laureata w tytule każdego rozdziału nie było ko-
nieczne. tytuł dzieła wszakże bardzo wyraźnie wskazuje, o kim ono traktuje. Zapewne 
redaktorka dzieła miała swoje racje, tak oznaczając każdy rozdział, ale czytelnik może 
mieć inne racje. ta uwaga krytyczna jest próbą dialogu czytelnika z redaktorką.

Spis bibliograficzny ujęty w dziele oraz inna dokumentacja wskazują na wyraźne 
nurty badawcze i w ogóle przedmiot zainteresowań naukowych, powiem więcej – 
pasji poznawczych naszego uczonego. Odbyte studia biblijne, zarówno w kraju, jak 
i za granicą predestynowały ks. W. chrostowskiego do poświęcenia się badaniom 
zagadnień z zakresu biblistyki. Jest znawcą literatury prorockiej Starego testamentu, 
głównie księgi ezechiela oraz pism tzw. proroków mniejszych. interesuje się nadto 
żydowską literaturą międzytestamentalną. Według jego nowatorskiej, autorskiej hipo-
tezy istniejącą od końca Vi wieku przed chr. asyryjską diasporę izraelitów wchłonęli 
przybysze deportowani przez Babilończyków z Jerozolimy i Judy. ksiądz profesor 
nie zamknął badań na temat asyryjskiej diaspory, lecz nadal je kontynuuje, sięgając 
do kolejnych źródeł, w tym pochodzących z okresu nowoasyryjskiego (s. 21-22). ko-
lejny – drugi – kierunek badawczy wyznacza Septuaginta, tj. Biblia grecka, oraz jej 
znaczenie w ostatnich wiekach istnienia religii biblijnego izraela, a także w Nowym 
testamencie i żydowskiej literaturze targumicznej. trzecim nurtem jest refleksja nad 
przebudową judaizmu, której dokonali rabini pod koniec i wieku po chr. Nastąpiło 
wówczas rozejście się dróg kościoła i Synagogi. tu – jak podkreśla B. Strzałkowska 
– nasz Laureat „niestrudzenie podkreśla ciągłość, brak ciągłości i nowość judaizmu 
rabinicznego i chrześcijaństwa wobec religii biblijnego izraela”. i dodaje zaraz: „Na-
turalną kontynuację i rozwinięcie tej problematyki stanowi szczególne zainteresowanie 
życiem i działalnością św. pawła” (s. 22).

Najważniejszy nurt badawczy – dla wielu oceniających „dziedzictwo” naukowe ks. 
W. chrostowskiego – to teoria i praktyka dialogu katolicko-żydowskiego, w szczegól-
ności dialogu międzyreligijnego w ogóle. Nasz uczony jest również zainteresowany 
relacjami polsko-żydowskimi, w których wskazuje na konieczność wzajemnego re-
spektu i uszanowania specyficznych wrażliwości. uważa, iż warunkiem sine qua non 
dialogu jest wierność własnej tożsamości i jednocześnie szacunek wobec innego. Nieraz 
słyszałem słowa wypowiadane przez Niego, które teraz parafrazuję: „Bądź sobą, jeśli 
chcesz, by inni traktowali ciebie poważnie i szanowali”.

W 1990 roku ks. W. chrostowski wydał wraz z ks. ryszardem rubinkiewiczem 
SDB, jako współredaktorem, zbiór dokumentów pt. Żydzi i judaizm w dokumentach 
Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1989). Dzieło to, o ile dobrze pamiętam, 
ukazało się w nakładzie 10 000 egzemplarzy, który w całości został bardzo szybko 
rozsprzedany. Wcześniej podobna książka pod inną redakcją została opublikowana 
w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 1000 egzemplarzy, by – jak mnie poinformował 
ktoś dobrze zorientowany – zalegało na półkach księgarskich. ten fakt daje dużo do 
myślenia. książka Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła 
II „natchnęła” mnie do wydania innych „podobnych” dokumentów. Bez inspiracji ks. 
W. chrostowskiego nie byłoby książki w moim opracowaniu pt. Islam w dokumentach 
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Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996) (1997). ksiądz profesor zainspirował 
powstanie kolejnej mojej książki pt. Dialog Kościoła z islamem według dokumentów 
soborowych i posoborowych (1963–1999) (2000). powtórzę zdanie, którym rozpoczą-
łem niniejszą recenzję – każda książka ma swoją historię...

W 2005 roku, tuż po śmierci Jana pawła ii, ks. W. chrostowski ogłosił dzieło Żydzi 
i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978–2005. Wkład Laureata Nagrody ratzingera 
w dzieło dialogu kościoła z Żydami i judaizmem jest nie do przecenienia. Nie mogę nie 
podkreślić wyjątkowej rangi spotkań zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych 
prze ks. W. chrostowskiego. Były nimi organizowane corocznie sympozja pt. Kościół 
a Żydzi i judaizm, zapoczątkowane w 1989 roku w akademii teologii katolickiej 
w Warszawie, a następnie kontynuowane na uniwersytecie kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie (będącego „spadkobiercą” tej akademii), w chrześcijańskiej 
akademii teologicznej w Warszawie i w końcu na uniwersytecie Mikołaja kopernika 
w toruniu. Ostatnie XViii sympozjum z tego cyklu odbyło się 2008 roku na uMk. 
Wielka szkoda, że nie praktykuje się już tych naukowych debat. Szkoda też, że przestał 
ukazywać się założony w 1996 roku przez ks. W. chrostowskiego periodyk „Maqom. 
Biuletyn informacyjny instytutu Dialogu katolicko-Judaistycznego”, noszący następnie 
tytuł: „Maqom. Biuletyn informacyjny Zakładu Dialogu katolicko-Judaistycznego”.

Z Wprowadzenia wydobywam jedno zdanie, które mocno podkreślam. czynię to 
nie tylko w nadziei, ale i w pewności, że okaże się ono profetyczne: ks. prof. W. chro-
stowski „zmierza do wypracowania «polskiej szkoły» dialogu, której filar stanowi 
przeświadczenie, że wzgląd na polskę, naszą kulturę i tożsamość powinien stanowić 
podstawowy składnik budowanej po Szoah tożsamości żydowskiej” (s. 22).

Zwykle, recenzując czy rekomendując określoną książkę, zwracam uwagę na jej 
okładkę czy w ogóle na szatę graficzną. Dzieło Ksiądz profesor Waldemar Chrostow-
ski. Laureat Nagrody Ratzingera (2014) prezentuje się bardzo nobliwie, szlachetnie, 
a zarazem skromnie. całość ma kolor złoty – jest to kolor jubileuszowy, uroczysty. 
W ikonografii chrześcijańskiej kolor złoty odsyła do Nieba, jest kolorem Bożym, es-
chatologicznym. Na pewno oprawione „w złoto” dzieło ks. prof. Waldemara chrostow-
skiego wskazuje na dzieła intelektu Laureata oraz na Jego działania i w ogóle na pracę, 
która podejmowana była (i jest) „na większą chwałę Bożą”. Liternictwo na okładce 
ma kolor biały – jest to uniwersalny, czysty kolor, w którym „zbiegają się” wszystkie 
inne barwy. Na lewej stronie, poprzedzającej stronę tytułową – prawą, zamieszczono 
czarno-białe zdjęcie uczonego. W skupieniu patrzy On na czytelnika biorącego do ręki 
Jego książkę, ale też wypatruje głębi, sięga spojrzeniem dalej, przenika tę przestrzeń 
wszakże nieznaną... Na zdjęciu wyróżnia się koloratka, znak tożsamości kapłana. Na 
drugim planie, tuż za postacią Laureata, na ścianie wisi duży obraz, a na stylowym 
meblu u góry w ramce zamieszczone jest zdjęcie. treści tych graficznych przedstawień 
w ogóle nie widać. i chyba dobrze. Zawsze osoba, nawet najbardziej znana, otoczona 
jest pewną tajemnicą, która jest jej wielkim skarbem…

Zainspirowany lekturą licznych publikacji ks. W. chrostowskiego, precyzyjnie 
zaprezentowanych w książce obecnie przeze mnie omawianej, ułożyłem przed wielu 
już laty Dekalog dialogu międzyreligijnego. punkty tego dialogicznego imperatywu 
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były wielokrotnie publikowane w różnych miejscach, zarówno w książkach, arty-
kułach, czasopismach, jak i w internecie. Mogę z całą odpowiedzialnością rzec, iż 
Dekalog powstał pod wpływem „natchnienia”, zaczerpniętego z licznych lektur dzieł 
ks. W. chrostowskiego, którym poświęciłem ogrom czasu. przytaczam w całości tenże 
„dokument”, dziękując ks. W. chrostowskiemu za Jego niewyobrażalny wręcz wkład 
w inicjowanie, budzenie, prowadzenie, konstruowanie fundamentów dialogu katolicko-
-żydowskiego. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, iż ksiądz profesor jest jednym 
z największych znawców dialogu katolicko-judaistycznego nie tylko w kościele pol-
skim, ale w ogóle w kościele powszechnym.

proszę, by Laureat przyjął jeszcze raz tenże Dekalog jako wyraz mojej wdzięcz-
ności za pobierane u Niego lekcje dialogu, których „konspekt” został zarysowany 
w omawianej publikacji.

Dekalog dialogu międzyreligijnego
1. Miej zawsze świadomość, że wszyscy ludzie, bez względu na wyznawaną 

religię, są dziećmi jednego Boga – Ojca i Stwórcy.
2. pamiętaj, że ludzie innych religii mają prawo żyć obok ciebie.
3. poznawaj coraz bliżej Jezusa chrystusa, byś potrafił zrozumieć ludzi innych 

religii, z którymi On się zjednoczył poprzez Wcielenie i których odkupił poprzez swoją 
zbawczą mękę i śmierć.

4. Nie zapominaj, że Duch święty jest w tajemniczy sposób obecny również 
w kulturach i religiach niechrześcijańskich.

5. poznawaj i kochaj coraz bardziej własną religię, byś mógł lepiej poznać inną. 
Określ wyraźnie, kim sam jesteś.

6. Bądź otwarty, wyrozumiały i solidarny w tym, co ludzkie, z wyznawcą każdej 
religii.

7. Wyzwalaj się z krzywdzących stereotypów. Nigdy nie rozmawiaj z drugim 
człowiekiem tak, jakbyś go widział w „krzywym zwierciadle”.

8. patrz na drugiego człowieka, wczuwaj się w jego myślenie, słuchaj go i rozma-
wiaj z nim tak, jakbyś chciał, żeby on widział ciebie, wczuwał się w twoje myślenie, 
słuchał cię i rozmawiał z tobą.

9. pamiętaj, że najważniejszym celem dialogu międzyreligijnego jest zbliżenie 
się do Boga – jedynej prawdy, Drogi i Życia.

10. pamiętaj, że dialog międzyreligijny jest realizacją na co dzień przykazania 
miłości Boga i bliźniego.



294 receNZJe i OMóWieNia

kS. SłaWOMir NOWOSaD

christopher kaczor, A Defense of Dignity: Creating Life, Destroying Life, and Pro-
tecting the Rights of Conscience, Notre Dame: university of Notre Dame press 2013, 
X+220 s.

Zagadnienia bioetyczne, koncentrujące się szczególnie na wartości życia i jego 
obronie, należą do tematów wyjątkowo ważnych i stale aktualnych. christopher ro-
bert kaczor po raz kolejny podejmuje w recenzowanej książce problematykę, która 
tak naprawdę nikomu nie może być obojętna. ch.r. kaczor (ur. 1969 w Seattle), który 
wykłada filozofię na Loyola Marymount university w Los angeles, dał się już poznać 
jako poważny autor publikacji głównie o tematyce bioetycznej w ujęciu katolickim. 
Z jego wcześniejszych prac warto wspomnieć np. Proportionalism and the Natural 
Law Tradition (Washington, Dc: the catholic university of america press 2002), The 
Edge of Life: Human Dignity and Contemporary Bioethics (Dordrecht: Springer 2005) 
czy The Ethics of Abortion: Women’s Rights, Human Life and the Question of Justice 
(New york: routledge 2011).

A Defense of Dignity ukazała się w ramach serii pt. Studia z etyki medycznej, której 
redaktorem jest O. carter Snead, dyrektor cenionego center for ethics and culture 
z amerykańskiego katolickiego university of Notre Dame. Warto zwrócić uwagę na 
inne publikacje z tej serii, np. Human Dignity and Bioethics (red. e.D. pellegrino, 
a. Schulman, t.W. Merrill, Notre Dame: university of Notre Dame press 2009) czy 
a. Briggle A Rich Bioethics: Public Policy, Biotechnology and the Kass Council (Notre 
Dame: university of Notre Dame press 2010).

analizowana książka ch. kaczora potwierdza, że jest to autor, który z kompetencją 
i jasnością przedstawia szczególnie ważne zagadnienia z obszaru współczesnej bioety-
ki i medycyny. Jak to często bywa, na tę książkę składają się wcześniej publikowane 
teksty, które jednak w takim układzie wydają się ujawniać nowe walory i znaczenie. 
Jest to tym bardziej ważne, że co do wielu omawianych pojęć istnieją poważne nie-
jasności, a nawet niezgoda co do ich jednolitego rozumienia. Odnosi się to nawet 
do kwestii tak podstawowych, jak – tytułowe dla tej książki – pojęcie „godności”. 
Gdy dla wielu autorów godność osoby ludzkiej pozostaje zasadniczym i centralnym 
kryterium etycznym w bioetyce, są tacy (jak S. pinker), dla których jest to kwestia 
względna, zamienna, a nawet prowadząca do ludzkiej krzywdy (por. s. 2-5). kaczor 
poświęcił zagadnieniu godności zwłaszcza dwa pierwsze rozdziały, gdzie wielokrotnie 
podkreśla jej zasadniczą wartość i nieusuwalność z debaty (bio)etycznej. krytycznie 
analizuje argumenty p. Singera, podważającego równą godność każdego człowieka 
i przypisującego taką godność nawet niektórym zwierzętom. podkreśla, że „wszystkim 
istotom ludzkim należy przyznać szacunek i winny być traktowane w zgodzie z ich 
wrodzoną godnością” (s. 26). ta ważna teza bywa jednak swoiście interpretowana, co 
niektórych prowadzi do konkluzji, że prawo do posiadania dzieci przysługuje wszyst-
kim, w tym związkom nieformalnym, jednopłciowym czy osobom samotnym. kaczor 
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analizuje w tym kontekście raporty wpływowego american Society for reproductive 
Medicine, które w wybiórczy sposób traktuje dane naukowe czy badania społeczne, 
by upowszechnić prawo dostępu do tzw. medycyny reprodukcyjnej dla wszystkich, 
precyzyjnie wykazując absurdalność wielu jego sformułowań (por. np. s. 27-35).

Współczesny wyjątkowy rozwój biotechnologii w kontekście medycyny rodzi wiele 
nadziei, ale i prowadzi do sformułowania poważnych pytań i wątpliwości. Dotyczy 
to w szczególny sposób różnych zagadnień związanych z ludzką płodnością. kaczor 
odnosi się szczególnie do kwestii sztucznej macicy i transferu ludzkich embrionów. 
przywołując różne dokumenty kościoła katolickiego, autor wyraża przekonanie, że 
zawsze konieczne jest tu precyzyjne i uważne rozpoznanie wszelkich okoliczności 
konkretnych sytuacji, ażeby osiągnąć ocenę moralną zgodną z nauczaniem kościoła. 
amerykański etyk daje przykład takiego rozumowania i argumentacji, gdy dokładnie 
analizuje kilka ważnych w tym kontekście zagadnień, jak np. zapłodnienie pozaustro-
jowe, transfer embrionów, integralne rodzicielstwo, jedność małżeńską, macierzyń-
stwo zastępcze czy eksperymentowanie na ludzkich embrionach. pozwala mu to na 
postawienie ostrożnego wniosku o „moralnej dopuszczalności adopcji embrionalnej 
i korzystania ze sztucznej macicy w pewnych okolicznościach jako przejaw naszej 
troski o istoty bezbronne, zwłaszcza na początku życia” (s. 67). precyzję przy rozwa-
żaniu istoty i okoliczności skomplikowanych sytuacji widać także wtedy, gdy omawia 
etyczne aspekty ciąży pozamacicznej i zabiegów chirurgicznych na płodzie ludzkim 
(por. s. 69-95) czy delikatne i złożone kwestie związane z ustaleniem kryterium śmierci 
(s. 142-150).

kaczor poświęca kilka rozdziałów swojej pracy aspektom etycznym problemów 
związanych z końcem życia ludzkiego, zwłaszcza chodzi tu o samobójstwo wspoma-
gane, pacjentów w stanie wegetatywnym i przekazywanie narządów do przeszczepu. 
Jak w innych miejscach, etyk z Marymount university potwierdza swoje wielorakie 
zorientowanie w literaturze bioetycznej i umiejętność krytyki argumentów godzących 
w ludzką godność i przyrodzone prawa. Odnosi się nie tylko do etyków czy lekarzy, 
ale również – przykładowo – do polityków i ich odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje, jak np. do prezydenta roosevelta, który określił i wspierał sposób budowy 
bomby atomowej (por. s. 112-113). Można tu dostrzec zdolność kaczora do zasto-
sowania argumentacji akwinaty w celu rozpoznania moralnej strony konkretnych 
ludzkich decyzji czy do precyzyjnej krytyki niektórych poglądów cenionego skądinąd 
prawosławnego bioetyka amerykańskiego H.t. engelhardta (por. s. 117nn.). kaczor 
wielokrotnie podkreśla, że etyka chrześcijańska nie boi się filozofii, także tej świeckiej, 
gdy poszukuje oceny moralnej ludzkich czynów, także z zakresu omawianej tu bioetyki. 
chrześcijaństwo zdecydowanie opowiada się za współpracą rozumu i wiary w sferze 
poznania i etyki. trzeba natomiast odrzucić filozofię błędną, starożytną czy nowożytną. 
kto otwiera się na „prawdę wcieloną w osobie chrystusa nie powinien się bać żadnej 
prawdy ujawniającej się w jakimkolwiek świetle, czy to w świetle nauki, w świetle 
filozofii, czy w świetle ludzkiego doświadczenia” (s. 124).

Jest oczywiste, że w różnych sytuacjach dotyczących ludzkiej godności pacjenta 
podstawową rolę pełni sumienie lekarza, innych osób personelu medycznego i same-
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go chorego. We współczesnych dyskusjach bardzo wiele uwagi poświęca się kwestii 
sprzeciwu sumienia i jego relacji do zobowiązań płynących z prawa stanowionego. 
kaczor analizuje różne związane z tym opinie, odnosząc się do rozmaitych konkretnych 
przypadków, zwłaszcza aborcji i antykoncepcji, wyrażając opinię o konieczności obrony 
wolności sumienia lekarza. przy okazji szczegółowej krytyki poglądu B. Dickensa, 
opowiadającego się za ograniczeniem, a nawet odrzuceniem legalnej ochrony prawa do 
sprzeciwu sumienia dla pracowników służby zdrowia, kaczor jeszcze raz daje wyraz 
swojej kompetencji w zakresie argumentacji filozoficznej (por. s. 165-179). Zwraca 
zarazem uwagę na próby manipulowania wybranymi wypowiedziami Jana pawła ii 
na rzecz wcześniej przyjętej tezy o nielegalności prawa do sprzeciwu sumienia. pa-
pieskie nauczanie w tej kwestii jest jasne i jednoznaczne: „nie ma żadnego moralnego 
prawa do aborcji, stąd odmawianie komukolwiek aborcji nie narusza praw moralnych 
osoby” (s. 177).

cały ten zbiór wypowiedzi c. kaczora ściśle odpowiada sformułowaniu tytułu, 
gdzie w centrum znajduje się pojęcie ludzkiej godności, której obrona jest jedyną drogą 
do obrony życia przed zniszczeniem i obrony praw ludzkiego sumienia. to wartościowa, 
dojrzała, głównie filozoficzna analiza wielu moralnych zagadnień związanych z począt-
kiem i końcem życia ludzkiego, dokonana z punktu widzenia prawnonaturalnego. Nie 
brakuje tu jednak odwołań do argumentów teologicznych czy wprost odniesień do nauki 
kościoła, zwłaszcza do takich dokumentów, jak encyklika Evangelium vitae Jana pawła ii 
albo instrukcje kongregacji Nauki Wiary. łatwo dostrzec jednocześnie dojrzałe zorien-
towanie autora we współczesnej biologii i medycynie, bez czego niemożliwa byłaby 
dokładna, poprawna krytyka i określenie oceny moralnej poszczególnych zagadnień. 
Widać u autora znajomość i umiejętne przywoływanie poglądów różnych filozofów 
(platon, św. augustyn, t. Hobbes, J. Locke, i. kant), ale też ważnych współczesnych 
filozofów i teologów katolickich (J. Finnis, M. rhonheimer, W. May, G. Grisez). ka-
czor precyzyjnie, niekiedy z ironią, pokazuje, jak niektórzy (także katoliccy) krytycy 
orzeczeń papieskich potrafią się odwoływać do opinii św. tomasza, F. de Vitorii czy 
innych teologów sprzed kilku wieków dla poparcia swoich argumentów, a zarazem nie 
pamiętają tomaszowego wezwania, by teologowie trwali przy autorytecie kościoła, 
a nie „jakiegoś augustyna czy jakiegoś Hieronima, czy jeszcze innego doktora” (s. 
130). czytelnik z wdzięcznością dostrzeże też obszerny wykaz literatury (s. 201-216) 
oraz indeks osobowo-rzeczowy (s. 217-220). Mimo bardzo nielicznych niedosko-
nałości i przekłamań (np. błędny zapis tytułu Tertio Millennio Adveniente na s. 208, 
także problematyczne pomijanie stron w przypisach, gdzie nie ma wyraźnego cytatu), 
trzeba docenić recenzowane opracowanie prof. christophera kaczora z jezuickiego 
uniwersytetu w Los angeles i polecić je wszystkim, którym nieobce są współczesne 
pytania etyczne w obszarze zagrożeń ludzkiego życia.
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kS. MirOSłaW paWLiSZyN

k. Michalski, Eseje o Bogu i człowieku, Warszawa: kurhaus publishing 2014, 188 s.

Wydana w 2014 roku książka polskiego filozofa krzysztofa Michalskiego pt. 
Eseje o Bogu i śmierci przeszła trochę niezauważona. kilka recenzji w ambitniejszych 
pismach czy internecie. Dziwne to, ponieważ sam autor zasługuje na uwagę, a i pod-
noszone przezeń kwestie są faktycznie niebanalne.

krzysztof Michalski to w gronie filozofów postać znana i ceniona. Dodajmy, 
nie chodzi tu wyłącznie o środowisko polskie. Znany jest zarówno w europie, jak 
i w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy wspomnieć o Wiedniu i Bostonie – miejscach, 
w których pamięć o nim została zapisana na stałe. urodzony w Warszawie w 1948 
roku, przez lata był związany z tutejszym uniwersytetem. W latach 60. należał do 
najbardziej znamienitych, a to chociażby za sprawą obecności w nim Leszka kołakow-
skiego, Bronisława Baczki czy Zygmunta Baumana. Od 1994 roku kierował katedrą 
erazma z rotterdamu w instytutu Stosowanych Nauk Społecznych uW. Od 1986 roku 
był profesorem filozofii w Departament of philosophy na Boston university. W jego 
biografii naukowej szczególną rolę pełni po dziś dzień – założony we Wiedniu wraz 
z Hansem-Georgiem Gadamerem, Józefem tischnerem i Janem Błońskim – instytut 
Nauk o człowieku, którego był rektorem.

Opublikował wiele jakże ważnych prac z dziedziny filozofii. Warto wymienić 
chociażby następujące: Heidegger i filozofia współczesna, Logika i czas. Próba analizy 
Husserlowskiej teorii sensu, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietz-
schego, a także wybór esejów Martina Heideggera (Budować, mieszkać, myśleć) oraz 
Hansa-Georga Gadamera (Rozum, Słowo, Dzieje. Szkice wybrane). Nie wolno pomi-
nąć jeszcze jednego faktu z jego życiorysu. Wraz z Józefem tischnerem zainicjował 
spotkania intelektualistów w castel Gandolfo, którym z dużą uwagą przysłuchiwał się 
Jan paweł ii. pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1983 roku, a jego tematem była 
wizja człowieka we współczesnej kulturze. udział w nim brali myśliciele tej miary, 
co: Hans-Georg Gadamer, Leszek kołakowski, paul ricoeur, charles taylor, emma-
nuel Levinas, carl-Friedrich von Weizsaecker, Józef tischner i historycy: aleksander 
Gieysztor, emmanuel Le roy Ladurie, a także historycy sztuki: Gottfried Boehm 
i Jan Białostocki1. krzysztof Michalski zmarł 22 lutego 2013 roku, żył zaledwie 64 
lata. Na wieść o jego śmierci jeden z jego uczniów pisał: „kto go znał, ten nie może 
uwierzyć. któż był bardziej żywotny, bardziej światowy i świetny od tego pięknego 
bruneta z podwiniętymi rękawami koszuli, strzelającego zza okularów ironiczno-
-uwodzicielskimi spojrzeniami? Był tak czarujący, że nawet zatwardziali sceptycy 
i zgorzkniali zazdrośnicy nie mogli mu się oprzeć. tacy ludzie mają nie umierać nigdy, 
a jednak umierają. Widocznie anielice nie mogły się już doczekać [...] autentyczność 

1  Za: http://dzieje.pl/aktualnosci/rozmowy-w-castel-gandolfo-czyli-jak-papiez-przysluchiwal-
-sie-dyskusjom-intelektualistow [dostęp 14 X 2016].
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i ekscentryczność czyniła z Michalskiego geniusza. Bezbronnego w swej genialnej 
ułomności i z jej powodu podziwianego i kochanego. Dla nas, dla tysięcznego legio-
nu michalszczyków, pełnego pięknych, zakochanych kobiet, brodatych profesorów 
i wszelkiej maści oryginałów, śmierć krzysztofa jest nie do przyjęcia. Cette mort est 
un scandale! tego się nie robi młodzieży”2 .

Eseje o Bogu i śmierci to zbiór pism, często niejednoznacznych w swej formie, 
z wtrącanymi zdaniami, które pełnią rolę dopowiedzenia bądź wprowadzenia do dalszej 
części. Napotykamy tu na wątki bardzo osobiste, przepełnione wspomnieniami, przeżytą 
historią, na fragmenty solidnej analizy filozoficznej, dodajmy: podanej w sposób przy-
stępny, bez zawiłości i ekwilibrystycznych udziwnień, tak często znanych wyłącznie 
tym, którzy je wygłaszają, wreszcie na typowy esej, z jego kwiecistością, bogactwem 
formy i polotem. książki tego typu podążają zazwyczaj w dwóch kierunkach. Są to 
albo zbiory luźno dobranych pism, uszeregowanych czasowo lub tematycznie, albo 
też świadomie zebrane przemyślenia, które składają się w pewną całość, zmierzając do 
uwydatnienia jakiejś ważnej treści. pierwszy rodzaj nie jest związany ze zbyt daleko 
idącym zaangażowaniem intelektualnym tego, kto go sporządza. Drugi – przeciwnie, 
wymaga zwielokrotnionej uwagi, świadomego do głębi namysłu, wreszcie zdystanso-
wanego i obiektywnego spojrzenia. W przypadku Esejów mamy wyraźnie do czynienia 
z tym drugim przypadkiem. Warto prześledzić tę myśl, odnaleźć zasadnicze wątki.

Bóg i śmierć – to dwa bliskie sobie, a jednocześnie wykluczające się zagadnienia. 
Bóg jest poza śmiercią, ale jednocześnie w osobie Jezusa chrystusa śmierć staje się 
dla niego znana i bliska. Już w tym momencie warto zauważyć – i ślad ten przewija 
się na wielu stronach książki – że krzysztof Michalski jest tym filozofem (podkreślmy 
raz jeszcze: o wymiarze światowym), który nie boi się filozofować o Jezusie, czyniąc 
zeń „obiekt” intelektualnej refleksji. ten znawca współczesnej filozofii, szczególnie 
F. Nietzschego i M. Heideggera, ale też e. Husserla i e. Levinasa, jest przejęty myślą 
o „śmierci” Boga i „życiu” człowieka, które mają miejsce po tym „fakcie”. Wie on 
też doskonale, dzięki dogłębnej znajomości Heideggera, iż nie sposób filozofować 
poza kontekstem śmierci, owego wydarzenia, które determinuje wszystkie sposoby 
(możliwości) bycia człowiekiem. Wreszcie jedna jeszcze uwaga o charakterze fun-
damentalnym. k. Michalski pisze już po śmierci swego przyjaciela Józefa tischnera. 
Daje tym samym wyraźnie do zrozumienia, że jego odejście jest zdarzeniem nie tylko 
„intelektualnym” (z tischnerem odeszła myśl o niebagatelnym i jakże rozległym zna-
czeniu), lecz także „społecznym” (jakże brakuje jego analiz sytuacji, w jakiej znalazł 
się człowiek w danym sobie momencie historycznym), jak również „ponadczasowym” 
(zawsze odejście znaczących postaci jest rodzajem obumarcia otaczającego nas świata).

czym zatem jest śmierć? „ciszą”3 – czytamy w pierwszym artykule. Jest to cisza, 
która staje się również rodzajem wiedzy; chrześcijanin4 ma świadomość nieuchronności 

2 cyt. za: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1535613,1,wspomnienie-o-krzysztofie-
-michalskim.read [dostęp 14 X 2016].

3 k. Michalski, Eseje o Bogu i śmierci, Warszawa 2014, s.
4 tu zarzut pod adresem filozofa, pytanie: czy wprowadzenie tej kategorii już na samym po-

czątku rozważań to świadomy zabieg? Wszak opisywany dalej wątek dotyczy każdego, bez mała, 
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śmierci, tego, że „może się zjawić w każdej minucie”5. śmierć jawi się jako koniec, 
czy jednak „koniec” wyczerpuje możliwe jej pojmowanie? Wszak wolno nam się spo-
dziewać, iż jest ona zainicjowaniem czegoś „nowego”, czegoś, czemu jestem gotów 
poświęcić wszystko, co jest dla mnie cenne, ważne, bliskie. a jednak i tu wprowadzona 
wyżej kategoria „chrześcijanina” nie jest – jak się wydaje – adekwatna, ów akt „spo-
dziewania się” nie jest gestem prostym, zwyczajnym, nie jest związany z wyznawaną 
religią. „Wymaga on nieludzkich sił” (s. 18), jest „rysą w ciągłości życia” (s. 19). 
cisza nie ma więc błogiego charakteru, nie jest rodzajem kontemplacji, ani też formą 
modlitwy. Jest czymś, co można określić jako pełne zatrwożenia zdumienie, milczące 
wpatrywanie w rozgrywającą się wciąż przede mną tajemnicę. Jak nazwać tę tajemnicę? 
Jest ona związana z nieuchronnym, dodajmy: nieludzkim, porzuceniem wszystkiego 
i spodziewaniem się nowości, która ma charakter totalny, całkowicie nieznany.

i tu właśnie pojawia się postać przyjaciela autora – Józefa tischnera. k. Michalski 
przywołuje zmarłego przed laty człowieka nie tylko jako kogoś bliskiego. Ma on pełną 
świadomość roli, jaką spełniał on w życiu publicznym. „trzeba było wiele złej woli 
i daleko posuniętego stępienia duszy, by nie odczuć tej bijącej od Józka siły, co otwie-
rała innym oczy i serce” (s. 23). Na dalszych stronach czytelnik Esejów znajdzie jakże 
trafnie zarysowany szkic tejże postaci, którego niezwykłą zaletą była owa zdolność 
mówienia prostym językiem o sprawach trudnych, odnajdywania Boga w człowieku, 
w jego najbardziej zawiłych i pogmatwanych drogach życia. Można rzeczywiście od-
nieść wrażenie, że jego śmierć jest właśnie tą, która rodzi w nas ciszę, jakąś niemożliwą 
do zatuszowania niemoc. Była jedną z tych sytuacji, w których nagle poczuliśmy się 
dramatycznie (właśnie w sensie tischnerowskim) opuszczeni, niejako pozbawieni 
środków do dalszego życia.

pytaniem, które rodzi się nieuchronnie, jest pytanie o miłość Boga. Skoro sami 
jesteśmy, bezradni, skazani na niepokonalne milczenie, to jedynym wyjściem z za-
istniałej sytuacji jest właśnie zadanie pytania o miejsce i rolę Boga w opisywanym 
doświadczeniu. Słowem kluczem, jakie przychodzi automatycznie, jest właśnie słowo 
„miłość”. co ono jednak znaczy? Jak je rozumieć? trzeba przyznać, że próżno się 
spodziewać dogłębnej i w miarę wyczerpującej analizy. Odnajdujemy właściwie dwa, 
owszem istotne, dookreślenia: „adresatem miłości, do której wzywa chrystus, ma 
być każdy człowiek, który jej potrzebuje: bliźni” (s. 35) oraz drugie: „Ludzkie cier-
pienie i ludzka śmierć to wezwanie do bezwzględnej – i przez to boskiej – miłości” 
(s. 35). pozostawiają one pewien niedosyt, trącą – chociażby z racji częstotliwości ich 
używania – banałem. Jest to być może zabieg celowy autora, zastosowany po to, by 
zmusić czytelnika do mozolnego odkrywania ich sensu na dalszych stronach. Nie jest 
wykluczone, że mamy do czynienia właśnie z takim zabiegiem, dwa kolejne rozdziały 
przedstawiają się bowiem jako kluczowe i chyba najważniejsze.

Refleksja o zmartwychwstaniu – to nade wszystko rozmyślanie autora osnute wo-
kół kwestii Boga, który stając się człowiekiem, z konieczności stał się też „Bogiem 

człowieka i nie ma raczej charakteru „wyznaniowego”.
5 k. Michalski, Eseje o Bogu i śmierci, s. 16.
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umierającym” (s. 45). Zauważmy, że kwestią centralną staje się tutaj problem obec-
ności Boga, jej rozumienia, ujmowania. paradoksalnie okazuje się, że obecność staje 
się również miarą jego nieobecności, będącej efektem śmierci. powiedzmy krótko, 
zresztą podobnie czyni k. Michalski: obecność jest „wpleciona” (s. 46) w życie, w nim 
zawarta, osadzona. Bóg jest w życiu człowieka, moim oraz tego, który znajduje się 
obok mnie. Wiemy już jednak, jak niebagatelną rolę w świecie moich relacji pełni 
mój bliźni, stąd miłość wyraża się właśnie w miłości nieskazitelnej, czystej, w pełni 
ofiarnej. Obecność Boga jest niczym innym, jak właśnie takim sposobem miłowania. 
Nie dziwi zatem, że podobnie jak J. tischner, również autor Esejów będzie przywoły-
wał postać emmanuela Levinasa. Jestem jako człowiek wciąż wystawiony na próbę 
czyjejś obecności przy mnie, tej która żąda, prosi, domaga się poszanowania. Stające 
wobec mnie jakieś „ty” jest zawsze wezwaniem, które nie może zostać unieważnione, 
a domaga się ciągłej akceptacji, aprobaty, wręcz ofiary. Jest to, dodajmy, nieustanny 
wysiłek kwestionowania siebie, wychodzenia „ku”, wydaniem siebie „na” to (na tego), 
kim sam nie jestem, „otwarciem nieprzeczuwanych, nieprzeniknionych światłem ro-
zumu możliwości”. Jak czytamy w zwieńczeniu tego jakże ważnego artykułu, jest to 
jeszcze jedna z wielu możliwych prób ujęcia istoty zmartwychwstania. Jeszcze jedną 
znajdujemy w kolejnym artykule.

Obok e. Levinasa, ważne miejsce w analizach k. Michalskiego zajmuje Fryderyk 
Nietzsche. Jego propozycja przewartościowania wszystkich wartości nie jest – jak 
słusznie twierdzi autor Esejów – przejawem pustego dekadentyzmu czy nihilizmu. 
Ma ona swą podstawę ontyczną. Wszystko w świecie podlega zmianie, modyfikacjom, 
„nieredukowalnej różnorodności” (s. 57). Jakiekolwiek próby uporządkowania, nadania 
kształtu, porządku (a taką rolę chcą pełnić wartości) są skazane na niepowodzenie. 
Sytuacja ta nie jest tylko naszym wrażeniem czy oceną rzeczywistości; tak po prostu 
jest, taki jest stan rzeczy, a poszukiwanie innego świata (również, a może zwłaszcza 
w religii) to ułuda. Wyjściem jest przewartościowanie wartości, ostateczne i definitywne 
ich porzucenie, a więc nihilizm. Nie jest to poszukiwanie nowych zasad, reguł życia, 
zastępowanie jednych wartości innymi, ogłaszanie kolejnych, wszechobowiązujących 
prawd. Nie jest to wysiłek stawiania jeszcze jednych tez, które miałyby ująć mniej 
czy bardziej trafnie rzeczywistość, ale wysiłek życia, wewnętrzna moc, pęd i ruch, 
nieustanne wykraczanie poza siebie bez budowania czegokolwiek. Mamy do czynienia 
z „niesłabnącym napięciem między wysiłkiem znalezienia prawdy, uchwyceniem życia 
w pojęcia – i wyrywaniem się z nich” (s. 63). Nietzsche staje się dla k. Michalskiego 
jeszcze jednym motywem do poszukiwania nowości, wyzwolenia, rozpoczynania od 
nowa, przekroczenia śmierci.

koniec końców okazuje się, że pytanie o Boga i śmierć (śmierć mojego bliźniego, 
przyjaciela, moją własną) jest wielkim pytaniem o własne przemijanie i naturę dobra 
jako takiego. te kwestie omawiane są w ostatnich fragmentach prezentowanej książki. 
przemijanie wydaje się czymś absurdalnym, niezrozumiałym, czymś, co w świetle 
powyższych wywodów wymyka się „z perspektywy tego, co przemija” (s. 174; tak jak 
wartości nie mogą ująć świata, w którym obowiązują). Jest ono jednocześnie czymś 
niepokonalnym i przejmująco obecnym. W przeciwieństwie do wartości, których 
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można nie zanegować, tkwiąc w dawnym (dotychczasowym) porządku, przemijanie 
nie może zostać (we mnie i we wszystkim, co jest) zablokowane, unieważnione. rodzi 
ono nieuchronne poczucie trwogi, lęku, przerażenia, ale jest też jedynym warunkiem 
umożliwiającym ujawnienie się tego, co nowe, nieznane, radykalnie inne, dopowiedz-
my: właśnie nie-przemijające. rozum, który odkrywa tę prawdę, zmuszony jest do 
kapitulacji, bezsilności6, a w jego miejsce wchodzi religia jako ta, którą w charakte-
rystyczny dla siebie sposób może „zrozumieć”, czym jest przemijanie. Jedynie, co 
sensowne w tym kontekście, to czynić dobro na tyle, na ile to możliwe, na tyle, na ile 
jestem w stanie je czynić. Owszem poczucie ogólnie panującego deficytu dobra może 
rodzić lęk, obawę. Nie mam wszak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań świata 
kierowanych pod moim adresem. Jednak dobro jest możliwe, dawane wedle najlepiej 
pojętej dobrej woli. „to się zdarza – napisze w ostatnim zdaniu krzysztof Michalski 
– wbrew wszystkiemu. Dobro jest cudem; nieracjonalnie jest go oczekiwać, ale można 
mieć na nie nadzieję” (s. 185). tyle pozostaje człowiekowi z jego zmagań związanych 
z pytaniem o Boga i śmierć.

książka nieżyjącego już polskiego filozofa zasługuje z pewnością na uwagę. Moż-
na, i to nie tylko z racji formalnych, wskazać na pewne jej usterki. Może nieco razić 
pretensjonalny tytuł, z jednej strony wskazujący na doniosłość podejmowanych kwestii, 
z drugiej – nad miarę pojemny, mało precyzyjny. O Bogu i śmierci nie sposób napisać 
jedną książkę, nawet jeśli ma ona 188 stron. Stąd też język poszczególnych rozpraw 
zdaje się rozpływać, gubić sam siebie, tracić treść, która chce przekazać po to, by ją po 
chwili gorączkowo odszukać. Jedna z recenzji zamieszczonych w internecie zarzuci 
autorowi nawet autoplagiat, kiedy okaże się, że jeden z tekstów został umieszczony 
również w innej książce, bez stosownej adnotacji7. uchybienia te są jednak mało zna-
czące. O wiele bardziej doniosła jest myśl towarzysząca całości przemyśleń. pokazuje 
ona wyraźnie, że rzetelnie uprawiana filozofia nie waha się z uwagą podejmować 
tematy religijne. Nie dość na tym, że znaczącemu w świecie filozofowi nie jest obca 
ewangelia i wielkie pytania związane z kwestią wieczności, tak istotną dla każdego, 
kto podejmuje trud myślenia. Z jakim smakiem i podziwem czyta się jakże głębokie, 
a jednocześnie prosto podane, poglądy Nietzschego, Levinasa, tischnera czy kołakow-
skiego. Wreszcie sam autor, czytany już z perspektywy jego śmierci, pokazuje filozofię 
jako bliską człowiekowi, nie tę, która z upodobaniem cyzeluje precyzyjność używanych 
słów, terminów, znaczeń, ale tę, która żyje, tętni, mieni się barwami podejmowanych 
problemów, bez ich spłycania, banalizowania, kwestionowania.

czytając takie teksty, aż się chce być filozofem i aż się chce stawiać pytania o Boga, 
a także o śmierć.

6 k. Michalski nie wspomina tu, a szkoda, o postaci niemieckiego filozofa petera Wusta, który 
w niedościgniony sposób opisywał owo doświadczenie bezsilności rozumu w kontekście religii.

7 Za: http://kuznia.art.pl/recenzje/1056-eseje-o-bogu-i-smierci-krzysztof-michalski.html [do-
stęp: 14 X 2016].
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paWeł SZuppe

ks. Leonard Fic, Buddyzm w kulturze Zachodu, Lublin: Wydawnictwo polihymnia 
2016, 240 s.

Buddyzm to jedna z wielkich religii świata, kształtująca nie tylko postawy ludzi 
żyjących na obszarze cywilizacji Dalekiego Wschodu i indii, ale też oddziałująca na 
społeczności kultury Zachodu. Jest religią ustanowioną przez Siddhartę Gautamę, męd-
rca z rodu Siakjów, który po oświeceniu – czyli zrozumieniu praw rządzących światem 
– stał się Buddą. Najważniejsze filary buddyzmu określa się jako „trzy klejnoty”, które 
wyraża formuła: „Szukam schronienia w Buddzie (nauczycielu historycznym), dharmie 
(nauce) i sanghi (wspólnocie). Jego najważniejszym symbolem jest „koło prawa”.

podstawą buddyzmu są cztery szlachetne prawdy: prawda o cierpieniu (istota 
bytu); prawda o powstawaniu cierpienia (źródła cierpienia – pragnienie i pożądanie); 
prawda o wyniszczeniu cierpienia (wyzbycie się źródeł cierpienia); prawda o drodze 
prowadzącej do unicestwienia cierpienia (ośmioczłonowa ścieżka: właściwe widzenie 
świata, właściwa myśl [mądrość – poznanie struktury świata, który jest przemijający, 
przeniknięty bólem i pozbawiony substancji], właściwa mowa, właściwe działanie, 
właściwe środki utrzymania [moralność oparta na niekrzywdzeniu innych, nieprzy-
właszczaniu sobie cudzych rzeczy, powściągliwości seksualnej, prawdomówności oraz 
powstrzymywaniu się od środków odurzających], właściwy wysiłek, właściwa uwaga, 
właściwa koncentracja [skupienie prowadzące do stanu oświecenia]).

Buddyzm określa się jako religię kosmocentryczną, w której punktem wyjścia jest 
niezwykły człowiek doświadczający kosmosu w trzech aspektach: nietrwałości (anic-
ca), cierpieniu (dukkha) i nie-jaźni (anatta). religia ta opiera się na teorii reinkarnacji 
(kołowrót wcieleń) oraz prawie karmana (czyny posiadające wymiar etyczny, które 
decydują o przyszłej formie egzystencji człowieka). Ostatecznym celem w buddyzmie 
jest nirwana – transcendentny stan wyzwolenia z kręgu powtórnych narodzin i umie-
rania (zgaszenie, zdmuchnięcie płomienia życia).

Buddyzm – jak każda religia – nie stanowi monolitu. W ciągu wieków wykształ-
ciły się w nim liczne kierunki, szkoły wskazujące wyznawcy drogę do osiągnięcia 
nirwany – stanu zrozumienia, przebudzenia, wyzwolenia, oświecenia. Najważniejsze 
z nich to: hinajana (therewada – „mały wóz”), mahajana („wielki wóz”), wadżrajana 
(„diamentowy wóz”).

Na temat buddyzmu powstało już wiele opracowań naukowych, zarówno obcoję-
zycznych, jak też polskojęzycznych. Wśród publikacji z tego zakresu należy wymienić 
m.in.: Brück M. von, Buddhismus. Grundlagen – Geschichte – Praxis, Gütersloh 1998; 
celli N., Buddyzm, Warszawa 2010; Dajczer t., Buddyzm w swej specyfice i odrębności 
wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993; Encyclopedia of Buddhism, London–New york 
2010; Jong J.W. de, A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America, 2nd 
ed., tokyo 1997; karpowicz p., Ścieżka Dharmy. Społeczna recepcja buddyzmu w Pol-
sce, w: Sieradzan J. (red.), Buddologia w Polsce. Aspekty filozoficzne i socjologiczne, 
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kraków 1993, s. 66-99; klatt N., Literarkristische Beiträge zum Problem christlisch-
-buddhistischer Parallelen, köln 1982; klimkeit H.J., Der Buddha. Leben und Lehre, 
Stuttgart–Berlin–köln 1990; kosior k., Buddyzm w Polsce, „Nomos” 1997, nr 18/19, 
s. 189-198; tenże, Krótka historia buddyzmu w Europie, “annales universitatis Marie 
curie-Skłodowska. Filozofia i Socjologia” 27 (2002), nr 9, s. 167-182; tenże, Wpra-
wienie w Ruch Koła Dharmy na Zachodzie. Początki recepcji buddyzmu w Europie 
Zachodniej, „Nomos” 1997, nr 18/19, s. 183-188; Mejor M., Buddyzm, Warszawa 1980; 
tenże, Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001; Messing M., Der 
Buddhismus im Westen. Von der Antike bis Heute, München 1997; Oldenberg H., Budda. 
Życie, nauczanie i wspólnota, wyd. 2, kraków 1999; Sakowicz e., Dialog Kościoła 
katolickiego z buddyzmem. Zarys faktograficzny, w: śliwka e., Brześciński M. (red.), 
Dni Buddyjskie (Materiały z Sesji Naukowej). V Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami, 
pieniężno 1990, s. 152-179; tenże, Papież Jan Paweł II o buddyzmie, „Homo Dei” 61 
(1992), nr 2–3, s. 63-72; tenże, Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami 
Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz doku-
mentów posoborowych, Warszawa 2006; Schmidt-Leukel p., Understanding Buddhism, 
edinburgh 2006; tenże, Buddhism and the Idea of Human Rights. Ressonances and 
Dissonances, „Journal of Buddhist-christian Studies” 2006, No. 26, s. 33-49; tenże, 
Buddhism, Christianity and the Question of Creation, Burlington 2006; Snelling J., 
Buddyzm, poznań 1999; Szostkiewicz a., Przebudzony. Opowieść o Buddzie i o tym, 
czego w buddyzmie szukają ludzie Zachodu, Warszawa 2004; tworuschka M., Buddyzm, 
Warszawa 2009; Zotz V., Historia filozofii buddyjskiej, kraków 2007.

W nurt powyższych publikacji wpisuje się także najnowsza książka ks. Leonarda 
Fica Buddyzm w kulturze Zachodu (Lublin 2016). autor dzieła jest prezbiterem diecezji 
włocławskiej. Odbył studia teologiczne w akademii teologii katolickiej (dziś uniwer-
sytet kardynała Stefana Wyszyńskiego – ukSW) z zakresu teologii dogmatycznej i fun-
damentalnej. Studiował też w tybindze oraz rzymie. Biegle włada nie tylko językami 
nowożytnymi, zwłaszcza niemieckim, angielskim, włoskim, ale zna również sanskryt 
(święty język indii) i palijski. Od prawie 20 lat prowadzi zajęcia z religioznawstwa na 
ukSW. Obecnie jest kierownikiem katedry religiologii i Dialogu Międzyreligijnego 
w instytucie Dialogu kultury i religii na Wydziale teologicznym ukSW. przedmiotem 
naukowych badań ks. L. Fica są przede wszystkim religie Dalekiego Wschodu: hindu-
izm, buddyzm, religie chin oraz Japonii. Szczególne zainteresowania kieruje jednak 
w stronę buddyzmu. W swoich wykładach przybliża studentom tę uniwersalistyczną 
religię i przełamuje pewne stereotypy z nią związane.

Od wielu lat ks. L. Fic należy do różnych instytucji naukowych: Stowarzyszenia 
polskich teologów Fundamentalnych, Międzynarodowego koła Fundamentalistów, 
Dogmatyków i prawników w Berlinie, towarzystwa Naukowego Wyższego Semi-
narium Duchownego we Włocławku. Jest członkiem komitetu redakcyjnego pisma 
„Lumen Gentium”, wydawanego przez papieską unię Misyjną – organ papieskich 
Dzieł Misyjnych w polsce.

Dorobek naukowy ks. L. Fica jest imponujący. Składają się na niego liczne arty-
kuły i hasła zamieszczone w Encyklopedii katolickiej. Wiele z nich dotyczy buddy-
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zmu. Oprócz haseł encyklopedycznych, na uwagę zasługują też artykuły poruszające 
tematykę buddyjskiej teodycei i soteriologii oraz dialogu międzyreligijnego kościoła 
katolickiego z buddyzmem. Należy wymienić tu następujące teksty: Buddyzm, w: 
Sakowicz e. (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, radom 2006, 
s. 91-115; Buddyzm a chrześcijaństwo. Problem „Boga” i Jezusa Chrystusa w buddy-
zmie, „ateneum kapłańskie” 136 (2001), z. 1, s. 22-39; Chrześcijaństwo i buddyzm – od 
spotkania do dialogu, „Studia theologica Varsaviensia” 49 (2011), nr 2, s. 161-177; 
Czym jest zbawienie w buddyzmie?, „Studia Włocławskie” 4 (2001), s. 95-106; Dialog 
chrześcijaństwa z buddyzmem, w: Zimoń H. (red.), Dialog międzyreligijny, Lublin 
2004, s. 209-258; Dialog Kościoła katolickiego z buddyzmem, „Studia Włocławskie” 
6 (2003), s. 166-179; Dialog z hinduizmem i buddyzmem, „ateneum kapłańskie” 153 
(2009), z. 3, s. 471-494; Miejsca święte i miejsca modlitwy w buddyzmie, w: cisło 
W., różański J. (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata. Praca 
zbiorowa, Warszawa–pelplin 2014, s. 213-231; Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn 
dialogu Kościoła katolickiego z buddyzmem w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia theo- 
logica Varsaviensia” 45 (2007), nr 2, s. 109-127; Problematyka „Boga” w dialogu 
chrześcijańsko-buddyjskim, w: konecki k., Werbiński i. (red.), Edukacja – kultura – 
teologia, toruń 2003, s. 521-537; Studia nad dialogiem chrześcijaństwa z buddyzmem 
w Polsce, w: kupisiński Z. (red.), Badania religiologiczne w Polsce, Lublin 2011, 
s. 153-169; Zbawienie w buddyzmie, w: różański J. (red.), Ecclesia in Asia. Wybrane 
problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 
2004, s. 217-230. Na szczególną uwagę zasługuje monografia Kościół katolicki a bud-
dyzm. Propedeutyka dialogu (Włocławek 2009). Dwa rozdziały tej publikacji (Recepcja 
buddyzmu w kulturze Zachodu – rys historyczny i Dialog z buddyzmem w soborowych 
i posoborowych dokumentach Magisterium Kościoła katolickiego od Pawła VI do 
Benedykta XVI) posłużyły ks. L. Ficowi jako podstawa do napisania książki Buddyzm 
w kulturze Zachodu .

prezentowana publikacja składa się z przedsłowia, wstępu, sześciu rozdziałów, 
zakończenia i bibliografii. rozdział pierwszy omawia spotkanie cywilizacji Zachodu 
z nauką Siddharty Gautamy oraz buddyzmem. Skupia się na epoce hellenistycznej, 
kiedy to nastąpiła hellenizacja Wschodu i orientalizacja myśli greckiej. W okresie tym 
cywilizacja Zachodu zetknęła się po raz pierwszy na tak wielką skalę z kulturą, religią 
i filozofią Orientu (wędrówka dusz [metempsychoza], wegetarianizm, zakaz zabijania 
zwierząt, składania krwawych ofiar, prawo karmana, koncepcja podporządkowania 
rozumowi zmysłowych żądz i namiętności). autor przedstawia trzy etapy zaintereso-
wania Zachodu cywilizacją Dalekiego Wschodu: działalność aleksandra Wielkiego 
(327–324 przed chr.); lata panowania dynastii Maurjów (324–187 przed chr.); rządy 
króla Meandra (około i wiek przed chr.).

W rozdziale drugim mamy wnikliwą analizę epoki średniowiecza, wyróżniającego 
się legendami, bogactwem literatury z zakresu wiedzy o religii, nielicznymi, lecz bardzo 
ważnymi podróżami ludzi Zachodu na Daleki Wschód i do indii. autor ukazuje bliskie 
kontakty nestorian z gminami buddyjskimi. podkreśla niekwestionowane znaczenie 
rozpowszechnionej w kręgach nestoriańskich legendy o nawróceniu na chrześcijań-
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stwo przez św. tomasza indyjskiego władcy, która mogła się zmieszać z buddyjskimi 
podaniami dotyczącymi cudownych narodzin Buddy. Zaowocowało to powstaniem 
w średniowieczu chrześcijańskiego romansu Dzieje Barlaama i Jozafata. Opowieść 
ta dotarła do polski dzięki ks. piotrowi Skardze, który w Żywotach świętych (1579) 
zamieścił Żywot Jozafata, króla indyjskiego i Barlaama pustelnika. prekursorem spoj-
rzenia na buddyzm ze stanowiska średniowiecznej teologii chrześcijańskiej był Dante 
alighieri, który przy pisaniu Nie-Boskiej Komedii odwoływał się nie tylko do historii 
chrześcijańskiej europy, ale także do tradycji indii, którą poznał dzięki przekazom 
Marco polo zawartym w Opisie świata. świadczą o tym dwa fragmenty jego dzieła 
z części Raj (pieśń Xi wersety 49–54 i XiX wersety 70–81). informacje na temat bud-
dyzmu docierały również do europy dzięki ustnym relacjom kupców i podróżników 
oraz franciszkańskim misjonarzom.

rozdział trzeci ukazuje nowożytne spojrzenie na buddyzm z perspektywy wypraw 
misyjnych. Duże znaczenie w przybliżeniu ludziom Zachodu tej religii mieli jezuiccy 
misjonarze, szczególnie św. Franciszek ksawery, Matteo ricci, adam Schall, antonio 
de andrade, estêvão cacella, João cabral, Hipólito Desideri, Johann Grueber, Heinrich 
roth. Okres nowożytnych wypraw misyjnych należy traktować nie tylko jako pierwsze 
próby ewangelizacji Dalekiego Wschodu, ale przede wszystkim jako początek póź-
niejszej inkulturacji misyjnej oraz dialogu.

Wiek XiX to czas fascynacji Zachodu kulturą, myślą i religijnością Orientu. te 
właśnie aspekty porusza rozdział czwarty omawianej publikacji. pierwszym europej-
skim myślicielem zafascynowanym buddyzmem był artur Schopenhauer, którego dzie-
ło Świat jako wola i wyobrażenie zawiera najwięcej paraleli z nauką Siddharty Gautamy 
(nawiązanie do czterech szlachetnych prawd, zmienność, nietrwałość, iluzoryczność 
świata zjawisk). Buddyjskie reminiscencje odnajdujemy także w myśli Fryderyka 
Nietzschego, operach richarda Wagnera, pracach indologa paula Deussena. przeło-
mem w recepcji buddyzmu na Zachodzie nastąpił w 1881 roku i wiązał się z trzema 
wydarzeniami przygotowującymi obecność tej religii w europie: (1) powołanie przez 
thomasa Williama rhys-Davids’a i Friedricha Maxa Müllera towarzystwa tekstów 
palijskich (pāli text Society), mającego opracowywać, wydawać oraz rozpowszech-
niać buddyjskie teksty w języku palijskim wraz z transliteracją łacińską i przekładach 
angielskich; (2) opublikowanie monografii Hermanna Oldenberga Budda. Życie, na-
uczanie i wspólnota; (3) wydanie Katechizmu buddyjskiego Henry’ego Steela Olcotta 
(współzałożyciel towarzystwa teozoficznego [1875]), mającego stanowić kompendium 
wiedzy o buddyzmie hinajany, spisanym w formie 365 pytań i odpowiedzi).

Od połowy XiX stulecia na Zachodzie wzmogło się zainteresowanie doktryną i fi-
lozofią buddyzmu. Najważniejsze dzieła tego okresu to: książka Gerarda eugène’a Ber-
noufa Wprowadzenie do historii buddyzmu indyjskiego (1844) – pierwsza naukowa 
prezentacja tej religii w europie; wierszowana biografia Buddy edwina arnolda Światło 
Azji (1879); opracowania Hermanna Oldenberga Budda. Życie, nauczanie i wspólnota 
(1881) i thomasa Williama rhys-Davids’a Buddyzm (1887). pojawiają się też prze-
kłady buddyjskich sutr: Saddharmapundarika (Lotosu prawa), Dhammapada (kazań 
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Buddy), Winajapitaka (Dyscypliny). Opublikowano sześć tomów dżatak, zawierających 
opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy.

Na upowszechnienie buddyzmu w kulturze Zachodu XiX wieku pewien wpływ 
wywarło towarzystwo teozoficzne. przyjmowało ono, że wszystkie systemy religijno-
-filozoficzne zawierają dwie płaszczyzny wiedzy – egzoteryczną (zewnętrzną) i ezo-
teryczną (wewnętrzną). teozofowie przypisywali Buddzie naukę tajemną, w której 
zawarł odpowiedzi na pytania natury metafizycznej dotyczące wszechświata, duszy 
i wieczności. Wiedzy tej nie nauczał publicznie, lecz przekazał ją najbliższym i naj-
bardziej wtajemniczonym uczniom.

przy tej okazji warto dodać, że teozofowie głosili tzw. „religię mądrości”. relaty-
wizując idee pochodzące z różnych systemów religijnych, zamierzali stworzyć wspólną 
dla wszystkich ludzi religię, którą miała być teozofia. W teozoficznej interpretacji 
buddyzmu teologia chrześcijańska widziała odbicie istniejących tendencji świato-
poglądowych, takich jak: nihilizm, materializm, ateizm, skrajny pesymizm, życiowy 
fatalizm, antynaukowość, oręż w walce z kościołem katolickim. Wystarczy wymienić 
tu takich autorów, jak: Jules Barthélemy Saint Hilaire (m.in. dzieła Buddyzm; Budda 
i jego religia; Chrześcijaństwo i buddyzm), Friedrich Max Müller (O nihilizmie buddyj-
skim) czy ks. Władysław Michał Dębicki (Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu).

W XiX stuleciu buddyzm przyciągał ludzi charakteryzujących się autonomią dzia-
łania, krytyków chrześcijaństwa oraz zwolenników okultyzmu i spirytyzmu. Fascynacja 
intelektualistów europejskich Orientem spowodowała, że ugruntowaniu buddyzmu na 
Zachodzie towarzyszyła postawa synkretyzmu.

rozdział piąty prezentowanej publikacji opisuje apologetyczne modele recepcji 
buddyzmu w XX wieku. chrześcijańska interpretacja tej religii – oparta na doświadcze-
niach wyniesionych z XiX stulecia – widziała w buddyzmie ateistyczno-nihilistyczny 
system filozoficzny lub świecką etykę bez Boga. apologetyka początkowej fazy tego 
okresu wykazywała wyższość chrześcijaństwa nad wyznawcami nauki Buddy. Na ta-
kie rozumienie buddyzmu wpłynął również fakt, że interpretowano go przez pryzmat 
zachodnich kategorii myślowych i wartości, pomijając kontekst społeczno-kulturowy, 
w jakim powstała ta religia. Brakowało także bezpośrednich kontaktów z przedstawi-
cielami tradycji buddyjskich.

przed Soborem Watykańskim ii istniały dwa modele wczesnej recepcji buddyzmu 
w kulturze Zachodu: historycznych zależności między chrześcijaństwem a buddyzmem 
– wskazywanie pewnych podobieństw na podstawie wybiórczej komparatystyki para-
lelnych motywów, obrazów czy sentencji (rudolf Seydel, Gustaw adolf van den Bergh 
van eysing, richard Grabe, elmar r. Gruber i Holger kersten [Oryginalność Jezusa. 
Buddyjskie źródła chrześcijaństwa], edward conze); apologetyczna komparatystyka 
religijna – walka z prądami światopoglądowymi, w świetle których rozpatrywano 
buddyzm (ateizm, nihilizm, determinizm, pesymizm, etyka pozytywistyczna, mate-
rializm praktyczny), ukazywanie sprzeczności chrześcijaństwa i wyznawców nauki 
Buddy (główne zarzuty: ateizm, materializm; pesymizm, nihilizm; „autosoteriologia”, 
zbawczy indywidualizm; pasywność oraz wrogość wobec kultury).
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Błędny obraz buddyzmu – ukształtowany przez apologetów w XiX wieku – domi-
nował wśród chrześcijan do czasów Soboru Watykańskiego ii. W obliczu niewłaściwego 
rozumienia nauczania Buddy pojawiła się potrzeba i konieczność zrewidowania przez 
kościół podejścia do tej religii oraz nawiązania dialogu z jej wyznawcami. temat ten 
podejmuje rozdział szósty niniejszej monografii.

Od momentu ogłoszenia deklaracji Nostra aetate (28 października 1965 roku) 
sprawą priorytetową dla kościoła staje się dialog z buddyzmem, który uznaje niewy-
starczalność ziemskiego świata. Dokument podkreśla, że religia ta naucza drogi, jaką 
podążają ludzie w duchu pobożności celem osiągnięcia stanu doskonałego wyzwolenia 
własnymi siłami, lub też wsparci wyższą pomocą, doszli do najwyższego oświecenia. 
powyższy tekst wskazuje pięć komponentów, które mogą stanowić podstawę dialogu: 
komplementarność buddyjskiej doktryny (mimo wielości szkół i odłamów) – naucza-
nie historycznego założyciela Siddharty Gautamy; niewystarczalność doczesnego 
świata – ukierunkowanie na transcendencję; problem cierpienia; poszukiwanie drogi 
prowadzącej do wyzwolenia – promocja człowieka; ufna pobożność – religijna wiara 
w Buddę. Deklaracja dostrzega trzy płaszczyzny, na których powinien być prowadzony 
dialog chrześcijańsko-buddyjski: egzystencjalnego poznania, etyczno-ascetycznej, 
religijnego doświadczenia.

W dokumencie soborowym kościół katolicki pozytywnie ocenił następujące warto-
ści buddyjskie: „nadrzędność” człowieka, jego odpowiedzialne działanie, wewnętrzną 
wolność; perspektywę definitywnego zbawienia; istnienie wzorców świętości (Bud-
da, arhat, bodhisattwa); szlachetne normy etyczne; znaczenie życia monastycznego 
i kontemplacyjnego; świadomość obecności sacrum przenikającego całość ludzkiej 
egzystencji.

Jan paweł ii wyraził swoje stanowisko wobec buddyzmu na kartach książki Prze-
kroczyć próg nadziei. papież ostrożnie podchodził do masowej fascynacji tą religią, 
w której ludzie Zachodu upatrywali alternatywy dla chrześcijaństwa, zrywając z włas-
nym dziedzictwem duchowym. przestrzegał nie tyle przed samym buddyzmem, ile 
przed ruchami pseudoreligijnymi (New Age), bazującymi na jego technikach medy-
tacyjnych. W jego ujęciu dialog chrześcijańsko-buddyjski powinien przebiegać na 
płaszczyźnie duchowego wymiaru człowieka oraz religijnych wartości. Był dla niego 
sposobem wspólnego dochodzenia do prawdy i dzielenia jej z innymi celem ochrony 
podstawowych praw przysługujących wszystkim ludziom (obrona życia, godności, 
wolności, troska o rodzinę, sprawiedliwość i pokój na świecie).

Spotkania papieża z wyznawcami buddyzmu wyrażały wielki szacunek dla ich 
wartości duchowych, etycznych. Zawsze jednak przemawiał jako pasterz kościoła, 
świadomy swej przynależności i tożsamości religijnej. W dialogu nie relatywizował 
prawdy ani nie rezygnował z głoszenia ewangelii w imię źle pojmowanej jedności. 
Dostrzegał możliwość prowadzenia dialogu chrześcijańsko-buddyjskiego na trzech 
płaszczyznach: (1) życia (wychowanie do pokoju oraz szacunku dla środowiska natu-
ralnego, solidarność z cierpiącymi, pragnienie sprawiedliwości, okazywanie miłości, 
przyjaźni w relacjach międzyludzkich); (2) doświadczenia religijnego (kontemplacja, 
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modlitwa); (3) teologicznej (odkrywanie, docenianie odmiennych tradycji i wartości 
duchowych).

podejście Benedykta XVi do buddyzmu charakteryzował apologetyczny ton. Jego 
rozważania w tym zakresie były wyrazem polemiki skierowanej przeciwko współczes-
nym tendencjom podważającym wiarę chrześcijańską. papież krytykował zachodnią 
fascynację buddyzmem oraz wykorzystywanie nauki Siddharty Gautamy przez zwolen-
ników teologii pluralistycznej jako narzędzia służącego do negowania uniwersalizmu 
chrześcijańskiego, sankcjonowania relatywizujących prawdę koncepcji religii czy 
kwestionowania prawd metafizycznych na rzecz teorii ewolucji, a także gloryfikacji 
ludzkiego rozumu.

Według Benedykta XVi dialog z buddyzmem to szukanie i odkrywanie prawdy oraz 
świadczenie o niej, promowanie duchowych wartości w zsekularyzowanych społeczeń-
stwach Zachodu, głoszenie zbawczego planu Boga względem ludzkości, wypełnionego 
w Jezusie chrystusie. Wspólne spotkania chrześcijan i buddystów powinny być wyra-
zem ochrony praw człowieka, szacunku dla wolności, prymatu wartości duchowych, 
etycznego życia, dążenia do pokoju na świecie.

papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu podkreśla znaczenie brater-
stwa i solidarności chrześcijan z wyznawcami buddyzmu. Daje świadectwo otwarcia 
kościoła na dialog religijnego doświadczenia, gdzie przedstawiciele tych dwóch religii 
istnieją obok siebie, kiedy wspólnie modlą się lub są świadkami modlitwy.

książka ks. L. Fica Buddyzm w kulturze Zachodu jest nowością w polskiej litera-
turze przedmiotu. to studium religiologiczne, w którym przeplatają się liczne wątki 
z zakresu religioznawstwa (historia, socjologia, geografia religii), filozofii i teologii 
religii. Stanowi źródło cennej wiedzy faktograficznej o obecności tej religii na Zacho-
dzie. Walorem prezentowanej monografii jest nie tylko bogaty materiał historyczny 
oparty na źródłowej bibliografii (Magisterium kościoła [nauczanie papieży pawła Vi, 
Jana pawła ii, Benedykta XVi, Franciszka, dokumenty dykasterii Stolicy apostolskiej 
oraz zbiory dokumentów kościoła], literatura przedmiotu) i zebrany w niewielkiej 
publikacji (240 s.), ale również przystępny język. Wnosi ona ważny wkład do polskiej 
nauki. Jest książką unikatową, prezentującą syntetycznie dzieje buddyzmu w cywilizacji 
Zachodu. Warto ją polecić historykom, religioznawcom, teologom, duszpasterzom oraz 
wszystkim, którzy podejmują dialog z buddyzmem na różnych płaszczyznach. pozostaje 
także zachęcić autora do podjęcia trudu przedstawienia recepcji tej religii w polsce, 
ze szczególnym uwzględnieniem buddyjskich wspólnot wyznaniowych działających 
na terenie naszego kraju.
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