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WPROWADZENIE

Temat świętości należy do klasycznej problematyki religioznawczej i teologicznej. W kontekście religioznawczym koncentruje się on wokół doświadczenia transcendencji, numinosum, dzięki któremu człowiek religijny przeczuwa obecność boskiej mocy w świecie. W perspektywie teologicznej świętość
w pierwszym i podstawowym sensie jest określeniem przymiotu, który wyraża
boskość Boga, a więc jego całkowitą odmienność, ale także suwerenną władzę
nad swoim stworzeniem. Biblijna refleksja nad świętością Boga jest skondensowana w potrójnym zawołaniu: „Święty, Święty, Święty” (trishagion), będącym
wyrazem uwielbienia, jakie serafiny oddają Bogu (Iz 6, 3), a podjętym na nowo
w apokaliptycznym opisie niebiańskiej adoracji (Ap 4, 8).
Użycie przymiotnika „święty” na określenie człowieka musi być zawsze
związane z tym pierwszorzędnym jego znaczeniem. Naród wybrany zostaje
określony jako święty właśnie dlatego, że został wybrany przez Boga na swoją wyłączną własność. To wybranie jest jednocześnie zobowiązaniem do życia
zgodnego z Bożym porządkiem w sferze społecznej i osobistej. Taki sposób życia i postępowania musi prowadzić do oddzielenia od inaczej żyjących społeczności, swoistego „wyjęcia” z przestrzeni rządzącej się nie-Bożymi zasadami.
W ten sposób przymiotnik „święty” nabiera znaczenia zobowiązania moralnego,
zawsze opartego na uprzedzającej i niezasłużonej łasce Boga i Jego wybraniu,
wymagającego jednak współpracy i wysiłku człowieka.
Starotestamentalne wezwanie do uświęcenia: „Świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty” (Kpł 11, 44) jest podjęte przez chrześcijan i staje się widzialnym
znakiem darowanego im przez łaskę odkupienia i nowego życia w Chrystusie
(1 P 1, 15-16). Idea świętości, rozumiana jako oddzielenie, wyjęcie spośród
tego, co świeckie, przeznaczenie do użytku innego, stoi u podstaw odniesienia
tego pojęcia także do przedmiotów, miejsc i czasów w szczególny sposób poświęconych Bogu i Jego czci.
Na wyjątkową uwagę zasługuje odniesienie pojęcia świętości do Kościoła,
tak charakterystyczne dla autorów nowotestamentalnych. Kościół jest święty
świętością Jezusa Chrystusa mimo wszystkich braków i wad, będących rezul-
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tatem grzechów jego członków. Mimo grzeszności ludzi Kościoła, Nowy Testament nie waha się nazywać świętymi wierzących w Chrystusa. Są oni święci
mocą Bożego powołania oraz dzięki uświęcającej łasce Bożej. Świętość nie jest
jedynie zadaniem nałożonym niejako „od zewnątrz”, ale odpowiada wewnętrznej dynamice rozwoju osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Właśnie dzięki temu wewnętrznemu ukierunkowaniu na Boga i istotowemu podobieństwu do Niego człowiek może dążyć do świętości. Celem tego dążenia jest
ostateczne spełnienie w Bogu.
W odróżnieniu od nurtów duchowości, rezerwujących dążenie do świętości
jedynie dla wybranych, za których uważano zazwyczaj członków stanu duchownego lub osoby konsekrowane, Sobór Watykański II podkreśla powszechne powołanie wszystkich ochrzczonych do świętości (KK 32; 39). Dzięki dążeniu do
wzajemnego uświęcenia wierzący w Chrystusa mają nie tylko realizować swoje
własne posłannictwo, ale przyczyniać się także do tego, że „dzięki […] świętości chrześcijan, także w społeczności ziemskiej rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia” (KK 40). Wyrazem przekonania Kościoła, że powszechne
powołanie do świętości nie jest nieosiągalnym ideałem, ale realną, realizowaną przez wielu możliwością, są liczne beatyfikacje i kanonizacje ostatnich lat.
Ogłaszając błogosławionych i świętych różnych narodowości, stanów, zawodów
i życiowych powołań, Kościół ukazuje światu bogactwo świętości będącej ostatecznie darem Boga.
Zamieszczony w niniejszym tomie wybór tekstów dotyczących świętości,
rozważanej z perspektywy różnych dziedzin teologicznych, pragnie zainspirować do dalszej refleksji nad tym, dla przyszłości Kościoła i świata decydującym,
zagadnieniem.
ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF
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KS. PROF. DR HAB. MARIAN RUSECKI

ŚWIĘTOŚĆ JAKO MOTYW WIARYGODNOŚCI OBJAWIENIA
I CHRZEŚCIJAŃSTWA

O ile w przeszłości świętość należała do istotnych ideałów, do której dążyło
wielu chrześcijan, o tyle w czasach dzisiejszych została ona w wielu kręgach myślowych niemal całkowicie zdewaluowana. W niektórych środowiskach młodzieżowych (i nie tylko), zwłaszcza z kręgów subkultury, człowieka świętego uważa się
za dziwaka, całkowitego abnegata, oderwanego od życia, bujającego w obłokach,
pozbawionego realizmu życiowego, ofermę życiową, niedorajdę, kogoś, z kogo
można kpić i szydzić, kogo można wykorzystywać, gdyż nie będzie się bronił, dochodził swego itp. W związku z taką deprecjacją świętości w wielu kręgach młodzieżowych nazwanie kogoś świętym („nie bądź takim świętym, świętą”) uchodzi
niemal za obelgę i obrazę. Powoduje to często „kompleks świętości”, skutkujący
niechęcią młodych chrześcijan do wyróżniania się wśród swoich rówieśników,
grup zawodowych, środowiskowych (praktyczniej jest „równać w dół”).
Wydaje się, że swoistego rodzaju lekceważenie świętości, a nawet pogarda dla
niej, wynika przynajmniej z dwóch źródeł. Pierwsze stanowi dawna hagiografia,
w której świętych ukazywano w sposób dziwaczny, legendarny czy baśniowy, by
w ten sposób podkreślić ich wyjątkowość, wielkość, i to już od chwili narodzenia
(np. powstrzymywanie się od pokarmu matki w piątki), absolutnie nieskazitelne życie w dzieciństwie i młodości, dokonywanie niezwykłych czynów niejako na wzór
apokryficznych zachowań i działalności Jezusa. Ich biografie pozbawiano związku
z historią i codziennym życiem. Siłą rzeczy nie były one wiarygodne. Nic dziwnego, że myśl naturalistyczna i racjonalistyczna wyśmiewała tego typu świętość (np.
Szymona Słupnika) jako opisy legendarne i bez znaczenia dla ludzkiego życia.
Drugą przyczyną lekceważenia fenomenu świętości, a nawet jej zanegowania,
były nowożytne prądy myślowe. Już w renesansie zaczęto w sposób naturalistyczny podchodzić do życia ludzkiego, nawiązując do kultury antycznej, w której
świętość jako taka nie była znana. W okresie skrajnego empiryzmu, oświeceniowego racjonalizmu, scjentyzmu, pozytywizmu, neopozytywizmu powstałego
pod koniec XX w., postmodernizmu i postkomunizmu albo zanegowano wartość
świętości, albo ją całkowicie zrelatywizowano. W wielu tych kierunkach negowano w ogóle nadprzyrodzony charakter chrześcijaństwa, a wraz z tym i świętość
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jako jego charakterystyczną cechę. Odrzucano więc istnienie Boga i życia wiecznego, a tym samym kwestionowano także sensowność świętości, którą uważano
za iluzoryczną mistyfikację. Wyszydzano ją i wszelkie jej przejawy jako nienaturalne i sztuczne.
Tymczasem świętość jest istotnym wymiarem chrześcijańskiego Objawienia.
Stanowi przy tym zasadę i źródło osobowego, duchowego rozwoju człowieka,
motyw odnoszenia się do bliźnich, przyjaciół i nieprzyjaciół, przyczynę i skutek męczeństwa. Chrześcijańskie podejście do świętości jest zasadniczo różne od
tego, jakie prezentuje współczesna kultura, prądy światopoglądowe, ideowe, filozoficzne. W teologii fundamentalnej świętość jest jednym z argumentów służących uzasadnianiu wiarygodności objawienia Bożego oraz chrześcijaństwa, a także nadprzyrodzonej genezy Kościoła i jego natury. Świętość w sensie ontycznym
przysługuje wyłącznie Bogu, zaś stworzeniu jest udzielana przez Niego jako dar.
Świętość przejawia się w konkretnej egzystencji wierzącego, w ludzkim działaniu, w chrześcijaństwie zaś jej istota sprowadza się do doskonałej wspólnotowej
realizacji przykazania miłości.

1. KU POJĘCIU ŚWIĘTOŚCI

W badaniach nad pojęciem i zakresem przedmiotu religii duży wkład wniosły
nauki religioznawcze, filozofia religii, a zwłaszcza fenomenologia religii. Rezultaty badań nauk religioznawczych są interesujące. Stwierdzają one, że człowiek od
zarania swych dziejów odczytywał siebie i otaczającą go rzeczywistość w dwóch
wymiarach. Pierwszym z nich był wymiar sacrum, czyli tego, co święte, wzniosłe, dobre, wyjątkowe, nienaruszone, trwałe, a nawet nietykalne. Drugi stanowił
wymiar profanum, czyli tego, co świeckie, powszednie, niekiedy moralnie złe1.
„Święte” uważano za Boga (ewentualnie bóstwa) i zawsze traktowano jako
coś, co przekraczało „świeckie”, co było inne niż świeckie i nie mogło zostać do
niego zredukowane. Było rozumiane jako źródło i racja bytu świeckiego, jego
usensowienie, a także finalne spełnienie (R. Otto). Mogło przy tym być uobecniane przez „świeckie”, lecz zawsze było widziane jako inne, tajemnicze, rodzące
trwogę, ale i fascynację. Dlatego w wielu religiach niektóre „nadzwyczajne” fenomeny świata, budzące szczególny lęk i trwogę (np. żywioły), a nawet cała przyroda mogły otrzymywać przymiot sakralności. Nie należy przy tym zapominać,
że przymiot ten miał swe źródło w Świętym. Świadomość tego była w religiach
bardzo żywa i nigdy się nie zatarła; zjawiska takie stają się hierofanią Świętego.
R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968.
1
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Podobnie wszystko, co otaczało człowieka (jego dzieła i okoliczności życia),
mogło otrzymywać przymiot świętości, jednak pod warunkiem, że wyłączono je
z użytku świeckiego i przeznaczono do pełnienia służebnej roli względem Świętego. Znane są więc w religiach: czasy święte, miejsca święte, liczby święte, słowa
święte, czynności święte, święte stany życia, społeczności święte i święte struktury społeczne. Wrażliwość na wymiar sakralny bytu i życia stanowił, według religioznawstwa, podstawę do kształtowania kultury i ładu życia ludzkiego zarówno
w wymiarze osobistym, jak i społecznym2.
To religioznawcze i fenomenologiczne rozumienie świętości mimo wszystko
odnosiło się raczej do świata rzeczy, przyrody i fenomenów, a samo sacrum nie
zawsze odnoszono do osobowego Bytu Bożego. Wiązało się ono raczej z teistyczną wizją świata. W tym sensie nie odpowiada ono chrześcijańskiej czy eklezjalnej
wizji świętości. Ta została nam objawiona i wiąże się przede wszystkim ze światem osobowym i interpersonalnym.
Zanim przejdziemy do jej uzasadnienia, chcę zwrócić jeszcze uwagę na sferę lingwistyczną. Otóż w języku łacińskim istnieją dwa terminy na oznaczenie
świętości: sacrum określające raczej świat rzeczy oraz sanctum („święte”, sanctus
– „święty”) odnoszące się do świata osób. Takie rozumienie świętości w odniesieniu do Kościoła jest na wskroś właściwe, bo Kościół stanowi wspólnotę i komunię interpersonalną (communio personarum), zatem wtórnie i na zasadzie analogii
może dotyczyć miejsc i przedmiotów świętych.
Sygnalizowano już, że świętość łączy się z naturą Kościoła (z jego rozumieniem) oraz Chrystusem Objawicielem Boga i Zbawicielem człowieka, a także że
jej natura została objawiona; zatem nie można jej rozważać w oderwaniu od tych
rzeczywistości, a nawet od całej ekonomii i historii zbawienia. Dopiero w tym
szerokim kontekście i ukazaniu powiązań świętości ze wszystkimi wydarzeniami chrześcijańskiej historii świętej można uchwycić jej niekwestionowany walor
w znaczeniu funkcjonalnym, osobo- i wspólnototwórczym, a także mówić o jej
eschatologicznym zasięgu.

2. OBJAWIONA ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

Chcąc zrealizować podjęty temat, trzeba wyjść od Bożej ekonomii objawienia, która ostatecznie została ukazana i zrealizowana w Jezusie Chrystusie, a więc
od objawienia się Boga na etapie Starego Testamentu i tworzenia się ludu Bożego,
świętości Posłańca Bożego i Jego eklezjotwórczej działalności.
W. Słomka, Świętość, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S.
Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 1206.
2
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Objawienie i historia zbawienia są zawarte w zbawczym planie Boga, który
istnieje od zawsze w Bożym umyśle. Ma on trynitarny wymiar, bo jest dziełem
Ojca i Syna w Duchu Świętym. Plan ten przewidywał stworzenie świata i człowieka. W akcie stwórczym Bóg zaoferował człowiekowi życie w wiecznej przyjaźni z Nim. Ekonomia Boża przewidywała fakt, że stworzony człowiek chciał
stać się konkurentem Boga w kwestii panowania nad światem i innymi ludźmi.
Ten błąd i grzech zarazem Bóg postanowił odkupić w swoim Synu, którego pośle
na świat, gdy nadejdzie pełnia czasów. Boży plan zbawienia był stopniowo objawiany w kolejnych interwencjach Bożych w życiu różnych osób (realizowana
ekonomia stawała się historią zbawienia).
Dużą rolę w tym zakresie odegrali prorocy. Oni zapowiadali, że w Mesjaszu
Pańskim zostanie odnowione królestwo Jahwe i przymierze oraz powstanie nowy
lud Boży. Owa ekonomia, którą w pełni objawił i zrealizował Jezus Chrystus,
syntetycznie została ukazana przez św. Pawła w Liście do Efezjan 1, 3-14. Ważne
są dla nas końcowe stwierdzenia mówiące o Kościele, który stanowi ostatni etap
historii zbawienia i będzie istniał aż do końca czasów. Oznacza to, że Kościół
(święty) istniał już w odwiecznym planie Boga. Został zapowiedziany i ta obietnica się spełnia. Nie jawi się więc on w historii w sposób nagły i nieprzewidziany,
przypadkowy.
Idąc po tej linii rozumowania, czyli wychodząc z Bożej ekonomii objawienia
i zbawienia, posłużymy się metodą dedukcyjną, by wykazać, że świętość Kościoła pochodzi od Świętego Boga i Świętego Syna Bożego. Ich świętość, wraz z posłanym przez Nich Duchem Świętym, świadczy także o świętości Eklezji będącej
dziełem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
2.1. POJĘCIE ŚWIĘTOŚCI W STARYM TESTAMENCIE

Bóg Starego Testamentu objawił się jako absolutna transcendentność, inność,
świętość, która stanowi istotny przymiot Jahwe i odróżnia Go od bogów i bóstw
narodów pogańskich (por. Wj 15, 11). Świętość czyni Jahwe nieporównywalnym
z bóstwami, które są niczym (por. 1 Sm 2, 2); tylko w odniesieniu do Jahwe nawet
świat najwyższych bytów zwraca się z trzykrotnym wołaniem: „Święty, Święty,
Święty” (Iz 6, 3). Świętość Jahwe uobecnia się pośród Jego ludu w Jego łaskawości, miłości i miłosierdziu (por. Oz 11, 9). Z tego wynika, że świętość w swej
istocie znajduje się tylko w Bogu. Jednak wszystko, co ma jakikolwiek związek
z Nim, posiada również podstawę do stawania się świętym. W tym sensie świętymi są osoby, które Mu służą – kapłani (por. Wj 28, 36; Kpł 21, 6-9); także cały
naród wybrany jest święty (por. Wj 19, 3-7), a wtórnie – święte są miejsca objawienia się Boga (por. Wj 3, 5; 26, 31; Ps 20, 7)3.
3

W. Słomka, Świętość, w: Leksykon…, s. 1206-1207.
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Świętość Boga w Starym Testamencie nie stanowi tylko Jego przymiotu, lecz
wyraża istotę Jahwe. Świętość w odniesieniu do Boga nie jest rozumiana w kategoriach moralnych i etycznych, lecz bytowych (ontycznych). Ponieważ Bóg
z istoty swej jest święty, dlatego wszelkie prawo moralne ma w Jego świętości
swoje ostateczne ugruntowanie4 prowadzące do doskonalenia, a więc i uświęcenia człowieka i królestwa Jahwe, będącego zapowiedzią nowego ludu Bożego.
2.2. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

Nowy Testament kontynuuje starotestamentalne rozumienie świętości, łącząc
ją z Bogiem, ale zwraca również uwagę na jej uosobienie w Jezusie Chrystusie,
w całym Jego dziele objawieniowo-zbawczym i w Jego Kościele5.
W tradycyjnej apologetyce ukazanie świętości Jezusa polegało na wykazaniu
Jego prawdomówności, co miało uzasadniać prawdziwość mesjańskich roszczeń
i głoszonej przez Niego nauki6. Trzeba tu podkreślić, że mówiąc o świętości Jezusa, ma się na myśli tylko Jego człowieczeństwo, ponieważ naturze Boskiej świętość przysługuje na mocy godności Osoby Odwiecznego Słowa równego z Ojcem. Obecnie stanowisko tradycyjnej apologetyki pod wpływem głębszych badań
biblijnych uległo zmianie. Świadczy o tym choćby fakt, że Nowy Testament przytacza wiele danych ukazujących świętość Jezusa, np.: zwiastowanie: „Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35); chrzest
święty udzielony Mu przez Jana, podczas którego Ojciec oznajmia: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22); wypędzanie przez Jezusa
demonów, które oznajmiają Jego świętość (por. Mk 1, 24; Łk 4, 34); wyznanie
Piotra wygłoszone w Kafarnaum po mowie eucharystycznej Jezusa (por. J 6, 69);
przepowiadanie pierwotnego Kościoła (por. Dz 3, 14).
Nadto, co może ważniejsze, świadectwa biblijne ukazują Jezusa powołującego się na wyjątkową bliskość z Bogiem Ojcem: „Wierzcie moim dziełom, abyście
poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” (J 10, 38). W Nowym
Testamencie czytamy również, że świętość Jezusa ma swe źródło w obecności
i wzrastaniu łaski w Jego ludzkiej naturze (por. Łk 2, 40. 52), w szczególnym
upodobaniu Ojca (por. Mt 3, 17; 17, 5; Mk 1, 11; Łk 3, 22), w pełnieniu Jego woli
(por. Mt 26, 42; J 4, 34) i w bezgrzeszności (por. J 8, 46; 2 Kor 5, 21; Hbr 7, 26)
objawiającej się zwłaszcza w momentach pokus w czasie postu na pustyni (por.
Mt 4, 1-11; Mk 1, 12 n.; Łk 4, 1-14) czy w Getsemani (por. Mt 26, 36-46; Mk
14, 32-42). Niewątpliwa świętość Jezusa jest więc potwierdzeniem prawdziwości
Por. P. Jaskóła, O Bogu chrześcijan, Opole 2003, s. 31-32.
Por. P. Jaskóła, Świętość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 866-868.
6
M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin
1994, s. 206.
4
5
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głoszonego przez Niego orędzia i dokonywanych czynów jako pochodzących od
Boga, a także Jego Boskiej godności7.
Świętość Chrystusa jakościowo przewyższa świętość mężów ze Starego Testamentu; jest ona identyczna ze świętością samego Boga, Jego Ojca. Ona sprawia,
że Jezus miłuje wszystkich aż do oddania za nich życia: „A za nich Ja poświęcam
w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19)8.
Świętość Jezusa potwierdza więc prawdziwość Jego słów i czynów jako
pochodzących od Boga. Jest również poświadczeniem Jego Boskiej godności
i świętości argumentem potwierdzającym wiarygodność dokonanych przez Niego
i w Nim objawienia i zbawienia. Ta świętość Jezusa jest transmitowana w historię
ludzkości przede wszystkim za pośrednictwem Kościoła.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że we współczesnej teologii fundamentalnej
nalega się na jednolite ujmowanie jej przedmiotu, czyli chrystologii, z eklezjologią. Związek ten jest ścisły i nierozerwalny; nie można mówić o Chrystusie bez
Kościoła jako Jego dzieła, tym bardziej że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
niejako się inkarnował w społeczną naturę nowego ludu Bożego. A zatem, gdy
Jezus jest święty, to i Kościół jest święty.
Świętość w teologii fundamentalnej ujmuje się dziś znacznie szerzej niż czyniono to w przeszłości. „Święte” to kategoria syntetyzująca najwyższe wartości:
prawdę, dobro, piękno, miłość. Świętości nie można budować na fałszu, kłamstwie, fałszywych ideologiach. Świętość implikuje realizację dobra religijnomoralnego i to w stopniu wybitnym – nie można być świętym, gdy czyni się zło.
Kategoria piękna również wchodzi w zakres świętości. Piękno Boga wyraziło się
w dziele stworzenia świata i człowieka, który stanowi ikonę Boga. Piękno to wyraża się w pięknie duchowym i fizycznym człowieka. Miłość, będąca istotą Boga,
jest najwyższym kryterium życia chrześcijańskiego i prowadzi do uczestnictwa
w życiu Bożym, czyli uświęcania osoby ludzkiej. Świętość jako synteza powyższych wartości świadczy o świętości Kościoła.

3. ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA I W KOŚCIELE

Świętość Kościoła pochodzi od Boga Ojca, wcielonego Syna Bożego i Ducha
Świętego. Dlatego jest on święty ze swej natury. Pismo Święte wyraźnie mówi
o świętości Kościoła: Kościół jest „wspólnotą wybranych, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym” (1 P 2, 9 n). Święty Paweł w LiI. S. Ledwoń, Świętość jako motyw wiarygodności, w: Leksykon…, s. 1029.
Zob. Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane,
red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997.
7
8
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ście do Efezjan pisze: „A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie
apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”
(2, 19-22). Nazywa on także Kościół piękną oblubienicą Chrystusa, „bo Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić
Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 25-27).
O relacji świętości i Kościoła trzeba mówić na dwa sposoby: o świętości Kościoła i świętości w Kościele. W pierwszym znaczeniu Kościół jest święty przez
ontyczną obecność i działanie w nim Boga, który jest święty, oraz przez wyposażenie go przez Chrystusa w środki uświęcania – słowo Boże i sakramenty. Kościół
jest święty nie sam z siebie, ale z faktu uczestnictwa w świętości Boga, z faktu
ustanowienia go przez Najświętszego. Kościół wywodzi się ze stwórczej woli
Ojca, Chrystus jest jego głową, a Duch Święty go ożywia. Kościół jest święty
z racji swej nierozerwalnej więzi z Jezusem Chrystusem (por. Mt 28, 20) i ponieważ obiecana jest mu trwała, pełna mocy obecność Ducha Świętego (por. J 14, 26;
16, 7-9). Kościołowi zostały dane dary zbawienia; powierzono mu je do przekazywania prawdy wiary, do spełniania posług, do sprawowania urzędów i udzielania
sakramentów świętych. Kościół jest więc święty nie swoją własną świętością, ale
świętością Boga9.
W pierwszym podpunkcie tych rozważań podejmiemy Boską perspektywę
świętości Eklezji, która od strony ontycznej wyraża kontynuację Chrystusowej
świętości, urzeczywistnianej we wspólnocie Kościoła.
W drugim aspekcie Kościół jest święty moralnie świętością ludzi, którzy realizują, za pomocą obecnych w nim środków, swe powołanie do świętości, niekiedy nawet w stopniu heroicznym, a tym samym stają się znakiem świętości Boga
i Kościoła. W tym ludzkim wymiarze Kościół może być skażony grzechem, gdyż
nie wszyscy należący do niego ludzie dają właściwe świadectwo chrześcijańskiego życia. W związku z powyższym rodzi się pytanie: Czy Kościół zasadnie przypisuje sobie predykat świętości? Do tego zagadnienia jeszcze powrócimy. Tu za
odpowiedź trzeba uznać wcześniejsze rozważania na temat świętości Kościoła ze
swej natury. Papież Benedykt XVI w tej kwestii stwierdził, że Kościół jest święty, mimo iż są w nim grzesznicy; z tej przyczyny nie nazywa się go Kościołem
grzesznym (K. Rahner).

9

I. S. Ledwoń, Świętość jako motyw wiarygodności, w: Leksykon…, s. 1211.
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3.1. ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

O świętości Kościoła można mówić z kilku zasadniczych względów. Kościół jest zawarty w zbawczym planie Boga, o czym już wspomniano. Kościół
stanowi w zbawczej ekonomii Boga ostatni etap historii zbawienia, musi więc
zachowywać własną tożsamość także w aspekcie swojej świętości. Nie wchodząc
w tym miejscu w zagadnienie realizacji ekonomii Bożej na wszystkich etapach
historii zbawienia, trzeba wyraźnie podkreślić, że jej celem jest zbawienie ludzkości. Zbawienie polega na obdarowaniu osoby ludzkiej nadprzyrodzonym życiem
Osób Bożych, czyli świętością Ojca, Syna i Ducha10.
W powstanie Kościoła i jego działanie zaangażowana jest cała Trójca Święta11.
Już Boży plan zbawienia, obejmujący przecież i Kościół, stanowi dzieło Trzech
Osób Boskich, które od stworzenia świata i człowieka (Kościół stworzenia) przygotowywały powstanie Kościoła jako Ludu Bożego i królestwa Bożego na ziemi.
Bóg Ojciec, kierujący dziejami, konstytuował naród wybrany i przygotował go
na przyjście na świat Jego Syna. Logos, jako Mądrość Boża, objawiał narodowi
wybranemu zbawczą wolę Ojca, a Duch pouczał i przemawiał przez proroków,
oświecał ich umysły i gromadził lud w jeden święty naród.
Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swego Syna, który miał odkupić ludzkość z jej grzechów, pojednać z Bogiem i zgromadzić w Kościele świętym. On
powołuje Apostołów z Piotrem na czele, by stanowili struktury widzialnej Eklezji,
oraz szersze grono uczniów i uczennic. Zaprasza do wiary w Niego jako posłanego przez Ojca, by uświęcić ich w prawdzie. Okazuje wszystkim miłość Bożą,
służy i przychodzi z pomocą biednym, grzesznym, słabym, chorym. Przez swoje
słowo, mające charakter objawieniowo-zbawczy, i dzieła, zwłaszcza wydarzenia
paschalne, zbawia i uświęca tych, którzy poszli za Nim, pozytywnie odpowiedzieli na Jego zbawczy apel.
Kościół Chrystusowy jako wspólnota wiary, nadziei i miłości oraz zgromadzenie świętych zaczął się tworzyć już za Jego historycznego życia, a ostatecznie
zaistniał w wydarzeniach paschalnych i popaschalnych (zwłaszcza chrystofanie
paschalne i wiara paschalna). Jezus Chrystus jako równy Ojcu zostaje w Kościele wśród wierzących w Niego po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dokonuje po Zmartwychwstaniu niejako nowej inkarnacji, tym razem w społeczną, wspólnotową naturę Kościoła. Jednocześnie zsyła na wspólnotę wierzących
Ducha Prawdy, który będzie przypominać w sensie anamnezyjnym (uobecniającym) zbawczo-uświęcające dzieło Chrystusa, obdarzać Jego łaską, przemieniać
i uświęcać.
Tak więc Kościół, dzięki działaniu Osób Boskich i współpracy z Nimi osób
wierzących, staje się rzeczywistością zespoloną, Bosko-ludzką. Nie stanowi go
10
11

J. Krasiński, Świętość Kościoła, w: Leksykon…, s. 1213-1214.
Zob. J. Pałucki, Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007.
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tylko hierarchia kościelna czy tylko wierni, ale wierni wraz z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Na tę dwuwymiarową strukturę Kościoła wskazują różne
nazwy, jakimi się go określa: Lud Boży (cechą charakterystyczną tego ludu jest
to, że jest on Boży); ciało Chrystusa, którego głową jest Chrystus; communio
personarum oznaczająca wspólnotę osób ludzkich ze wspólnotą Osób Bożych;
oblubienica Chrystusa; winnica Pańska i inne.
Od strony strukturalnej Kościół jest święty, bo w nim jest zawsze obecny
Bóg, który jest święty – bez tego zresztą nie byłby Kościołem, czyli środowiskiem objawieniowo-zbawczym. Świadczą o tym też wszystkie wyznania wiary,
począwszy od Credo apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego. Credo
nicejsko-konstantynopolitańskie brzmi: „Credo in unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam”. Ta wiara w świętość Kościoła musiała mieć obiektywne
podstawy.
O świętości Kościoła świadczy także fakt, że w nim znajdują się święte „środki” uświęcania. Obok innych są to przede wszystkim: słowo Boże i sakramenty
święte. Idąc za Konstytucją o liturgii (nr 7, 16), te środki uświęcająco-zbawiające
sprowadzają się do Chrystusa, który przez posługę kapłanów obwieszcza Dobrą
Nowinę i działa w sakramentach świętych. Szerzej o tym będzie mowa dalej.
Wreszcie w Kościele mamy do czynienia ze świętością sakralną w znaczeniu szerszym, czyli religijno-zbawczym i analogicznym w stosunku do świętości
personalnej. Są w nim miejsca święte, a przede wszystkim świątynie poświęcone
Świętemu, w których sprawuje się kult w sposób sakramentalny i aktualizują się
wydarzenia objawieniowo-zbawcze; miejsca związane z życiem i działalnością
Jezusa, Jego Matki Maryi, wybitnych świętych. W Kościele istnieje święta czasoprzestrzeń, w której ukazywane są najważniejsze wydarzenia zbawcze, będące
źródłem uświęcania człowieka i całej rzeczywistości. Znajdują się w nim także
księgi święte i różne przedmioty wyłączone z użytku świeckiego. Całą historię
zbawienia, nazywaną też historią świętą, w sposób niezwykle syntetyczny i skondensowany ukazuje rok liturgiczny.
Świętość Eklezji ma się ujawniać w świętości życia jego członków. Chociaż ta świętość o charakterze moralnym jest często kontestowana przez różnych
ludzi, a także niektóre media, które chcą widzieć w Kościele jedynie zło i występki chrześcijan, to jednak Kościół legitymuje się ogromną rzeszą świętych
kanonizowanych i tzw. anonimowych, czego z różnych względów nie chce się
dostrzegać.
W dawnej apologetyce przy wykazywaniu świętości Kościoła i argumentacji
z niej płynącej na rzecz jego prawdziwości czy wiarygodności powoływano się na
fakt, iż posiada on świętą władzę, czyli hierarchę. Taka nazwa przysługuje Eklezji
na mocy udzielanych święceń diakonatu, prezbiteratu i biskupich. Współcześnie
coraz rzadziej eksponuje się ów argument choćby z tego względu, że niekiedy ta
władza bywała wykorzystywana do świeckich i doczesnych celów. W związku
z tym podchodzi się do tego z dużą ostrożnością.
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Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone argumenty, Kościół słusznie nazwany
jest Kościołem świętym.
3.2. ŚWIĘTOŚĆ W KOŚCIELE. DROGI ZDOBYWANIA ŚWIĘTOŚCI

W tym miejscu pragnę ukazać niełatwą drogę realizowania świętości w Kościele. Należy zaznaczyć, że dochodzenie do świętości jest procesem długotrwałym, wymagającym wiele wysiłku, wyrzeczeń, a nawet ofiar. Świętość nie jest
tylko darem Bożym, jak to się często podkreśla w teologii duchowości i wielu
ruchach religijnych, czy skutkiem wysiłków ze strony człowieka, ale wynikiem
permanentnej współpracy człowieka z Bogiem na wszystkich etapach życia i we
wszystkich sytuacjach egzystencjalnych. Innymi słowy, Boży dar musi zostać
przyjęty i konieczna jest stała z nim współpraca12.
Podejmiemy najpierw rozważania związane z pracą nad sobą i konieczną
ascezą życiową jako warunkiem wstępnym do owocnej współpracy z Bogiem.
Następnie omówimy zagadnienie modlitwy jako istotnego aktu religijnego. Efektem tego jest realizacja – w różnych sferach aktywności człowieka – woli Bożej
w świecie: w celu uświęcania bliźnich i świata.
Jakkolwiek wszystkie powyższe drogi zmierzają do uświęcenia człowieka
i wspólnot religijnych, to jednak w sposób ostateczny przyczynia się do tego liturgia, czyli sakramentalne sprawowanie wydarzeń objawieniowo-zbawczych
całej historii zbawienia, a zwłaszcza Wydarzenia Jezusa Chrystusa. Ona udostępnia ostatecznie to osobowe Wydarzenie i daje człowiekowi oraz całej wspólnocie wierzących możliwość nie tylko partycypacji w Nim, ale i permanentnego
uświęcania się. To wszystko zmierza do communio sanctorum jako niebiańskiego
Jeruzalem i wypełnienia się całej rzeczywistości, wszystkiego i wszystkich w Pleromie, czyli Chrystusie uwielbionym13.
3.2.1. PRACA NAD SOBĄ I ASCEZA

Dążenie do świętości, czyli doskonałości, wymaga od człowieka wytężonej
pracy nad sobą. Od strony negatywnej polega ona na walce z grzechem (który
niszczy świętość i oddala od Boga), złymi nawykami, skłonnościami do czynienia
zła i ich źródłami, które Jan Ewangelista w sposób ogólny nazywa: pożądliwością
oczu, pożądliwością ciała i pychą żywota. Praca nad sobą jest trudna i wymaga
dużej determinacji, uwrażliwienia na popełniane zło i liczne skłonności do niego.
12
Drogi świętości, red. W. Słomka, Lublin 1980; W. Słomka, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań 1981; Świętość we współczesności, red. W. Słomka, I. Dec, Wrocław 1990; H. Misztal,
Doskonali w miłości, Lublin 1992.
13
Por. P. Poupard, Świętość. Wobec wyzwań historii, Lublin 2007.
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Niezbędny na tej drodze oczyszczania jest rachunek sumienia oraz asceza
umożliwiająca panowanie nad sobą. Rachunek sumienia daje samopoznanie, czyli
świadomość swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność stawania w pełnej
prawdzie o sobie. Właśnie rzetelnie przeprowadzony rachunek sumienia ukazuje,
co trzeba poprawić w życiu, co skorygować, ulepszać, rozwijać itp. Chodzi tu głównie o uświadomienie sobie tego, co stanowi przeszkodę w drodze do Boga, co nas
od Niego oddala, odrywa, niszczy przyjaźń z Nim. Chodzi również o refleksję nad
naszą relacją do bliźniego: Czy traktuję go jak brata, stawiam na równi ze sobą,
czy szanuję jego godność osobową? Czy jestem zdolny mu pomóc, gdy tego potrzebuje, czy umiem przebaczyć, darować mu przewinienia? W rachunku sumienia
uświadamiamy sobie nasz stosunek do świata jako stworzonego dzieła Bożego. Czy
cenimy ten dar, czy umiemy sprawiedliwie dzielić się Bożymi dobrami, czy nie dewastujemy dzieła Bożego, nie gardzimy nim? Rachunek sumienia stawia człowieka
w prawdzie wobec Boga i umożliwia właściwy, uświęcający z Nim kontakt.
Największą przeszkodę w drodze do świętości stanowi pycha (skrajny egoizm). Ona powoduje, że człowiek często stawia się na równi z Bogiem, a nawet
ponad Niego, a także ponad wszystkimi ludźmi, uważając ich za coś niższego,
którymi de facto gardzi. Pycha rujnuje, a nawet uniemożliwia rzeczywisty kontakt
z Bogiem, również autentyczne relacje międzyludzkie. Jest zarazem najtrudniejsza do przezwyciężenia. Dopiero jej pokonanie przez właściwe rozpoznanie kondycji człowieka umożliwia realne patrzenie na całą rzeczywistość we właściwych
proporcjach. Ten proces można już nazwać częściową metanoią.
Na tej drodze oczyszczającej walki z wadami, złymi przyzwyczajeniami
i skłonnościami człowiek (zazwyczaj religijny) nie jest pozostawiony sam sobie.
Wzmacnia go na niej łaska Boża, czyli sam Bóg w Jezusie Chrystusie, który pragnie uszczęśliwić każdego człowieka; chce, by każdy zrealizował się w stopniu
najwyższym, czyli uczestniczył w wiecznym życiu Boga i wszystkich zbawionych. Mimo słabości człowieka i jego upadków Bóg go nie karze, przeciwnie:
wspiera, by powstał – jeśli chce – i szedł dalej ku wyżynom człowieczeństwa,
czyli świętości.
Wspomniana wcześniej asceza również przyczynia się do zwalczenia tego, co
utrudnia lub uniemożliwia realny kontakt z Bogiem i ludźmi, ale nie tylko to jest
jej zadaniem. Ona umożliwia, a nawet warunkuje wypracowywanie pozytywnych
postaw w postaci cnót czy – mówiąc językiem psychologiczno-pedagogicznym
– sprawności i postaw religijno-moralnych. Ułatwiają one opanowywanie sfery
biologiczno-popędowej oraz podporządkowywanie jej wartościom duchowym,
które stanowią o pełni człowieczeństwa i wszechstronnym rozwoju osoby ludzkiej. Wiemy, że asceza jako wyrzeczenie się czegoś, ciężka praca nad sobą, osiągnięcie panowania nad sobą i wielkich sprawności może mieć charakter świecki
lub religijny.
Asceza świecka, np. wielkich sportowców, którzy chcą zdobyć laur olimpijski, mistrzostwo świata, kraju, województwa (czy gier zespołowych na różnych
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szczeblach rozgrywek), jest często tytaniczna. Przygotowania do podobnych imprez obejmują liczne wyrzeczenia, treningi z coraz większym obciążeniem, troskę
o wysoką formę. Bez tego nie osiągnie się wymarzonego wyniku. Także inne
zawody, jeśli chce się w nich czegoś znakomitego dokonać, wymagają ciężkiej
pracy, np. w nauce, muzyce; bez wyrzeczeń, oddania się konkretnemu działaniu
niewiele się zdobędzie. Ich przedstawiciele wiedzą, ile pracy kosztowały osiągnięte sukcesy.
Świętość jest jedna. Tylko Bóg jest święty. Człowiek staje się święty przez
uczestnictwo w świętości Boga14. Dróg prowadzących do uświęcania się jest
wiele. W skrajnych przypadkach niektórzy teologowie życia duchowego mówią,
że może być ich tyle, ilu jest świętych. Dlatego mówią o duchowości poszczególnych osób, papieży, biskupów, zakonników, kapłanów, ojców, matek, dzieci,
a więc osób reprezentujących różne stany, zawody itp. Mając na uwadze różne
charyzmaty, jakimi obdarzone są różne osoby, chce się (za św. Benedyktem) te
różne drogi zredukować do dwóch podstawowych: modlitwy i pracy. W ten sposób uniknie się powtarzania tych samych elementów, które z konieczności wiążą
się ze świętością każdej osoby, a z drugiej strony – podkreśli się najbardziej typowe drogi zdobywania świętości walentne dla wszystkich.
3.2.2. MODLITWA FORMĄ DIALOGU Z BOGIEM

Modlitwa – mówiąc najprościej – to rozmowa (dialog) człowieka z Bogiem.
W modlitwie osoba ludzka spotyka się z Bogiem, który jest święty i nas uświęca.
Istnieje kilka rodzajów modlitwy. Najczęściej modlący się wyraża swoją prośbę, kontyngencję, niewystarczalność i zwraca się do Boga przez Jezusa Chrystusa
o przyjście mu z pomocą w jego potrzebach, zagrożeniach, niebezpieczeństwach.
Modlitwa dziękczynienia – często połączona ze złożeniem ofiary – jest podziękowaniem za wysłuchanie próśb i dary, jakimi Bóg obdarza modlących się. Ona
oczyszcza serce i wraz z udzieloną łaską umożliwia rozwój i postęp duchowy.
W modlitwie uwielbienia wierzący składa hołd i wielbi swego Stwórcę i Pana za
wszystko, co od Niego otrzymał i otrzymuje, za troskę, opiekę, przyjaźń.
Modlitwa może być ustna i myślna. Druga z nich może przybierać postać
kontemplacji i mistyki. Te ostatnie formy modlitwy, jako najwyższe, wymagają
wprowadzenia i kierownictwa duchowego, wielu ćwiczeń duchowych, wyrzeczeń
i ofiar. Skutkują zaś one doświadczeniem bliskości i obecności Boga. W doświadczeniach mistycznych mistyk odczuwa większą realność istnienia Boga niż siebie
samego, czuje się przenikany przez Boga, jak o tym świadczą: św. Jan od Krzyża,
św. Teresa z Avili, Tomasz Merton, św. Edyta Stein i inni.
Każda autentyczna modlitwa zbliża do Boga, ożywia łączność z Nim i przyczynia się do uświęcenia modlącego. Stanowi to jeden z jej celów. Jednakże mod14
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litwa ma także, a może przede wszystkim, charakter społeczny i eklezjalny. Każda
modlitwa wierzącego jest zarazem modlitwą Kościoła. Ten przez pośrednictwo
Jezusa modli się za wszystkich ludzi: małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież,
chorych i cierpiących, biednych i bogatych, za wierzących i niewierzących. Modli
się o pokój i sprawiedliwość społeczną, nawrócenie grzeszników, pamięta o rządzących państwami, sprawujących władzę. Zanosi modły za żywych i umarłych,
bezdomnych i bezrobotnych, prześladowanych, głodnych, ofiary wypadków i kataklizmów oraz ich bliskich. Kościół – nasza święta matka – wstawia się u Boga
za pośrednictwem Jezusa Chrystusa za wszystkimi ludźmi na całym świecie,
zwłaszcza w liturgii Eucharystii.
Jak pouczają święci Apostołowie Paweł i Jakub, modlić się trzeba zawsze
i nigdy nie ustawać. Na tej podstawie powstały w Kościele liczne zakony kontemplacyjne o surowych regułach, w których osoby do nich należące poświęcają całe
życie modlitwie i kontemplacji, uprawiając przy tym ciężką pracę nad sobą i dość
surową ascezę. Nie jest to ucieczka od świata czy pogarda dla niego – jak to się
zdarzało w pierwotnym chrześcijaństwie, zresztą pod wpływem sekt gnostyckich
– ale całkowite poświęcenie się dla świata, dla dobra wszystkich ludzi. Mnisi
i mniszki składają ofiarę ze swego życia; dokonują licznych wyrzeczeń w tym
celu, by ich modlitwa była skuteczniejsza.
Zakonnicy i zakonnice innych zakonów coraz częściej realizują swoje powołanie i śluby także w czynnej pracy duszpasterskiej. Łączą oni charyzmat powołania, który spełniają w modlitwie osobistej, z posługą uświęcania wiernych
przez przepowiadanie Ewangelii, sprawowanie sakramentów świętych i diakonię,
czyli służenie wszystkim. Liturgia godzin i Eucharystia dysponują ich do postawy proegzystencjalnej. Są oni ludźmi, którzy wiodąc życie religijno-moralne na
wysokim poziomie, prowadzą innych do świętości, czyli osiągnięcia najwyższego etapu rozwoju człowieczeństwa dojrzewającego stopniowo do permanentnego
obcowania z Bogiem w Jezusie Chrystusie i eschatycznego uczestnictwa w Nim.
Ludzie świeccy w Kościele, którzy uczestniczą w potrójnej misji Kościoła,
a więc nauczycielskiej (proroczej), kapłańskiej (królewskiej) i pasterskiej (diakonalnej), podobnie jak Kościół partycypują w misji i posłannictwie Jezusa Chrystusa. Katolicy świeccy spełniają te funkcje na różny sposób, ale wspólną ich
podstawę stanowi uświęcanie się przez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła i modlitwa osobista. One powodują ich rzeczywiste uświęcenie i emanowanie świętością życia na innych, choć niekiedy świętość ich życia jest opacznie
interpretowana nie tylko przez ludzi złej woli, ale także przez współwyznawców.
Modlitwa i wiara w jej skuteczność to nie strata czasu, to nie iluzja, o czym
może świadczyć ogromna liczba świętych, ludzi nawróconych, którzy dzięki niej
zmienili styl życia, podjęli wzniosłe ideały doskonalenia osobowego i proegzystencjalnego sposobu życia. Makroskopową jej skuteczność widać na przestrzeni
dziejów całego chrześcijaństwa, w którym jest obecny i działa Chrystus Zmartwychwstały. Rozpoczęło się ono od kilkunastu Apostołów, kilkuset uczniów
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i uczennic, a dziś liczy blisko 35 procent ludzkości, zaś Kościół katolicki – blisko
1,4 mld populacji ludzkiej. W mikroskali, czyli w czasach najnowszych, można
łatwo stwierdzić, że Kościół np. w okresie komunistycznym modlił się o wolność
Kościoła, o respektowanie godności i praw osobowych człowieka – i został wysłuchany. W większym czy mniejszym stopniu staje się to rzeczywistością w odniesieniu do całej ludzkości, za którą Kościół się modli codziennie, sprawując
Eucharystię na ołtarzu świata w każdej godzinie jego istnienia.
W modlitwie wyraża się szczerość człowieka modlącego się. Na ten aspekt
modlitwy, który uwierzytelnia ją samą, jak i uświęcający jej charakter, zwracają
uwagę m.in. E. Sprenger, H. Greshake, J. Popławski. Tak jak w modlitwie Jezusa
ujawniało się całkowite zaufanie wobec Ojca, postawa pełnienia Jego woli, tak
też podobna postawa cechuje każdą autentyczną modlitwę chrześcijanina. Każdej
prawdziwej modlitwie towarzyszy łaska Ducha Świętego, ma więc ona charakter
uświęcający (św. Augustyn, św. Jan Paweł II).
3.2.3. PROEGZYSTENCJA CHRZEŚCIJANINA WYRAŻANA W PRACY.
AKTYWNOŚĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Charakter uświęcający ma również praca. O ile w pogaństwie praca fizyczna
była zajęciem dla niewolników, o tyle chrześcijaństwo przywróciło jej pierwotny
charakter i godność. Sam Bóg objawia się jako działający od początku, troszczący
się o swoje dzieło stworzenia. Także Jezus podziela trud, ale i radość pracy. Pracuje w domu Józefa, działa tak jak Jego Ojciec. Jest współstworzycielem świata, roztacza nad nim opiekę, zaprasza do naśladowania siebie także w wymiarze
udziału w Jego kreatywnej postawie. Z tych ogólnych stwierdzeń wynika, że praca ludzka nie jest karą za grzechy, lecz zaproszeniem do udziału w kreatywności
Boga w Jezusie Chrystusie.
Zanim przejdziemy do ukazania uświęcającego charakteru pracy, trzeba
wspomnieć, że czasy nowożytne całkowicie zatraciły sakralny wymiar aktywności ludzkiej i sprowadziły ją wyłącznie do sfery ekonomicznej. Pracę – według
niemal wszystkich współczesnych – ceni się tylko wtedy, gdy jest bardzo dobrze
lub dobrze płatna. Natomiast prace niżej wynagradzane docenia się mniej albo
wcale. Z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej nie można
lekceważyć takich ocen. Co więcej, chrześcijaństwo od swego początku staje na
straży sprawiedliwości ekonomiczno-społecznej, a wszelki wyzysk czy niepłacenie za pracę uważa za grzech ciężki. Jednakże kryterium ekonomiczne stanowi
jedno z wielu, gdy chodzi o godność i wartość pracy.
Pracę będziemy tu rozumieć w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym,
które notabene ściśle łączą się ze sobą. W znaczeniu pierwszym – za M. Blondelem i kard. K. Wojtyłą należy podkreślić, że praca posiada charakter wewnętrzny
i dokonuje się w świecie infraosobowym: są to akty myślenia, chcenia, określonych decyzji, dążeń itp. W znaczeniu drugim praca oznacza wykonany na ze-
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wnątrz czyn, dzieło. Jak podkreśla K. Wojtyła, czyny wykonane zewnętrznie są
wyrazem aktów wewnętrznych, zwłaszcza zamiarów, intencji i decyzji. W znakomitym stopniu właśnie od nich pochodzi wartość moralna czynów zewnętrznych.
Praca wykonywana na zewnątrz ma również charakter uświęcający. Udoskonala podmiot działający i ma charakter proegzystencjalny. Praca, która kosztuje
wiele wysiłku, wyrzeczeń, ofiar, jeśli jest spełniana z miłości, doskonali wykonujący ją podmiot i zbliża do Boga; gdy spełnia się ją uczciwie, wówczas rozwija
ona etos człowieka.
Praca posiada zawsze charakter społeczny. Przez nią służy się drugiemu człowiekowi (innym). Chrześcijanin przez pryzmat pracy postrzega drugiego człowieka, który będzie korzystał z jej owoców. Chce, by służyły mu one jak najlepiej. Z dobrze i uczciwie wykonywanej pracy ma satysfakcję i pracujący, i jej
odbiorcy. Owoce pracy łączą (najczęściej anonimowo) ludzi ze sobą, a sama praca
przybiera charakter interpersonalny, jest nawet formą dialogu międzyosobowego.
Wykonywana w imię Boga, dla dobra bliźniego i z miłości do niego, stanowi rodzaj modlitwy uświęcającej.
Praca spełniana z miłości do bliźniego i Boga jest źródłem uświęcania i radości z jej wykonywania. Przykładem może tu być macierzyństwo. Matka poświęcająca się bez granic swoim dzieciom nie tylko nie odczuwa ciężaru swojej pracy,
ale cieszy się, gdy ona im służy. Na tym polega Chrystusowa diakonia, choć w języku administracyjnym i prawnym matki wychowujące dzieci i prowadzące dom
nazywa się osobami niepracującymi!
3.2.4. UŚWIĘCAJĄCA ROLA LITURGII

Tak jak każda forma uświęcania człowieka, ludów i narodów wymaga ścisłej
współpracy człowieka z Bogiem, który jest inicjatorem dialogu z osobą ludzką,
tak w sposób absolutnie wyjątkowy ujawnia się to w liturgii Kościoła Chrystusowego.
W liturgicznych obrzędach Starego Przymierza wspominano dzieło stworzenia świata i człowieka oraz święto Paschy, w których uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mieli do nich duchowy dostęp i je przeżywali na nowo (anamneza
uobecniająca).
W Nowym Testamencie owe paschalne wydarzenia Starego Przymierza koncentrują się na osobie Jezusa Chrystusa, który staje się Paschą Ostateczną. Starotestamentowe wydarzenia związane z wyzwoleniem z niewoli zapowiadały
Paschę Jezusa. On stał się Paschą, czyli Wyzwolicielem z niewoli grzechu (Odkupicielem) i tym, który wprowadza lud do domu Ojca (do eschatycznego królestwa
Bożego).
Właśnie to centralne wydarzenie w historii zbawienia jest główną treścią liturgii Nowego Przymierza. Została ona ustanowiona przez samego Jezusa i stała się
ośrodkiem życia nowego Ludu Bożego. Sam Jezus nakazał Apostołom: „Następ-
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nie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: »To
jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!« Tak
samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: »Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi
mojej, która za was będzie wylana«” (Łk 22, 19-20). Natomiast św. Paweł pisze:
„Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor
11, 25-26). Liturgia Nowego Przymierza skupia się na wydarzeniach paschalnych
Jezusa Chrystusa. Jest to Pascha Nowego Przymierza, w której wierzący mają
dostęp w sposób duchowy i sakramentalny do samych wydarzeń i do ich owoców,
którymi są uświęcenie i udział w życiu Bożym.
W tym duchu, ale w sposób rozbudowany, w Encyklopedii katolickiej podane
zostało następujące określenie liturgii: „W Kościele katolickim doskonałe uwielbienie Boga i uświęcenie ludzi dokonywane przez Jezusa Chrystusa – Jedynego
i Najwyższego Kapłana Nowego Przymierza razem z Kościołem – Jego Mistycznym Ciałem jako kontynuacja i aktualizacja mocą Ducha Świętego w znakach
świętych i symbolicznych obrzędach (głównie sakramenty) paschalnego misterium, zapewniająca uczestnikom komunię z Osobami Trójcy Świętej i ze społecznością Kościoła. W liturgii jest wykonywany także całkowity kult publiczny
Kościoła (KL 7)”.
Drugi Sobór Watykański w Konstytucji o liturgii świętej stwierdza: „Liturgia
jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednoczenie jest
źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają
na celu, aby wszyscy, stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali
Wieczerzę Pańską” (nr 10).
Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, by „sakramentami wielkanocnymi” nasyceni, „żyli w doskonałej jedności”. Modli się, aby „zachowywali w życiu, co otrzymali przez wiarę”. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga i zapala wiernych do tym gorętszej miłości Chrystusa. Z liturgii
przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie
i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła”. Powyższą naukę potwierdza jeszcze jeden punkt tejże konstytucji: „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy Świętej, czy to
w osobie odprawiającego, gdyż »Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu,
obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów«, czy też zwłaszcza pod postaciami
eucharystycznymi” (nr 7).
Te rozważania podprowadzają do ukazania uświęcającego charakteru słowa
Bożego oraz sakramentów świętych.
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3.2.4.1. UŚWIĘCAJĄCY CHARAKTER SŁOWA BOŻEGO

Słowo Boże głoszone w Kościele jest słowem samego Chrystusa, bo tam,
gdzie Kościół czyta i głosi słowo Boże, tam głosi je sam Chrystus. Słowo to jest
skuteczne w sensie gładzenia grzechów, np. po przeczytaniu Ewangelii kapłan czy
diakon mówi: „Przez słowa Ewangelii świętej niech będą zgładzone nasze grzechy”. Z drugiej strony posiada ono charakter uświęcający, dlatego że ze słowem
Bożym złączona jest łaska. A zatem, gdy słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy
je w wierze, przyjmujemy samego Pana – Tego, który jest Słowem, uświęcającego
nas i zbawiającego.
Przepowiadane w Kościele słowo Boże – co mocno podkreśla św. Paweł – nie
jest głoszonym słowem ludzkim, lecz prawdziwie Bożym. Głoszeniu tego słowa
(Ewangelii) Apostoł Narodów poświęcił całe życie: „Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je
nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa
w was wierzących” (1 Tes 2, 13). Święty Jan łączy słowo Boże ściśle z prawdą,
którą utożsamia z Jezusem Chrystusem, i dlatego przytacza słowa samego Jezusa modlącego się o to, byśmy byli uświęceni w prawdzie, czyli w Chrystusie:
„Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17, 17). Autor Listu do
Hebrajczyków wskazuje na taką samą głębię słowa Bożego, które w głoszeniu
jest skuteczne: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny” (Hbr 4, 12). To słowo Boże posiada rzeczywiście moc uświęcającą. Nim żyje przecież Kościół od samego początku.
3.2.4.2. UŚWIĘCAJĄCY CHARAKTER SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

Konstytucja o liturgii poucza, że sprawowane w Kościele sakramenty święte
są znakami świętymi, w których i przez które ostatecznie działa Chrystus mocą
Ducha Świętego. Chrystus jest pierwszym liturgiem i On w niej działa, a więc
podczas udzielania chrztu chrzci sam Chrystus; gdy sprawuje się Eucharystię, to
On jest tym, który jest w niej obecny, a kapłan działa niejako instrumentalnie in
persona Christi. Mówiąc o uświęcającej roli sakramentów, trzeba stwierdzić za
licznymi teologami, że wśród nich na czoło wybijają się trzy z nich, zwane sakramentami wtajemniczenia, czyli inicjacji chrześcijańskiej. Są to: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia15.
Chrzest święty jest pierwszym z sakramentów chrześcijańskich; pierwszym,
ponieważ dzięki niemu ochrzczeni są wyzwoleni z grzechu i napełnieni łaską
Bożą, stając się dziećmi Bożymi. Zostają w nim odrodzeni jako synowie Boży
i włączeni do grona wierzących w Chrystusa, stając się członkami Kościoła.
W ten sposób chrzest staje się fundamentem całego życia i bramą życia w Duchu
15

Por. B. Migut, Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin 2007.
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Świętym, uzdalnia do przyjmowania innych sakramentów w Kościele. Tym samym chrzest powoduje pierwotną świętość, którą można by nazwać ontologiczną.
W sakramencie bierzmowania wiara ochrzczonych zostaje wzmocniona
i uzdolniona do mężnego jej wyznawania i bronienia; pomnaża on łaskę uświęcającą. Wierni wiążą się jeszcze ściślej z Kościołem, którego mają być aktywnymi
członkami. Szczególna moc Ducha Świętego, która jest udzielana podczas tego sakramentu, czyni bierzmowanych rycerzami Chrystusa w dziele ewangelizacji, uczy
odważnego wyznawania wiary we wszystkich okolicznościach życiowych. Pogłębia synostwo Boże, jednoczy jeszcze mocniej z Chrystusem, a Duch Święty udziela
siedmiu swoich darów, czyniąc bierzmowanych dojrzałymi chrześcijanami.
W życiu duchowym, w uświęcaniu, ważną rolę odgrywa Eucharystia, stanowiąc drogę ku świętości poszczególnych chrześcijan i całej wspólnoty eklezjalnej.
Sakrament Ciała i Krwi Chrystusa ujawnia się jako dzieło miłości. W nim miłość
Jezusa Chrystusa do ludzi objawia się najpełniej. Jest to sakrament miłości wzywający do wzajemnej miłości Boga w Chrystusie. Eucharystia ma także służyć
ożywieniu osobistej pobożności i świętości chrześcijan. Ważne jest podkreślenie
prawdy o społecznym i eklezjalnym charakterze tego sakramentu.
Eucharystia przebóstwia człowieka i jednoczy z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła. Wzywa też do wytrwałego, pełnego nadziei kroczenia po tej drodze życia
w miłości ku Bogu i bliźnim. Świętość życia jest zarówno darem, jak i powołaniem. Eucharystia pomaga w realizacji tego powołania. Sakrament Ciała i Krwi
Chrystusa ułatwia, ale i jednocześnie żąda duchowego oderwania się od tego,
co przekreśla miłość. W Eucharystii przyjmujemy Pana Jezusa, samo źródło życia; w niej obecny jest „sam Sprawca świętości” (DS 1638/875/). Dokonuje ona
w człowieku przemiany – coraz więcej daje mu z życia i coraz bardziej kształtuje
go na wzór Jezusa. Będąc źródłem mocy duchowej, Eucharystia jest niezbędna
dla tych, którzy dążą do świętości i doskonałości chrześcijańskiej, szczególnie
w sytuacji współczesnego świata16.
Sakrament pokuty i pojednania przywraca członkom Kościoła łaskę Bożą
oraz na nowo jednoczy z Bogiem i bliźnimi. W sakramencie tym dokonuje się
metanoia człowieka grzesznego, który, odrzucając zło i popełnione grzechy, powraca do przyjaźni z Bogiem. Wymaga to od człowieka wyrażenia skruchy i postanowienia poprawy. Rodzi w nim radość z powodu oczyszczonego sumienia
i możliwości nowego życia, wzmacnia życie duchowe i przywraca godność dziecka Bożego. W wymiarze społecznym sakrament ten nie tylko odnosi się do pojednania człowieka grzesznego z Bogiem i z samym sobą, ale także ze wspólnotą
ludzką. Posiada więc on wybitnie społeczny i eklezjalny charakter.
16
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, Ząbki
2000, s. 250-251. Por. też: Jan Paweł II, Eucharystia źródłem wszelkich powołań i posług w Kościele
(14. 05. 2000.), w: Jan Paweł II, W trosce o powołania. Orędzia na światowe Dni Modlitwy o Powołania (1979-2005), Kraków 2002, s. 122-127.
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Nasz Pan, Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha
Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, obejmujące także
Jego członki. Stanowi to cel dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty
i namaszczenia chorych. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia
się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także
otworzyć drogę ku większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim
życiu to, co nieistotne, by zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba
pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.
Sakrament kapłaństwa ustanowiony przez Jezusa Chrystusa wyposaża przyjmujących świecenia kapłańskie w odpowiednie władze do proklamowania słowa
Bożego i prowadzenia ludu do zbawienia. Kapłani działają zawsze in persona
Christi, dlatego też przez ich działania liturgiczno-sakramentalne działa Chrystus.
By spełniać te czynności, kandydaci do kapłaństwa przechodzą odpowiednią formację w seminariach duchownych i przyjmują święcenia kapłańskie z rąk biskupa.
Do istotnych ich zadań należy sprawowanie Eucharystii i sakramentów świętych
oraz zwiastowanie Dobrej Nowiny; wszystko to posiada charakter uświęcający
i eklezjotwórczy.
Sakrament małżeństwa również został ustanowiony przez Chrystusa. Oblubieńcy w obecności kapłana ślubują sobie wzajemną miłość, wierność oraz wolę
pozostania w tym jednym świętym związku. Z woli Bożej sakrament ten jest nierozerwalny i monogamiczny. Udziela on małżonkom łaski sakramentalnej do wypełniania wszystkich obowiązków, jakie na nich spoczywają, a przede wszystkim do
przyjęcia potomstwa i jego katolickiego wychowania. Sakrament ten uświęca małżonków, jak i całą rodzinę. Istotne w nim jest wzajemne obdarowywanie się miłością (przyjęcie daru drugiej osoby i bycie dla niej) i troska o jej rozwój i szczęście.
W przeprowadzonych powyżej wywodach widać, że liczne są drogi prowadzące do świętości. Choć może niełatwe, ale możliwe do przejścia z Bożą pomocą, gdyż Bóg na wszystkich ich odcinkach obdarza swoją wspomagającą i uświęcającą łaską.

4. ŚWIĘTOŚĆ A PROBLEM GRZECHU

Przeciwko świętości jako znakowi wiarygodności Kościoła często podnosi
się zarzut z faktu bycia w stanie grzechu. W starożytności montaniści i donatyści żądali usuwania grzeszników z Kościoła. Podobne tendencje w średniowieczu
występowały u J. Wyklifa i J. Husa. Według M. Lutra, Kościół to zbór świętych,
w którym nauczana jest w sposób czysty Ewangelia i są właściwie administrowane sakramenty.
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Kościół nie uległ tym tendencjom, choć zdawał sobie sprawę z faktu istniejącego w nim grzechu. Głosił potrzebę oczyszczenia się, poprawy życia; udzielał
łaski rozgrzeszenia, jednania z Bogiem i czuwał zawsze nad samooczyszczaniem
się. Teologia jednocześnie nie dopuszczała do przypisywania Kościołowi popełnianych przez ludzi grzechów i mówienia o nim jako o Kościele grzeszników.
Zadaniem Y. Congara, Kościół jako taki jest bez grzechu, który przynależy
tylko do jego członków wtedy, gdy okazują się niewierni przykazaniom i powołaniu do świętości. Twierdzi on, że wszyscy członkowie Kościoła są w pewnym
sensie rozdwojeni wertykalnie i horyzontalnie. Z jednej strony charakteryzuje ich
to, co nadprzyrodzone i co zostało im ofiarowane przez Boga, z drugiej – to,
co wynika z ich niedoskonałej ludzkiej natury. Trafnie oddają to słowa Congara:
„Kościół jako taki jest bez grzechu, określając się i stając się sobą w rezultacie
zjednoczenia z Bogiem i przez środki zjednoczenia z Bogiem. Grzech jest tylko własnością członków Kościoła o tyle, o ile są oni niewierni ich charakterowi
członków i o ile pozostają przy tym, co nie jest Kościołem. W rezultacie jesteśmy
niejako podzieleni na dwoje pionowo, w zależności od tego, co jest w nas Kościołem, i tego, co w nas pozostaje światem”17.
Również K. Rahner nie waha się już mówić o Kościele grzesznym, podkreślając, że Kościół nie jest abstrakcją, ale Ludem Bożym, który składa się także
z grzeszników. Są oni członkami Kościoła i ich grzechy odbijają się na jego obliczu, sprawiając, że w konkretnym wymiarze jest on grzeszny. Grzeszność nie
odnosi się więc do istoty Kościoła, ale do osób w nim egzystujących. Z tego wywodzi się prawda ukazana przez Drugi Sobór Watykański, że Kościół nieustannie
trzeba oczyszczać i reformować. Według Rahnera, nie grzeszność, ale świętość
Kościoła stanowi jedno z czterech głównych jego znamion. Chrystus przez swoje
Paschalne Misterium zwyciężył grzech i przekazał moc łaski swojemu Kościołowi, który ze swej istoty jest trwałym znakiem i narzędziem zbawienia Chrystusowego w świecie. Z tego powodu świętość, mimo grzeszności członków Kościoła,
nie ustanie, bo należy ona do jego istoty18.

5. ŚWIĘTOŚĆ W DIALOGU EKUMENICZNYM I MIĘDZYRELIGIJNYM

Pod wpływem głębszego poznania się głównych wyznań chrześcijańskich
i ekumenicznego zbliżenia ulegają złagodzeniu dawniej przyjmowane poglądy.
Świętość jako cechę Kościoła uznają wszystkie wspólnoty akatolickie, chociaż
Y. Congar, Chretiens désunis, Paris 1937, s. 138; cyt za: S. Nagy, Chrystus w Kościele, Wrocław 1982, s. 273.
18
J. Krasiński, Świętość Kościoła, w: Leksykon…, s. 1212-1217.
17
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jest ona różnie rozumiana. Na ogół uważa się ją za wewnętrzny dar Ducha Świętego, dlatego poza prawosławiem nie uznaje się kultu świętych i przedmiotów
w znaczeniu sakralnym. W prawosławiu natomiast bardzo mocno rozwinięty jest
kult osób świętych i świętych ikon.
Sprawcę świętości widzi się w wewnętrznym działaniu Ducha Świętości.
Widać to głównie we wspólnotach protestanckich i anglikańskich. O świętości
można mówić również w odniesieniu do religii pozachrześcijańskich, ponieważ
Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zbawienia, a więc
by zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie. Dekret o stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich mówi wyraźnie, że w religiach pozachrześcijańskich znajdują
się elementy prawdy i zbawienia, a więc i łaska Chrystusowa, która związana jest
z działalnością Ducha Świętego-Uświęciciela (nr 2). Święty Ignacy Antiocheński
oznajmia, że gdzie jest Chrystus, tam jest i Kościół. Kościół udostępnia zbawcze
dzieło Chrystusa i prowadzi ludzi do uświęcenia i zjednoczenia z Bogiem.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele, mówiąc o różnych stopniach przynależności i przyporządkowania do Kościoła (nr 13-16), reprezentuje stanowisko
inkluzywistyczne i idzie za teorią praeparatio evangelica w kwestii zbawienia
w religiach. Podobnie w nawiązaniu do patrystycznej tradycji o Logi spermatikoi
Drugi Sobór Watykański akceptuje istnienie w religiach elementów łaski, prawdy i świętości (DM nr 9), „dóbr duchowych i moralnych” (DRN nr 2), których
znaczenie umieszcza także w perspektywie działalności misyjnej Kościoła, aby
„cokolwiek dobrego znajduje się zasiane w sercach i umysłach ludzkich lub we
własnych obrządkach i kulturach narodów, nie tylko nie zginęło, lecz doznało
ulepszenia, wyniesienia na wyższy poziom i pełnego udoskonalenia” (KK nr 17).
Godny dostrzeżenia jest fakt, że wartości te tkwią zarówno w sercach ludzkich, jak i w obrzędach religijnych oraz kulturach narodów. Jakkolwiek są one
owocem działania Ducha Świętego w świecie (także w religiach), to jednak dobór
nie wiąże pochodzenia tych wartości właśnie z religiami. W kontekście Konstytucji dogmatycznej o Kościele mowa jest o pełni zbawienia dostępnej tylko w Kościele Chrystusowym oraz o przynależności i przyporządkowaniu doń wyznawców
innych religii, którzy bez własnej winy nie poznali objawienia Chrystusowego
(nr 14-16).
Uniwersalnego zasięgu zbawienia Chrystusowego sobór nie łączy w sposób
ścisły z Objawieniem. W KDK czytamy: „Skoro bowiem za wszystkich umarł
Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość
dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy”
(nr 22). Chrystus jest więc źródłem zbawienia całego świata, w tym każdego człowieka.
Istotny dla naszej problematyki jest też dokument Międzynarodowej Komisji
Teologicznej Chrześcijaństwo a religia. Uwzględnia on w całości naukę Vaticanum II w odniesieniu do religii pozachrześcijańskich, a także ostatnie encykliki
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Jana Pawła II i inne dokumenty kościelne. Wprawdzie w dokumentach tych częściej mówi się o zbawieniu, a nie o procesie uświęcania przez łaskę, ale przecież
zbawienie dokonuje się dzięki niej, czyli dzięki Chrystusowi udzielającemu się
ludziom.
W pierwszej części dokument sprzeciwia się tendencjom relatywizującym
chrześcijaństwo, jak i teocentryzmowi, który ma stanowić przezwyciężenie chrystocentryzmu, negujące zbawcze pośrednictwo Jezusa Chrystusa albo uznające
Go jedynie za wzorzec pośrednika zbawienia. Część druga analizuje katolicką
soteriologię, w której omawia się m.in. rolę Kościoła jako powszechnego sakramentu zbawienia. Jednakże te rozważania w zbyt małym stopniu są odnoszone do
religii pozachrześcijańskich w znaczeniu soteriologicznym.
W części trzeciej dokumentu mówi się o objawieniu Bożym, które zrealizowało się w Jezusie Chrystusie i trwa w Kościele katolickim. Natomiast w judaizmie trwa objawienie Starego Testamentu, a pewne jego elementy zostały przejęte
przez islam. W odniesieniu do innych religii dokument nie używa terminu „objawienie”, lecz mówi, że Bóg „dał się poznać” ludziom na różne sposoby: przez
dzieło stworzenia, przez głos sumienia; ponadto mówi o możliwości oświecenia
ludzi na różnych drogach. Wreszcie dodaje, że religie zostały ukształtowane przez
„wiele szczerych osób, natchnionych Duchem Bożym”. Nie można też w nich
wykluczyć prawdziwego poznania Boga: „Tam, gdzie występują elementy łaski
i zbawienia, nie może być nieobecny wymiar poznawczy” (nr 90). Mowa tu też
o roli Ducha Świętego, który udziela zbawczej łaski wyznawcom innych religii
(jednakże zbyt mało uwagi część ta poświęca związkowi działania Ducha Świętego z objawieniem Jezusa Chrystusa).
Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio pisze, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem (łączy objawienie ze zbawieniem), oraz podkreśla
działanie Ducha Świętego w religiach pozachrześcijańskich: „Duch objawia się
w szczególny sposób i w jego członkach; tym niemniej Jego działanie i obecność
są powszechne, bez ograniczeń przestrzennych i czasowych. [...] Obecność i działanie Ducha nie dotyczy tylko jednostek, ale społeczeństwa i historii narodów,
kultur, religii” (nr 28). Ponadto Papież stwierdza nawet, że każda autentyczna
modlitwa jest dziełem Ducha Świętego (nr 29), a modlitwa należy do istotnych
aktów religijnych w każdej religii. Encyklika podkreśla zatem zbawcze działanie
Ducha Świętego, którego oddziaływanie rozciąga się nie tylko na ludzkie serca,
lecz także na społeczeństwa, kultury i religie. Duch Święty aplikuje łaskę Chrystusową do wyznawców różnych religii.
Deklaracja Dominus Iesus w sposób jednoznaczny wypowiada się o ostatecznym i pełnym charakterze objawienia Jezusa Chrystusa i o powszechnym pośrednictwie zbawczym Kościoła (nr 4). Tajemnica Jezusa – podkreśla dokument
– stanowi zasadę wylania Ducha Świętego na wszystkich ludzi.
Podsumowując, nauczanie Magisterium Ecclesiae uznaje religie za miejsce
działania Ducha Świętego i udzielania łaski Bożej. Zbawienie osiągane w reli-
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giach jest ukazywane jako udzielane przez Boga Jemu tylko znanymi drogami
(por. np. DI nr 21).

6. ROZPOZNANIE I WALOR MOTYWACYJNY ZNAKU ŚWIĘTOŚCI

Znak świętości stanowi skuteczny i przekonujący motyw wiarygodności Objawienia i związanego z nim nadejścia zbawienia w Chrystusie, a tym samym
chrześcijaństwa i Kościoła. Z jednej strony związany jest w jakiś sposób z egzystencjalnymi zapotrzebowaniami współczesnego człowieka, a z drugiej strony – z danymi Objawienia. Znak ten – zdaniem I. S. Ledwonia – przemawia do
dzisiejszego człowieka mocniej niż odległe historycznie znaki cudów Jezusa czy
proroctw19. Człowiek święty wskazuje na istnienie Boskiego „Ty” zapraszającego do komunii życia, do spotkania i dialogu miłości, która usuwa samotność,
lęk, daje pokój, radość i poczucie bezpieczeństwa, otwiera przyszłość. Człowiek
żyjący Ewangelią jest człowiekiem autentycznym, całkowicie oddanym Bogu
i ludziom, czym odpowiada na powszechny w dzisiejszym świecie głód tych wartości, zwłaszcza autentyczności i prawdy w relacjach międzyludzkich20. Świętość
zatem to autentyzm życia z Bogiem i bliźnimi.
Argument ze świętości został wyraźniej podany dopiero w dokumentach Drugiego Soboru Watykańskiego. Stanowi to konsekwencję przejścia z perspektywy przedmiotowej do podmiotowej i personalistycznej oraz chrystocentrycznej
w sposobie ujmowania przez sobór Objawienia i jego wiarygodności. To wyakcentowanie roli świadectwa świętego życia wypływa z sakramentalnego charakteru Objawienia i wzajemnego związku słów i czynów jako jego form, a także
z ekonomii przekazu tegoż Objawienia. Przekaz ów dokonywał się i dokonuje od
czasów apostolskich nie tylko poprzez głoszenie Ewangelii, lecz również przez potwierdzanie przepowiadania życiem zgodnym z treścią przekazywanego orędzia.
6.1. ROZPOZNANIE ARGUMENTU

Rozpoznanie argumentu ze świętości nie jest łatwe i nie powoduje oczywistości wynikania. Świętość nie narzuca się w takim stopniu, jak np. zło, przemoc,
ale jest subtelna, dyskretna. Dlatego odczytanie tego znaku warunkują dyspozycje
podmiotowe i przedmiotowe.
I. S. Ledwoń, Świętość jako motyw wiarygodności, w: Leksykon…, 1213.
Por. Z. Perz, Znak rozpoznawczy – chrześcijanie, w: Sakramenty Kościoła Posoborowego,
red. H. Bogacki, S. Moysa, Z. Perz, Kraków 1970, s. 553-567.
19
20
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Do pierwszych zalicza się: rozum krytyczny, dobrą wolę, otwartość na prawdę
i wartości, brak uprzedzeń. Poznanie rozumowe jest epistemią krytyczną; szuka
się w niej dostatecznych racji do poznania i wytłumaczenia fenomenu świętości.
Rozum krytyczny, który powinien posiadać jakieś przedrozumienie świętości, pomaga odróżnić świętość autentyczną albo jej fenomeny i objawy od tzw. świętości pozorowanej, udawania świętego, zgrywania się na świętego itp. W procesie
rozpoznawania świętości od strony intelektualnej rozum ludzki odgrywa fundamentalną rolę, bo świętość nie jest czymś irracjonalnym. Ten, kto nie posiada
rozumu krytycznego albo odznacza się znacznymi jego ograniczeniami, nie może
być podmiotem adekwatnego rozpoznania fenomenu świętości.
Dobra wola nie oznacza woli naiwnej. Przeciwieństwem dobrej woli jest zła
wola, która a limine neguje świętość jako taką. Gdy mówi się o dobrej i nieuprzedzonej woli, nie sprzyja się tym samym woluntaryzmowi czy fideizowaniu procesu poznawania świętości. Chodzi o to, by szła ona za dyrektywami rozumu, który
dąży do poznania prawdy określającej dobro i jego naturę, co tak bardzo mocno
podkreśla filozofia klasyczna (czynił to również Jan Paweł II). Bez tych dyrektyw
światła rozumu wola może być „ślepa” i łatwo może ulegać w swych decyzjach
iluzorystycznemu dobru lub jego namiastkom. Wola, podobnie jak rozum, winna
być otwarta na prawdę, dobro i inne wartości oraz je afirmować.
Duże znaczenie w poznawaniu świętości ma brak uprzedzeń wobec niej. To
właśnie one powodują, że się ją neguje (podobnie jak cały świat nadprzyrodzony),
odrzuca, szydzi z niej – o czym mówiliśmy. Od strony podmiotowej ważne jest, by
strona afektywno-pożądliwa była uporządkowana tak, aby osoba ludzka panowała nad nią. Bez tego może owa sfera wpływać na niewłaściwe poznawanie świętości i jej ocenę oraz budować bariery w drodze do niej. Te dyspozycje podmiotowe
winny być traktowane łącznie. Zewnętrzne oznaki świętości naprowadzają na to,
by w danym podmiocie dostrzec nadprzyrodzone działanie Boga w Jezusie Chrystusie, gdyż zewnętrzne objawy świętości i przekonanie wewnętrzne muszą być
zgodne. Widać to w postawie Jezusa demaskującego obłudę faryzeuszów i uczonych w Piśmie w kwestii świętości.
Od strony przedmiotowej konieczne jest uznanie istnienia Boga osobowego,
który objawił się w historii i działa w świecie, zwłaszcza w człowieku. On, objawiając się a persona, wzywa człowieka do zbawczego dialogu ze sobą, dialogu
miłości i świętości.
Świętość jako argument wiarygodności w teologii fundamentalnej, podobnie
jak inne argumenty, ujmuje się w kategorii znaku. Znak posiada dwuwymiarową strukturę: widzialną i niewidzialną, bez czego nie byłby znakiem. Obydwa te
elementy muszą być uchwycone i brane łącznie. W świętości element widzialny
jest dostrzegany w życiu osoby religijnej, np. poważne traktowanie swego życia,
szlachetność, dobroć, proegzystencjalność, ofiarność, pobożność, uczciwość itp.
Te i inne atrybuty łatwo są zauważalne dla osób nieuprzedzonych, ale nie stanowią jeszcze o świętości ich podmiotów. Dlatego trzeba tu jeszcze wykazać, że
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wypływają one z łączności z Bogiem i Jego pomocy w postaci łaski. O tym wiemy
z Objawienia, o czym obszernie mówiliśmy. Świętość nie jest ani dziełem samego
Boga, ani tym bardziej człowieka.
Poznanie świętości przez jej znak nie daje oczywistości i dopuszcza inne interpretacje, ale czy są one krytyczne i zasadne? Istotę świętości można uchwycić
tylko i wyłącznie przez akt wiary, która stanowi odpowiedź człowieka na Boże
zaproszenie do świętości życia.
6.2. FAKT ŚWIĘTOŚCI W KOŚCIELE I JEGO WALOR ARGUMENTACYJNY

W przeszłości pojawiały się próby obliczenia, ilu świętych wydał Kościół
Chrystusowy. Oczywiście od początku były one skazane na niepowodzenie. Można było najwyżej próbować obliczyć, ilu ludzi zostało kanonizowanych czy beatyfikowanych, ale i to nie uwzględniając pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Święci w Kościele to nie tylko ci wyniesieni na ołtarze, ale niezliczone rzesze
osób niekanonizowanych, tzw. świętych anonimowych (określenie to nie jest dokładne, bo każdy zbawiony ma swoje imię, które zapisano w księdze życia).
Świętość nie jest stanem, który zdobywa się dopiero po śmierci; rodzi się on
już podczas chrztu św. i rozwija w ziemskiej historii człowieka. Każdy człowiek
zbawiony jest oczywiście święty; żyje w wiecznej przyjaźni z Bogiem i zbawionymi. Święty Jan w swojej wizji niebiańskiej mówi o wielkiej liczbie zbawionych: z każdego kraju, narodu i języka, której nikt nie mógł policzyć; oni zostali
obmyci we krwi Baranka i jaśnieją blaskiem chwały Bożej (por. Ap 7, 9). Zostali
napełnieni życiem Bożym, przebóstwieni; stali się rzeczywiście dziećmi Bożymi,
nowym stworzeniem.
Jan Paweł II w Ecclesia in Europa mówi, że święci przyczyniali się do odnowy religijno-moralnej, ale wytyczali też szlaki dalszego rozwoju chrześcijaństwa i przemiany świata. Przykładowo wskazuje on na następujących świętych,
których dokonania służyły dziełu scalania Europy, a ich kult przez wieki, także i dziś, jednoczył i jednoczy wielkie rzesze wiernych. Są to święci: Benedykt,
Cyryl i Metody, Wojciech, Stanisław, Anzelm, Tomasz z Akwinu, Bonawentura,
Franciszek z Asyżu, Brygida Szwedzka, Katarzyna ze Sieny, Ignacy Loyola, Jan
Bosco, Teresa z Lisieux, Edyta Stein, Maksymilian Kolbe, Faustyna Kowalska,
Matka Teresa z Kalkuty. Jan Paweł II mówi też o anonimowych świętych. Oni
przez świętość swego życia przyczyniali się do kształtowania własnego otoczenia
w duchu miłości, służby, pokory, a przez to do współtworzenia Europy (nr 14).
Naocznym tego przykładem za naszych dni jest sam Jan Paweł II21.
K. Kaucha, Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej
w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 56.
21
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Motywacyjny charakter świętości tkwi w naturze chrześcijaństwa, co wynika
z faktu, że chrześcijaństwo jest nie tylko systemem myślowym, ale historycznym
i dziejowym orędziem zbawczym, zmierzającym do przeobrażenia ludzkiego
życia i do nadania mu zupełnie nowego wymiaru. Świętość, polegająca przede
wszystkim na miłości do człowieka i do Boga, stanowi refleks i znak miłości Boga
do ludzi.
Ostatecznie siła argumentu ze świętości płynie od Jezusa Chrystusa, który
jest Świętym Boga, i od Jego ontycznego związku z Kościołem, który przez to
jest święty. Innymi słowy, o świętości Kościoła i jego wiarygodności nie można
mówić bez tej łączności z Chrystusem.
Argument ze świętości nie daje oczywistości poznania, ale tylko wiarygodność Objawienia i Kościoła, dlatego w celu jej wzmocnienia trzeba go brać łącznie z innymi argumentami, jakie formułuje teologia fundamentalna. Wzmacnia to
niewątpliwie sąd o wiarygodności Objawienia i chrześcijaństwa. Dodać przy tym
należy, że argument ten ostatecznie może być uznany za walentny łącznie z wiarą
będącą odpowiedzią na zaproszenie do niej ze strony Świętego Boga objawionego
w Jezusie Chrystusie i świętości Kościoła, w którym obecny jest Zmartwychwstały i w którym dokonuje się uświęcenie człowieka.
W dawniejszej apologetyce znamię świętości Kościoła wykorzystywano do
wykazywania jego prawdziwości lub wiarygodności. Współcześnie pod wpływem
nauki Drugiego Soboru Watykańskiego i posoborowego nauczania Magisterium
Ecclesiae zagadnienie to ulega przebudowie w teologii fundamentalnej. Mianowicie w dokumentach tych mówi się o elementach prawdy, zbawienia i uświęcenia,
a w związku z tym i łaski. Mówi się też o obecności i działaniu Ducha Świętego
w świecie, kulturach i religiach (encyklika Dominum et vivificantem).
W refleksji teologicznej podkreśla się, że owe elementy świętości pochodzą
od Jezusa Chrystusa i Kościoła, który jest pośrednikiem w dziele uświęcania
(J. Ratzinger, O jedyności i powszechności zbawienia w Jezusie Chrystusie i Kościele). W związku z tym uzasadnianie wiarygodności znacznie się poszerzyło
i wymaga od teologów wnikliwych badań, a jednocześnie wyniki, do jakich dochodzi się, pogłębiają to zagadnienie, bowiem ukazują powszechny zasięg Objawienia i zbawienia w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele. Jest to szerokie spojrzenie historiozbawcze.
Świętość Kościoła stanowi istotną właściwość związaną z jego naturą ontyczną, cel działalności zmierzającej do uświęcania ludzkości i prowadzenia jej do
eschatologicznego zbawienia. Jest przedmiotem wiary chrześcijan od zaistnienia
Kościoła i wynikiem ścisłego związku Eklezji z Chrystusem, permanentną eklezjogenezą w personalistycznym i teologicznym rozumieniu tej rzeczywistości
oraz znakiem jego wiarygodności.
Wydaje się, że walor argumentu ze świętości podnosi fakt, że człowiek dzisiejszy jest wrażliwy na odniesienie chrześcijanina do pewnych wartości szczególnie
preferowanych współcześnie, takich, jak: kompetencja zawodowa, stosunek do
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pracy, troska o prawdę, właściwa postawa w relacjach międzyludzkich, zgodność
postępowania z deklarowanymi przekonaniami, szacunek dla wolności i godności
drugiego człowieka, zdolność do empatii, dążenie do ulepszania sytuacji społecznej we własnym kraju, zaangażowanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości w świecie. Są to wartości coraz częściej uznawane w świecie, a chrześcijaństwo stawia
je wysoko i działa na ich rzecz.
S łowa klu czo w e: świętość, wiarygodność, Objawienie, święty Kościół, cnoty.

Holiness as an Argument
for the Credibility of the Divine Revelation and Christianity
Su mma r y
The Divine Revelation – and in consequence Christian theology – connects a term
‘holiness’ with the nature of God who in relation to His creature is totally transcendent
but in the same time is close to it and in His Son Jesus Christ, in a sense, united with
it. Strictly speaking it is possible to talk about holiness under one condition: if one
believes in the Holy One – God who is the source of any holiness. Holiness of God
was fully revealed in Jesus Christ who through His revelation-salvific deeds allowed
human beings to participate in God’s holiness. Church, however, being holy from
her nature (and participating in God’s holiness) has a task to proclaim holiness in the
world and to practice it. The essence of holiness is always the same although holiness
could be practiced in the Church and the world in many different ways. So understood
holiness of Christian life – achieved especially in everyday life or in a way of heroic
virtues – has a very important meaning for the credibility of Christianity. Holiness is
present not only in a spiritual (‘inside’) life but also has outside reflections which is
so much important for a contemporary mentality marked by praxis and praxeology.
holiness, however, could be recognized only from a perspective of faith.
K eyw ords: Holiness, Credibility, Divine Revelation, holy Church, virtues.

Heiligkeit als Motiv der Glaubwürdigkeit
der Offenbarung und des Christentums
Zusammenfassung
Die Offenbarung und ihr folgend die Theologie verbinden den Begriff der Heiligkeit mit Gott, der gegenüber der Schöpfung ganz transzendent ist, bleibt jedoch
gleichzeitig in seinem Sohn Jesus Christus mit ihr gleichsam vereint. In der genauen
Bedeutung kann man von Heiligkeit nur dann reden, wenn man im Heiligen – Gott,
von dem Alle Heiligkeit kommt und der ihre Quelle ist, erkennt. Die Heiligkeit wurde
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vollkommen in Jesus Christus offenbart, der den Menschen durch sein Offenbarungs
– und Erlösungswerk Anteil an seiner Heiligkeit schenkte. Die Kirche, die ihrer Natur
nach heilig ist, soll diese Heiligkeit in der Welt verkünden und sie dort realisieren.
Das Wesen der Heiligkeit ist immer dasselbe, wenngleich sie in verschiedenen Lebensumständen und – wegen, in der Kirche und in der Welt, realisiert werden kann.
Die so verstandene Heiligkeit des christlichen Lebens – vor allem jene, die im Alltag,
auch durch heroische Tugenden erreicht wird – hat eine große Bedeutung bezüglich
der Glaubwürdigkeit des Christentums. Sie zeigt sich nicht nur im innerlichen Leben,
sondern hat auch äußere Merkmale, die für die heutige Mentalität, empfänglich für
Pragmatik und Praxeologie, von Bedeutung sind. Sie müssen jedoch im Glauben erkannt und verwirklicht werden.
S chlüssel w o r te: Heiligkeit, Glaubwürdigkeit, Offenbarung, heilige Kirche,
Tugenden.
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HEREZJA JAKO GRZECH PRZECIWKO ŚWIĘTOŚCI KOŚCIOŁA.
UWAGI NA TEMAT PRZEPISÓW SYNODALNYCH PÓŹNEGO ANTYKU1

Herezję zwykle definiuje się jako błąd dotyczący treści wiary. Jest to więc
pojęcie raczej ze świata intelektu niż moralności. Nikt też nie ma raczej wątpliwości, że bywali w Kościele ludzie bardzo pobożni i osobiście święci, którzy narażali się czasami na potępienie za herezje. Wyraźnie trzeba nam jednak
rozróżnić między herezją a heretykiem i mówiąc o heretyckich poglądach, nie
mieszać w to plotek o prowadzeniu się wyznawców takich poglądów.
Zaznaczyć też pragnę z góry, co będę rozumiał przez herezję. Otóż nie mam
zamiaru być oryginalny i wymyślać nowej definicji. Wystarczy mi, że jakieś
kościelne gremium odcina się od czegoś jako od herezji. Nie ma tu znaczenia
treść dyskryminowanych poglądów, ale fakt ich odrzucania w Kościele.
Przepisy synodalne mają charakter prawnych rozstrzygnięć, a prawo ze
świętością nie zawsze się łatwo kojarzy. W starożytności jednak różne sfery życia przenikały się znacznie bardziej niż w dzisiejszych czasach, kiedy to ludzie
starają się o puryzm metodologiczny poszczególnych nauk i zwraca się uwagę,
by nie mieszać kwestii etycznych z prawnymi. Oczywiście to się nie udaje i takie
wysiłki, mimo deklaracji, idą na marne. Nasi przodkowie takich deklaracji nie
czynili; wręcz odwrotnie, cesarze stanowili prawa mające za przedmiot „rzeczy”
etyczne, synody prawnie kształtowały postawy moralne – ludzie żyli w świadomości harmonii. W ustawach synodalnych, na jakich proponuję się skupić, takie
przenikanie się różnorakich aspektów jest łatwo widoczne.
Próbując ująć temat herezji w kluczu świętości i jej zaprzeczenia, nie chcę
bynajmniej sprawić wrażenia, że jest to jedyny albo najlepszy aspekt wart uwagi. Odniosłem tylko wrażenie, że jest niedoceniony, a jednak przynależy do kośU podstaw niniejszych przemyśleń leży mój referat wygłoszony na Uniwersytecie w Genewie w czerwcu 2012 r.: Les prescriptions synodales ou sujet des hérésies (IIe-Ve siècles), w: Des
hairesies aux hérésies. Constructions de l’hérésie dans le christianisme antique, Colloque International organisé par E. Norelli, A. Nagy et C. Zamagni, Genève 8-9 juin 2012, Université de Genève,
Faculté Autonome de Théologie Protestante, tekst w trakcie publikacji. Tutaj rozwijam jeden z poruszonych tam aspektów.
1
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cielnych problemów z herezjami, co na kilku przykładach postaram się wykazać. Interesująca jest ewolucja poglądów na ten temat w Kościele starożytnym.
Pierwsze znane nam synody interesujące się herezjami, znane nie tylko
z wzmianek u historyków, ale też z zachowanych dokumentów, to te z lat pięćdziesiątych III w., dotyczące kwestii ważności chrztu udzielanego przez heretyków, ale także różnych mniej lub bardziej świadomych odstępców, ujawniających się po wielkiej próbie, jaką dla Kościoła było obowiązkowe składanie ofiar
zarządzone przez cesarza Decjusza (249-251). Prawdopodobnie Decjuszowi nie
chodziło o chrześcijan, tylko o zmuszenie wszystkich obywateli swojego państwa do zrobienia czegoś na jego właśnie rozkaz, by wiedzieli, kto rządzi.
Synod kartagiński z 255 r., pod przewodnictwem Cypriana, zajął się odpowiedzią na pytania pewnych biskupów, czy przychodzących do Kościoła ludzi
wcześniej ochrzczonych przez heretyków należy chrzcić, czy nie2. Zwróćmy
uwagę na argumenty zwolenników ponownego chrztu. Chrzest u heretyków nie
może być ważny, gdyż są oni nieczyści i nie mają Ducha Świętego (I, 3; III, 1),
nie mają odpuszczenia grzechów (II, 1), nie mają łaski Chrystusa (III, 3). Nie
ma mowy o tym, czy są w błędzie, czy nie są; nie ma znaczenia treść wyznawanej wiary, ale sam fakt nieprzynależności do wspólnoty Kościoła, która posiada
dary łaski, Chrystusa i Ducha Świętego. Bycie poza Kościołem wyklucza ich ze
świętości, którą mogą otrzymać tylko w chrzcie w Kościele3.
Wydaje się, że przed legalizacją chrześcijaństwa w 313 r. synody potępiające herezję nie przywiązują wagi do poglądów, ale do samego faktu odstępstwa.
Historycy podają nam informacje o synodach przeciwko różnym heretykom bez
cytowania orzeczeń; nie można jednak z tych informacji wywnioskować, za co
konkretnie byli potępiani. Można odnieść wrażenie, że w tych ciężkich czasach
prześladowań jedność Kościoła jawiła się jako naczelna wartość, ważniejsza od
doktrynalnej „poprawności”. Innymi słowy, niezbyt określona ortodoksja była
mniej ważna niż ortopraxis. Przy tej okazji trudno oderwać się od skojarzenia z ruchem gnostyckim, bardzo obecnym w Kościele przede wszystkim w II
w. Pomijając Marcjona, który utworzył własny paralelny Kościół, gnostycy nie
występowali z Kościoła, choć poglądy mieli przeróżne. Kiedy ojcowie – np.
Ireneusz czy Orygenes – gwałtownie ich krytykowali, próbowali ich przekonać, ale nie pamiętam, by postulowali ich usunięcie z Kościoła. Nazywali ich
heretykami, wzywali do zmiany poglądów, ale nie podawali w wątpliwość ich
nawrócenia.
Charakterystyczne dla tego okresu są kanony synodu w Elwirze, który odbył
się prawdopodobnie w 306 r., tuż po zakończeniu krwawych prześladowań za
panowania Dioklecjana; w tym właśnie roku podał się on do dymisji. Czytamy
Kartagina (255) SCL 1, 21-24. Wszystkie teksty synodalne cyt. za: Synodes et Collectiones
Legum, t. 1-6, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006-2011.
3
Kartagina (256) 1, 2, SCL 1, 25.
2
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tam: „22. Gdyby ktoś z Kościoła katolickiego przeszedł do herezji, a potem powrócił, nie należy odmawiać mu pokuty, gdyż uznał swój grzech. Gdy odbędzie
dziesięcioletnią pokutę, po tej dekadzie można mu udzielić Komunii. Gdyby
jednak do herezji przeszli jako dzieci, należy ich przyjąć natychmiast, gdyż to
nie ich wina”4.
Zwróćmy uwagę, że od heretyka powracającego do Kościoła nie wymaga
się odwołania jakichś błędów, tylko pokuty, jak za grzech. Podobną, dziesięcioletnią pokutę ten sam synod naznacza za odstępstwo od Kościoła, ale bez
składania ofiar5, za chodzenie na Kapitol i przyglądanie się składaniu ofiar6, za
cudzołóstwo długo trwające, pod warunkiem zaprzestania tej relacji7, za tolerowanie cudzołóstwa żony8 oraz dla wdowy, jeśli wyjdzie za mąż za kogoś, z kim
wcześniej, ale we wdowieństwie, współżyła, lub dla tegoż jej męża9; kanon
ten jest niejasny i trudno dokładnie określić, co kogo w nim dotyczy. Z normy
apostolskiej, precyzującej obowiązek zachowywania czterech przykazań przez
chrześcijan z innych narodów niż żydowski (Dz 15, 28-29), mamy tu zrównane
w pokutach dwa: cudzołóstwo oraz apostazję bez składania ofiar, co okazuje
się takiej samej wagi jak herezja. Grzechem większym byłoby złożenie ofiary
i zabójstwo.
Interesuje nas tutaj zrównanie odstępstwa od jedności Kościoła z cudzołóstwem. Jednakowa odpowiedzialność wyznaczona w kanonach zakłada jednakową wagę grzechu/wykroczenia, które jest traktowane jako grzech wymagający
pojednania, a nie błąd teoretyczny domagający się sprostowania lub odwołania.
Heretycy więc nie mogą modlić się z wiernymi10, nie mogą wchodzić do kościoła11, a zwłaszcza nie wolno z nimi zawierać małżeństw, jak z Żydami12. Nie
Elvira (306), c. 22, SCL 1, 53: „Si quis de catholica ecclesia ad haeresem transitum fecerit
rursusque recurrexit, placuit huic poenitentiam non esse denegandam eo quod cognoverit peccatum
suum; qui etiam decem annis agat poenitentiam, cui post decem annos praestari communio debet; si
vero infantes fuerint transducti, quod non suo vitio peccaverint incunctanter recipi debent”.
5
Elvira (306), c. 46, SCL 1, 57: „Si quis fidelis apostata per infinita tempora ad ecclesiam non
accesserit, si tamen aliquando fuerit reversus nec fuerit idolator, post decem annos placuit communionem accipere”.
6
Elvira (306), c. 59, SCL 1, 58.
7
Elvira (306), c. 64, SCL 1, 59.
8
Elvira (306), c. 70, SCL 1, 60.
9
Elvira (306), c. 72, SCL 1, 60: „Si qua vidua fuerit moechata et eumdem postea habuerit
maritum, post quinquennii tempus acta legitima poenitentia placuit eam communioni reconciliari: si
alium duxerit relicto illo, nec in finem dandam esse communionem; vel si fuerit ille fidelis quem accepit, communionem non accipiet, Nisi post decem annos acta legitima poenitentia, vel si infirmitas
coegerit velocius dari communionem”.
10
Laodycea (fin. IV s.), 9. 33. 34. 37, SCL 4, 112. 116; CanApost 10. 45, SCL 2, 275. 283.
11
Laodycea (fin. IV s.), c. 6, SCL 4, 111; CanApost 45, SCL 2, 283.
12
Elvira (306), c. 16, SCL 1, 52: „Haeretici si se transferre noluerint ad ecclesiam catholicam,
nec ipsis catholicas dandas esse puellas; sed neque Iudaeis neque haereticis dare placuit, eo quod
4
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żąda się od nich zmiany poglądów, ale nawrócenia i pokuty. Oznacza to, że
traktowano herezję jako niewierność Bogu, co przez proroków nazywane było
cudzołóstwem lub nierządem (Jr 3, 6-10)13.
Wróćmy do czterech przykazań ze wspomnianego wyżej tzw. synodu apostolskiego. Proszę zauważyć, że jest dość precyzyjnie określone wymaganie,
w którym nie ma mowy o innych żądaniach. Chodzi o tzw. prawa Noachidów,
to znaczy prawa obowiązujące cudzoziemców przebywających w ziemi Izraela. Uważano, że obowiązują one cała ludzkość, bowiem zostały nadane Noemu i jego synom, czyli protoplastom całej ludzkości – bowiem reszta wyginęła
w potopie. Bóg zawarł z Noem przymierze, oddając mu we władanie całą ziemię.
Zaznaczył tylko, że nie wolno jeść mięsa z krwią życia i nie wolno pozbawiać
w ogóle życia innego człowieka (Rdz 9, 5-6). Znakiem przymierza była tęcza –
łuk powieszony na niebie na znak – mówiąc po naszemu – zawieszenia broni.
Potem następuje skandal w rodzinie Noego, czyli odkrycie nagości ojca przez
syna, Chama. Za ten postępek został przeklęty nie Cham, ale jego syn, Kanaan,
Bogu ducha winny, gdy chodzi o popatrzenie na nagiego i pijanego ojca, jak
sugeruje zawoalowany i pełen eufemizmów język biblijnej opowieści. Biorąc
dosłownie opowiadanie, wyszłoby na to, że Cham zrobił dobry uczynek, gdyż
zobaczywszy, że ojciec leży nagi, poszedł powiedzieć o tym braciom, a ci przykryli go, skromnie odwracając wzrok. W żaden sposób tylko nie można zrozumieć, dlaczego „kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co
uczynił mu jego młodszy syn, rzekł: »Niech będzie przeklęty Kanaan«” (Rdz 9,
24-24). Opowieść tę należy rozumieć raczej w znaczeniu ukazanym w Księdze
Kapłańskiej, gdzie bez żadnej wątpliwości nagością mężczyzny jest jego żona,
a „odsłonić czyjąś nagość” to znaczy mieć stosunek seksualny z kimś lub z jego
współmałżonkiem (Kpł 18, 6-16; 20, 17-21). Widać więc, że Cham spłodził syna
z żoną Noego i dziecko to zostaje przeklęte i wyłączone z dziedziczenia14. Potępienie takiej relacji w tym miejscu spowodowało, że również zakaz takich
„czynności seksualnych” został dołączony do poprzednich dwóch. Kontekstem
dla całego opowiadania jest ofiara złożona Bogu z wszystkich zwierząt czystych
i autora nie wprawia w zakłopotanie zamieszczony wyżej opis arki, w której
było tylko po jednej parze wszystkich zwierząt.
Kultyczny charakter narracji stał się jednak widocznie przyczyną dołożenia
czwartego przykazania, a raczej naczelnego, przed wszystkimi innymi, czyli zakaz bałwochwalstwa. Zestaw czterech przykazań ogłoszony przez Apostołów
jest prawdopodobnie wersją pierwotną, najczęściej bowiem później rabini uczyli
nulla possit esse societas fideli cum infidele: si contra interdictum fecerint parentes, abstineri per
quinquennium placet”; zob. Laodycea (fin. IV s.), c. 10. 31, SCL 1, 112.
13
Takich wypowiedzi jest bardzo dużo, z całą Księgą Ozeasza włącznie.
14
Uczciwie muszę napisać, że np. The Jerome Biblical Commentary Browna, Fitzmyera,
Murphy’ego i Carma (Geoffrey Chapman, Englewood Cliffs 19902) neguje erotyczny aspekt zagadnienia, nie proponując nic w zamian.
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o siedmiu przykazaniach obowiązujących wszystkich gojów. Dotyczą one: bałwochwalstwa, bluźnierstwa, morderstwa, cudzołóstwa, kradzieży, jedzenia mięsa z krwią, ustanawiania trybunałów do sprawiedliwego przestrzegania praw15.
Apostołowie uznali za słuszne podać tylko cztery z nich, a od pozostałych, jak
i od całego żydowskiego prawa, zwolnić wiernych gojów. W ich przekonaniu
widocznie tyle wystarczy do zapewnienia świętości Kościoła.
W tym kontekście herezja jako grzech publiczny, za jaki można nakładać
pokutę, wymaga połączenia jej z którymś z tych czterech grzechów i – jak widzimy – połączono ją z cudzołóstwem i bałwochwalstwem.
Praktyka chrzczenia heretyków przychodzących do Kościoła wykluczała
oczywiście konieczność pokuty dziesięcioletniej czy jakiejkolwiek innej. Nie
znaczy to jednak, że do tego chrztu trzeba było dopuszczać natychmiast.
Pierwszy raz doszło do zastosowania kryterium ortodoksji kilka lat później,
na synodzie w Arles. Precyzuje się tam, że heretyka przychodzącego do Kościoła należy przepytać z wyznania wiary i czy był ochrzczony w wierze w Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Jeśli tak, należy przyjąć go przez nałożenie rąk, by
otrzymał Ducha Świętego; jeśli nie, należy go ochrzcić16.
Trochę dziwi, że nie ma mowy o żadnej pokucie, co byłoby zrozumiałe
w stosunku do tych, których się chrzci, zgodnie z przeświadczeniem, że chrzest
gładzi wszystkie grzechy; ale powiedziano tak także w odniesieniu do tych
przyjmowanych bez chrztu. Być może dlatego tak właśnie zarządzono, by nie
stawiać w gorszej sytuacji ochrzczonych „dobrze” i karać ich dodatkową pokutą
za właściwą wiarę.
Wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne: raczej pozwalam sobie przypuszczać, że sprawa długości pokuty nie została poruszona, gdyż pozostawia się
to decyzji poszczególnych biskupów, uprawnionych do zalecenia pokuty krótszej lub dłuższej, jednakowo przed chrztem, jak i przed nałożeniem rąk. Każda
pokuta była wszak w pewnym sensie powtórzeniem pewnych elementów katechumenatu; Bazyli każe pokutnikom uczestniczyć w liturgii w szeregach katechumenów, najpierw słuchających, potem proszących17.
Około 323 r. w Aleksandrii został wykluczony z Kościoła prezbiter Ariusz
wraz z 14 zwolennikami, wśród których było dwóch biskupów18. Zwykle podkreśla się, że trzonem wystąpienia Ariusza była negacja prawdziwego bóstwa
Syna Bożego. Wydaje się jednak, że nie wzięło się to z niczego i raczej było
15
Sanhedryn, 56 a-59; N. Rakover, Law and the Noahides: law as a universal value, Library
of Jewish Law, Jerozolima 1998.
16
Arles (314), c. 9 (8), SCL 1, 72: 9 (8): „De Afris quod propria lege sua utuntur ut rebaptizent2, placuit ut si ad ecclesiam aliquis de haeresi venerit, interrogent eum symbolum et, si periderint eum in Patrem et Filium et Spiritum sanctum esse baptizatum, manus ei tantum imponatur ut
accipiat Spiritum sanctum. Quod si interrogatus non responderit hanc trinitatem, baptizetur”.
17
Por. kanony 55-85 Bazylego Wielkiego, w: Kanony Ojców greckich, SCL 3, 53-60.
18
Aleksandria (ok. 323), SCL 1, 78-82.
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wnioskiem z pewnego rozumowania niż założeniem. Ariusz mianowicie zauważył problem z niezmiennością/zmiennością woli Chrystusa. Jeśli bowiem zasługą Chrystusa było Jego posłuszeństwo, to widocznie nieposłuszeństwo było też
możliwe. Z tego zaś wynika, że nie był On niezmienny z natury jak Bóg Ojciec;
Bogiem więc nie jest19. Problem ten rozwiązano dopiero na III Soborze Konstantynopolitańskim w 680/681 r., dokonując rozróżnienia woli Boskiej i ludzkiej
w Jezusie. W IV w. nikt jednak tego nie wiedział i polemika z tzw. arianami,
w wykonaniu Atanazego i tych, którzy się z nim przyjaźnili, miała zasadniczo
pozamerytoryczny charakter.
Synod w Laodycei, który odbył się pod koniec IV w., przynosi nam rozróżnienie na takich heretyków, którzy potrzebują nawrócenia, i takich, którym
wystarczy, że się nauczą porządnego wyznania wiary i odwołają błędy:
„7. O tych, którzy z herezji nawracają się do Kościoła
Ci, którzy nawracają się z herezji, mianowicie herezji nowacjan, fotynian i kwartodecimanów, niezależnie od tego, czy byli tam katechumenami, czy wiernymi,
nie mogą być przyjęci, zanim nie potępią wszystkich herezji, a zwłaszcza tej, którą
wyznawali. Ci, którzy w sekcie nosili tytuł wiernych, mogą brać udział w świętych
obrzędach dopiero wówczas, gdy nauczą się wyznania wiary i otrzymają namaszczenie świętym olejem.
8. O nawróconych z herezji katafrygów
Ci, którzy nawracają się z herezji zwanej »katafrygijską«, choćby należeli tam
do rzekomych duchownych, choćby nosili tam tytuł »wielkich«, winni odbyć
szczególnie dokładną katechezę u biskupów i prezbiterów Kościoła oraz przyjąć
chrzest”.

Błąd nowacjan polegał na rygoryzmie moralnym, wykluczającym możliwość pokuty dla apostatów i grzeszników winnych poważnych grzechów; można by więc zarzucić im nieskromne wywyższanie się, ale na pewno nie odrzucenie świętości, na której bardzo im zależało. Fotynianie, jako kontynuatorzy
monarchistycznych poglądów Marcelego z Ancyry, również nie są postrzegani – jak widzimy – jako wymagający nawrócenia, a tylko uznania błędu, choć
jest on bezsprzecznie poważniejszy niż rygoryzm nowacjan. Kwartodecymanie
różnili się od reszty chrześcijan tylko tym, że chcieli Paschę sprawować razem
z Żydami w 14. dniu miesiąca Nisan. Również oni są po prostu zaproszeni do
dyscyplinarnego podporządkowania się dekretom.
Zob. na ten temat H. Pietras, Początek „kontrowersji ariańskiej”, „Studia Religiologica”
39(2006), s. 57-79; H. Pietras, List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza a zwołanie Soboru Nicejskiego, „Vox Patrum” 26(2006), s. 531-547 (wydane w r. 2007); H. Pietras, List Konstantyna
do Kościoła Aleksandrii oraz List soborowy do Egipcjan (325) – falsyfikaty nieznane Atanazemu?,
„Vox Patrum” 28(2008) z. 52/2, s. 855-869; H. Pietras, Nieznana mowa obrończa Ariusza wygłoszona na placu przed pałacem cesarskim w Nicei, w czasie wielkiego synodu, w: Ortodoksja, herezja,
schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2012, s. 35-45.
19
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Inaczej zostają potraktowani montaniści20, nazywani tutaj katafrygami. Wymaga się od nich nowego chrztu, negując w ten sposób chrzest u nich udzielany
i traktując ich pogląd jako grzech wymagający poważniejszego remedium – że
tak powiem – niż jakaś zwyczajna pokuta. Na ich temat opinie były bardzo różne.
Synod w Sardyce w 343 r. określa Montana jako przywódcę wszystkich heretyków21. Epifaniusz pisze o nich, że w nauce o Trójcy nie różnią się od katolików,
ale że Montan mówił, że on jest Bogiem Ojcem, który przyszedł22; Hieronim, że
montaniści są naśladowcami Sabeliusza23. Byli oni bardzo radykalni moralnie;
uważali się za jedynych sprawiedliwych i czystych, podobnie jak nowacjanie;
zostają jednak potraktowani znacznie surowiej.
Podobnie jest w kanonie wyjętym z listu Gennadiosa, biskupa Konstantynopola, do Martiriosa Antiocheńskiego, który samodzielnie funkcjonuje jako VII
kanon I Soboru Konstantynopolitańskiego, choć Gennadios był biskupem dopiero w latach 458-47124. W odniesieniu do arian, macedonian, czyli duchoburców, sabbatian, czyli judeochrześcijan obchodzących Paschę z Żydami, a nie
w niedzielę, kwartodecymanów uważających podobnie, nowacjan oraz apolinarystów, tekst ten poleca przyjmować ich do Kościoła – po pisemnym odżegnaniu się od herezji – przez namaszczenie krzyżmem czoła, oczu, nozdrzy, ust
i uszu, z wypowiedzeniem słów: „Znak Ducha Świętego”. Moglibyśmy nazwać
to bierzmowaniem. Czyli tak jakby w powszechnym odczuciu brakowało im nie
tyle prawdy – choć można też przyjąć, że wyrażenie z ich strony woli przystąpienia do Kościoła przez pisemne odżegnanie się było wystarczającym aktem
rozumu – ile uświęcenia.
Wszystkich innych przychodzących do Kościoła heretyków, spośród których
expressis verbis wymienia się eunomian, sabelian i naszych montanistów, należy przyjmować do katechumenatu, długo uczyć i kiedyś ochrzcić. Eunomianie
chrzcili przez jedno zanurzenie w wodzie, wyznając w ten sposób swój skrajny
monoteizm, negujący nawet samo tylko podobieństwo Syna i Ducha do Boga
Ojca, co mogło być traktowane jako bliskie monoteizmowi Żydów. Sabelianie
również negowali Trójcę, postulując jednego Boga, objawiającego się tylko na
trzy sposoby. Niewątpliwie są to herezje poważne, ale jak się do nich mają montaniści? Podobno głosili, że Duch Święty więcej zrobił w świecie przez Montana
niż przez Chrystusa25. To rzeczywiście mogłoby tłumaczyć, że obawiano się ich
bardziej niż arian, którym to zresztą imieniem określano – pod wpływem AtaZob. J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007.
Sardyka (343), Dekret biskupów wschodnich, SCL 1, 171.
22
Epifaniusz z Salaminy, Panarion 48, 1. 11.
23
Hieronim, List 41, 3 Hieronim ze Strydonu, Listy 1 (1-50), tekst łaciński i polski oprac.
M. Ożóg, H. Pietras, Seria „Źródła Myśli Teologicznej” 54, Kraków 2010, 176.
24
Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, 1, 92-94.
25
Pseudo-Tertulian, Przeciw wszystkim herezjom, cyt. za: J. Słomka, Nowe proroctwo…, s. 4.
20
21
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nazego – wszystkich niechętnych nicejskiemu wyznaniu wiary z jakiego bądź
powodu.
Warto zwrócić uwagę w tym kontekście na antyheretycki kanon z Konstantynopola z 381 r.: „Wyznania wiary świętych Ojców zebranych w Nicei w Bitynii nie wolno zmieniać, lecz należy je zachować z całą jego mocą; należy też
wyłączyć każdą herezję, a szczególnie herezję eunomian, czyli anomejczyków,
arian lub eudoksjan i półarian, czyli pneumatomachów, a także [herezję] sabelian, marcelian, fotynian i apolinarystów”26.
Wydaje się, że wszystkie herezje zostały tu potraktowane jednakowo i nie
rozróżnia się sankcji za popadnięcie w którąkolwiek z nich. Zauważmy jednak,
że zostały one ułożone całkiem logicznie. Zaczyna się od eunomian – znanych
nam już radykalnych monoteistów, zwanych również anomejczykami z racji
głoszenia niepodobieństwa Syna do Ojca. Po nich idą arianie, w latach poprzedzających synod skupieni wokół Eudoksjusza, człowieka, który często zmieniał fronty, ale po Synodzie Konstantynopolitańskim z 360 r. powstrzymywał
się od innych działań niż sprzeciw wobec nicejskiego wyznania wiary w duchu
credo z Nike/Konstantynopoli27. któremu nie można odmówić ortodoksji, choć
nie używa pojęć ousia lub hypostasis. W następnej kolejności mamy heretyków
negujących osobowy (hipostatyczny) charakter bóstwa Ducha Świętego, głoszących jednak Jego bliżej niesprecyzowaną boskość: dlatego nazywano ich półarianami. Na końcu jednym tchem wymienia się trzy ugrupowania monarchian,
mających odwrotne zmartwienie, czyli niepotrafiących rozróżnić trzech Osób
Boskich, oraz apolinarystów, którzy uważali, że dobrze robią, wynosząc Jezusa Chrystusa ponad zwyczajną ludzką naturę i czyniąc z Niego superczłowieka
z boskim umysłem.
Brak bliższych precyzacji co do wagi poszczególnych herezji da się może
wytłumaczyć tym, że synod ten został zwołany przez cesarza Teodozjusza
w celu definitywnego zakończenia sporów o wyznanie wiary i równie definitywnego ogłoszenia, że najważniejszym miastem w Kościele na Wschodzie jest
Konstantynopol. Pierwszy cel osiągnięto, publikując powyższy kanon, drugi zaś
– wydając kanon trzeci, że tak właśnie ma być: na drugim miejscu po Rzymie.
Zgodnie z cytowanym kanonem, na tym synodzie, zwanym soborem od
451 r., nie ułożono żadnego wyznania wiary, gdyż ojcowie sami sobie tego zakazali. Nic więc dziwnego, że na Soborze Efeskim w 431 r., a również na Synodach Konstantynopolitańskich w 448 i 449 r., punktem odniesienia jest tylko
i wyłącznie nicejskie wyznanie wiary28. Co zaś odnosi się do herezji, wydaje
się, że nasz kanon jest skróceniem konstytucji wydanej przez urzędujących AuSobór Konstantynopolitański I (381), c. 1, SCL 1, 70-71.
Konstantynopol (360), SCL 1, 243-244.
28
Zob. Konstantynopol (448) i (449), SCL 6, 62-172; Nicea jest tam cytowana na 29 stronach,
a Konstantynopol (381) na żadnej; jako klucza do lektury można użyć indeksu dokumentów, 771;
zob. H. Pietras, Spór o wyznanie wiary w IV w., „Teologia Patrystyczna” 4(2007), s. 35-50.
26
27
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gustów: Gracjana, Walentyniana i Teodozjusza 10 stycznia 381 r. w Konstantynopolu. Oczywiście, jako że Gracjan i Walentynian panowali na Zachodzie,
rzeczywistym sprawcą tej ustawy jest Teodozjusz Wielki, a imiona pozostałych
dodano wedle zwyczaju, w celu nadania większej rangi prawu.
Konstytucja ta zdaje się pokazywać, na czym polega rzeczywista wina, albo
grzech, heretyków:
„Niech heretycy nie mają żadnego miejsca na [swoje] misteria ani żadnej okazji do
realizowania szaleństwa swej doktryny pełnej zawziętości.
[...]
1. Grupy wszystkich heretyków niech się powstrzymają od zabronionych zgromadzeń. Niech wszędzie będzie uroczyście czczone imię jednego i najwyższego Boga; niech będzie na zawsze zachowana nieprzemijająca cześć wiary nicejskiej dawno przekazanej [nam] przez przodków i potwierdzonej świadectwem
i wyznaniem Boskiej religii; niech nawet nie można usłyszeć o zakale zarazy fotyniańskiej, truciźnie ariańskiego świętokradztwa, zbrodni eunomiańskiego wiarołomstwa i zbrodniczych okropnościach sekt z potwornymi imionami ich twórców.
2. Tego zaś należy przyjąć jako obrońcę wiary nicejskiej, prawdziwego czciciela religii katolickiej, który czci pod jednym imieniem Wszechmogącego Boga
i Chrystusa, Syna Bożego, Boga z Boga, Światłość ze Światłości; który nie obraża
Ducha Świętego, zaprzeczając temu, co z nadzieją przyjmujemy, że pochodzi od
Najwyższego Stwórcy rzeczy; u którego żyje niepodzielna istota nieśmiertelnej
Trójcy, którą prawowierni określają greckim słowem ousia. To zaiste jest przez nas
szczególnie uznane za słuszne, to trzeba czcić.
3. Ci zaś, którzy nie służą tej doktrynie, niech przestaną przez zastosowany podstęp przywłaszczać sobie obce im miano prawdziwej religii i niech będą napiętnowani z powodu swych oczywistych zbrodni. Niech będą powstrzymywani od
przekroczenia progu wszystkich kościołów, ponieważ zabraniamy, żeby jacykolwiek heretycy urządzali niedozwolone zebrania wewnątrz miast29; a jeśli próbowaliby wywołać jakiś bunt, rozkazujemy, żeby po wytępieniu ich szaleństwa zostali przepędzeni nawet od samych murów miast, aby wszystkim prawowiernym
biskupom, którzy trwają w wierze nicejskiej, zostały oddane kościoły katolickie
na całym świecie”30.

Terminy, w jakich mówi się o heretykach, są warte uwagi: „zakała zarazy
fotyniańskiej” (fotinianae labis contaminatio); „trucizna ariańskiego świętokradztwa” (arriani sacrilegii venenum); „zbrodnia eunomiańskiego wiarołomstwa” (eunomianae perfidiae crimen); „zbrodnicze okropności sekt z potworny29
Już 24 listopada 380 r. Teodozjusz zabronił arianom spotkań w Konstantynopolu; zob. Sokrates Scholastyk, HE, V, 7-8; Sozomenos, HE, VIII, 4, 8-9. Niniejsza ustawa rozciąga ten zakaz na
wszystkie miasta Wschodu.
30
CTh XVI, 5, 6; z przygotowywanego wydania w SCL.
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mi imionami ich twórców” (nefanda monstruosis nominibus auctorum prodigia
sectarum).
Oczywiście nie możemy zapominać, że o heretykach pisało się z użyciem
najgorszych inwektyw, bo taki był obyczaj; warto jednak zauważyć, z jakiego
pola semantycznego inwektywy te pochodzą. Michał Stachura analizował język
inwektyw antyheretyckich w Kodeksie Teodozjusza. Zwraca uwagę, że contagium czy contaminatio to zasadniczo skażenie jakimś złem czy nieszczęście31.
Sacrilegium ariańskie dodane do „trucizny” wskazuje na przestępstwo przeciwko władzy od Boga pochodzącej, czy to będzie sacra potestas cesarza, czy
boskie prawo ortodoksyjnej religii32. Perfidia eunomian to zaprzeczenie wiary,
a więc uświęconego tradycją ojców porządku, ale także prawdziwej ortodoksji33.
Zdaniem cesarza, herezja nie jest więc tylko błędem poznawczym, kłótnią
na jakiś teoretyczny temat, ale naruszeniem świętości jego urzędu i Kościoła;
przypomnijmy sobie, że oficjalne pismo cesarskie nazywało się sacra, co oczywiście nie wyczerpywało znaczenia tego pojemnego terminu.
Powyższe ustalenia zdają się dotyczyć raczej heretyków od urodzenia albo
od pierwszego nawrócenia, którzy chcą przyjść do Kościoła. Podobnie jednak
jest w przypadku kogoś od Kościoła odchodzącego, a przynajmniej za to potępianego. Dobrym tego przykładem jest casus Nestoriusza. Wyrok soboru efeskiego pozbawiający Nestoriusza urzędu tak opisuje jego winę: „Święty sobór
orzekł: Ponieważ Najczcigodniejszy Nestoriusz nie chce słuchać naszego wezwania i nie zgadza się na przyjęcie świętych i pobożnych biskupów przez nas
wysłanych, przeszliśmy z konieczności do dyskusji nad jego bezbożnymi wyrażeniami. Na podstawie jego listów i pism, które przeczytano, oraz na podstawie mów ostatnio przez niego wygłoszonych w stolicy, a potwierdzonych przez
świadków, uznaliśmy, że utrzymuje i głosi opinie niezgodne z wiarą. Zobowiązani wymaganiami kanonów oraz listem Celestyna, naszego najświętszego ojca,
współsługę w Bożych tajemnicach oraz biskupa Kościoła Rzymian, zmuszeni
jesteśmy pomimo wielokrotnych łez wydać na niego następujący smutny wyrok:
Znieważony przez niego Pan nasz Jezus Chrystus orzeka przez niniejszy święty
sobór, że Nestoriusz pozostaje wyłączony z godności biskupiej oraz z każdego
zgromadzenia kapłańskiego”34.
Zwróćmy uwagę na szczegóły: rozpatrzenie jego wypowiedzi prowadzi do
wniosku, że jego poglądy są sprzeczne z wiarą. Nie jest to jednak tylko błąd
teoretyczny. Ojcowie precyzują, że takie poglądy znieważają Chrystusa i jako
bluźnierca nie może on nie tylko pozostać biskupem, ale w ogóle żadnym duchownym. Nie zarządzają jednak pokuty jak za poważny grzech, ale po prostu
31
32
33
34

M. Stachura, Wrogowie porządku publicznego, Kraków 2010, s. 152-157.
M. Stachura, Wrogowie…, s. 182-184.
M. Stachura, Wrogowie…, s. 138-139.
Dokumenty Soborów… 1, 158-159.
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usuwają go ze swojego grona. Możemy z tego wnosić, że Cyrylowi Aleksandryjskiemu nie zależało na pojednaniu Nestoriusza z Kościołem, ale na pozbyciu się
go ze stanowiska, możliwie na zawsze.
Nestoriusz nie stracił jednak wiary i do końca życia pozostał w klasztorze,
próbując lepiej wyrazić swą myśl – bez większego powodzenia.
Tych kilka uwag może wystarczy, by zwrócić uwagę na temat świętości
w kontekście herezji i polemik z herezjami. Jak widzieliśmy, początkowo akcent
w osądzeniu herezji polega na jej oderwaniu od Kościoła, a nie tyle na samych
teoretycznych poglądach. Z czasem coraz więcej uwagi poświęcano ortodoksji,
coraz bardziej ją szlifowano i wreszcie doszło do tego, jak w przypadku Nestoriusza, że, uroczyście potępiony przez sobór powszechny, pobożnie kontynuował życie klasztorne. Uznano, że jego herezja nie pozwala, by był biskupem
i w ogóle jakimkolwiek duchownym w Kościele, z samego jednak Kościoła
nie usuwa. Prawdopodobnie zastosowano wobec niego prawo zwerbalizowane
przez Bazylego Wielkiego, że duchownych winnych ciężkiego grzechu należy
złożyć z urzędu, ale nie wykluczać z Kościoła, gdyż za jedno przestępstwo wystarczy jedna kara35.
Analiza kolejnych przypadków tylko dawałaby więcej dowodów na istnienie
takiego postrzegania herezji w Kościele, nie wniosłaby jednak – według aktualnego stanu mojej wiedzy na ten temat – nic szczególnie nowego. Nie jest to
jednak wykluczone i być może kiedyś przyjdzie mi do tego tematu wrócić, po
opublikowaniu kolejnych tomów dokumentów synodalnych. Niniejszej deklaracji proszę jednak nie traktować jako próby zarezerwowania sobie tematu, gdyż
równie dobrze może podjąć go ktoś zamiast mnie.
S łow a klu czo w e: herezja, świętokradztwo, grzech, błąd, potępienie, akta
synodalne.

Heresy as a Sin against the Holiness of the Church.
Remarks on Synodical Regulations in Late Antiquity
Su mma r y
Heresy is usually defined as an error concerning the content of faith. In this article
heresy is shown as a sin requiring conversion and penance and not just a withdrawal
of one’s views. A sin of heresy is compared to adultery or idolatry, for which the same
penance used to be assigned (e.g. Synod of Elvira in 306, can. 22). In this context the
condemnation of Nestorius by the Council of Ephesus in 431 is characteristic because it is focused on the insult to Jesus Christ and not on erroneous conceptions. It is
also the case with the formulas of condemnation of heretics where such invectives as
35

Zob. Kanony Ojców greckich, Bazyli 32, SCL 3, 47.
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contamination, sacrilegium or perfidia were often used, and those terms belong to the
field of morality rather than to intellectual disputes or differences.
K eyw ords: heresy, sacrilege, sin, error, condemnation, synodical acts.

Häresie als Sünde gegen die Heiligkeit der Kirche.
Anmerkungen zu synodalen Vorschriften der Spätantike
Zusammenfassung
Die Häresie wird üblicherweise als ein Irrtum im Bezug auf den Glauben definiert. Im Artikel geht es darum, die Häresie als Sünde aufzuzeigen, die Buße und
Umkehr und nicht nur ein Wiederrufen der Irrlehren bedarf. Als ein Beispiel kann
der Vergleich der Häresie mit dem Ehebruch oder Götzendienst und die Bestimmung
dafür derselben Strafen (Synode in Elvira – 306, kann. 22) dienen. Bemerkenswert
ist auch der Text der offiziellen Verdammung des Nestorius von Ephesus (341), in
dem der Akzent auf die Beleidigung Jesu Christi und nicht auf die Irrlehren gelegt
wurde. Darauf verweisen auch die Kraftausdrücke in den Formeln der Verdammung
von Häretikern, wo oft solche Worte aufkommen, wie contaminatio, sacrilegium oder
perfidia, die eher in die Welt der Moral gehören, als in den Bereich der intellektuellen
Streitigkeiten und Unterschiede.
S c h l ü s s e l w o r t e: Häresie, Sakrileg, Sünde, Irrtum, Verdammung, Akte der
Synoden.
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KANONICZNE POTWIERDZENIE ŚWIĘTOŚCI

Potwierdzenie świętości przez Kościół w formie beatyfikacji czy kanonizacji nazywamy kanonicznym, gdyż obecnie następuje po przeprowadzeniu kanonicznego procesu zwanego sprawą beatyfikacyjną lub kanonizacyjną
(w pierwszych wiekach wystarczała aklamacja Ludu Bożego z udziałem władzy
kościelnej). Każda sprawa w rozumieniu prawa kanonicznego zawiera elementy
merytoryczne (fakt do udowodnienia) i formalne (postępowanie zwane procedurą). Natura spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych składa się z elementów
teologicznych i czysto proceduralnych. Dlatego od dawna w literaturze stawiano
pytanie, czy winny one być przedmiotem zainteresowania wyłącznie teologów,
czy także kanonistów.
Po Soborze Watykańskim II, kiedy już stało się jasne, że fenomen świętości wiąże się z istotą Kościoła, w doktrynie stawiano pytanie, czy w tych sprawach nie należy stosować wyłącznie procedury historyczno-krytycznej. Dlatego niektórzy wątpili, czy w ogóle można mówić o konieczności kanonicznego
potwierdzenia świętości i czy zatem należy mówić o prawie kanonizacyjnym.
Dzisiaj w doktrynie stanowiska zostały już ustalone, że przedmiot dowodzenia
w sprawach potwierdzenia świętości polegającej na praktyce cnót w stopniu heroicznym (wyznawcy), oddania życia za Chrystusa (męczeństwo) czy cudu dokonanego przez Boga za wstawiennictwem sługi Bożego lub błogosławionego
stanowi rzeczywistość teologiczną.
Gdy zaś chodzi o dowodzenie zaistnienia tych elementów, teologia nie wystarcza i należy stosować procedurę analogiczną do procesu kanonicznego. Ponadto ustalono, że także sama decyzja papieska ogłaszająca beatyfikację czy
kanonizację, zezwalająca lub polecająca kult publiczny kościelny, jest też aktem
złożonym (teologicznym i prawnym) i winna znaleźć potwierdzenie poprzez
cud udowodniony w sposób procesowy. Zatem potwierdzenie świętości ze strony Kościoła jest aktem złożonym, teologiczno-prawnym1.
Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause di canonizzazione, w: Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin
1
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1. TEOLOGICZNY PRZEDMIOT SPRAW
KANONICZNEGO POTWIERDZENIA ŚWIĘTOŚCI

Świętość rodzi się w Kościele, Mistycznym Ciele Chrystusa, i towarzyszy
dziejom Kościoła od samego początku jego istnienia. Kościół naucza, że jest
ona „najpewniejszą drogą”, po której wierni zdążają „wśród zmienności świata,
stosownie do właściwego każdemu stanu i warunków, do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem”2. Jak świętość rodzi się w społeczności Chrystusowego
Kościoła na ziemi, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem w tajemnicy świętych obcowania. Sprawy potwierdzające świętość winny odpowiadać
na aktualne potrzeby Kościoła (momentum Ecclesiae)3.
Jak już wspomniano, przedmiot dowodzenia w tych sprawach jest teologiczny (w szczególności: opinia świętości, męczeństwo lub heroiczność cnót, cuda
i wreszcie kult kościelny jako konsekwencja potwierdzenia świętości). Opinia
świętości życia (u wyznawców i męczenników), męczeństwa (u męczenników)4
i cudów (u wyznawców i męczenników)5 to warunki konieczne do rozpoczęcia
sprawy kanonicznego potwierdzenia świętości6. Każdy rodzaj opinii świętości

25 IV 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 55-73 (tł. pol. A. Miziński, Procesowy charakter
instrukcji diecezjalnej w sprawach kanonizacyjnych, w: Religioni…, s. 75-94); W. Mroziewski,
Stosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do spraw kanonizacyjnych, Lublin 2003, mps
BKUL, s. 36-60; H. Misztal, Procesowy charakter dowodzenia w sprawach kanonizacyjnych, w:
Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin,
red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 513-523; H. Misztal, Il concetto teologico di santità, „Soter”. Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae Facultatis in Universitete Vytauti Magni 13(2004), s. 29-45; H. Misztal, Prawny i teologiczny charakter
spraw kanonizacyjnych, w: Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR
z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski,
Kraków 2008, s. 951-969.
2
KK 50.
3
Zob. nr 3 b w: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych (7 II 1983 r.), Normy podające
zasady prowadzenia dochodzenia kanonizacyjnego w diecezji (Normae servandae in inquisitionibus

ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum), AAS 75(1983), s. 396-403 (dalej: Normy).
4
Zob. I, 1, w: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych (25 I 1983 r.), Konstytucja apostolska
„Divinus perfectionis Magister”, AAS 75(1983), s. 349-355 (dalej: Konstytucja).
5
Zob. II, 2,14, w: Prosperus de Lambertini, De servorum Dei beatificatione et Beatorum
canonizzatione, Bononiae vol. 1-4 1725; vol. 1-7, Prati 1839-1841² (dalej: Benedictus XIV).
6
R. Zera, La fama di santità, Roma 1980; M. D’Alfonso, La prova in penere e la fama di
santità in specie nei processi dei santi prima e dopo il M. P. „Sanctitas elarior”, Agnesotti 1977;
M. Pisapia, La fama di santità nelle cause di beatificazione e cannonizazione dei servi di Dio, Urbe
1981-1982. Szersze studium w jęz. pol.: T. Dąbski, Opinia świętości w postępowaniu kanonizacyjnym, mps BKUL, Lublin 2001.
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powstaje z inspiracji Ducha Świętego i jako charyzmat działa we wspólnocie
Kościoła7.
W sprawach kanonicznego potwierdzenia świętości od wieków na pierwszym miejscu sytuowane było męczeństwo. Rozumie się je jako świadectwo
dane Chrystusowi, czyli fakt poniesienia śmierci za Chrystusa. W średniowieczu
było ono też traktowane jako najwyższy akt cnoty męstwa8. Zaś Sobór Watykański II nazwał je „najwyższą próbą miłości”9. Męczeństwo w znaczeniu teologicznym zostało przyjęte na użytek prawa kanonizacyjnego i służy do orzeczenia
przez Kościół męczeństwa w formie beatyfikacji czy kanonizacji męczennika.
Podobnie przedmiot dowodzenia w sprawach kanonicznego potwierdzenia
świętości stanowi praktyka przez sługi i służebnice Boże cnót w stopniu heroicznym (ochotnie, radośnie, w sposób wybijający się ponad przeciętność i dla
celu nadprzyrodzonego)10. W nowszych czasach, począwszy od papieża Benedykta XV (1914-1921), przez Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI aż do Jana Pawła II,
coraz częściej mówi się, że „świętość polega właściwie na zgadzaniu się z wolą
Bożą wyrażanym poprzez nieustanne i bardzo dokładne wypełnianie obowiązków
swojego stanu”11.
Ponadto przedmiotem kanonicznego potwierdzenia świętości jest cud, który
jako zjawisko wynikające z wiary stanowi jednocześnie dowód świętości osoby,
której wstawiennictwa się wzywa12. Coraz rzadziej także przedmiotem dowo7
Benedictus XIV, II, 39, 7, s. 342; zob. także KPK z 1917, kan. 2050 § 2; T. Dąbski, Opinia
w postępowaniu kanonizacyjnym, s. 78-81.
8
Papież Benedykt XIV napisał, iż „męczeństwo jest dobrowolnym przyjęciem śmierci za wiarę w Chrystusa lub za jakąś cnotę, która odnosi się do Boga”; Benedictus XIV, III, 16, 5.
9
KK 42.
10
Zob. H. Misztal, Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus perfectionis Magister”,
Lublin 1987, s. 48 nn.
11
Pierwszy tekst papieski znajdujemy w homilii papieża Benedykta XV wygłoszonej z racji
ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót A. M. Gianellego: „Cunctis veluti cumulum imponere visus
est Sanctissimus Dominus noster Benedictus XV, quippe qui in sermone habito, occasione promulgationis decreti super virtutibus heroicis Ven. S. D. Ioannis Baptistae a Burgundia, aperte professus
fuit che »la santità propriamente consiste solo nella conformità al divino volere, espressa in continuo
e esatto adempimento dei doveri del proprio stato«”. Zob. Sacra Rituum Congregatio, Bobien. seu
Placentina Ioanen. beatificatonis et canonizationis V. S. D. Antonii Mariae Gianelli, Super dubio:
An constet de virtutibus [...] in gradu heroico, AAS 12(1920), s. 173; zob. też: E. Kopeć, Cud (w teologii), w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin
1979, kol. 652.
12
Zob. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, red. W. Bar, Lublin 2006; H. Misztal, Cud w rozumieniu prawa kanonicznego, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora
Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 815-827; H. Misztal, Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego, w:
Duc in altum…, s. 435-448; H. Misztal, Udział ekspertów i biegłych w dochodzeniu diecezjalnym
w sprawie udowodnienia domniemanego cudu, w: Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2010, s. 69-110.
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dzenia może być dawny legalny kult publiczny dozwolony przez Urbana VIII
(1623-1644) w Konstytucji apostolskiej Caelestis Hierusalem cives z 1634 r.,
który jednocześnie pośrednio jest dowodem świętości13.

2. ELEMENTY KANONICZNE POTWIERDZENIA ŚWIĘTOŚCI

Kanoniczne potwierdzenie świętości odbywa się na podstawie przepisów
prawnych wydanych przez Stolicę Apostolską. Dotychczas przeprowadzono
kilka kodyfikacji obejmujących całość przepisów dotyczących prawa kanonizacyjnego. Pierwsza z nich została dokonana przez Urbana VIII (1623-1644),
druga przez KPK z 1917 r. i trzecia przez Jana Pawła II w 1983 r.14. W literaturze
poprzedzającej pierwszą kodyfikacji Urbana VIII (1634), jak i w komentarzach
do niej, powszechnie uważano, że elementy teologiczno-kanoniczne są ze sobą
związane tak, jak złożona jest sama natura beatyfikacji i kanonizacji15.
13
Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003², s. 117-118; H. Misztal, Le cause di canonizzazione, storia e procedura, Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, Vatican 2005, s. 252253; H. Misztal, Problemy prawne spraw polskich błogosławionych, „Kościół i Prawo” 4(1985),
s. 257-289; H. Misztal, Problemy prawne spraw polskich błogosławionych. Sprawa beatyfikacji
Michała Giedroycia, „Analecta Cracoviensia” 17(1985), s. 427-436; H. Misztal, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, „Prawo Kanoniczne” 28(1985) nr 3-4, s. 237-246.
14
H. Misztal, Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. W. Bronisławowi Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A.
Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 463-484.
15
Zob. T. Malvezzius, De canonizatione sanctorum (Bononiae 1487), w: Tractatus illustrium
iurisconsultorum, XIV, Venetiis 1584, ff. 97-103; I. Castellani de Fara, Tractatus novus de canonizatione sanctorum, Romae 1521; B. Cassaneus, Catalogus gloriae mundi, Venetiis 1570; Innocentius
IV (Sinibaldus Fieschi), Commentaria in quinque libros Decretalium, Venetiis 1570; G. Durandus,
Speculum iuris, 3 vol., Venetiis 1576; Garcias de Calps, De canonizatione Sanctorum, Barcellonae
1618; A. Rocca, De canonizatione Sanctorum commentarius, Roma 1601; A. Raccolius, De canonizatione, Neapoli 1633; F. Scachius, De cultu et veneratione Servorum Dei, Romae 1639; C. De
Matta, Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus in quinque partes divisus [...], Romae
1678; A. Barbosa, Collectanea Doctorum tam veterum quam recentiorum in ius pontificium universum, VI, Lugduni 1688²; F. Bordonius, Opus posthumum consistens in diversis meditationibus super
miraculorum essentiam et qualitatem quo facilius aperitur aditus ad beatificationem et canonizationem, Parmae 1703; A. Matteuccius, Practica theologico-canonica ad causas beatificationum et
canonizationum pertractandas, Venetiis 1722; A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum iuxta titulos quinque librorum Decretalium, III, Venetiis 1726; I. C. Trombellus, De cultu sanctorum dissertationes decem, vol. 1-6, Bononiae 1740; Prosperus de Lambertini, De servorum Dei beatificatione
et Beatorum canonizzatione, Bononiae, vol. 1-4 1725; vol. 1-7, Prati² 1839-1841; D. G. Amici, Il
sacro rito della canonizzazione brevemente deseritto, Roma 1839; D. R. Azevedo, Benedicti Papae
XIV doctrina de servorum Dei bcatificatione et beatorum canonizatione in sinopsim redacta, Brux-
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W drugiej kodyfikacji (KPK z 1917 r.) przepisy w odniesieniu do spraw
potwierdzenia świętości, zawarte w kan. 1999-2141 księgi IV De processibus,
sytuują je wyraźnie w procedurze procesowej16, ale w literaturze prawniczej i teologicznej potwierdza się teza, że w rozwoju instytucji kanonizacji nie istniał
ścisły rozdział między prawem kanonicznym a teologią17.
Natomiast kodyfikacja papieża Jana Pawła II wyjmuje sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne spod przepisów KPK z 1983 r., gdyż w kan. 1403 § 1
stanowi, że sprawy kanonizacji sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską18. Natomiast w kan. 1403 § 2 określa, że w sprawach tych mają ponadto
zastosowanie przepisy tego kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa
powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także
tych spraw19. Jeszcze ogólniej ustawodawca postanowił w Kodeksie Katolickich
Kościołów Wschodnich, określając w kan. 1057, że w sprawach sług Bożych,
których sprawy zdążają do zaliczenia ich w poczet świętych, należy zachować normy szczególne wydane przez papieża20.
ellis 1840; F. Schmalzgrueber, Ius ecclesiasticum universum, VII, Romae 1845; I. Trama, Manuale
theorico-practicum pro conficiendis processibus sive ordinariis sive apostolicis in causis beatificationis et canonizationis Servorum Dei, Neapoli 1876; A. Boudinhon, Les procés de beatification et
canonisation, Paris 1905; V. M. Palmierus, Interrogatoria pro processibus ordinariis, Assisii 1908;
T. Macken, The Canonisation of Saints, Dublin and New York 1909; D. Gorce, L’ouvre médicale de
Prospero Lambertini (Pape Benoît XIV) 1675-1758, Bordeaux 1915; G. Papa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634), Congregazione delle Cause dei
Santi, Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi, t. 7, Urbaniana University Press 2001.
16
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate
promulgatus, AAS 9(1917), II, s. 3-521.
17
P. Guillet, La procédure de béatification et de canonisation d’apres le Code de Droit Canonique, „Collectanea Mechliniensia” 18(1929), s. 5-18; Codex pro Postulatoribus causarum beatificationis et canonizationis, vol.1-2, Romae 18992; vol. unic. Romae 19233; Lauri-Fornar Santarelli,
Romae 19294; F. L. Schleyer, Die Weisungen Benedikt’s XIV an die Ritenkongregation zur Beurteilung von Wunderheilungen, „Archiv für katholisehes Kirchenrecht” CXXIII/1944-48, s. 316-438;
A. Casieri, La perfezione cristiana in Benedetto XIV con particolare riferimento all’età giovanile,
Roma 1979; L. Ravetti, La santità nella „Lumen Pentium”, Roma 1980. Szerzej zob. H. Misztal,
Kodyfikacje prawa…, s. 463-484.
18
Codex Iuris Canonici auctoritatis Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984; zob. kan. 1403
§ 1. Sprawy kanonizacji sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską.
19
Kan. 1403 § 2: „W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć
w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy
dotyczą także tych spraw”.
20
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
LEV 1990. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II,
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2002. Kan. 1057: „In causis servorum Dei,
ut inter Sanctos referantur, serventur normae speciales a Romano Pontifice statutae”.
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Istotnie Jan Paweł II dokonał nowej, kompleksowej kodyfikacji spraw kościelnego potwierdzenia świętości w postaci beatyfikacji i kanonizacji. Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister z 25 stycznia 1983 r. uchyla całe
uprzednie ustawodawstwo w tej materii21. Na podstawie uprawnień Divinus perfectionis Magister Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 7 lutego 1983 r. wydała
Normy podające zasady prowadzenia dochodzenia kanonizacyjnego w diecezji
(Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum22 i Decretum generale23. W tym samym roku został ogłoszony Regolamento,
który służy do użytku wewnętrznego kongregacji (nowe wyd. 2000). Przepisy te zostały szeroko skomentowane w literaturze przedmiotowej24. Natomiast
w 2007 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Instrukcję dotyczącą
ściślejszego zachowania norm obowiązującego prawa, zaaprobowaną przez Benedykta XVI, a tym samym dokonała autentycznej interpretacji tychże przepisów, wskazując szczególnie na naturę dochodzenia diecezjalnego w sprawach
kanonicznego potwierdzenia świętości25.

3. PROCEDURA KANONICZNEGO POTWIERDZENIA ŚWIĘTOŚCI
W FAZIE DIECEZJALNEJ

Wspomniana Instrukcja była wynikiem wnikliwych badań prawników i teologów. Oto prawnik J. L. Gutiérrez, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozważał zagadnienie charakteru procesowego dochodzenia diecezjalnego
w tych sprawach i doszedł do wniosku, że sposób ich prowadzenia po KPK
z 1983 r. stracił charakter sporny w rozumieniu KPK z 1917 r. i nie ma mowy
o sporze w sensie ścisłym ani o wyroku w rozumieniu procesu spornego26. PoAAS 75(1983), s. 349-355.
AAS 75(1983), s. 396-403.
23
AAS 75(1983), s. 403-404.
24
Zob.: F. Veraja, Commento alla nuova legislazione per le cause dei Santi, Sussidi per lo
Studio delle Cause dei Santi, Roma 1992²; A. Casieri, Postulatorum vademecum, Romae 1985²;
R. Rodrigo, Manual para istruir Los Procesos de Canonization, Roma 1987; W. Schultz, Das neue
Selig – und Heiligsprechungsverfahren, Bonifatius Verlag, Paderborn 1988; J. R. Bar, H. Misztal,
Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985; H. Misztal, Komentarz do Konstytucji apostolskiej
„Divinus perfectionis Magister”, Lublin 1987; tenże, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa
Jana Pawła II, Lublin–Sandomierz 1997; tenże, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003²; tenże, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, Vatican 2005.
25
Zob. tekst w języku włoskim: AAS 99(2007), s. 465-517; „Communicationes” 39(2007)
nr 2, s. 221-268.
26
Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere..., s. 75-94, zwł. s. 69, 89-90.
21
22
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lemizował jednak ze skrajnym poglądem zastępowania procesu jedynie „dochodzeniem o charakterze historyczno-krytycznym” i opowiedział się za formułą
komplementarną, gdyż widział konieczność sądowej weryfikacji dowodów
świętości27.
Inni prawnicy, po szerszej analizie całości KPK z 1983 r., opowiedzieli się
także za poglądem, że w dalszym ciągu prowadzenie spraw kanonicznego potwierdzenia świętości winno być posiłkowane specjalnym procesem kanonicznym28. Podobnie inny pracownik kongregacji w randze podsekretarza, Michele
Di Ruberto, utrzymuje, że w świetle kan. 1403 byłoby absurdem twierdzenie, że
postępowanie na temat cnót, męczeństwa czy cudów ma charakter tylko zwykłego dochodzenia historycznego29. Zatem jeszcze przed wydaniem Instrukcji
w doktrynie prawa kanonizacyjnego przyjmowano, że w diecezji powołuje się
trybunał, w którym występują przedstawiciele stron (powód, zastępowany przez
pełnomocnika, jakim jest postulator) i „pozwany” (którego reprezentuje promotor [rzecznik] sprawiedliwości). Jego pod rygorem nieważności aktu należy pozywać na każde przesłuchanie (cytować). W trybunale występuje sędzia, który
przesłuchuje świadków i gromadzi inne dowody na sposób obwarowany formalnościami procesowymi, notariusz spisujący akta, bez którego obecności byłaby
nieważna sesja, woźny sądowy lub instytucja jego zastępująca.
Podobnie jak w procesie kanonicznym, sędzia gromadzi dowody: zeznania
świadków, dokumenty, opinie biegłych, oględziny sądowe, przysięgę. W czasie
instrukcji procesowej sesje przesłuchań świadków zachowują charakter obwarowany formalnościami procesowymi (cytacja, przysięga, zachowanie tajemnicy,
odczytanie świadkowi jego zeznania, podpisy). Praktykuje się takie fazy procesowe, jak: zamknięcie postępowania dowodowego, publikacja akt, ewentualny proces rogatoryjny, uzupełnienie postępowania dowodowego. Tymczasem
postępowanie w diecezji nie kończy się wyrokiem, ale gwarancjami ze strony
biskupa diecezjalnego, promotora sprawiedliwości i postulatora dotyczącymi
przeprowadzenia całego dochodzenia w zgodzie z przepisami prawa i odesłaniem opieczętowanych odpisów akt do kongregacji.
Zatem w tym postępowaniu należy, zgodnie z kan. 1403, § 2, stosować przepisy KPK księgi VII De processibus, o ile są one kompatybilne z naturą spraw
kanonizacyjnych30. Przyjmując, że całe postępowanie w diecezji może mieć
kilka faz: wstępna (introductoria), instrukcyjna, czyli dowodowa (instructoria
J. L. Gutiérrez, Il carattere..., s. 71-72, 91.
H. Misztal, Zastosowanie norm Kodeksu prawa kanonicznego do postępowania w sprawach
kanonizacyjnych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 34(2001), s. 154-172; tenże, Prawny
i teologiczny charakter spraw kanonizacyjnych, s. 951-969; zob. też: W. Mroziewski, Stosowanie
norm Kodeksu prawa kanonicznego do spraw kanonizacyjnych, Lublin 2003.
29
M. Di Ruberto, Procedure e miracoli nella „Divinus perfectionis Magister”, Roma 2000
(pro manoscritto), s. 180.
30
Szerzej: H. Misztal, Zastosowanie…, s. 154-172.
27
28
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seu probatoria), dyskusyjna (discussoria) i decyzyjna (decisoria)31, nie ulega
wątpliwości, że cała instrukcja dochodzenia diecezjalnego ma charakter procesowy. Można zatem z tej dyskusji wyciągnąć wnioski, że zarówno w literaturze
poprzedzającej wydanie Instrukcji z 2007, jak i sam styl postępowania w kongregacji potwierdzają tezę, że posiada on charakter sądowy, częściowo sporny
(pars contentiosa). Do elementów istotnych kanonicznego procesu spornego
należą: spór prawny – kontrowersja, strony toczące spór, sędzia rozstrzygający
spór i odpowiednie przepisy sądowe32.
W postępowaniu kanonizacyjnym jest prowadzony proces dowodowy, gdzie
występują servatis servandis strony procesowe (powód reprezentowany przez
postulatora i pozwany, w którego imieniu występuje promotor sprawiedliwości,
a w kongregacji prałat teolog, czyli promotor wiary). Jest też kontrowersja, choć
promotor sprawiedliwości, a później w kongregacji promotor wiary występują nie jako oskarżyciele, ale pro rei veritate. Istnieją także przepisy regulujące
postępowanie kanonizacyjne, które jest analogiczne do kanonicznego postępowania spornego. Podejmuje się również decyzje, których nie nazywamy wyrokami, ale stanowią one niewątpliwie wynik osiągnięcia pewności moralnej przez
powołanych do tego członków trybunału diecezjalnego czy też potem gremiów
kongregacji.
Owszem, można też mówić o charakterze niespornym postępowania (pars
non contentiosa), gdyż same dyskusje merytoryczne w kongregacji nie mają
charakteru spornego, lecz charakter rozważań na konsystorzu, gdzie członkowie
kongregacji w obecności papieża proszą Ducha Świętego o światło. Zatem porządek kanonicznego potwierdzenia świętości ma jakby dwie warstwy: pierwszą
– dochodzeniową, sądową, prowadzącą do uzyskania pewności moralnej; i drugą – decyzyjną, papieską, opartą na głosach kardynałów i biskupów, wypływającą z oświecenia Ducha Świętego, mającą charakter dogmatyczny33.
3.1. WYKŁADNIA NORM PRAWNYCH I STYLU KONGREGACJI
W INSTRUKCJI

Instrukcja dotyczy dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego i stanowi
urzędową formę odpowiedzi na pytanie o procesowy charakter kanonicznego
potwierdzenia świętości. Kardynał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Zob. Z. Grocholewski, De periodo intiali seu introductoria processus in causis nullitatis
matrimonii, „Perodica” 85(1996), s. 83-116, 331-356, zwł. s. 83.
32
A. Dzięga, Elementy strukturalne kanonicznego procesu spornego, w: Veritati Salvifice
servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70.
rocznicy urodzin, red. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 103-115.
33
J. L. Gutiérrez, La proclamazione della santità nella Chiesa, „Ius Ecclesiae. Revista Internazionale di Diritto Canonico”, 2(2000) vol. XII, s. 510-515.
31
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w dniu prezentacji Instrukcji, 18 lutego 2008 r., powiedział, że pewne przepisy
dotychczasowej regulacji prawnej nie zostały odpowiednio zrozumiane i precyzyjnie stosowane w niektórych diecezjach, co niejednokrotnie zmuszało kongregację do zwracania się do diecezji o wyjaśnienia lub naprawienie błędów34.
Procesowy charakter postępowania w diecezji potwierdza zarówno układ
treści Instrukcji, jak i jej przepisy. Instrukcje w prawie kanonicznym, zgodnie
z kan. 34 § 1-3 KPK 1983, wyjaśniają przepisy ustaw oraz rozwijają i określają
racje, jakie należy uwzględnić przy ich zachowaniu. Instrukcja wydana przez organ najwyższy w sprawach kanonicznego potwierdzenia świętości w Kościele,
jakim jest Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, zawiera także urzędową interpretację obowiązującego prawa. W ten sposób mamy w doktrynie dodatkowy
instrument poprawnego rozumienia prawa i stylu postępowania w kongregacji35.
Instrukcja w swej treści zawarła elementy statyczne i dynamiczne procedury
dochodzenia diecezjalnego. W swej treści statycznej wyjaśnia i uściśla podstawowe pojęcia: opinia świętości, sprawy dawne i nowe, powód, pełnomocnik
(postulator) właściwości biskupa lub eparchy, urzędnicy biorący udział w postępowaniu, skarga sądowa (prośba postulatora), przedmiot dowodzenia w sprawach wyznawców, męczenników, cudu, kultu starożytnego; i wreszcie: istota
samych dowodów (dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, przysięgi
i oględziny sądowe).
Instrukcja wyróżnia też fazy procesowe: wstępną (przedłożenie, przyjęcie prośby, jej ogłoszenie, konsultacja z Konferencją Episkopatu i kongregacją
i jej akceptacja); instrukcyjną, zawierającą przepisy dotyczące urzędników
dochodzenia, biegłych, miejsca odbywania sesji, zbieranie dowodów pisanych
i ich kwalifikację z uwagi na ich zawartość teologiczną oraz wartość dowodową,
autentyczność, wystarczalność w odniesieniu do przedmiotu dowodzenia (cnoty,
męczeństwo, cud, kult starożytny). Faza ta, aczkolwiek instrukcyjna, odbywa
się za pomocą metody sądowej. Proces zaczyna się po pierwszej sesji, podczas
której formalnie zostaje ukonstytuowany trybunał i rozpoczyna się przesłuchanie świadków.
34
„Gli anni trascorsi hanno confermato, da una parte, la bontà sostanziale delle norme del
1983, ma, al tempo stesso – né poteva essere altrimenti – l’esperienza acquisita ha fatto avvertire
che alcune disposizioni di legge non erano state sempre intese e, quindi, messe in pratica in alcune
diocesi con la dovuta precisione, il che motivava che la Congregazione dovesse talvolta fornire
dei chiarimenti e chiedere alle curie diocesane di correggere gli errori”; zob. Conferenza stampa
di presentazione dell’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi „Sanctorum Mater”
sulle norme che regolano l’avvio delle cause di beatificazione; http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/csaints/documents/rc_con_csaints_doc_20080218_conf-sanctorum-mater_it.html
(dostęp: 12 XI 2008).
35
Pamiętać należy, że postanowienia instrukcji nie zmieniają ustaw. Jeśli byłyby sprzeczne
z obowiązującym prawem, to automatycznie zostają pozbawione wszelkiej mocy. Instrukcje mogą
być odwołane wyraźnie lub pośrednio przez właściwą władzę, która je wydała, lub wyższą, lub także
przez wygaśnięcie ustawy, dla której wyjaśnienia czy wprowadzenia jej w życie zostały wydane.
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Wreszcie dochodzenie kończy się fazą przygotowującą to zamknięcie, jak:
deklaracja o braku kultu publicznego, publikacja akt, ich tłumaczenie, sprawdzenie zgodności kopii z oryginałem, kollacja i konfrontacja akt. Na sesji końcowej następuje urzędowe stwierdzenie wierności transumptów uwierzytelnionych odpisów akt przesyłanych do Rzymu, stwierdzenie zachowania przepisów
prawnych w całym postępowaniu, uroczyste zamknięcie akt i ich wysłanie do
kongregacji. Zatem układ treści Instrukcji w pełni uzasadnia tezę o procesowym
charakterze potwierdzenia świętości przynajmniej na tym poziomie. Procesowy
charakter został zachowany także przy stwierdzeniu autentyczności i przeniesieniu relikwii, o czym jest mowa w Apendyksie do Instrukcji36.
3.2. PROCEDURA W FAZIE DIECEZJALNEJ WEDŁUG INSTRUKCJI

W art. 1 § 3 Instrukcji czytamy, że w tychże sprawach należy zachować także normy dotyczące procesów z KPK i KKKW, które odnoszą się do procedury
zbierania dowodów z dokumentów i do przesłuchania świadków. Ten przepis
wyraźnie określa procesowy charakter spraw potwierdzających świętość. Z jednej strony mają tu zastosowanie przepisy szczególne, zawarte w wymienionych
źródłach prawa szczególnego, jak konstytucja Divinus perfectionis Magister
i wydane na jej podstawie Normae servandae, a z drugiej objaśnia przepisy obu
kodeksów (KPK z 1983 i KKKW z 1990 r).
Procesowy charakter dochodzenia diecezjalnego i stosowanie analogicznej
procedury jak w sprawach kanonicznego procesu spornego, o których mowa
w VII księdze KPK, jest praktyczną realizacją przepisu kan. 1403 § 2, który postanawia, iż w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych „mają ponadto zastosowanie przepisy tego kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa
powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą tychże
spraw”. Normy procesowe mają w tym dochodzeniu podstawowe znaczenie i dlatego należy ściśle zachować kanony i reguły procesu kanonicznego. Wprawdzie
Instrukcja podkreśla, że chodzi o normy, które dotyczą procedury zbierania dowodów z dokumentów i, w szczególności, z przesłuchań świadków, to jednak można
się przekonać z dalszych jej artykułów, iż opowiada się ona za drogą sądową, a nie
czysto historyczną dochodzenia do pewności moralnej w tych sprawach37.
Następnie Instrukcja w art. 2 w sposób jednoznaczny rozstrzyga dyskusję
prowadzoną wśród kanonistów i historyków na temat procesowej natury postępowania kanonizacyjnego, gdy stwierdza, że dochodzenie odpowiada proceso36
Zob. Spis treści Instrukcji, w: H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2011², s. 5-8.
37
H. Misztal, Sanctorum…, s. 24-25.
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wi, który w poprzednim prawie był prowadzony w sprawach beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych. To nie oznacza wykluczenia metod stosowanych w naukach
historycznych w odniesieniu do zbierania i opracowywania dokumentacji pisanej
w tychże sprawach38. Biskup, na podobieństwo przepisów procesu kanonicznego,
ocenia fakty, czyli upewnia się o istnieniu prawdziwej opinii świętości i znaków
(art. 7 § 1) i ocenia przedstawioną jemu przez postulatora dokumentację dotyczącą tejże opinii oraz waloru eklezjalnego ewentualnej sprawy (art. 8 § 2)39.
Podobnie przepisy dotyczące strony powodowej i jej pełnomocnika, czyli
postulatora w sprawach kanonizacyjnych, są analogiczne do postanowień kan.
1476 i 1481 § 140, dotyczące właściwości sądowej i jej przeniesienia na podobieństwo kan. 1673 w sprawach małżeńskich41, w odniesieniu do prośby postulatorskiej na podobieństwo skargi powodowej w KPK (kan. 1501 oraz 1504)
i KKKW (kan. 1187)42. Także nominacje na urzędników trybunału kanonizacyjnego (zob. Instrukcja, art. 48) odbywają się analogicznie jak w KPK (kan.
470) i KKKW (kan. 252). Rola notariusza w procesie kanonizacyjnym (zob.
Instrukcja, art. 59) jest określona podobnie jak w kan. 484 KPK i 254 KKKW.
Sesje procesu kanonizacyjnego (zob. Instrukcja, art. 61 § 1) mają miejsce, podobnie jak w kanonicznym procesie zwyczajnym, w siedzibie trybunału
diecezjalnego (kan. 1468, 1558 P 1 KPK i 1127 oraz 1259 KKKW). Podobnie
przesłuchanie świadków (zob. Instrukcja, art. 79) odbywa się na podobieństwo
procedury stosowanej w KPK (kan. 1563, 1564) i KKKW (1244, 1245). Jak
w sprawach procesu zwyczajnego pytania nie powinny być ujawniane świadkom
przed ich przesłuchaniem, tak w sprawach kanonizacyjnych identyczne normy
znajdujemy w art. 80 § 1 Instrukcji. Cytacja świadków w procesach kanonizacyjnych (zob. Instrukcja, art. 85) odpowiada przepisom kan. 1556 i 1557 KPK
z 1983 r. oraz kan. 1237 i 1238 KKKW. Natomiast w przypadkach dotyczących
zabezpieczania dowodów na wypadek śmierci świadka lub utraty dokumentu
czy to w sprawach dawnych, czy nowych, stosuje się przepisy ne pereant probationes43 i ad futuram rei memoriam44, które są analogiczne do normy zawartej
w kan. 2087 § 3 KPK z 1917 r.
H. Misztal, Sanctorum…, s. 25-26.
Tego rodzaju oceny faktów dotyczących sprawy należą do sędziego w procesie kanonicznym; zob. KPK, kan. 1731 § 2.
40
Instrukcja, art. 7-14.
41
Instrukcja, art. 20- 24.
42
Instrukcja, art. 25-27, 36.
43
Instrukcja, art. 82 § 1: „Biskup lub jego delegat może zastosować zasadę ne pereant probationes w przypadku ryzyka utraty niektórych dowodów ze świadków, które mają odpowiednie
znaczenie (na przykład konieczność przesłuchania niektórych świadków w podeszłym wieku lub
chorych. § 2. Na bazie wspomnianej zasady, świadkowie ci mogą zostać przesłuchani także przed
ukończeniem zbierania dowodów z dokumentów. § 3. W celu przesłuchania takich świadków biskup
jest zobowiązany postępować według treści art. 47-61 i art. 86-115 tejże Instrukcji”. Zob. szerzej:
H. Misztal, Ne pereant probationes, w: Duc in altum…, s. 585-599.
38
39

62

KS. PROF. DR HAB. HENRYK MISZTAL

Na podobieństwo rzecznika sprawiedliwości w VII księdze KPK, w sprawach kanonicznego potwierdzenia świętości występuje w fazie diecezjalnej
promotor sprawiedliwości (Instrukcja, art. 91). KPK z 1983 r. traktuje o ustanowieniu rzecznika sprawiedliwości, którego zadaniem jest zabezpieczenie dobra
publicznego (kan. 1430 i 1431).44
Kodeks stawia zasadę: „W sprawach, w których wymagany jest udział rzecznika sprawiedliwości (lub obrońcy węzła), pominięcie ich wezwania powoduje
nieważność akt, chyba że sami, chociaż niewezwani, faktycznie byli obecni albo
przynajmniej przed wyrokiem, przejrzawszy akta, mieli możliwość wypełnić
swoje zadanie” (kan. 1433). W sprawach kanonicznego potwierdzenia świętości
na straży zachowania przepisów prawa stoi promotor (rzecznik) sprawiedliwości. Przepisy KPK w tym przedmiocie należy stosować także w dochodzeniu
diecezjalnym w tychże sprawach.
Zgodnie z Normae servandae nr 6 a i 6 b promotorem (rzecznikiem) sprawiedliwości może być kapłan mający te same kwalifikacje, jakich wymaga się
od delegata biskupiego, tj. wiedzę teologiczną i kanoniczną, poszerzoną jednak
o dokładną znajomość specyfiki danej sprawy. Jednak w postępowaniu kanonizacyjnym nie może być promotorem (rzecznikiem) sprawiedliwości wierny
świecki, jak to ma miejsce w procesie kanonicznym zwyczajnym45. Także instytucja biegłych w tych sprawach jest analogiczna do biegłych w procesie kanonicznym zwyczajnym (zob. KPK, kan. 1574-1581 i KKKW, kan. 1255-1264).
Pewna analogia zachodzi też między art. 94 Instrukcji a procedurą przewidzianą w kan. 1559 KPK i 1240 KKKW w kwestii zakazu uczestnictwa stron
w przesłuchaniu świadków; między art. 97 a kan. 1553 KPK i 1234 KKKW
w kwestii możliwości ograniczenia przez sędziego liczby świadków; podobnie
między art. 99 § 1 o wiarygodności świadków i art. 99 § 2 o obowiązku zachowania tajemnicy a kanonami 1572 i 1548 § 1 KPK oraz kan. 1253 i 1229 § 1
KKKW.
Instrukcja w art. 103 zwraca uwagę, by przesłuchujący nie ograniczali się
jedynie do ogólnych stwierdzeń, typu: „sługa Boży praktykował cnotę wiary, nadziei czy miłości”, lecz by starali się wydobyć od świadka, zwłaszcza w odnieInstrukcja, art. 83 § 1: „W przypadku, gdy jakaś osoba chciałaby zostawić świadectwo na
temat życia lub śmierci kogoś, którego sprawa nie jest jeszcze rozpoczęta, może przekazać biskupowi na piśmie oświadczenie ad futuram rei memoriam. § 2. Takie oświadczenie winno być podpisane
przez piszącego i potwierdzone przez notariusza kościelnego lub cywilnego, aby mogło być przyjęte
jako dowód w ewentualnej sprawie. § 3. Biskup zachowuje to oświadczenie w bezpiecznym miejscu w kurii diecezjalnej lub eparchialnej. Art. 84. Autor oświadczenia ad futuram rei memoriam
powinien być wezwany do złożenia zeznań w ewentualnym dochodzeniu diecezjalnym lub eparchialnym”; zob. szerzej: H. Misztal, Ad rei futuram rei memoriam w sprawach kanonizacyjnych,
w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin
2010, s. 33-56.
45
H. Misztal, Sanctorum…, s. 106.
44
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sieniu do cnót, dokładne przykłady ich praktyki. Można powiedzieć, że biskup
lub jego delegat winien nawiązywać do stanu życia, zawodu, wykonywanych
funkcji sługi Bożego i rozwijać pytania promotorskie o okoliczności charakterystyczne dla jego życia i działalności. Jest to zgodne z KPK w kan. 1563 i KKKW
w kan. 1234, które polecają, by świadek podał w zeznaniach źródło swojej wiedzy. W przeciwnym przypadku jego zeznanie nie ma większej wartości. Ponadto, po zakończeniu przesłuchania, każdemu świadkowi należy przeczytać jego
zeznanie, a ten, jeśli uzna je za swoje, winien to potwierdzić przysięgą i własnoręcznym podpisem na protokole zeznań. Protokół ten podpisuje także biskup lub
jego delegat, promotor (rzecznik) sprawiedliwości i notariusz. Ponadto Instrukcja w art. 111-113 odwołuje się do kan. 1567 § 2, 1569 §§ 1-2 KPK i kan. 1248
§ 2 oraz kan. 1250 §§ 1-2 KKKW.
Jeśli chodzi o wykorzystanie odpowiedniego rejestratora dźwięku i obrazu,
jest to użyteczne w przypadku, gdy na danej sesji wyjazdowej jest wielu świadków do przesłuchania lub gdy zeznania świadka są bardzo obszerne, a trybunał z jakichś względów, np. ograniczonego czasu świadków, którzy przyjechali
z daleka, pragnie im umożliwić zeznania tego samego dnia. Celowo użyto słowa
„rejestrator”, gdyż przy współczesnych możliwościach rejestrowania dźwięku
czy nawet obrazu nie może chodzić tylko o magnetofon. Stosuje się zapisy cyfrowe i nie można wykluczyć ich użycia w procedurze potwierdzenia świętości.
Zapisany materiał dowodowy należy odtworzyć każdemu świadkowi z osobna, by mógł go skorygować, coś dodać lub ująć i uznać za swój oraz potwierdzić
przysięgą. To uznanie zeznań za swoje powinien podpisać na specjalnej deklaracji. Zeznania zarejestrowane na rejestratorze winny być następnie przepisane
w formie protokołu i podpisane przy następnym spotkaniu ze świadkiem. Gdyby powtórne wezwanie świadka okazało się niemożliwe (śmierć świadka, wyjazd na inny kontynent), to zeznanie przepisane z rejestratora podpisują delegat
biskupa i notariusz, czyniąc odpowiednią adnotację o autentyczności zeznania
i niemożności podpisania go przez świadka. Nie jest wskazane wysłanie świadkowi przepisanego zeznania z rejestratora przez pocztę, nawet za poświadczeniem odbioru, z prośbą o podpisanie i odesłanie. Niestety zdarzają się przypadki
zaginięcia akt np. z powodu strajków lub z przyczyn losowych. Poza tym zeznania świadków są objęte tajemnicą. W przypadku wysyłania ich pocztą może
zachodzić możliwość ujawnienia ich treści. Jeśli chodzi o komputer i możność
sporządzania archetypu (oryginału) za pomocą tegoż instrumentu, to należy
stwierdzić, że nie zachodzi tu obawa zniekształcenia oryginalności dokumentów. Dlatego każda strona wydruku komputerowego winna być opieczętowana
i opatrzona inicjałami notariusza sprawy46.
Instrukcja, choć nie odwołuje się wprost do KPK i KKKW w kwestii procesu rogatoryjnego, to jednak stosuje przepisy kan. 1418 KPK. Teoretycznie
46
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istnieją trzy możliwości: 1. zaprosić świadka rezydującego poza diecezją, aby
przybył do trybunału kanonizacyjnego; 2. trybunał może udać się za pozwoleniem biskupa diecezji, gdzie zamieszkuje świadek, na teren tej diecezji; 3. trybunał kanonizacyjny może też zwrócić się do biskupa diecezji, gdzie zamieszkuje
świadek, z prośbą o przeprowadzenie procesu rogatoryjnego.
Instrukcja podaje dwa sposoby przeprowadzenia takiego procesu. Pierwszy
polega na zwróceniu się do biskupa diecezji lub eparchii, gdzie ci świadkowie
mieszkają, aby powołał trybunał rogatoryjny, a drugi sposób to wyjazd trybunału na miejsce zamieszkania wspomnianych świadków celem dokonania ich
przesłuchania. KPK także zna oba sposoby przeprowadzenia analogicznego
procesu rogatoryjnego (zob. kan. 1418 i kan. 1469). W sprawach kanonicznego
potwierdzenia świętości należy korzystać tylko w przypadku konieczności z tej
formy uzyskania dowodów, gdyż diecezja proszona o jego przeprowadzenie
może mieć trudności z doborem odpowiednio przygotowanych osób.
Po zakończeniu sesji roboczych powołuje się pisarza, a po przepisaniu akt
transumpt kolacjonuje się z oryginałem. Na sesji końcowej stwierdza się zgodność transumptu z oryginałem i podpisuje akta. Notariusz sporządza specjalny
dokument z ostatniej sesji. Gdyby dało się uniknąć procesu rogatoryjnego, wtedy,
jak przewiduje art. 115 Instrukcji, biskup lub jego delegat, promotor sprawiedliwości i notariusz sprawy mogą udać się do diecezji lub eparchii w celu przesłuchania świadków tam rezydujących, zawsze jednak po uprzednim wyrażeniu
pisemnej zgody biskupa ad quem tej diecezji lub eparchii, w której zamieszkują
świadkowie. Pismo zezwalające biskupa ad quem powinno być włączone do
akt dochodzenia w diecezji i eparchii, która prowadzi proces beatyfikacyjny lub
kanonizacyjny47.
Natomiast w kwestii deklaracji braku niedozwolonego kultu publicznego
sługi Bożego Instrukcja w art. 117 § 1 odwołuje się wprost do stylu kongregacji
stosowanego od wieków, co do którego obowiązują normy KPK z 1917 r. Od
1181 r. (praktycznie od 1234 r.) Kościół zabrania oddawania kultu publicznego
każdemu, kto nie został beatyfikowany lub kanonizowany. Od 1634 r. prowadziło się proces de non cultu, mający na celu wykazanie, że dekrety zabraniające
kultu publicznego kościelnego, wydane przez Urbana VIII, były ściśle przestrzegane. Postanowienia prawne w tym przedmiocie zawierał KPK z 1917 r. (kan.
2057-2060). Nowy KPK zabrania oddawania kultu publicznego tym wszystkim, którzy nie zostali „wpisani przez władzę kościelną do katalogu świętych”
(kan. 1187).
Obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują do prowadzenia osobnego
procesu mającego za zadanie wykazać, że dekrety Urbana VIII o braku kultu są
zachowywane. Dzisiaj wystarczy wizytacja grobu sługi Bożego, pomieszczenia, w którym mieszkał lub zmarł, i innych miejsc, w których mogą się znaj47
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dować znaki nienależnego kultu (Normy, nr 28 a). Zachodzi tu zatem analogia
do niewymienionego werbalnie, ale mającego zastosowanie kan. 1582 KPK
z 1983 r. o oględzinach sądowych i kan. 1593 o sporządzeniu protokołu z tychże oględzin. Nie jest powiedziane, na czym omawiana wizytacja ma polegać.
Prawdopodobnie wystarczą jedynie oględziny, ale biskup lub jego delegat mogą
uznać za stosowne przesłuchanie niektórych świadków, np. zakrystiana, kustosza cmentarza itp. Według przepisów Norm (nr 28 b) na zakończenie wizytacji
notariusz redaguje specjalną relację, która winna być włączona do akt diecezjalnego dochodzenia. Jest zrozumiałe, że gdyby grób sługi Bożego znajdował
się poza terenem diecezji, w której prowadzi się proces, biskup lub jego delegat
ze wspomnianymi osobami może się udać do grobu i dokonać czynności zmierzających do wydania deklaracji o braku kultu publicznego, zawsze jednak za
zgodą miejscowego biskupa48.
Do stylu kongregacji pośrednio odwołuje się także art. 4 Apendyksu do Instrukcji, kiedy to w sprawie stwierdzenia autentyczności doczesnych szczątków
kandydata na ołtarze przytacza kan. 2096 KPK z 1917 r. Jeśli chodzi o alienację
i przeniesienie na stałe (in perpetuo) znaczniejszych relikwii świętych, Instrukcja w art. 14 poleca zachować przepisy prawa kanonicznego, które zabraniają
sprzedawania relikwii. Natomiast relikwie znaczne i inne doznające wielkiej czci
ze strony wiernych nie mogą być w żaden sposób ważnie alienowane ani też na
stałe przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej (a w Kościołach wschodnich – Stolicy Apostolskiej lub patriarchy). Odnosi się to także do obrazów, które doznają wielkiej czci wiernych (kan. 1190 KPK 1983; kan. 888 KKKW).
Reasumując, z powyższych wywodów wynika, że diecezjalne dochodzenie
na temat kanonicznego potwierdzenia świętości posiada znamiona analogiczne
do kanonicznego procesu zwyczajnego.

4. CHARAKTER FAZY RZYMSKIEJ
KANONICZNEGO POTWIERDZENIA ŚWIĘTOŚCI

W doktrynie jeszcze przed ukazaniem się Instrukcji pytano, czy w postępowaniu stosowanym w kongregacji są zachowywane pewne elementy metody
procesowej. Już w 1999 r. C. Liberati utrzymywał, że według nowego prawa
akta sprawy przesłane z diecezji do kongregacji są najpierw badane w aspekcie
ważności przeprowadzonego procesu, po czym zostaje wydany formalny dekret de validitate processus. Następnie w fazie „studyjnej” opracowuje się odpowiednią pozycję, która opiera się na materiałach sądowych z diecezji. Relator,
48

H. Misztal, Sanctorum…, s. 128-129.

66

KS. PROF. DR HAB. HENRYK MISZTAL

pod którego kierunkiem jest przygotowywana positio, występuje też jako osoba
urzędowa (persona d’ufficio).
Zadaniem relatora jest tak prowadzić prace nad positio (pozycją), kontrolować jej tworzenie przez współpracownika zewnętrznego, aby widzieć wszystkie
problemy sprawy i rozwiązywać ewentualne trudności, by zagwarantować jej
przedmiotowy charakter i wystarczalność do celów, którym dana pozycja ma
służyć49. Podobnie współpracownik zewnętrzny (collaboratore esterno) jest oficjalnie akceptowany przez kongregację, składa przysięgę i – jak można wnioskować – podobnie jak relator wykonuje pracę „z urzędu”50.
Następnie „pozycja” podlega ocenie i głosowaniu konsultorów historyków
w aspekcie jej wiarygodności i wystarczalności do odpowiedniego osądu merytorycznego dokonywanego przez konsultorów teologów. Samo wyrażenie
„studium sprawy” nie wyklucza jej charakteru dialektycznego, gdyż moment
poprzedzający studium, tj. faza dochodzeniowa w diecezji, posiada charakter
procesowy; moment studium ma charakter dyskusji i pogłębienia tychże dochodzeń. Natomiast po ukończeniu studium stawia się normalnie, jak w każdym
procesie, pytanie (dubium) odnośnie do constare, czyli udowodnienia przedmiotu, o który chodzi. Poza tym nie ma żadnej racji, dlaczego ustawodawca miałby
odstępować od formy procesowej nawet w sprawie dowodzenia cudów.
Głosowania Konsulty Medycznej w odniesieniu do wytłumaczalności zjawiska przedstawionego do aprobaty jako cudowne dotyczą strony merytorycznej
i ich rezultat ma charakter konsultatywny dla Konsulty Teologicznej. Głosowania zaś na zebraniu zwyczajnym kardynałów i biskupów członków kongregacji mają wpływ na decyzję odnośnie do meritum; jest ona podejmowana przez
najwyższego sędziego, czyli papieża. Do wszystkich głosowań wymagana jest
pewność moralna głosujących. Jednak pytania im przedstawiane do osądu rozpoczynają się od typowego dla sądowego pytania an constat: Czy udowodniono
np. heroiczność cnót, męczeństwo, zjawisko przekraczające prawa natury (cud),
starożytny i niepamiętny kult? Głosowania odbywają się po uprzednim wezwaniu asystencji Ducha Świętego i służą papieżowi do podjęcia decyzji merytorycznych51.
Procedura spraw kanonizacyjnych, zdaniem niektórych ekspertów kongregacji, „od początku do końca ma charakter sprawy”, czyli posiada charakter procesowy52. Tym bardziej akta tworzone w diecezji oraz w kongregacji, chociaż
przechodzą wersyfikację historyczno-krytyczną, mają charakter akt sądowych:
C. Liberati, Note sulla funzione dei „Relatori” nella nuova procedura (1983) in vigore con
la Costituzione Apostolica „Divinus perfectionis Magister”, w: Studium Congregationis de Causis
Sanctorum, Prima parte – giuridica, ad usum privatum Auditorum, Romae 1999, s. 50.
50
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akt sprawy (acta cause) lub akt procesu (acta processus)53. Nie tylko literatura,
ale także Regulamin kongregacji z 2000 r. upoważnia do procesowej formy kanonicznego charakteru potwierdzenia świętości także na forum kongregacji54.
Poza tym w literaturze istnieją sygnały potwierdzające tezę o kanonicznym, czyli procesowym charakterze potwierdzenia świętości także w fazie rzymskiej55.

5. DECYZJA PAPIESKA CO DO KANONICZNEGO
POTWIERDZENIA ŚWIĘTOŚCI

Beatyfikacja, jak i kanonizacja potwierdzająca świętość, jest aktem złożonym, Bosko-ludzkim. Decyzja papieska w sprawie beatyfikacji czy kanonizacji
opiera się nie tylko na dowodzeniu procesowym. Przerasta ona zwykłe ludzkie
dowodzenie i opiera się najpierw na vox Populi Dei – opinii świętości Ludu
Bożego oraz na vox Dei – wyrażonej przez cud zdziałany za wstawiennictwem
danego świętego. Poza tym podejmuje się ją po zasięgnięciu zdania wielu gremiów, po licznych modlitwach i wezwaniu Ducha Świętego.
Podobnie decyzja papieska nie ma charakteru zwykłego wyroku sądowego, ale jest decyzją wypływającą z nauczania Kościoła (Magisterium Ecclesiae)
i dogmatyczną, gdyż papież, wpisując daną osobę do katalogu świętych, stawia
ją za przykład do naśladowania i deklaruje jej wstawiennictwo przed Bogiem.
Wreszcie papież, wprowadzając nowy kult publiczny w Kościele powszechnym,
czyni to za pomocą aktu ustawodawczego. Papież dozwala bowiem czcić danego sługę Bożego jako błogosławionego (akt beatyfikacji) lub poleca dotychczas
błogosławionego czcić jako świętego w całym Kościele (akt kanonizacji)56.
Papież, podejmując w sposób wolny decyzję o kanonizacji czy beatyfikacji,
korzysta z całej gamy dowodów ludzkich, płynących ex actis et probatis, choć
nie jest nimi absolutnie związany, a także z tych nadprzyrodzonych. Papież zazwyczaj nie rezygnuje z postępowania procesowego w celu uzyskania pewności
moralnej, jakiej dostarcza dowodzenie na drodze procesowej57. Jednak decyzja
papieska o kanonicznym potwierdzeniu świętości nie jest wyrokiem sądowym
w ścisłym sensie i nie podlega apelacji. Mimo że poprzedza ją dochodzenie są53
H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, w: Veritati Salvifice Servire. Księga
pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70. rocznicy urodzin, red.
W. Wenz, Wrocław 2002, s. 131-153.
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dowe o szczególnym charakterze, przewidziane przez specjalne prawo papieskie, jest ona również otoczona licznymi modłami, wzywaniem asystencji Ducha Świętego. Decyzja ta opiera się także na dowodzie z opinii świętości (vox
Populi Dei) i na dowodzie z cudu (vox Dei).
Kościół jest społecznością zbawczą, ale jednocześnie społecznością ludzką58. Te dwa wymiary wiążą się ze sobą tak nierozerwalnie, że gdyby jednego
z nich zabrakło, zostałaby zniweczona rzeczywistość Kościoła59. Taka natura
Kościoła nakazuje nam patrzeć na to wszystko, co dokonuje się w nim, nie jako
na dzieło ludzkie, ale jako na dzieło Boże60. Odnosi się to również do spraw
kanonicznego potwierdzenia świętości, które stanowi dzieło Boże, dzieło Ducha
Świętego, ale podlega także ludzkiej ocenie i ludzkiemu dowodzeniu.
Chrystus powiedział do św. Piotra: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Nie można zapominać o tych
słowach Chrystusa, analizując naturę kanonicznego potwierdzenia świętości,
gdzie papież poza czysto ustawodawczym aktem wprowadzenia kultu publicznego w Kościele orzeka nie osobiście, ale na konsystorzu61, o rzeczywistości
nadprzyrodzonej, mianowicie że święty jest zbawiony i przysługuje mu rola
wstawiennicza przed Bogiem62.
Nic więc dziwnego, że cytowany przez J. L. Gutiérreza papież Celestyn III
w konstytucji Benedictus Deus wydanej 4 maja 1191 r. napisał, iż kanonizacja „potius est divini iudicii, quam humani”63. Przez tak wiele wieków Kościół
powtarza tę prawdę o naturze potwierdzenia świętości, które konstytucja Jana
Pawła II Divinus perfectionis Magister nazywała „negotio tantae gravitatis”64.
S łow a klu czo w e: beatyfikacja, kanonizacja, świętość, doskonałość, proces
beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
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Canonical Confirmation of Holiness
Su mma r y
The paper presents unequivocal arguments in favour of the procedural nature of
the canonical confirmation of holiness, as regards the process of beatification and
canonization on the diocesan level. It was also underlined by Cardinal Prefect of the
Congregation for the Causes of Saints on 18 February 2008 in his intervention, concerning the Instruction issued by the Congregation and approved by the Pope, on
stricter obeying the existing law. It was clearly stressed by the Cardinal that the document is not legislative in nature but is an administrative act of the Congregation for
the Causes of Saints. He also rejected the common and false opinion that Pope John
Paul II allegedly replaced procedural methodology in canonical processes of the confirmation of holiness by a methodology of historical-critical research. The Italian term
“inchiesta” is to be understood not as a solely scientific inquiry but also procedural.
The interpretation of the internal regulations of the Congregation and its doctrine are
in favour of the canonical procedure, which is analogous to ordinary canonical processes both in the diocesan and in the Roman phase. Eventually, the paper refers to
the nature of the final decision of the pope in cases of beatification or canonization,
which proves that the canonical confirmation of holiness in the Church is complex and
unique to this kind of cases.
K eyw ords: canonization, beatification, holiness, perfection, process of beatification and canonization.

Die kanonische Bestätigung der Heiligkeit
Zusammenfassung
Im Artikel werden Argumente zusammengestellt, die eindeutig zugunsten des
prozesshaften Charakters kanonischer Bestätigung der Heiligkeit, d.h. der in der Diözese durchgeführten Festlegung der Selig- bzw. Heiligsprechung dienen. Dies wurde
auch in der Ansprache des Präfekten der Kongregation der Selig- und Heiligsprechungsprozesse am 18. Februar 2008 bei der Vorstellung der durch diese Kongregation veröffentlichten und durch Benedikt XVI approbierten Instruktion unterstrichen,
bezogen auf die strikte Observanz des geltenden Rechtes. Der Kardinal hat u.a. betont,
dass dieses Dokument nicht den Rechtscharakter hat, sondern ein administrativer Akt
der o.g. Kongregation ist. Es verdient die Aufmerksamkeit, dass der Präfekt die verbreitete falsche und grundlose Idee verworfen hat, dass in der Gesetzgebung Johannes
Paul II. die Prozessmethodologie im kanonischen Verfahren bezüglich der Bestätigung der Heiligkeit durch die Methodologie der historisch-kritischen Untersuchungen
abgelöst wurde. Das italienische Wort inchiesta (Ermittlung) soll also nicht nur im
Sinne rein wissenschaftlicher Ermittlungen, sondern als eine prozesshafte Ermittlung
verstanden werden. Die Auslegung der internen Ordnungen der Kongregation sowie
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die Rechtslehre plädieren auch zugunsten der kanonischen Prozedur, die zu den ordentlichen kanonischen Prozessen analog ist, und zwar nicht nur auf dem Niveau
der Diözese, sondern auch in der römischen Phase der Ermittlungen. Abschließend
werden die Überlegungen über den Charakter der endgültigen päpstlichen Entscheidung bezüglich der Selig- oder Heiligsprechung ihm Rahmen einer Übersicht über die
kanonische Bestätigung der Heiligkeit in der Kirche ergänzt. Sie ist ein vieldimensionaler Akt, der für solche Angelegenheiten spezifisch ist.
S chlüs s elw o r te: Seligsprechung, Heiligsprechung, Vollkommenheit, Seligund Heiligsprechungsprozess.
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MISTYKA W CODZIENNOŚCI:
POSTULAT DLA REFORMY I ROZWOJU KOŚCIOŁA

W niniejszym przedłożeniu pragniemy wykazać konieczność ponownego odkrycia, dowartościowania i tym samym praktykowania mistyki w codziennym
życiu chrześcijanina i jej niezbywalnego wkładu we właściwą reformę i rozwój
Kościoła. Dlatego najpierw przybliżymy samo rozumienie Kościoła w kontekście
reorientacji wniesionych przez Drugi Sobór Watykański oraz odmienione spojrzenie na zmiany w Kościele w świetle wskazań tego soboru. W tym zakresie podamy
kilka zasad i zaleceń. Następnie zaprezentujemy pojęcie mistyki chrześcijańskiej,
aby ostatecznie ukazać jej eklezjologiczne i eklezjalne uwarunkowania i skutki.

1. W KIERUNKU ODNOWIONEGO ROZUMIENIA KOŚCIOŁA

Przed Drugim Soborem Watykańskim w eklezjologii dość mocno prezentowano stanowisko instytucjonalizmu. Nie ma chyba wiele przesady w stwierdzeniu, że eklezjologia instytucjonalna królowała aż przez jedenaście wieków, od
momentu powstania Państwa Kościelnego (756 r.) do XIX w. Przez ten okres
przeważało rozumienie Kościoła jako dobrze zorganizowanej instytucji, hierarchicznie uporządkowanej i bez niepotrzebnych skaz. W kategoriach opisujących
rzeczywistość Kościoła (Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa, dom Boży, świątynia Ducha Świętego) nadmiernie akcentowano najczęściej aspekty widzialne
i jurydyczne. Nie znaczy to, że nie dostrzegano wymiaru niewidzialnego czy
eschatologicznego. Podejmując wysiłki w celu odejścia od instytucjonalizmu
kościelnego, eklezjologia posoborowa, nie deprecjonując tych powyższych kategorii ani ich nie dezaktualizując, wprowadziła jeszcze dwie kolejne: sakrament
podstawowy i communio1.
Por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Zarys katolickiej eklezjologii integralnej,
Kraków 2010, s. 153-204.
1
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Trzeba wyznać, że dziś rozumienie Kościoła uległo dość znaczącym zmianom tak w świadomości samej wspólnoty wierzących, jak i na zewnątrz. Nade
wszystko Kościół to wspólnota wszystkich ochrzczonych (duchowni, osoby
konsekrowane, wierni świeccy), gdzie każdy – zależnie od przydzielonych mu
charyzmatów – spełniając właściwą sobie posługę, ponosi odpowiedzialność za
całość.
Kościół to wspólnota Bosko-ludzka, gdzie w sakramentalnej rzeczywistości
zbawczej dochodzi do spotkania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Kościół to rzeczywistość złożona, w której splatają się ze sobą niebo i ziemia, łaska
i natura, świętość i grzech. Dlatego słusznie mówimy, że to jest „święty Kościół grzeszników”. „Święty” – bo jest w nim Chrystus i Jego święci. „Grzeszników” – bo znajdujemy się w nim my, ludzie, którzy potrzebują zbawienia. Nie
można jednak powiedzieć „święty i grzeszny Kościół”, gdyż projektowalibyśmy
wówczas grzech na Boskiego Odkupiciela i Zbawiciela. W Kościele jest obecna
świętość i grzech, ale nie oznacza to, że Kościół jest grzeszny.
Zatrzymajmy się przez moment na wymiarze świętości i grzeszności Kościoła. Nie ma potrzeby nadmiernego i niewłaściwego podkreślania nieskalaności Kościoła, który nie jest societas perfecta. Kto widzi jedynie świętość Kościoła, ten zapomina o nauce Ewangelii. „Jezus [...] rzekł: »Nie potrzebują lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników«” (Mk 2, 17). A zatem misję Kościoła stanowi służba wobec
tego człowieka, który odszedł od Boga. Kościół ma być przede wszystkim narzędziem (instrumentum) łączenia człowieka z Bogiem oraz znakiem jedności
dla całego świata. To grzeszny człowiek potrzebuje szczególnie Kościoła i jego
sakramentów.
Nierzadko wobec Kościoła jawi się podwójna pokusa. Z jednej strony świat,
odrzucając wezwanie do nawrócenia i propozycje dialogu, spycha go w getto.
A z drugiej – chrześcijanie nazbyt ufnie otwierają się na świat i jego ducha.
Dlatego tak jak nie wolno uciekać od świata, gdyż to on jest miejscem objawienia i samoudzielania się Boga oraz ma stać się areną zmagania się Kościoła
o zagubionego człowieka, tak też trzeba bardziej odkrywać i zgłębiać obecność
i działanie Ducha Świętego, który najpełniej udziela się w zbawczej rzeczywistości Eklezji. Apostoł Paweł słusznie napomina: „Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).
Ontologiczny dar doskonałej i nieskazitelnej świętości, dany Kościołowi
w jego Założycielu, konfrontuje się z rzeczywistością grzechu i słabości, którymi skażeni są wszyscy przynależni do niego członkowie. Stan grzechu jest jakby
„normalną” sytuacją Kościoła, który winien nieustannie wzywać do nawrócenia i kierować wszystkich ochrzczonych do coraz większej świętości. W tym
znaczeniu grzech nie stanowi znaku słabości Kościoła i zgorszenia dla świata,
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ale jego mocy zbawczej, niosącej światu i człowiekowi prawdziwe wyzwolenie
i zbawienie.
Kościół został posłany do ludzi grzesznych, a nie do tych, którzy uważają się
za sprawiedliwych. Ujawnianie przez niego grzechu ludzi wiąże się z jego usuwaniem i leczeniem zranionej natury ludzkiej. „Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie, jakiejkolwiek sytuacji
życiowej oraz stanu, powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze,
do świętości doskonałej, jak i sam Ojciec doskonały jest”2. Kościół może tylko
dlatego uświęcać, że sam jest święty świętością i mocą uświęcania pochodzącą
od Chrystusa.
Rozważając znamię świętości Kościoła, nie można zapominać, że istnieje
jednak zgorszenie istniejącym w nim nieustannie grzechem. Chodzi o grzechy
i niewierności, jakich dopuszczają się członkowie Ludu Bożego. Często są oni
zaczynem i przyczyną niepokoju oraz zła w świecie, świadomie łamiąc Boże
prawo. Zamiast naśladować swego Mistrza, upodabniają się do świata i popełniają czyny niegodne chrześcijan. Zbyt rzadko protestujemy, kiedy obraz Kościoła i Boga bywa zniekształcany przez oziębłych chrześcijan. Zawsze myślimy
o tym – jak zauważa Jacques Leclercq – by oszczędzać słabych: staramy się nie
urażać głupców i unikać odpychania nieczystych, mając przy tym nadzieję, że
zachowanie jakiegokolwiek kontaktu z Kościołem da im możliwość oświecenia
i nawrócenia.
Jednakże wówczas nie myślimy o innych słabych, jakimi są niewierzący,
a tych gorszą nasze kompromisy. Naszą postawę naznacza nie tylko brak odwagi
i ewangelicznego radykalizmu, lecz także przesiąknięcie „instynktem stadnym”.
Uważamy, że wszyscy mają przynależeć do Kościoła. Ilość rzadko kiedy przechodzi w jakość. Sam Chrystus nas zapewniał: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż
spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32). Kto powiedział,
że wszyscy ludzie na świecie mają być chrześcijanami? Gdzie jest napisane, że
wszyscy Polacy mają przynależeć do Kościoła katolickiego?
Krytyka Kościoła ze względu na grzeszność poszczególnych jego członków
wynika z wielu powodów. Jednych z nich jest po prostu fałszywy obraz Kościoła. Ludzie mediów – bynajmniej nie zawsze powodowani złośliwością czy
uprzedzeniem – widzą Kościół jako wspólnotę, która ma być święta i nieskalana. Nie dopuszczają w swojej naiwnej i iluzorycznej wizji jakiegokolwiek grzechu do rzeczywistości eklezjalnej. Krytyka ta bierze się także z niezrozumienia
ludzkiej drogi nawrócenia związanej z długim procesem przemiany, trwającym
ostatecznie do kresu ziemskiego życia człowieka. Oczekiwanie gwałtownej
i radykalnej metamorfozy nie uwzględnia faktu, że człowieka ciągle cechuje
podatność na nowe upadki. Istnieje też nieuzasadniona krytyka ze strony wrogów Kościoła i Ewangelii, dla których grzechy chrześcijan stanowią poniekąd
2

KK 48.
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upragniony pretekst do usprawiedliwiania swojej niechętnej lub wręcz wrogiej
względem nich postawy3.
Dlatego też do podstawowych aktów Kościoła należy – obok dziękczynienia i chwalenia Boga za wybranie – wyznawanie grzechów swoich członków.
Chrześcijanie, radując się świętością Kościoła, nie mogą zapominać o wyznaniu grzechów, bo nie mogą wyłączać siebie ani swojej aktualnej sytuacji z jego
wspólnoty. Eklezja, stanowiąca de facto wspólnotę grzeszników, mocą znajdującej się w niej Boskiej świętości jest wezwana do ustawicznego oczyszczania
się, nawracania i uświęcania: jest ona Ecclesia semper reformanda (Kościołem
nieustannie się odnawiającym). Już starożytne synody (np. w Aleksandrii w 323
r.) zwracały uwagę, że antychrystami są nie tylko jawni przeciwnicy Chrystusa
z zewnątrz Kościoła, lecz również ci, którzy formalnie należąc do Kościoła,
w rzeczywistości nie pozostają w łączności ze Zbawicielem i z innymi członkami Mistycznego Ciała, gdyż trwają w grzechu. Faktycznie oznacza to, że szukają
oni szczęścia i zbawienia poza Jezusem i Jego Kościołem4.
Powyższa prezentacja zwracająca uwagę na rozumienie Kościoła jako
wspólnoty grzesznych ludzi, uznających potrzebę Bożego odkupienia, dobrze
podprowadza nas pod następny element naszych rozważań, a mianowicie reformę i rozwój Kościoła.

2. JAK ROZUMIEĆ REFORMĘ I ROZWÓJ KOŚCIOŁA?

Reformę Kościoła najczęściej ujmuje się dość powierzchownie, tzn. jej rozumienie ogranicza się jedynie do zewnętrznych aspektów. Jednakże pełna zmiana
obejmuje zarówno restrukturyzację zewnętrznej rzeczywistości eklezjalnej, jak
i wewnętrznej. Więcej nawet: trzeba jednoznacznie podkreślić, że sprowadzanie
reformy Kościoła – jak to najczęściej ma miejsce – jedynie do przeobrażeń instytucjonalnych jest fałszywe. Albowiem najbardziej pożądana i właściwa reforma Kościoła polega na metamorfozie ludzkiego serca.
Ponadto reforma eklezjalna wpisuje się w szerszy wymiar, jaki stanowi
rozwój Kościoła. Słusznie, choć w sposób uproszczony i zawężony, reformę
sprowadza się do zmian w obrębie struktury i instytucji Kościoła. Właściwe
jednak rozumienie tego pojęcia uwzględnia przede wszystkim zbliżanie się
człowieka do Boga. Reforma Kościoła to pogłębianie i wzrastanie we wspól3
Zob. M. v. Gersdorff, Christenhass im Visier. Christophobie, Religionskampf und Blasphemie
in Medien und Politik, Frankfurt a.M. 2010, s. 149.
4
Por. W. Wołyniec, Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50
do 325 roku, Wrocław 2011, s. 187-188.
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nocie z Bogiem i z drugim człowiekiem, to metanoia ludzkiego serca i myślenia. Takie rozumienie reformy narzuca przedstawiona właśnie powyżej definicja Kościoła.
Kościół Chrystusa bez reformy nie może istnieć. Formuła Ecclesia semper
reformanda często bywa tłumaczona z pominięciem określnika czasowego semper. Warto jednak zwrócić intensywniejszą uwagę, że owe łacińskie adagium
mówi nie tylko o tym, że Kościół musi się reformować, lecz wyraźnie zaznacza,
kiedy: „zawsze”. Tę starożytną sentencję należy brać w jej pełnym brzmieniu.
To znaczy, że nie może być w dziejach takiego momentu, w którym wspólnota
wierzących nie podejmowałaby trudu reformy. Zasada nieustannego odnawiania
się włącza się w sposób istotowy w jej istnienie i misję5.
W kontekście współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, jakie automatycznie wpływają na sytuację Kościoła, pojawia się często
pytanie o kryzys w nim zaistniały. Kryzys w Kościele jest permanentny i trwa
od momentu założenia go przez Jezusa z Nazaretu! Dlatego już w momencie
powołania go do istnienia został on wezwany przez Chrystusa do nieustannej
przemiany. Ponieważ kryzys rozumiemy tu nie na sposób ekonomiczny ani też
kulturowy, lecz w sensie duchowym, to staje się on nade wszystko szansą.
Trzeba zatem kłaść nacisk na aktywne i nieustanne odrzucanie wszelkich
form tryumfu i na kenosis, aby odkrywać duchowy wymiar wspólnoty Bosko-ludzkiej. Im głębsze jest nasze ogołocenie, im więcej praktykujemy ascezy
i wyrzeczenia, tym bardziej stajemy się zarówno ludźmi, jak i chrześcijanami.
Chrystus „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka” (Flp 2, 7).
Prawdziwa reforma wiąże się z miłością, czyli z przedstawieniem pełnej prawdy
(por. 1 J 3, 18; Ef 4, 15), a nie z kompromisem czy uleganiem jakiejkolwiek
poprawności politycznej czy kościelnej.
Autentyczna reforma nie może być rewolucyjna. Rewolucja niesie ze sobą
roszczenie do absolutyzacji, w której ukryte niebezpieczeństwo stanowi zerwanie z Tradycją. Rzeczywista i skuteczna reforma w Kościele nigdy nie będzie
odcięciem się od jednej, wielkiej i autentycznej Tradycji, raczej stanie się wyzbywaniem wielu niepotrzebnych i obciążających tradycji6. Jezus nie bez powodu przestrzegał swoich interlokutorów: „I znosicie słowo Boże przez waszą
tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy
czynicie” (Mk 7, 13). Nie można ludzkich (czasowych i subiektywnych) ustaleń
przedkładać nad wskazania (ponadczasowe i obiektywne) Boże. Ludzie, którzy
5
Por. A. Napiórkowski, O właściwy sens reformy w Kościele, w: Przyroda – Człowiek – Bóg,
red. B. Izmaiłow, Kraków 2004, s. 371-376.
6
Należy rozróżniać jedną „Tradycję” od wielkości „tradycji”. Na ten temat dysponujemy doskonałym studium Y. Congara, La Tradition et les traditions. Essai historique II Essai théologique,
Fayard, Paris 1960.
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tracą pamięć, ponieważ nie dysponują transcendentalnymi odniesieniami, nie
potrafią się już w tym świecie właściwie orientować7.
Takie sytuacje przytrafiały się społeczeństwom ateistycznym, choć nie omijały niektórych grup reformatorów kościelnych. Owi reformatorzy świadomie
dokonywali zerwania ze swoją kulturą, odżegnując się od dotychczasowych tradycji. Często zewnętrznym przejawem tego bywało palenie książek lub wprowadzanie indeksów ksiąg zakazanych. Działo się tak zarówno po stronie ruchów
reformacyjnych, jak też i po stronie urzędu kościelnego. Wystarczy tu wspomnieć niszczenie dzieł sztuki i rękopisów przez tłum zainspirowany fanatyzmem
dominikanina Girolama Savonaroli (1452-1498), który zamierzał we Florencji,
będącej centrum sztuki i przepychu Medyceuszów, ustanowić miasto Boże8.
Podobnie zachowywali się niektórzy przedstawiciele ruchów reformacyjnych w XVI w. Zresztą wysłannicy papiestwa również nie oszczędzali pism reformatorów i palili pisma M. Lutra, które – dzięki rozwijającej się wówczas
dynamicznie sztuce drukarskiej – szybko rozpowszechniły się w całej Europie.
Niemiecki reformator bynajmniej nie pozostał dłużny, gdyż 10 grudnia 1520 r.
na przedmieściach Wittenbergi spalił na stosie rzymskie księgi prawnicze wraz
z bullą papieża Leona X.
Z licznych przykładów niszczenia zdobyczy cywilizacyjnych i kulturowych
jako elementu zrywania z poprzednią tradycją przywołajmy jedynie kilka faktów z obszaru instytucji państwowych. Odwołajmy się najpierw do rewolucyjnych wydarzeń w Chinach w III w. p.n.e. W okresie tym doszło do palenia
ksiąg i grzebania uczonych. W latach 213-206 p.n.e. niszczono klasyczne księgi
chińskie i prześladowano konfucjańskich uczonych. Chciano zlikwidować konkurencyjne szkoły filozoficzne przez unicestwienie ich tekstów kanonicznych.
Wyjątkiem miały być jedynie teksty prawnicze, a także medyczne czy rolnicze. W wyniku tych działań przepadła bezpowrotnie ogromna część chińskiego
piśmiennictwa. Jednocześnie uśmiercano osoby, które zajmowały się studiowaniem zakazanych ksiąg. Najgłośniejszym przykładem tej eksterminacji stało się
pogrzebanie żywcem 460 uczonych w 211 r. p.n.e.
Podobną dramaturgię – tyle że na niespotykaną dotąd skalę barbarzyństwa
– przybrały wydarzenia w XX w.: palenie książek przez niemieckich nazistów
czy też zakazy czytania określonych publikatorów i prasy wydane przez ko7
Por. R. Schröder, Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus und die Folgen,
Freiburg-Basel-Wien 2011, s. 15.
8
Zamierzeniem G. Savonaroli było stworzenie z Florencji nowego, doskonałego grodu Boga,
grodu, mającego być przykładem dla całego chrześcijaństwa i jednocześnie wyzwaniem rzuconym
Rzymowi, pogrążonemu w tym czasie w nadużyciach pod rządami papieża Aleksandra VI. Oznaczało to wpierw zniesienie władzy Medyceuszów rządzących wówczas Florencją, a zaprowadzenie
reform społecznych. Korzystając z najazdu króla francuskiego Karola VIII, który wkroczył do Italii
jako triumfator i herold wolności, Savonarola zmusił Medyceuszów do ucieczki. Władzę w mieście
przejęła Wielka Rada, a mnich kaznodzieja zaczął spełniać rolę faktycznego dyktatora.
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munistów. Obie totalitarne machiny (niemiecki faszyzm i sowiecki marksizm)
z całą brutalnością wprowadzały kulturalny przełom, tworząc nowe tradycje.
Te ateistyczne systemy, sięgając po wszelkie dostępne im środki, niszczyły to
wszystko, co było nośnikiem wcześniejszej kultury. Komunistyczne utopie, naznaczone wyjątkowym okrucieństwem, rościły sobie pretensje do posiadania
absolutnej prawdy i kierowały się dążeniem do zerwania z wcześniejszymi tradycjami, by móc przeprowadzić swoje rewolucyjne reformy. Dlatego nie wolno
zapominać, że każda forma rozwoju musi stanowić bardziej kontynuację niż
fanatyczną zmianę odcinającą się od wszelkiej przeszłości. Ludzie nie zamieszkują jedynie domów, lecz mieszkają w swojej kulturze i tradycji.
Od okresu oświecenia Europejczycy, o wiele bardziej niż mieszkańcy innych
kontynentów, nastawieni są (nadmiernie) krytycznie do wszelkiej tradycji. Jak
w Afryce czy Ameryce Południowej ludzie pieczołowicie pielęgnują tradycje
i lokalne zwyczaje, tak na Starym Kontynencie wręcz dobrze widziana jest już
a priori sceptyczna postawa wobec dorobku wcześniejszych generacji. Trzeba
powiedzieć, że takie kwestionujące nastawienie z jednej strony prowadzi do
ulepszania istniejącego stanu rzeczy, do innowacji, wynalazczości i odkrywczości, a z drugiej utrudnia orientację i kontynuację. Wiele spraw wcale nie ulega
przy tym pogłębieniu, lecz uproszczeniu. Również współczesny pośpiech wydaje się wrogiem tradycji, która nie jest nastawiona ani na efektywność, ani na
widowiskowość.
Rzeczywista reforma, choć winna przebiegać nieustannie, domaga się czasu i pogłębienia. Na pewno nie może przybierać rewolucyjnego charakteru.
Najbardziej krwawe prześladowania przyniosły ze sobą ateistyczne rewolucje;
wystarczy wskazać na okropności rewolucji francuskiej pod koniec XVIII w.
czy na poczynania Stalina w XX w. Angielski popularyzator nauki R. Dawkins,
reprezentując ateistyczny światopogląd, w swojej kłamliwej książce wykazuje
zadziwiający brak pamięci, kiedy pisze, że według jego rozeznania nie istnieje
na całym świecie żaden ateista pragnący zniszczyć buldożerem meczet w Mekce
czy katedrę w Chartres, w York Minster lub paryską Notre Dame. Owe gotyckie
świątynie są wprawdzie na buldożery za wysokie, lecz z rozkazu Józefa Stalina
w ówczesnym Związku Sowieckim bardziej praktyczny okazywał się materiał
wybuchowy, którym wysadzono w powietrze tysiące cerkwi9.
Reformę Kościoła należy też postrzegać jako ewidentny i naturalny skutek
jego rozwoju. Reforma nie powinna się zatem jawić jako coś rewolucyjnego
i niezwykłego. Odnowa Kościoła jest oczywistością wypływającą z jego natury
i misji. J. Ratzinger zauważył, że idea rozwoju Kościoła przynależy wręcz do
jego historycznej dynamiki. Kościół, jako Mistyczne Ciało Chrystusa, zachowuje swoją tożsamość właśnie dzięki temu, że w procesie życia ciągle się odnaPor. A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła, Kraków 2012, s. 225-228; por. R. Dawkins, Bóg urojony, Warszawa 2007, s. 345.
9
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wia. Zmartwychwstały Pan sam go systematycznie ustanawia i odmładza, czyli
pozwala odkrywać nowe treści w raz danym nam objawieniu. Kościół bowiem
to nie coś abstrakcyjnego, lecz żywy organizm. Odkrycie prawdy, że Kościół
nieustannie rośnie – ale nade wszystko od wewnątrz na zewnątrz (a nie na odwrót) – wyzwoliło w XX w. potężny ruch reformy Kościoła, co uwidoczniło się
w wydarzeniu i dokumentach Vaticanum II.
Nie wolno trzymać się jedynie samej litery pisma. Kto uporczywie trwa tylko przy interpretacjach Pisma Świętego i tradycjach kościelnych, jakie wnieśli
w życie Kościoła jego ojcowie, a nie podejmuje wspólnej odpowiedzialności za
trud jego wewnętrznej reformy, ten oddala się od ducha Jezusowego. „Wtedy
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,
1). Kościół musi być wyprowadzany na pustynię, aby doznawać nieustannego
oczyszczenia. Moc bowiem w słabości się doskonali. Ucisk i prześladowanie,
jakiego doznają wciąż chrześcijanie, stanowi afirmację i daje pewność, że droga,
jaką kroczy Kościół, jest drogą Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie” (J 14, 6)10.
Konsekwencją nieakceptowania dynamiki rozwoju Kościoła jest z jednej
strony wiara skostniała i sterylna, odwołująca się i posiłkująca nade wszystko tradycją, folklorem czy kontekstem patriotycznym, a z drugiej – postawa
przesadnie otwarta i bezkrytyczna wobec socjologicznych postulatów czy żądań
z kręgów pozostających poza Ewangelią. Chrystus nie jest jednak tylko przeszłością. Dwóch tysięcy lat życia Kościoła i zgłębiania piękna wiary nie wolno
dziś tak po prostu wyrzucić na śmietnik historii. Również Chrystusa nie można
sprowadzać jedynie do jednorazowej i dowolnie modelowanej teraźniejszości,
gdyż nie wolno ignorować otwierającej się na nas przyszłości i eschatologicznej
pełni. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten
sam także na wieki” (13, 8).
2.1. ZASADY REFORMY

Poniżej przedstawimy kilka zasad i wskazań kościelnej reformy. Oczywiście
życie duchowe zyskuje priorytet, lecz nie można pozostawać abnegatem w zakresie religijnych wiadomości. Z historii misji przytacza się dialog eskimoskiego
myśliwego z misjonarzem. Otóż myśliwy zapytał: „Czy gdybym nie słyszał nic
o Bogu i grzechu, poszedłbym do piekła?”. „Nie – odpowiedział ksiądz. – Jeśli
nie wiedziałbyś nic o Bogu i o grzechu, to nie”. „W takim razie po co mi o nich
opowiadałeś?” – zapytał szczerze Eskimos. Wielu tłumaczy się niewiedzą. To
Por. J. Ratzinger, Eklezjologia Soboru Watykańskiego II, w: Kościół – Ekumenizm – Polityka, red. L. Balter, Poznań-Warszawa 1990, s. 14-15.
10
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prawda, że niewiedza chroni, lecz na pewno nie ona zbawia. Miał rację Einstein,
kiedy mówił: „Nigdy nie należy rezygnować ze świętej ciekawości”.
Analizując dzieło Y. Congara Vraie et fausse réforme dans l’Église, zauważamy, że francuski teolog wskazuje na dwa czynniki, które od 1930 r. motywowały
konieczność reformy w Kościele, a mianowicie na jego relację do świata oraz
podziały w chrześcijaństwie. Nadmierna kościelna jurydyczność, autorytaryzm,
krytyka innych z równoczesną niechęcią, by samemu poddać się koniecznym
zmianom, powodowały i nadal skutkują brakiem kościelnej obecności w wielu
miejscach publicznego i współczesnego życia. Taka nieewangeliczna postawa
odbiera Kościołowi jego katolickość rozumianą jako powszechność. Podobnie
rzecz się ma z rozbiciem Kościoła. Podziały wśród wyznawców Jezusa sprawiają, że jego katolickość jest mniej pełna i nieefektywna. Reforma Kościoła
wymaga zatem nie tylko zmian w jego eklezjologii, lecz także i w działalności
pastoralnej11.
W swojej pracy na temat kościelnej odnowy Congar podał cztery warunki
prawdziwej reformy: „1. prymat miłości i czynnika duszpasterskiego, 2. trwanie
w komunii z całością – sentire cum Ecclesia, 3. cierpliwość: liczenie się z czasem dojrzewania, 4. prawdziwa odnowa przez powrót do zasady Tradycji”, a nie
wprowadzanie jakiejś „nowinki” drogą mechanicznej adaptacji12. Z posoborowej perspektywy można się dziś pokusić o wskazanie czterech zasad reformy,
a mianowicie: „słowo Boże i liturgia, miłość i świadectwo, antropologiczna oraz
ekumeniczna i międzyreligijna”13. Wydaje się, że można także mówić o pewnych wskazaniach reformy: tradycja i nowoczesność, jedność z całością, wolność i normy moralne oraz respektowanie rzeczywistości transcendentnej: dać
się prowadzić Duchowi.
Reformy, którą należy rozumieć jako jeden z niezbywalnych elementów rozwoju, nie należy podejmować dla samej tylko zmiany. Nie może ona stanowić
skutku oddziaływania aktualnych tendencji czy nowatorskich postulatów. Musi
się natomiast kierować określonymi zasadami i wskazaniami. W historii Kościoła wielokrotnie miały miejsce fałszywe reformy. Przykładem takich błędnych
tez może być nauczanie: marcjonistów, enkratyków czy manichejczyków w II
w., którzy przypisywali negatywną wartość ludzkim narodzinom (antynatalizm);
donatystów w IV w. głoszących rygoryzm moralny i tworzących „Kościół ludzi
doskonałych”; waldensów w XII w. wyrzekających się własności, odrzucających
autorytet papieża i przyjmujących za podstawę wiary tylko Biblię; franciszkanów spirytualnych w XIII w. żądających rygorystycznego zachowania pierwotPor. J. Famerée, True or false reform: what are the criteria? The reflections of Y. Congar,
„Jurist: Studies in Church Order & Ministra” 71(2011) z. 1, s. 7-19.
12
Por. Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, Kraków 2001, s. 241-357.
13
Ponieważ ich omówienie wymaga obszerniejszego studium, nie zostaną one w tym miejscu
szczegółowo przedstawione, lecz odsyłam do mojej książki: Reforma i rozwój Kościoła. Duch Święty i instytucja, Kraków 2012.
11
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nych reguł zakonnych; Jana Wyklifa i ruchu lollardów w XIV w. sprzeciwiających się papieskiej supremacji, postulujących tłumaczenie Pisma Świętego na
język prostego ludu czy też nieuznających substancjalnej obecności Chrystusa
w Wieczerzy Pańskiej; husytów w XV w. wyznających koncyliaryzm i Komunię
św. pod dwiema postaciami14.
Jeśli zatem kościelne zmiany nie mają wywoływać opłakanych skutków
błędnej hermeneutyki prawd Objawienia ani też prowadzić do powstawania
wspólnot schizmatyckich, muszą przestrzegać określonych zasad i wskazań reformatorskich. Reformatorzy nie mogą też nigdy pozbywać się ducha posłuszeństwa wobec swoich prawnie ustanowionych przełożonych. Takie ujęcie reformy i rozwoju kościelnej wspólnoty ostatecznie będzie generować pogłębione
życie wewnętrzne członków tej wspólnoty, prowadząc do mistyki w codzienności. Przypatrzymy się teraz bliższemu rozumieniu tego pojęcia.

3. MISTYKA W CODZIENNOŚCI

Wielu współczesnych chrześcijan czuje się obco w swoim Kościele. Przyczyn z pewnością jest wiele. Jednakże nie wolno przemilczać faktu, że współczesny Kościół przekazuje zbyt mało ze swego przeogromnego mistycznego
skarbu i duchowej tradycji, jakie są w nim zawarte. Kościół jest piękny, jednakże chrześcijanie nie dzielą się tym pięknem. Nie bez przyczyny wielcy fizycy
XX w.: Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger nie zwrócili się
do chrześcijaństwa, lecz do buddyzmu i neohinduizmu, by wyrazić duchowy
wymiar swoich fizycznych odkryć.
Dlaczego tak mało osób wie, że również chrześcijaństwo ma swoją przebogatą mistyczno-duchową kulturę, w niczym nieustępującą naukom Wschodu?
Dlaczego genialni mistycy, którzy ukochali Jezusa ponad wszystko: Jan Tauler,
Mistrz Eckhart, Jan Ruysbroeck, Mikołaj z Kuzy, Henryk Suzo, Teresa z Avili, Jan od Krzyża, Sergiusz z Radoneża, Serafin z Sarowa, Małgorzata Maria
Alacoque, Juliusz Słowacki, Vassula Ryden, Wanda Boniszewska, Faustyna Kowalska, Fulla Stefania Horak, Jan Paweł II, tak bardzo popadli w zapomnienie
w szerokich kręgach chrześcijańskich odbiorców?
W trakcie prywatnego spotkania w Kamieniu Śląskim w lutym 2011 r. abp
Alfons Nossol złożył interesujące świadectwo wielkości i jednocześnie naturalnej łączności Jana Pawła II z Bogiem. Kiedy abp Nossol jako młody ksiądz
rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaczął
Por. A. Dulles, True and false reform, „First Things. The Hedgehog Review. Critical Reflections on Contemporary Culture” 135(2003), s. 14-19.
14
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uczęszczać na wykłady bp. dr. Karola Wojtyły. Zajęcia te były precyzyjne i trudne. Wprawdzie Wojtyła ujmował studentów jako życzliwy i otwarty na rozmowę wykładowca, lecz był dość wymagający. W roku akademickim 1955/1956
ks. Nossol wziął udział w wykładach na temat chrześcijańskiej etyki seksualnej, opartych na systemie Maxa Schelera. Na pierwsze zajęcia przybyły tłumy
– blisko 200 studentów. Kto wówczas mówił o seksualności? Kiedy kończył
się semestr, pozostało tylko 4 studentów pragnących przystąpić do egzaminu,
ponieważ większość słuchaczy odebrała wykłady jako niezrozumiałe i przeintelektualizowane.
Wydelegowano ks. Nossola, aby poprosił wykładowcę o notatki, gdyż bardzo trudno było nadążyć za filozoficznym tokiem myślowym Wojtyły w trakcie
wykładu. Kiedy Nossol przyszedł i poprosił o treść wykładów, bp Wojtyła bez
wahania podał cały plik drobno i skrzętnie zapisanych kartek. Prosił jedynie,
aby ich nie pomieszać. Co się okazało? Biskup Wojtyła nie stosował paginacji arabskiej. Zamiast cyfr na kartkach były litery alfabetu, które układały się
w modlitwę. Pierwsze litery łacińskich modlitw Te Deum laudamus, Magnificat
czy psalmów znaczyły górny margines kartki. W każdym momencie swego życia trwał on w głębokiej jedności z Bogiem. Jego mistycyzm był przy tym tak
naturalny, że prawie nikt go nie dostrzegał15.
Z prawdy o powszechnym powołaniu do świętości, jakie stanowi skutek sakramentu chrztu, wynika, iż wszyscy chrześcijanie są również wezwani do praktykowania mistyki. „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11,
29). Carlo Rocchetta stwierdza, że mistyka to „doświadczalny aspekt świętości”.
Świętość i mistyka są ze sobą blisko związane, wręcz tożsame. Coraz częściej
pojawiają się zatem głosy o powszechnym przeznaczeniu i praktykowaniu mistyki. K. Rahner pisał: „Chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo
go w ogóle nie będzie”.
Należy zauważyć, że Duch Święty wzbudza wciąż nowe formy mistyki, dlatego trzeba być na nie otwartym. Nie wolno uważać form mistyki klasycznej za
jedynie autentyczne i obowiązujące. O wiele bardziej – jak słusznie przestrzega
o. Jerzy Gogola – winno się poszukiwać nowych, współczesnych form mistyki
w codzienności. Oczywiście nie można też dziś uprawiać mistyki, ignorując całe
wcześniejsze dziedzictwo życia mistycznego Kościoła. Niekiedy ludzie, szukając Boga, tak mocno koncentrują się na sposobie, że gubią to, co chcieli znaleźć.
Mistyczny zachwyt Panem Bogiem nie stanowi efektu ludzkiego wysiłku,
lecz jest darem głębszego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem. Duch Święty,
choć różnymi drogami, to jednak wszystkich prowadzi do jedności z Bogiem
w eklezjalnej wspólnocie. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są
rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam
Por. A. Napiórkowski, Kościół dla człowieka. Bł. Jana Pawła Wielkiego mistyka Eklezji,
Kraków 2011, s. 144-145.
15
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Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla
[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu
dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 4-11).
Należy pamiętać, że autentyzm pogłębionego życia wewnętrznego jest weryfikowany przez jego wkład w tworzenie eklezjalności. „Dlatego przygarniajcie
siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga” (Rz 15, 7).
Mistyka nie jest zarezerwowana dla wybranych, lecz stanowi uniwersalne
przeznaczenie wszystkich ochrzczonych, gdyż prowadzi do pełniejszego rozwoju życia chrześcijańskiego, dowartościowując aspekt wolitywny, świadomościowy, emocjonalny, duchowy, doświadczalny. „A tu już nie ma Greka ani Żyda,
obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz
wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus” (Kol 3, 11). Nie wolno redukować
darów Ducha Świętego tylko do rozumu czy sakramentalności. W centrum mistyki chrześcijańskiej stoi zjednoczenie osoby ludzkiej z Trójjedynym Bogiem.
Autentyczna mistyka eklezjalna wyzwala z magii i bierności, prowadzi do dojrzałej miłości w codzienności. Apostoł Paweł zachęca: „I postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani
na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 5, 2).
W chrześcijaństwie potrzeba więcej znaków, gestów, symboli i cielesności.
Tak rozumianą mistykę jako pełniejsze i dojrzalsze przeżywanie wiary należy
bardziej zdecydowanie wprowadzać w osobiste życie oraz we wspólnotową liturgię czy inne formy nabożeństw. Uczniowie zapytali rabbiego, co jest tajemnicą jego mądrości. On im odpowiedział: „Gdy siedzę, to siedzę. Gdy stoję, to
stoję. Gdy idę, to idę”. Uczniowie poczuli się zakłopotani i pomyśleli, że nie
zrozumieli właściwie swego mistrza. Zapytali zatem ponownie: „Rebbe, co jest
tajemnicą twojej mądrości?” On im ponowił odpowiedź: „Gdy siedzę, to siedzę. Gdy stoję, to stoję. Gdy idę, to idę”. Na to jego słuchacze się rozgniewali
i odrzekli: „Rebbe, to, co mówisz, przecież czynimy, lecz daleko nam do twojej
mądrości”. Wówczas rabbi potrząsnął głową i rzekł: „Nie! Gdy siedzicie, to wy
już wstaliście. Gdy stoicie, to już wyruszyliście w drogę. Gdy idziecie, to już
doszliście”. A zatem chodzi o to w naszym chrześcijańskim życiu, by to, co robimy, czynić z pasją.
Chrześcijaństwo jako droga zakłada ciągły rozwój. Drzemią w nas niezwykłe potencjały i duchowe energie, jakie mamy nieustannie uruchamiać. Nie wolno zatrzymać się na praktykowaniu rytuałów, wypełnianiu form czy powielaniu
martwej tradycji. Chrześcijanie w krajach Europy posiadają dziś zniekształcone
pojęcie mistyki. Rozumienie go sprowadzają do treści bigoterii, egzotyki, elitarnej świętości. Akurat mistyka nie ma z tym nic wspólnego. Mistyka to realizacja
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rzeczywistości Bosko-ludzkiej. W doświadczeniu kontemplacyjnym nie chodzi
o usprawiedliwienie ani o wykazanie się dobrymi uczynkami, ani o zaspokojenie naszego „ego”, ani o samourzeczywistnienie16.
Wcale nie jest wymagana wnikliwa obserwacja, by odkryć, że teologia katolicka – zwłaszcza w krajach europejskich – dała się uwieść nadmiernej racjonalizacji, która wynika chociażby z obciążenia prawem rzymskim europejskiej
cywilizacji. A ostatnio dostrzec można tendencje do rejudaizacji – nadmiernego powrotu do judaizmu. Jest to odchodzenie od wolności ducha postulowanej
przez Pawła Apostoła, a czynienie z prawa zasady soteriologicznej. Teologia
nierzadko nie strzeże wystarczająco swojej autonomii i odrębności, lecz próbuje
za wszelką cenę wykazać własną akademickość i realizację naukowych standardów, jakie są właściwe naukom przyrodniczym (science).
Zachodzi tu jednak dość zasadnicze nieporozumienie. Właściwie uprawiana
teologia prowadzi do odkrycia światła, a nie do zachwytu witrażem. Religie są
jak różnokolorowe witraże. Nadają one przechodzącemu przez nie światłu określoną strukturę i barwę. Jeżeli jednak światło nie świeci, pozostają martwe. Dlatego światło jest decydujące. Mistyka chrześcijańska to zanurzenie się w świetle Bożej łaski, a nie koncentracja na religijności. Autor Dziejów Apostolskich
wyznaje: „Gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem
w zachwycenie” (Dz 22, 17). Każda modlitwa stanowi już przecież pewną formę
mistycznego doświadczenia. Co nie znaczy jednak, że Boga można najpełniej
uchwycić poza wszelką formą i strukturą. Światło poznajemy przecież dzięki
przedmiotowi, jaki ono oświeca.
Niemiecki niekonwencjonalny nauczyciel duchowości, Willigis Jäger, porównuje mistyczne złączenie Boga i człowieka do złota i pierścienia. Są to dwie
zupełnie różne rzeczy. Złoto nie jest pierścieniem, a pierścień nie jest złotem.
Jednakże tylko w złotym pierścieniu mogą się wspólnie ukazać. Mogą razem
współistnieć. Złoto potrzebuje formy, a pierścień materiału, by się objawić. Tak
Bóg odsłania się w człowieku. Bóg i człowiek mogą objawić się tylko wspólnie
– w bogoczłowieczeństwie Jezusa Chrystusa17.
Właśnie w tym odchodzącym od nadmiernego instytucjonalizmu Kościele
jawi się przestrzeń do mistyki codzienności, której powszednia praktyka będzie
odsłaniać jego piękno. Współczesny Kościół we wszystkich swoich kategoriach
(Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa, dom Boży, świątynia Ducha Świętego,
sakrament podstawowy, communio) niesie ze sobą niewyczerpany potencjał duchowości, dobra i prawdy. Dlatego praktykowanie owej zwyczajnej drogi mistycznej będzie zmieniało sytuację i kondycję Kościoła.
16
Por. W. Jäger, Fala jest morzem. Rozmowy o duchowości, Warszawa 2008, s. 37-42. Na tym
miejscu chciałbym także podziękować Januszowi Bukowskiemu za nasze rozmowy o chrześcijaństwie i cenne uwagi z jego strony, jakie z pewnością wzbogaciły moje widzenie Kościoła i świata.
17
Por. W. Jäger, Fala…, s. 51-53.
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Mistyka w codzienności nie będzie autentyczna, jeśli jednocześnie nie będzie odwoływała się i realizowała wspomnianych już głównych zasad eklezjalnej reformy: karmienia się słowem Bożym i liturgią, praktykowania miłości
i świadectwa, otwierania się na drugiego człowieka, na innych chrześcijan i inaczej wierzących (antropologiczna, ekumeniczna, międzyreligijna).
Autentyczna mistyka w swojej normalności będzie spełniać wskazania reformy Kościoła, jakie wykreśliła teologia, a mianowicie będzie ona tkwiła w tradycji i równocześnie w nowoczesności oraz będzie ją cechować jedność z całością,
wolność i normy moralne oraz respektowanie rzeczywistości transcendentnej.
Mistycy w codzienności dadzą się prowadzić Duchowi Świętemu.
S łow a klu czo w e: eklezjologia instytucjonalna, reforma, zasady reformy, rozwój, Kościół, mistyka, chrzest.

Mysticism in Everyday Life:
Calling for a Reform and Development of the Church
Su mma r y
This presentation outlines the movement of the contemporary Church away from
the institutional ecclesiology. Within the context of the post-conciliar ecclesiology and
being inspired by the thought of Y. Congar, I have developed 5 principles of reform
(the Word of God and liturgy, love and witness, anthropological, ecumenical, interreligious). I have also submitted a few practical indications of this reform (tradition and
modernity, unity with a whole, freedom and moral standards, respect for the transcendental reality) in order to perform it. The reform of the Church properly understood
becomes her development, which should be seen as a long process, inscribed in the
history of the Church as well as in the life of a believer. In their everyday life today’s
mystics follow this way of the Church’s development and of their own conversion.
Mysticism is not just for those who have been specially elected, but by the grace of
Baptism, every Christian is called to holiness and to the practice of mysticism. Even
not being aware of it, many are practicing it. Thus those principles and indications of
the ecclesial reform also apply to our everyday life of following Christ in his Church.
K eyw ords: institutional ecclesiology, reform, principles of reform, growth, development, the Church, mysticism, baptism.
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Mystik im Alltag.
Postulate für die Reform und die Entwicklung der Kirche
Zusammenfassung
Die folgende Präsentation skizziert die Distanzierung der Kirche von der institutionellen Ekklesiologie. Im Rahmen der nachkonziliaren Ekklesiologie, unter der
Inspiration vom Gedankengut Y. Congars, habe ich fünf Reformprinzipien herausgearbeitet (Wort Gottes und Liturgie, Liebe und Zeugnis, anthropologisches, ökumenisches und interreligiöses Prinzip). Ich habe ebenfalls einige praktische Hinweise für
die Reform formuliert (Tradition und Modernität, Einheit mit dem Ganzen, Freiheit
und moralische Normen, Achtung gegenüber der transzendenten Wirklichkeit), um sie
zu verwirklichen. Die richtig verstandene Reform der Kirche besteht in ihrer Entwicklung, die man als einen immerwährenden Prozess betrachten muss, der ins Leben der
Kirche und des einzelnen Gläubigen integriert ist. Auf diesem Weg der Entwicklung
der Kirche und der eigenen Umkehr schreiten heutige Alltagsmystiker. Denn Mystik
ist nicht nur für Außerwählte. Auf Grund der Taufe ist schon jeder Christ zur Heiligkeit und ihrer einfachen und alltäglichen Verwirklichung berufen. Viele praktizieren
sie, ohne es zu wissen. Es stellt sich heraus, dass sich die Prinzipien und Weisungen
der Kirchenreform auf unsere tägliche Nachfolge Christi in seiner Kirche beziehen.
S chlüs s elw o r te: institutionelle Ekklesiologie, Reform, Prinzipien der Reform,
Entwicklung, Kirche, Mystik, Taufe.
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ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ

Wobec wezwania: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”
(Kpł 19, 2; por. 1 P 1, 16), a jeszcze bardziej względem zalecenia: „Bądźcie
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48) wielu
ludzi wierzących zachowuje specyficzny dystans. Twierdzą oni bowiem, zwykle
patrząc z pokorą na swoje życie i realnie oceniając własne duchowe i moralne
możliwości, że świętość to chyba nie dla nich, i – jakby kapitulując – powtarzają,
że „nikt nie jest doskonały”. Z drugiej strony, często ci sami ludzie z podziwem
myślą o kanonizowanych świętych i odczuwają pragnienie naśladowania ich.
Takie napięcie między tym, kim jestem, a kim chciałbym się stawać, od początku towarzyszy uczniom Jezusa. Doświadcza tego np. św. Piotr, który świadom
swoich słabości, prosi: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”
(Łk 5, 8), a z drugiej strony, przeceniając swoje aktualne możliwości, deklaruje:
„Panie, [...] życie moje oddam za Ciebie” (J 13, 37).
Świadomy tego twórczego duchowego napięcia, Kościół Jezusowy od początku głosi, że powołanie do świętości dotyczy bez wyjątku wszystkich (por. 1 Tes 4,
1-12; 1 P 1, 13-25). Po niemal dwudziestu wiekach Sobór Watykański II nie tylko
o tym przypomniał, ale w szczególny sposób zaakcentował powszechność tego powołania, które można określić jako „zwyczajną świętość”. Dlatego w niniejszym
artykule przywołane zostaną najważniejsze soborowe wskazania na ten temat. Następnie świętość jako dar i zadanie wszystkich chrześcijan będzie przedstawiona
w świetle wybranych wypowiedzi papieży: Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Na koniec zostaną ukazane przykłady ilustrujące prawdę, że powołanie do
świętości można realizować w każdym rodzaju aktywności życiowej.

1. WSKAZANIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Pięćdziesiąta rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II i przeżywany
w związku z nią Rok Wiary uzasadniał potrzebę, by zwrócić uwagę na temat
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powszechnego powołania do świętości, odwołując się do soborowych wypowiedzi. Papież Benedykt XVI wyraźnie zachęcał do podejmowania wysiłku, by
na nowo odczytać i lepiej zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych. Kilka miesięcy po swoim wyborze mówił o tym następująco: „Jeśli go
[sobór] odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może
on być i coraz bardziej stawać się wielką mocą służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”1. Podkreślił to szczególnie w liście Porta fidei ogłaszającym Rok
Wiary, przypominając słowa Jana Pawła II, że teksty soborowe „nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane
i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do
Tradycji Kościoła. [...] Został on [sobór] dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna” (6 I 2001)2.
Podejmując temat świętości, Sobór Watykański II wyraźnie podkreślił trzy
sprawy: powszechność powołania do świętości, istotę świętości, którą jest doskonała miłość, oraz – co szczególnie ważne – możliwość jej realizacji dzięki
łasce udzielanej przez Boga. Uczynił to w sposób syntetyczny przede wszystkim
w piątym rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (nr 3942)3. Już w pierwszym punkcie, który omawia ten temat, czytamy, że „wszyscy
w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem
jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła:
»Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze« (1 Tes 4, 3; por. Ef 1, 4). Ta zaś
świętość Kościoła [...] rozmaicie wyraża się [...] u poszczególnych ludzi, którzy
we właściwym sobie stanie życia dążą do doskonałości miłości, będąc zbudowaniem dla innych”4.
O świętości, do której wzywa sobór, można powiedzieć, że jest „zwyczajna”, ponieważ dotyczy wszystkich bez wyjątku, ale jeszcze bardziej dlatego, że osiąga się ją w zwyczajnej codzienności. W różnych rodzajach życia
chrześcijanie mogą podążać za Chrystusem, który jest ubogi, pokorny i dźwiga krzyż. Wprost wymienieni są biskupi jako pasterze Kościoła, oraz kapłani,
diakoni, ludzie świeccy, którzy całkowicie poświęcili się działalności apostolskiej, a także małżonkowie i rodzice chrześcijańscy. Jednak ostatecznie „wszyscy [...] chrześcijanie będą z dnia na dzień coraz bardziej uświęcać się w waBenedykt XVI, Przemówienie „Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i w sercu” (Watykan, 22 XII 2005), OR 27(2006) nr 2, s. 20.
2
Por. Benedykt XVI, List apostolski „motu proprio” Porta fidei, ogłaszający Rok Wiary (Watykan, 11 X 2011), OR 32(2011) nr 12, s. 5.
3
Powstawanie i znaczenie tego rozdziału ukazał G. Thils, Powszechne powołanie do świętości
w Kościele, „Kolekcja Communio” 10(1995), s. 206-214. O wspólnym wszystkim członkom Kościoła powołaniu dokument ten mówi już w punktach poświęconych katolikom świeckim: „A jeśli
nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, wszyscy jednak powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości Pańskiej (por. 2 P 1, 1)” (KK 32).
4
KK 39.
1
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runkach swego życia, pośród swych obowiązków czy okoliczności życia, [...]
ujawniając także w służbie doczesnej przed wszystkimi tę miłość, którą Bóg
świat umiłował”5.
Wskazaniu, że istotą świętości jest miłość posunięta aż do całkowitego
ofiarowania siebie, a więc na wzór miłości Chrystusa (por. J 15, 13; 1 J 3,
16), towarzyszy wyraźne podkreślenie, że wezwanie poprzedza dar – możliwość wykonania polecenia: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Jezus bowiem jest nie tylko osobowym
wzorem i nauczycielem wszelkiej doskonałości, ale nade wszystko sprawcą
i dokonawcą wszelkiej świętości życia. „Na wszystkich bowiem zesłał Ducha
Świętego, który miał ich wewnętrznie pobudzić, aby miłowali Boga z całego
serca, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkiej siły swojej (por. Mt 12, 30)
i aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus ich umiłował (por. J 13, 34;
15, 12)”6. To miłość rozlana w sercach wiernych przez Ducha Świętego (por.
Rz 5, 5) stanowi pierwszy i najbardziej potrzebny dar, gdyż to ona „kieruje
wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i do celu prowadzi. Stąd też miłość zarówno do Boga, jak i do bliźniego jest znamieniem prawdziwego ucznia
Chrystusowego”7.
Jedna z dróg do osiągnięcia świętości wskazana przez sobór polega na praktykowaniu rad ewangelicznych. Liczni chrześcijanie, pobudzeni przez Ducha
Świętego, w ten właśnie sposób – zarówno prywatnie, jak i w stanie zatwierdzonym przez Kościół – dają świadectwo i przykład świętości8. Szczególne znaczenie w świecie naznaczonym żądzą posiadania i duchem konsumpcji posiada
ewangeliczne ubóstwo. „Niechaj tedy wszyscy starają się należycie kierować
swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości, zgodnie z upomnieniem Apostoła: »Którzy używają
tego świata, niech nie zatrzymują się w nim: przemija bowiem postać tego świata« (por. 1 Kor 7, 31)”9.

5
KK 41; por. KK 11. Natomiast szczegółowe wskazania dotyczące świętości w poszczególnych stanach życia zawierają dokumenty im dedykowane, m.in. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis,
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis oraz w odniesieniu do laikatu
szczególnie Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
6
KK 40. W wielu innych miejscach sobór podkreśla, że świętość zdobywana jest dzięki łasce,
a wierni wyposażeni są w liczne i potężne środki zbawienia (por. np. KK 11, 48); por. A. M. Sicari,
Powołanie ludzkiej osoby i jej droga do świętości, w: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy,
red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań 2004, s. 153-155.
7
KK 42.
8
Por. KK 39.
9
KK 42.
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2. ZACHĘTY WSPÓŁCZESNYCH PAPIEŻY

Do soborowego nauczania na temat świętości konsekwentnie odwołują się
kolejni papieże. Warto krótko przypomnieć, co Paweł VI – jeszcze w trakcie
trwania obrad soboru – mówił o znaczeniu i prawdziwym sensie wezwania
„Bądźcie świętymi w całym waszym postępowaniu” (1 P 1, 15). Podczas jednej
z audiencji generalnych stwierdził, iż wezwanie do świętości stanowi najprostszą i najbardziej wzniosłą syntezę duszpasterskiego nauczania. Jawi się ono jako
teoretyczny wniosek, a jednocześnie praktyczna zasada dotycząca zastosowania
Ewangelii w życiu chrześcijanina. Dla kogoś, kto naprawdę chce słuchać i wiernie iść za wezwaniem Ewangelii i na jej gruncie zbudować własną koncepcję
życia oraz pragnie w centrum swego postępowania postawić więź z Panem Bogiem, wezwanie do świętości stanie się bezwzględnym wymaganiem, sprawą
naglącą i jednocześnie zawsze możliwą10.
Ojciec Święty podkreślił, że wezwanie do świętości pozostaje zawsze aktualne i ma charakter powszechny. „Świętość nie jest sprawą paru uprzywilejowanych osób ani też rzeczą dobrą dla chrześcijan czasów minionych. Jest
ona zawsze »modna«, to znaczy że stanowi ona zawsze jakiś aktualny program
angażujący każdego, kto mieni się uczniem Chrystusowym”11. Wezwanie do
świętości staje się szczególnie ważne w kontekście dokonujących się głębokich
przemian społeczno-kulturowych, m.in. kwestionowania tradycyjnych zasad
religijno-moralnych porządkujących życie wiernych. Dlatego papież przestrzegał przed fałszywym pojmowaniem odnowy zamierzonej przez sobór, przed duchem krytyki, a nawet buntu, który przedmiotem kultu czyni człowieka. Przyjmując jedynie naturalistyczne kryteria, pozbawia sumienie światła moralnych
przykazań, zmienia pojęcie grzechu, a także atakuje posłuszeństwo, przecząc
jego istotnej funkcji w życiu wspólnoty kościelnej12.
Nietrudno jest zauważyć aktualność papieskich uwag i wskazań. Choć minęło prawie pół wieku od ich wypowiedzenia, można nimi opisać także obecną
sytuację uczniów Jezusa dążących do świętości. „W działalności, w myśleniu,
w rozrywkach przyjmuje się takie formy i upodobania, które z chrześcijanina
czynią już nie mężnego i surowego ucznia Jezusa Chrystusa, ale kogoś, kto
w jakiś stadny sposób naśladuje potoczną mentalność i modę; kogoś, kto jest
przyjacielem świata, tego świata, który przecież powołany jest do przyjęcia
chrześcijańskiej koncepcji życia; a tymczasem temu światu udało się omotać
chrześcijanina swym urokiem i poddać pod jarzmo swojej wymagającej i zmien10
Por. Paweł VI, Katecheza „Święci, których Kościół i świat potrzebują” (Watykan, 7 VII
1965), w: Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, tłum. L. Paluch, red. J. Żukowicz, Kraków 1970,
s. 199-200.
11
Paweł VI, Katecheza „Święci…, s. 200.
12
Por. Paweł VI, Katecheza „Święci…, s. 201.
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nej myśli. Na pewno nie tak pojmować powinniśmy aggiornamento, do którego
wzywa nas sobór. To aggiornamento nie ma na celu osłabienia moralnego hartu
współczesnego katolika, ale pomnożenie jego sił, uczynienie go bardziej świadomym i bardziej aktywnym wobec postawionych mu zadań przez autentyczną
koncepcję życia chrześcijańskiego, do czego zachęca nas i wzywa Nauczycielski Urząd Kościoła”13.
Wskazując na nauczenie Soboru Watykańskiego II, Paweł IV przypominał
pielgrzymom, że świętość nie jest dla wybranych, „dla tych bardzo pobożnych
wiernych, tych gorliwych, tych bardzo dobrych. [...] Świętość jest dla wszystkich, wielkich i małych, dla mężczyzn i dla kobiet; jest ona zaofiarowana jako
rzecz możliwa, a nawet jako obowiązek. Świętość – a mówimy to z zachwytem i radością – jest dla wszystkich!”14. By ją osiągnąć, trzeba zarówno łaski
Bożej, jak i dobrej woli człowieka; trzeba jednoczyć się z Bogiem poprzez
miłość. W tym znaczeniu świętość jest jedna i wspólna wszystkim. Natomiast
w życiu konkretnych ludzi urzeczywistnia się ona w różny sposób i w różnej
mierze. „Każdy rodzaj życia posiada swoje szczególne cnoty. Każda osoba [...]
ma sobie właściwy sposób realizacji świętości według właściwych sytuacji
i obowiązków”15. Stąd w papieskim nauczaniu na temat świętości adresatami
pouczeń byli w szczególności małżonkowie i rodzice16 oraz kapłani17.
Błogosławiony Jan Paweł II, czynny i twórczy uczestnik soboru, jako papież wcielał w życie jego myśl i sugestie dotyczące powszechnego wezwania
do świętości. Podkreślić należy, że nie tylko uczynił je tematem licznych wypowiedzi, ale nade wszystko zilustrował wielką liczbą osób kanonizowanych
i beatyfikowanych podczas prawie 27-letniego pontyfikatu18. W ten sposób
podkreślił, że świętość w Kościele to rzeczywiście powszechne i podstawowe
powołanie. Jego pierwszorzędnym adresatem – co szczególnie zaakcentował
Paweł VI, Katecheza „Święci…, s. 201.
Paweł VI, Katecheza „Wszyscy bądźcie świętymi” (Watykan, 16 III 1966), w: Paweł VI,
Trwajcie mocni…, s. 202.
15
Paweł VI, Katecheza „Wszyscy bądźcie…, s. 203-204; por. Paweł VI, Przemówienie „Istota
przemian i odnowy Kościoła” (Watykan, 15 I 1969), w: Będziecie mi świadkami. Paweł VI przemawia do ludzi świeckich, red. E. Weron, Poznań-Warszawa 1975, s. 184-185.
16
Por. Paweł VI, Przemówienie „Małżeństwo szkołą świętości” (Watykan, 4 V 1970), w: Będziecie mi świadkami…, s. 251-262.
17
Por. Paweł VI, Przemówienie „Kapłan dzisiejszy” (Watykan, 17 II 1972), w: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj. Wybór przemówień, red. E. Weron, Poznań-Warszawa 1978, s. 105-116; Dokument
III Synodu biskupów De sacerdotio ministeriali (1971), w szczególności cz. 2: Wskazania dotyczące życia i służby kapłańskiej; w: Paweł VI, Kapłaństwo…, s. 253-263.
18
Por. E. Nowak, „Świętymi bądźcie”, OR 23(2002) nr 10-11, s. 58-62; L. Balter, Powszechne powołanie do świętości, „Communio” 23(2003) nr 2, s. 14-15. Rodzimy aspekt kanonizacyjnej
aktywności papieża ukazują materiały Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku.
Modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Paweł II polskich świętych i błogosławionych,
red. J. Marecki, K. Panuś, Kraków 2005.
13
14
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w Adhortacji o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie Christifideles laici – jest laikat. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II,
ukazał świecki stan wiernych jako miejsce, w którym Bóg powołuje ich do
świętości w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego19. To „powołanie do świętości, czyli doskonałości w miłości [...], nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła. [...] wyrasta z chrztu i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii”20.
Chrześcijanie są zobowiązani ukazywać świętość we wszystkich swoich działaniach, czyli żyć, „jak przystoi świętym” (Ef 5, 3), ponieważ już przyoblekli się
w Chrystusa (por. Ga 3, 27) i zostali umocnieni Jego Duchem (por. 1 Kor 12,
13). Dlatego mogą żyć według Ducha i wydawać owoce uświęcenia (por. Rz 6,
22; Ga 5, 22). W tym objawia się radykalna nowość, która charakteryzuje życie
każdego ochrzczonego21.
Wskazując na konsekwencje owej chrześcijańskiej nowości, bł. Jan Paweł II
stwierdził, że „powołanie do świętości ludzie świeccy muszą rozumieć i przeżywać nie tyle jako wymóg i kategoryczny obowiązek, ile raczej jako czytelny
znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do swojego świętego życia.
W takim rozumieniu powołanie to jest istotnym i nieodłącznym składnikiem nowego życia otrzymanego wraz z chrztem, a więc konstytutywnym elementem ich
godności. Równocześnie powołanie do świętości jest głęboko związane z misją
i odpowiedzialnością powierzoną świeckim w Kościele i w świecie”22.
Dlatego ogromne znaczenie ma spójność życia wiernych świeckich, którzy
„winni dążyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Stąd w odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać się do Boga, spełniać Jego wolę i służyć
innym ludziom, prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie”23. Można powiedzieć, że w nauczaniu bł. Jana Pawła II na temat laikatu „zwyczajna
świętość” znajduje głębokie, wieloaspektowe uzasadnienie. Papież wielokrotnie
przypominał je w czasie ceremonii kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, podczas liturgicznych wspomnień świętych, a szczególnie w uroczystość Wszyst-

Por. ChL 15; KK 31, 32.
ChL 16; por. KK 39-42.
21
Por. ChL 16. „Nie będzie przesadą twierdzenie, że celem całej egzystencji świeckiego katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z chrztu, sakramentu
wiary, po to, ażeby móc wypełniać swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem” (tamże, nr 10). Por. J. Dyduch, Kim jest wierny świecki?, „Ateneum Kapłańskie” 114(1982)
z. 3, s. 368-370.
22
ChL 17.
23
ChL 17; por. Jan Paweł II, Katecheza „Powołanie świeckich do świętości” (Watykan, 24 XI
1993), OR 15(1994) nr 1, s. 46-47; E. Weron, Duchowość i formacja ludzi świeckich, „Ateneum
Kapłańskie” 114(1982) z. 3, s. 419-422.
19
20
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kich Świętych, wskazując na drogę błogosławieństw, którą we właściwy sobie
sposób może podążać każdy wierzący24.
Papież Benedykt XVI postępował drogą wskazaną przez swego poprzednika. Podczas kolejnych kanonizacji podkreślał, że istotą świętości jest miłość
Boża, która przemienia ludzi i naznacza całe ich życie. Święci – w odmiennych
sytuacjach i obdarzeni różnymi charyzmatami – całym sercem miłowali Boga,
a bliźnich jak siebie samych i w ten sposób stawali się wzorem dla wierzących
(por. 1 Tes 1, 7). Swoim życiem ukazywali, że gdy przeniknięty miłością Chrystusa człowiek czyni z siebie dar dla drugiego, to nie tylko niczego nie traci, ale
właśnie wówczas odnajduje prawdziwe szczęście25.
Ojciec Święty Benedykt XVI, podobnie jak bł. Jan Paweł II, wykorzystywał
uroczystość Wszystkich Świętych, by wskazać na powszechny charakter powołania do świętości i zwyczajność dróg, na których można ją osiągnąć26. Zachęcając do podnoszenia wzroku ku niebu i rozważania pełni Boskiego życia, które
ma być udziałem wierzących (por. 1 J 3, 2), wskazywał, że świętość – bycie wizerunkiem Chrystusa stanowi cel chrześcijańskiego życia. Podkreślał przy tym,
że konsekwentne dążenie do celu bynajmniej nie kłóci się z aktywną obecnością
w zwyczajnej codzienności. „W przypadku świętych jest jasne: kto zmierza ku
Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski”27.
Szczególną okazją do ukazywania dróg wiodących do świętości był cykl
katechez poświęcony wielkim postaciom Kościoła. Benedykt XVI wygłaszał
je podczas środowych audiencji generalnych przez dwa lata (od lutego 2009
do kwietnia 2011 roku). Na zakończenie tego cyklu po raz kolejny podkreślił,
że świętość, zanim stanie się zadaniem, jest najpierw darem, owocem nowego
życia w Chrystusie, do którego ludzie zostali wybrani przez Boga jeszcze przed
założeniem świata (por. Ef 1, 4). „Świętość, pełnia chrześcijańskiego życia, nie
polega na dokonywaniu nadzwyczajnych czynów, ale na zjednoczeniu z Chry24
Por. Jan Paweł II, Homilia „Razem z naszymi zmarłymi żywimy nadzieję życia wiecznego”
(Rzym, 1 XI 1979), w: Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 2: 1979 (lipiec-grudzień), red. E. Weron,
A. Jaroch, Poznań 1992, s. 492; Jan Paweł II, Przemówienie „Wszyscy Święci” (Watykan, 1 XI
1991), OR 12(1991) nr 12, s. 46-47; Jan Paweł II, Homilia „Żyją w Bogu Jego życiem” (Rzym,
1 XI 1992), OR 14(1991) nr 1, s. 41; Jan Paweł II, Przemówienie „Światu potrzeba wiosny świętości” (Watykan, 1 XI 1992), OR 14(1991) nr 1, s. 54; Jan Paweł II, Powołani do świętości (Watykan,
1 XI 1993), OR 15(1994) nr 1, s. 50; Jan Paweł II, Przemówienie „Są dla nas wzorem żywej wiary”
(Watykan, 1 XI 1998), OR 20(1999) nr 1, s. 55.
25
Por. Benedykt XVI, Homilia „Święci zwiastują Bożą miłość” (Watykan, 23 X 2011), OR
33(2012) nr 1, s. 33.
26
Por. Benedykt XVI, Przemówienie „W ogrodzie świata rzesze świętych” (Watykan, 1 XI
2008), OR 30(2009) nr 1, s. 54-55; Benedykt XVI, Przemówienie „Świętość jest powołaniem każdej
osoby” (Watykan, 1 XI 2011), OR 33(2012) nr 1, s. 52.
27
Benedykt XVI, Świętość jest celem życia chrześcijańskiego (Watykan, 1 XI 2010), OR
31(2010) nr 12, s. 53; por. DCE 42; Benedykt XVI, Przemówienie „Świętość jest zadaniem każdego
człowieka” (Watykan, 1 XI 2007), OR 29(2008) nr 1, s. 57.
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stusem, na życiu Jego tajemnicami, na przyswajaniu sobie Jego sposobu postępowania, Jego myśli, Jego zachowań. Miarą świętości jest to, jak wiele jest
w naszym życiu z Chrystusa oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy
nasze życie na podobieństwo Jego życia”28.
Benedykt XVI w osobisty sposób wskazał na dostępną wszystkim i faktycznie powszechną „zwyczajną świętość”: „Muszę przyznać, że również z punktu widzenia mojej osobistej wiary wielu świętych, nie wszyscy, to prawdziwe
gwiazdy na firmamencie historii. Pragnę dodać również, że dla mnie »drogowskazami« są nie tylko pewni wielcy święci, których kocham i dobrze znam,
ale także prości święci, czyli dobrzy ludzie, których spotykam w moim życiu,
a którzy nigdy nie zostaną kanonizowani. To ludzie, że tak powiem, zwyczajni,
nieodznaczający się na pozór heroizmem, ale w ich codziennej dobroci dostrzegam prawdę wiary. Owa dobroć, do której dojrzewali w wierze Kościoła, jest dla
mnie najpewniejszą obroną chrześcijaństwa i wskazówką, gdzie leży prawda”29.
Dlatego Benedykt XVI zachęcał, by nie lękać się mierzyć wysoko, ku wyżynom
Boga, który nie wymaga od człowieka zbyt wiele, lecz właśnie w zwyczajnej
codzienności prowadzi go swoim słowem. Nawet gdy człowiek czuje się ubogi,
niegodny i grzeszny, Bóg przemieni go na podobieństwo swojej miłości30.

3. PRZYKŁADY ZWYCZAJNEJ ŚWIĘTOŚCI

Mając na uwadze zarysowane wyżej nauczanie Kościoła, warto wskazać na
kilka przykładów ilustrujących, że każdy rodzaj życia i aktywności może stać
się przestrzenią realizacji powszechnego powołania do świętości. Trzeba przy
tym zauważyć, że zwyczajna świętość będzie zawsze formą pozytywnej reakcji
i odpowiedzią uczniów Jezusa na znaki czasu, w którym żyją. Do takiego rozeznawania aktualnej sytuacji wzywał Sobór Watykański II31.
Wśród tych znaków można obecnie wskazać na zmieniający się stosunek
człowieka do obiektywnej prawdy, do życia ludzkiego jako wartości fundamentalnej, do miłości małżeńskiej, która w istocie jest wierna i wyłączna, a także
do służby jako formy miłości na co dzień. W tym kontekście można spotkać
zwyczajnych świętych wśród miłośników prawdy poszukiwanej na drogach rozumu i wiary, przekonanych o jej wyzwalającej sile i ostatecznym zwycięstwie.
Dlatego trzeba wskazać na tak bliskie sercu bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI
28
Benedykt XVI, Katecheza „Wszyscy święci Papieża” (Watykan, 13 IV 2011), OR 32(2011)
nr 6, s. 55.
29
Benedykt XVI, Katecheza „Wszyscy…, s. 56.
30
Por. Benedykt XVI, Katecheza „Wszyscy…, s. 56.
31
Por. KDK 4, 11; DK 9.
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środowiska akademickie jako szczególnie uprzywilejowane w naśladowaniu Jezusa, który narodził się, by dać świadectwo prawdzie (por. J 18, 37). Ponieważ
współczesną kulturę charakteryzuje – jak to określał bł. Jan Paweł II – „kryzys
prawdy” lub – co podkreślał Benedykt XVI – wręcz „dyktatura relatywizmu”,
zwyczajni święci to ci, którzy mają odwagę iść pod prąd tych modnych nurtów.
Zwyczajni święci nie poddają się propozycjom, niekiedy bardzo sugestywnym, by realizować życiowe plany i osiągać sukcesy, używając przemocy,
a przyjemność – szczególnie w dziedzinie seksualnej – traktować jako cel sam
w sobie. Wybierają radość życia w czystości serca, rozumianej szeroko w duchu
Ewangelii: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
(Mt 5, 8). Niektórzy z nich idą drogą tego błogosławieństwa już w dzieciństwie
i młodości, naśladując przykład młodych świętych: św. Marii Goretti (18901902) lub bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914). Końcowym akcentem życia obu
tych młodych kobiet, przenikniętego wiarą i miłością do Boga i ludzi, była odważna obrona dziewczęcej godności i zdecydowany sprzeciw wobec przemocy
w sferze seksualnej. Młodych kandydatów na świętych, którym imponuje taka
postawa, gromadzi m.in. Ruch Czystych Serc32.
Najbardziej powszechną i wyraźnie dowartościowaną przez bł. Jana Pawła II drogą zwyczajnej świętości jest życie małżeńskie i rodzinne. Papież
wielokrotnie przypominał o tym w Roku Rodziny, a przy okazji beatyfikacji
pięciorga nowych błogosławionych podkreślił, że Kościół potrzebuje świętych
rodzin, które prowadząc normalne, zwykłe życie, są prawdziwymi „Kościołami
domowymi”. To właśnie w takich rodzinach „kiełkują ziarna najbardziej heroicznej świętości. Pan Bóg może oczywiście powołać świętych także w trudniejszych okolicznościach, ale doświadczenie poucza nas, że zazwyczaj pierwszym
środowiskiem dojrzewania świętości jest rodzina. Wszyscy nowi błogosławieni
pochodzą z prostych, pobożnych rodzin”33. Dlatego z myślą o Wielkim Jubileuszu Roku 2000 wyraził pragnienie, by świadectwo życia takich rodzin zostało
szeroko rozpowszechnione34.
Beatyfikując dwoje małżonków: Alojzego i Marię Beltrame Quattrocchich,
podkreślił, że „przeżywali [oni] swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Wśród radości i trosk normalnej rodziny potrafili wieść życie o niezwykłym
bogactwie ducha. Jego ośrodkiem była codzienna Eucharystia, z którą łączyło
się dziecięce oddanie Najświętszej Maryi Pannie, wzywanej w modlitwie różańPor. http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas.html
Jan Paweł II, Przemówienie „Powołani do świętości” (Watykan, 20 XI 1994), OR 16(1995)
nr 2, s. 40-41.
34
„Należy popierać uznanie heroiczności cnót zwłaszcza świątobliwych wiernych świeckich,
którzy realizowali swe powołanie chrześcijańskie w małżeństwie. Żywiąc przeświadczenie, że
w rzeczywistości nie brak owoców świętości również w tym stanie, czujemy potrzebę znalezienia
odpowiednich sposobów, ażeby świętość ta była przez Kościół stwierdzana i stawiana za wzór dla
innych chrześcijańskich małżonków”. NMI 37.
32
33
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cowej odmawianej co wieczór. Szukali też rad u światłych kierowników duchowych. Dzięki temu potrafili towarzyszyć dzieciom w wyborze powołania”35. Takie wymowne świadectwo pięknej, wspólnej drogi do świętości jest niezwykle
ważne nie tylko z punktu widzenia Kościoła, ale także społeczeństwa, szczególnie w obliczu współczesnych zagrożeń, takich, jak promocja stylu życia cechującego się niewiernością i egoistycznym poszukiwaniem szczęścia w kolejnych
związkach czy też próby prawnego sankcjonowania redefinicji małżeństwa i rodziny36.
Jedną z dziedzin, która wręcz obfituje w zwyczajnych świętych, jest obrona
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dramatyczne zmagania na
tym polu, których arenę stanowi współczesny świat, bł. Jan Paweł II określał
jako walkę „kultury życia” z „kulturą śmierci”37. Do udziału w tej walce i odważnego stawania po stronie życia wezwani są nie tylko uczniowie Chrystusa,
ale wszyscy ludzie dobrej woli. Życie ludzkie nie jest przecież wartością konfesyjną, uzależnioną od wiary lub niewiary człowieka38. W szczególności jednak
kobieta, jako obdarzona misją macierzyńską, jawi się jako powołana, by „pojednać człowieka z życiem” i ukształtować nową kulturę sprzyjającą życiu39.
Przykładem takiej kobiety, która odważnie służyła ludzkiemu życiu jako
żona i matka, ratowała je jako lekarz i nie zawahała się poświęcić własnego
życia dla ocalenia mającego urodzić się dziecka, jest św. Joanna Beretta Molla
(1922-1962). Gdy oczekiwała na swoje czwarte dziecko, będąc w drugim miesiącu ciąży, okazało się, że życiu jej i jej dziecka zagraża rozwijający się duży
włókniak. Jako lekarz była świadoma niebezpieczeństwa, ale nie zgodziła się
na aborcję, by ratować własne życie: „Zabicie płodu jest grzechem. [...] Jeśli
musicie wybierać między moim życiem i życiem tego dziecka, wybierzcie jego
życie. Taka jest moja wola”40. Zgodziła się na operację, jednak pod warunkiem,
że nie zaszkodzi ona dziecku. Urodziła córkę, ale niestety po ośmiu dniach sama
zmarła41.
Jan Paweł II, Homilia „Przeżywali zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny” (Watykan, 21
X 2001), OR 23(2002) nr 1, s. 51.
36
Por. L. Grygiel, Świętość dwojga. Pierwsza błogosławiona para małżeńska, Warszawa 2002;
Z. Nosowski, Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa 2004.
37
Por. EV 21, 28, 50, 87, 95, 100.
38
„Zjawiskiem szczególnie ważnym jest ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie
i coraz szerszy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dialogowi – między wierzącymi i niewierzącymi,
a także między wyznawcami różnych religii – o podstawowych problemach etycznych związanych
z ludzkim życiem. [...] stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem,
między śmiercią i życiem, między »kulturą śmierci« i »kulturą życia«. Jesteśmy nie tylko świadkami,
ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy
uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia” (EV 27-28).
39
Por. EV 99; Orędzie Soboru Watykańskiego II do kobiet (8 XII 1965).
40
Bł. Joanna Beretta Molla, OR 15(1994) nr 6-7, s. 41.
41
Por. C. Drążek, Umiłowała do końca, OR 25(2004) nr 7-8, s. 14.
35
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Beatyfikując Joannę Barettę Mollę w 1994 r., bł. Jan Paweł II mówił, że
w ten sposób oddaje „hołd tym wszystkim heroicznym matkom, które bez reszty
poświęcają się swoim rodzinom; które cierpią, wydając dzieci na świat, a potem
gotowe są podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom
przekazać wszystko, co mają najlepszego. Macierzyństwo może być źródłem
wielkiej radości, ale może także stać się źródłem cierpień, a niekiedy wielkich
zawodów. Wówczas miłość staje się próbą, czasem heroiczną, która wiele kosztuje macierzyńskie serce kobiety”42.
Przykładem takiej kobiety była znana polska siatkarka, dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy – Agata Mróz-Olszewska (1982-2008). Przez wiele
lat zmagała się z chorobą i ostatecznie z jej powodu musiała zaniechać dalszej
kariery sportowej. Nigdy jednak nie rezygnowała z marzeń i swoich planów
życiowych. Wyszła za mąż, a gdy spodziewała się dziecka, wspólnie z mężem
podjęła decyzję, że odłoży niezbędną dla ratowania własnego życia chemioterapię. Nie chciała zaszkodzić dziecku, które szczęśliwie urodziła. Wprawdzie
krótko po tym zmarła, ale pozostając wierna swoim przekonaniom i odważnie
stając po stronie rodzącego się życia, odniosła zwycięstwo, które pozostaje ciągle inspirującym i przynoszącym owoce świadectwem43.
Podkreślić należy, że w przypadku popularnej sportsmenki, jak i wielu innych kobiet, wybór życia dziecka nie był bynajmniej decyzją o rezygnacji z ratowania własnego życia czy też z korzystania z osiągnięć współczesnej medycyny. Ta bowiem, jak się okazuje, potrafi przyjść z pomocą kobietom, które
zdecydowanie sprzeciwiają się aborcyjnym propozycjom. Liczne przykłady doskonale ilustrują, że współczesna wiedza medyczna i bezwzględny szacunek dla
każdego życia ludzkiego mogą skutecznie iść ze sobą w parze44.
Jan Paweł II, Homilia „Zawierzyli Bogu i Jego miłości” (Watykan, 24 IV 1994), OR
15(1994) nr 6-7, s. 38. Podczas kanonizacji w 2004 r. podkreślił, że św. Joanna była „zwykłym, ale
jakże wymownym świadkiem Bożej miłości. [...] Naśladując Chrystusa, który »umiłowawszy swoich [...] do końca ich umiłował« (J 13, 1), ta święta matka rodziny w sposób heroiczny dochowała
wierności zobowiązaniom podjętym w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa. Najwyższa ofiara,
którą uwieńczyła swe życie, świadczy o tym, że tylko wtedy człowiek może się zrealizować, gdy
ma odwagę całkowicie poświęcić się Bogu i braciom. Oby nasza epoka, dzięki przykładowi Joanny
Beretty Molli, mogła odkryć prawdziwe, czyste i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeżywanej
jako odpowiedź na Boże powołanie!”. Jan Paweł II, Homilia „Świadkowie pokoju Chrystusa wśród
ludzi” (Watykan, 16 V 2004), OR 25(2004) nr 7-8, s. 9.
43
W 2010 roku powstała fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej, której celem jest
popularyzacja wiedzy dotyczącej krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego
oraz promocja postaw wrażliwości i bezinteresownej pomocy bliźniemu. Por. http://www.kroplazycia.pl/fundacja/o-fundacji
44
Rodzime przykłady umiejętnego prowadzenia ciąż i stosowania chemioterapii uwieńczone
szczęśliwymi narodzinami dziecka ukazane zostały m.in. w filmie dokumentalnym Magda, miłość
i rak, Polska 2009, oraz w programie z cyklu Tomasz Lis na żywo emitowanym 18 X 2010, którego
gośćmi byli: Magdalena Prokopowicz (mama 3,5-letniego Leonka), Milena Szczepanek i jej 7-letni
42
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Na zakończenia trzeba raz jeszcze podkreślić, że od czasu Soboru Watykańskiego II w Kościele mocno akcentowane jest powszechne powołanie do świętości. Kolejni papieże na różne sposoby uzasadniają, że dzięki uprzedzającej łasce
Bożej świętość stanowi zadanie i cel możliwy do osiągnięcia przez wszystkich
ludzi. W ich nauczaniu, ilustrowanym licznymi beatyfikacjami i kanonizacjami,
doskonała miłość, czy – jak mówił bł. Jan Paweł II – „wysoka miara” zwyczajnego życia chrześcijańskiego ukazuje się jako „zwyczajna świętość”. I właśnie
w takiej postaci, jak pokazują liczne przykłady owych zwykłych świętych, staje
się ona nie tylko atrakcyjna, ale faktycznie możliwa.
S łow a klu czo w e: zwyczajna świętość, powołanie, znaki czasu.

Ordinary Holiness
Su mma r y
The topic of this paper is the universal call to holiness with reference to the notion
of „ordinary holiness”. The contemporary teaching of the Catholic Church, particularly since Vatican II, has underlined that holiness is both a gift and a task for all Christians. It is illustrated with several papal pronouncements by Paul VI, John Paul II and
Benedict XVI. Finally the paper points out to some examples which confirm that any
activity in life is appropriate for fulfilling the call to holiness. It is also noticed that
ordinary holiness is a positive reaction and response of Christ’s disciples to the signs
of the time they face. Some of those signs of the time are nowadays: man’s changing
attitude to the truth, to human life as a fundamental value, to conjugal love which is in
its essence faithful and exclusive, as well as to service as a form of daily love.
K eyw ords: ordinary holiness, vocation, signs of the time.

Alltägliche Heiligkeit
Zusammenfassung
Der Verfasser verweist auf den allumfassenden Charakter der Berufung zur Heiligkeit, indem er auf die Kategorie „alltägliche Heiligkeit“ zurückgreift. Herbeigerufen werden dabei die Verlautbarungen des Lehramtes der katholischen Kirche, die
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil betont, dass die Heiligkeit sowohl eine Gabe,
wie auch eine Aufgabe ist. Die Analysen werden durch Texte der Päpste: Paul VI,
syn Filip oraz doktor Jerzy Giermek z Centrum Onkologii w Warszawie, który leczył obie panie.
Program ten zachęcił do odważnej walki o życie swoje i dziecka Iwonę Rudz, która znalazła się
w podobnej sytuacji (jej historię ukazał kolejny program, emitowany 16 V 2011).
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Johannes Paul II und Benedikt XVI illustriert. Schließlich werden einige Beispiele
aufgeführt, die bestätigen, dass jede Art der alltäglichen Tätigkeit einen Raum für die
Realisierung der Berufung zur Heiligkeit bilden kann. Es wird dabei vermerkt, dass
die alltägliche Heiligkeit immer schon eine positive Reaktion und Antwort der Jünger
Jesu auf die Zeichen der Zeiten ist, in denen sie leben. Unter diesen Zeitzeichen kann
man heute die veränderte Einstellung zur Wahrheit und zum menschlichen Leben als
einem fundamentale Wert, zur ehelichen Liebe, die in ihrem Wesen ausschliesslich
treu ist, wie auch zum Dienst als einer Form der Liebe im Alltag erkennen.
S chlüs s elw o r te: alltägliche Heiligkeit, Berufung, Zeichen der Zeit.
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W trzytomowej pracy Dzieje teologii katolickiej w Polsce1, obok studiów
zajmujących się innymi obszarami teologii pomieszczono również trzy artykuły
poświęcone hagiografii w Polsce, przy czym zajęły się one kolejno hagiografią
średniowieczną2, nowożytną3 i w XIX-XX w.4. Opracowania te miały na celu
ukazanie dróg rozwoju polskiego piśmiennictwa hagiograficznego, postrzeganego nie tylko w aspekcie pobożnościowym i budującym, ale jako specyficznego
rodzaju piśmiennictwa historycznego, należącego do biografistyki, choć poddanego ówczesnym konwencjom i mającego za przedmiot biografie szczególnego
rodzaju5.
W niniejszym artykule nie zamierzamy kreślić dziejów i rozwoju polskiej
hagiografii. Uczyniła to s. Aleksandra Witkowska, dając syntetyczny, ale kompetentny i wyczerpujący przegląd polskiej hagiografii w ciągu wieków6. Spróbujemy natomiast wskazać na najnowsze dokonania. W ostatnich latach miały
miejsce dość liczne beatyfikacje i kanonizacje Polaków. W związku z tym napisane zostały życiorysy osób wyniesionych na ołtarze, poczynając od opracowań
ściśle naukowych, aż po popularne i niewielkie objętościowo biografie, mające
zapoznać czytelnika z podstawowymi datami z życia świętego czy błogosławionego i ukazać zasadnicze rysy jego drogi duchowej. Ta literatura również nie
1
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1: Średniowiecze, Lublin 1974,
t. 2 (cz. 1-2): Od odrodzenia do oświecenia, Lublin 1975, t. 3 (cz. 1-2): Wiek XIX i XX, Lublin 19761977.
2
A. Witkowska, Hagiografia, w: Dzieje teologii…, t. 1, s. 337-357.
3
U. Borkowska, Hagiografia polska (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii…, t. 2, cz. 1, s. 471503.
4
Dzieje teologii…, t. 3, cz. 2, s. 7-24.
5
Za: A. Witkowska, Polska twórczość hagiograficzna. Próba bilansu, „Anamnesis” 11(2005)
nr 40, s. 97. Zwróćmy uwagę na różnice między terminami „hagiografia” i „hagiologia”, niekiedy
błędnie utożsamianymi. Pierwszy oznacza naukę zajmującą się żywotami świętych (kształtowanie
się takiego piśmiennictwa, obowiązujące zasady, formy i gatunki literackie, dzieła, źródła), drugi –
teologiczną refleksję nad świętością i drogami jej osiągania.
6
A. Witkowska, Polska twórczość..., s. 97-109.
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stanowi przedmiotu naszych zainteresowań, wymagałaby bowiem odrębnych
studiów nad życiorysami każdej z osób wyniesionych na ołtarze, w niektórych
przypadkach studiów bardzo obszernych, skoro samo zestawienie piśmiennictwa dotyczącego świętego lub błogosławionego stanowić może osobną książkę. Piszący te słowa przed kilku laty wspólnie z nieżyjącym już o. Florianem
Duchniewskim OFMCap († 2011) zestawił piśmiennictwo dotyczące bł. Honorata Koźmińskiego. Całość, zatytułowana Bibliografia honoracka 1858-2004,
liczy przeszło 200 stron i pozostaje w zapisie komputerowym, dostępnym w Bibliotece Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu.
Podobnie – należy przypuszczać – wyglądałyby bibliografie piśmiennictwa
dotyczącego innych polskich świętych czy błogosławionych. Trzeba jednak
wspomnieć o zestawieniach bibliograficznych lub rzetelnych studiach biograficznych, spełniających wszelkie wymogi pisarstwa historycznego. Kilka z nich
powstało z okazji okrągłych rocznic, nie noszą one jednak na sobie piętna publikacji pisanych tylko dlatego, by uczcić jubileusz, lecz są owocami rzetelnych
badań. Wspomnieć musimy o zbiorze studiów dotyczących św. Wojciecha7, św.
Brunona z Kwerfurtu8 oraz o bibliografii piśmiennictwa dotyczącego św. Wojciecha9.
Studium biograficznym odpowiadającym wszelkim wymogom dobrego pisarstwa historycznego jest książka poświęcona abp. Zygmuntowi Szczęsnemu
Felińskiemu pióra o. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFM10. Autor był
zawodowym historykiem, a przystępując do pisania wspomnianego studium,
miał już za sobą spore doświadczenie w zakresie posługiwania się piórem, ale
właśnie dlatego napisana przez niego książka zachowała swoją wartość mimo
upływu blisko czterdziestu lat. Jej treść nie ogranicza się jedynie do przedstawienia sylwetki bohatera, ale osadza ją w szerokim kontekście historycznym,
politycznym, społecznym i kościelnym, dzięki czemu czytelnikowi łatwiej przychodzi zrozumieć, dlaczego działania świętego arcybiskupa były takie, a nie
inne w konkretnych warunkach miejsca i czasu.
Do pewnego stopnia te same założenia zostały zrealizowane w pracy zbiorowej Cracovia sacra11. Fakt napisania poszczególnych artykułów przez różnych
autorów sprawia, że prezentują one zróżnicowany poziom, wszystkie jednak
w mniejszym czy większym stopniu starają się ukazać Kraków jako środowisko,
w którym przyszło żyć i działać przedstawionym świętym.
Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, red. K. Śmigiel, Gniezno 1992.
Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła?, red.
A. Kopiczko, Olsztyn 2009.
9
A. Witkowska, J. Nastalska, Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografia do roku 1999, Lublin
2002.
10
H. E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895, Warszawa 1975.
11
Cracovia sacra. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, red. J. Marecki, K. Panuś, Kraków 2004.
7
8
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Powyższe publikacje wymieniliśmy przykładowo. Pełny ich zestaw domagałby się najpierw sporządzenia wyczerpującej bibliografii. Wartościowa
Bibliografia historii Kościoła w Polsce, opracowana początkowo przez o. Wyczawskiego, a kontynuowana przez ks. Franciszka Stopniaka, ks. Mariana Banaszaka, Ryszarda Żmudę i Piotra Latawca, została doprowadzona do 1984 r.12.
Jej kontynuowanie jest pilną potrzebą, stanowi ona bowiem znaczącą pomoc dla
każdego zajmującego się historią Kościoła w Polsce, nie tylko hagiografa, a jej
brak jest dotkliwie odczuwany. W dalszych rozważaniach skupimy się na zbiorowych opracowaniach biograficznych oraz na studiach z zakresu metodologii
i historii hagiografii.
W powojennym dorobku (po 1945 r.) pierwszym chronologicznie naukowym
studium była praca zbiorowa Hagiografia polska13. Zebrano w niej krytycznie
opracowane biografie wszystkich świętych i błogosławionych oraz kandydatów
na ołtarze z terenu Polski, względnie z Polską związanych, według stanu na
1970 r. Poszczególne życiorysy, opracowane przez różnych autorów, różnią się
też objętością czy zakresem informacji, co zresztą wynikało po części z dostępności źródeł. Najcenniejszymi jednak partiami tego dzieła były zestawienia bibliograficzne odnoszące się do każdej z przedstawionych postaci, opracowane
przez redaktora naczelnego, o. Romualda Gustawa. Stanowiły one nieocenioną
pomoc dla każdego, kto chciał prowadzić dalsze badania hagiograficzne. Dzieło od dawna jest nieobecne w księgarniach, chyba w antykwariatach, dlatego
coraz pilniejsza staje się potrzeba przygotowania drugiego wydania, poprawionego i uzupełnionego, jako że w tym czasie jedni z zarejestrowanych tam sług
Bożych zostali błogosławionymi czy świętymi, procesy kanonizacyjne innych
zostały rozpoczęte.
Liczebny wzrost zarówno osób wyniesionych na ołtarze, jak i tych, co do których wszczęto postępowanie kanonizacyjne, sprawił, że wznowione opracowanie
musiało zostać przygotowane według zupełnie innych zasad redakcyjnych, w przeciwnym bowiem razie musiałoby rozrosnąć się do kilku tomów. Nie negując potrzeby takiego polskiego leksykonu hagiograficznego, w tym przypadku wydawcy
poszli inną drogą. Przygotowane zostało jednotomowe opracowanie, w którym akcent położono na biografie świętych i błogosławionych, zrezygnowano natomiast
Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944-1970, cz. 1-3, oprac. H. E. Wyczawski,
Warszawa 1975; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1971-1972, oprac. F. Stopniak,
Warszawa 1976; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1973-1974, oprac. M. Banaszak,
Warszawa 1978; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1975-1977, cz. 1-2, oprac. R. Żmuda, Warszawa 1982; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1978-1979, oprac. M. Banaszak,
Warszawa 1985; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1980-1981, cz. 1-2, oprac. R. Żmuda, P. Latawiec, Warszawa 1989; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984, cz. 1-3,
oprac. R. Żmuda, Warszawa 1997.
13
Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 1: A-K, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, t. 2: L-Z, Poznań-Warszawa-Lublin 1972.
12
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z zamieszczania sylwetek kandydatów na ołtarze. Bibliografię dotyczącą poszczególnych osób podano w wyborze. Całość, pod redakcją s. Aleksandry Witkowskiej,
otrzymała w tej sytuacji nowy tytuł, bardziej odpowiadający zawartości: Nasi
święci. Polski słownik hagiograficzny14. Nie jest to zatem wznowienie Hagiografii
polskiej, lecz zupełnie nowe opracowanie, choć nawiązujące do tamtej pozycji nie
tylko tematyką, ale także przedrukami niektórych biogramów.
Autorskim opracowaniem s. Aleksandry Witkowskiej jest książka Mocarze
ducha15. Napisana w konwencji popularnej, zawiera krótkie biogramy polskich
świętych i błogosławionych przygotowane z naukową rzetelnością i oparte na
studiach historycznych. Przywołujemy tę pozycję, by wskazać, że pisarstwo hagiograficzne, także popularne, nie musi oznaczać bylejakości odwołującej się do
mało krytycznych gustów czytelnika.
Niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników cieszy się książka jezuity
Henryka Frosa († 1998) i Franciszka Sowy Twoje imię. Ostatnio ukazało się
jej piąte wydanie, wkrótce przedrukowane. Książka ma charakter popularnego
leksykonu adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców, jest jednak oparta na
rzetelnych badaniach naukowych. Treściowo dotyczy nie tylko świętych polskich, ale także pochodzących z innych narodów, polskim poświęca wszakże
odpowiednio dużo uwagi16.
Inne dzieło opracowane przez tych dwóch autorów, zatytułowane Księga
imion i świętych17, jest rodzajem encyklopedii hagiograficznej, w treści wzorowanej do pewnego stopnia na Bibliotheca sanctorum18, choć zostało napisane
bardziej syntetycznie. Podobnie jak poprzednia praca, traktuje ono o świętych
z różnych narodów; polskich nie wyróżnia co do objętości biogramów, ale też
żadnego nie pomija.
Trochę bez echa przeszedł – naszym zdaniem ważny – artykuł ks. Edwarda Walewandra, podejmujący próbę odpowiedzi, czym powinna być hagiografia. Autor stanął na stanowisku, że choć nie można odmówić pisaniu żywotów
świętych zadań pouczających i umoralniających przez ukazywanie sposobów
i dróg osiągania świętości, jednakże hagiografia jest przede wszystkim piśmiennictwem historycznym, dlatego musi posługiwać się źródłami i metodami badawczymi właściwymi historii, a w szczególności historii Kościoła19. Wywody
ks. Walewandra należy w pełni podzielić.
Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznań 19992.
A. Witkowska, Mocarze ducha. Polscy święci i błogosławieni 999-1999, Tarnów 20082.
16
H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 20025.
17
Księga imion i świętych, oprac. H. Fros, F. Sowa, t. 1-2, Kraków 1997, t. 3, Kraków 1998,
t. 4, Kraków 2000, t. 5, Kraków 2004, t. 6, Kraków 2007.
18
Bibliotheca sanctorum, wyd. P. Palazzini, t. 1-13, Roma 1961-1970, Appendice 1, Roma
1998, Appendice 2, Roma 2000.
19
E. Walewander, Hagiografia – literatura budująca czy opracowanie historyczne?, „Ateneum
Kapłańskie” 108(1986), s. 273-281.
14
15
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Do grupy publikacji metodologicznych dołączmy książkę pióra s. Aleksandry Witkowskiej Sancti. Miracula. Peregrinationes20. Jest to zbiór artykułów autorki, ogłoszonych drukiem w latach 1974-2008 i dotyczących bardzo różnych
zagadnień, na co zresztą wskazuje tytuł. Znalazły się jednak wśród nich teksty
traktujące o miraculach jako gatunku średniowiecznej literatury hagiograficznej
czy zagadnienia z metodologii badań hagiograficznych. Opracowania te stanowią podstawę do zapoznania się z warsztatem hagiografa.
Nie tylko hagiograf, ale także badacz dawnej literatury polskiej musi zatrzymać się nad książką s. Aleksandry Witkowskiej i Joanny Nastalskiej Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. To dwutomowe opracowanie składa
się z dwóch, do pewnego stopnia odrębnych, części. Pierwsza jest słownikiem
bio-bibliograficznym polskich hagiografów czasów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, druga – zestawieniem utworów hagiografii staropolskiej21. Jeżeli na
pierwszy rzut oka może się wydawać, że autorki powtórzyły w pierwszym tomie
informacje zawarte w Słowniku polskich teologów katolickich22, a w drugim –
w Bibliografii polskiej Karola Estreichera23, to uważne zapoznanie się z zawartością przekonuje, że tak nie jest. Zestawienia Estreichera zostały zweryfikowane i uzupełnione; znalazły się tu biogramy pisarzy nieobecnych w Słowniku
polskich teologów katolickich, a całość przynosi więcej informacji, niż można
było pozyskać z dwóch poprzednich opracowań. Pozycja jest zatem ważną pomocą bibliograficzną w dalszych badaniach nad hagiografią polską.
Książka Jerzego Starnawskiego Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich24 stanowi studium przede wszystkim z zakresu
kształtowania się piśmiennictwa polskiego w średniowieczu i wpływów, jakie
na to piśmiennictwo wywarła średniowieczna twórczość łacińska. Polskie piśmiennictwo czasów średniowiecza to przede wszystkim kroniki i żywoty świętych, pozostające w kręgu europejskiego piśmiennictwa łacińskiego. Polska po
przyjęciu chrześcijaństwa znalazła się bowiem pod wpływem kultury łacińskiej,
od niej przyjęła rodzaje i konwencje literackie, a pierwsi hagiografowie (Jan
Kanapariusz, Bruno z Kwerfurtu) nie byli Polakami, lecz związali się z Polską
już to pisząc o świętych, którzy żyli i działali na ziemiach polskich, już to przybywając do Polski i tu tworząc swe opracowania. Ich dokonań hagiograficznych
nie da się zrozumieć bez znajomości kształtowania się średniowiecznej hagiografii europejskiej.
20

2009.

A. Witkowska, Sancti. Miracula. Peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin

A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1-2, Lublin 2007.
Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, t. 1-4, Warszawa 1981-1983.
Dalsze tomy tego Słownika nas w tym miejscu nie dotyczą.
23
K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 1-37, Warszawa 1977-19782.
24
J. Starnawski, Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich, Kraków
1993.
21
22
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***

Lista postulatów badawczych pod adresem polskiej hagiografii jest długa,
jednak główne z nich trzeba w tym miejscu wymienić. Polskiej hagiografii wyraźnie brakuje studiów metodologicznych. Stwierdzenie, że wystarczające są
w tym zakresie prace hagiografów obcych, choćby skupionych wokół czasopisma „Analecta Bollandiana”, nie zadowala. Nie chodzi bowiem tylko o to, że
można i należy czerpać z dobrego dorobku innych, ani o to, że rzetelna hagiografia w zakresie metodologii nie jest „polska”, „belgijska” czy inna, lecz o to,
że refleksja metodologiczna świadczy o żywym rozwijaniu hagiograficznego
warsztatu badawczego.
Brakuje też polskiego leksykonu hagiograficznego na wzór Hagiografii
polskiej, zawierającego nie tylko biogramy świętych i błogosławionych, tym
bardziej kandydatów na ołtarze, ale przede wszystkim bibliografię zarówno
podmiotową, jak i przedmiotową, możliwie wyczerpującą. Pewną trudnością
w przygotowaniu takiego dzieła może być to, że w związku z wszczęciem postępowań kanonizacyjnych w odniesieniu do wielu Polaków opracowanie może się
szybko zestarzeć, jednak wydaje się, że wysiłek z tym związany trzeba podjąć,
niezależnie od pojawiających się trudności.
O ile dobrze są opracowane drogi rozwoju polskiej hagiografii średniowiecznej i nowożytnej (do końca Rzeczypospolitej przedrozbiorowej), to potrzebne są
studia nad hagiografią XIX i XX w. Nie zmienia tego fakt, że była to hagiografia mało krytyczna, w której popularne opracowania dewocyjne górowały
liczebnie nad rzetelnymi studiami naukowymi25. Zbadanie tychże opracowań
dewocyjnych jest warunkiem odpowiedzi na pytanie o zakorzenione stereotypy
w postrzeganiu życia tych czy innych świętych oraz o przekazywaną i utrwaloną
w powszechnej świadomości ich rolę w życiu Kościoła i narodu polskiego. Nie
da się ukryć, że literatura ta spełniała często rolę „ku pokrzepieniu serc”; trzeba
zauważyć także tę jej funkcję.
S ło w a k lu czo w e: bibliografia, hagiografia, święci, metodologia teologiczna, historia Kościoła w Polsce.

Zob. R. Prejs, Katolicka literatura popularna w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku. Uwagi wstępne, „Roczniki Teologiczne” 54(2007) z. 4, s. 29-40.
25
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Polish Hagiography: Recent Accomplishments
Su mma r y
A lot of beatifications and canonizations have taken place in recent years. This
has led to the publication of life histories, either scientific or popular in character,
of those elevated to the glory of the altars. After 1945 the first important book was
Hagiografia polska (The Polish Hagiography). Another important book was Twoje
imię (Your Name) by H. Fros and F. Sowa, republished several times. In his article E.
Walewander explains methodological requirements for a hagiographical text which is
to be historical in nature, based on historical sources and using methods characteristic of Church history. A similar publication is Sancti. Miracula. Peregrinationes by
A. Witkowska, which is a collection of essays on various hagiographical issues. The
two-volume edition of Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne (The Old Polish
Hagiographical Writings) by A. Witkowska and J. Nastalska is a bio-bibliographical
dictionary of hagiographers of the pre-partition Poland and a collection of old Polish
hagiographical texts. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej w wiekach średnich (The
Developments of Polish Hagiography in the Middle Ages) by J. Starnawski is a study in the development of Polish writings in the Middle Ages. In the post-war Polish
hagiography most publications have been biographical in nature, while there are still
not enough methodological and research studies in hagiography of the 19th and 20th c.
K eyw ords: bibliography, hagiography, saints, theological methodology, history
of the Church in Poland.

Die polnische Hagiographie - neueste Errungenschaften
Zusammenfassung
In den letzten Jahren fanden zahlreiche Selig- und Heiligsprechungen der Polen
statt. Im Zusammenhang mit ihnen wurden Lebensläufe der zur Ehre der Altäre erhöhten Personen erstellt, angefangen bei den strikt wissenschaftlichen Untersuchungen bis hin zu populären und weniger umfangreichen Biographien. Unter den Veröffentlichungen nach 1945 gilt als das chronologisch erste Werk der Sammelband
Hagiografia polska. Wichtig ist auch das Buch von Henryk Fros und Franciszek Sowa
Twoje imię, die etliche Auflagen erreichte. Was die methodologische Studien angeht,
soll man den Artikel Edwards Walenwander hervorheben, in dem der Autor die Frage
zu beantworten versucht, was eigentlich eine Hagiographie ist: vor allem historische
Forschung, die sich der Quellen und der kirchengeschichtlichen Untersuchungsmethoden bedient. Zu den methodologischen Publikationen können wir auch das Buch
von S. Aleksandra Witkowska Sancti. Miracula. Peregrinationes zählen, das eine
Sammlung von Artikeln bezüglich verschiedener hagiographischer Probleme ist. Das
zweibändige Werk von Aleksandra Witkowska und Joanna Nastalska Staropolskie
piśmiennictwo hagiograficzne ist ein bio-bibliographisches Lexikon der Hagiogra-
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phen der Republik vor der Teilung sowie die Zusammenstellung der Werke der altpolnischen Hagiographie. Dies ist eine wichtige bibliographische Hilfe in den folgenden
Forschungen im Bereich der polnischen Hagiographie. Das Buch von Jerzy Starnawski Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich stellt ein
Studium der Entstehung der polnischen Literatur im Mittelalter dar. In der polnischen
bibliographischen Literatur der Nachkriegszeit überwiegen biographische Darlegungen, es fehlen aber methodologische Studien sowie Untersuchungen der Hagiographie aus dem XIX und XX Jahrhundert.
S chlüs s elw o r te: Bibliographie, Hagiographie, Heilige, theologische Methode,
Kirchengeschichte In Polen.

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 6-7 (2011-2012)

KS. DR HAB. SŁAWOMIR NOWOSAD

ŚWIĘTOŚĆ W PERSPEKTYWIE EKUMENICZNEJ

Objawienie chrześcijańskie od początku głosi światu Boga po trzykroć świętego (por. Iz 6, 3), który obdarowuje i wzywa ludzi do udziału w swoim życiu.
Uobecniając misterium chrześcijańskie przez sprawowanie liturgii, głosząc objawione słowo i spełniając posługę miłości, Kościół realizuje swoją misję wobec ludzi wszystkich czasów. Tym samym Kościół jest jedynym sakramentem
zbawienia dokonanego przez Chrystusa, a zarazem narzędziem jedności Boga
i ludzi, umożliwiając wierzącym dążenie do doskonałej świętości.
Świętość chrześcijańska pozostaje na zawsze drogą wiary i życia zmierzającego do zjednoczenia z Tym, od którego człowiek pochodzi i do którego zmierza: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (Kpł 11, 45). Narosłe przez wieki
liczne i głębokie podziały wśród wierzących w Chrystusa czynią wezwanie do
świętości tym pilniejszym, gdyż „uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga [...] jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła”1. Zaangażowanie
współczesnych chrześcijan w sprawę ekumenizmu zawiera w sobie odnowione
zobowiązanie do realizacji świętości jako ewangelicznego ideału życia chrześcijańskiego.

1. ZAGUBIONA IKONA?

Coraz bardziej powszechna i coraz skuteczniej wpływająca na współczesną
mentalność kultura popularna prowadzi m.in. do zmiany znaczeń ważnych pojęć
czy zachowań, a nawet do ich zagubienia. Takie zjawiska zawsze występowały
w historii, jednakże zakres i powaga tego procesu w dzisiejszym świecie wydają się wyjątkowo daleko idące, wpływając na samorozumienie człowieka, jego
tożsamości i życiowego powołania.
1

KL 10.
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W interesujący sposób zwrócił na to uwagę Rowan Williams, do niedawna
arcybiskup Canterbury, nazywając to przejawem „kulturowej żałoby”2. Wskazuje, jak sakralne przecież pojęcie ikony nabrało obecnie zgoła odmiennego
znaczenia, kojarząc się nie tylko z najczęściej pokazywanymi postaciami świata rozrywki, ale również z ekranami komputerów czy smartfonów jako znaki
programów, gier czy instrukcji postępowania. Służy więc do ukazania swoiście
dominujących i promowanych stylów zachowania czy informuje i umożliwia
korzystanie z kolejnych technologicznych osiągnięć. Tymczasem ikona jako
święty wizerunek, związany z tradycją wschodniego chrześcijaństwa, nie ma
na celu ukazywania rzeczywistości tego świata, nawet pożytecznych i dobrych,
ale raczej daje możliwość nowego spojrzenia na rzeczywistość w nadprzyrodzonym, religijnym świetle, odsłaniając „ostateczny sens świata, w którym
żyjemy”3. Popularne rozumienie ikon (ikonek) pozostaje w kręgu tego świata
i ziemskiej rzeczywistości, potwierdzając swoiste „spłaszczenie” współczesnej
mentalności społeczeństw „chorych na horyzontalizm”4.
Wśród ikon, które choć w różnym stopniu, ale pozostają pełne znaczenia dla
ludzi, jest świętość. Nawet jeśli – jak to wydaje się w kontekście transformacji
kulturowej początku XXI w. – technologiczna i naukowa mentalność ogarnia
coraz szersze rzesze społeczeństwa, pełna i wszechstronna wizja ludzkiej egzystencji, nierezygnująca z Boga i duchowości, pozostaje intrygująca i wciąż
niepokoi ludzkie serce. Chrześcijańskie rozumienie człowieka postrzega go jako
szczególne dzieło Stwórcy, w które na zawsze wpisane jest pragnienie pełni.
W ten sposób Bóg zadał człowieka samemu sobie. Zarazem pozwolił mu poznać
tę pełnię, drogę jej osiągnięcia i gotów jest wspierać go na tej drodze. Nosząc
w sobie obraz i podobieństwo do swego Stwórcy, człowiek tylko w życiu z Nim
znajduje odpowiedź na najgłębszy niepokój swojego serca. Wcielony Syn Boga
Ojca sprawił, że Bóg „stał się »dotykalny« jako jeden z nas; był nareszcie tym
Bogiem, do którego można się modlić, dla którego i z którym można żyć”5.
W tym ogniskuje się prawda o świętości, która stanowi dla człowieka uniwersalne i zawsze aktualne wezwanie płynące od Boga jako jego Stwórcy i Zbawiciela. Jest „ikoną”, która na stałe charakteryzuje i kształtuje ludzkie drogi do
pełni życia.
Znak ikony, jako obrazu (znaku) „promieniującego obecnością Pana” i odsłaniającego rzeczywistość nadprzyrodzoną, zawiera w sobie analogię do świętości. Ikona pozwala sięgnąć ludzkiemu poznaniu ku temu, co zwyczajnie zmysłom się nie ukazuje. Z tego, co materialne i zewnętrzne, wyprowadza do innej,
Bożej, a więc duchowej rzeczywistości. Nie deprecjonuje i nie niszczy ziem2
3
4
5

s. 42.

Por. R. Williams, Lost Icons: Reflections on Cultural Bereavement, London-New York 2000.
R. Williams, Lost…, s. 2.
EiE 34.
Benedykt XVI, Katecheza „Św. Augustyn” (V) (Watykan, 27 II 2008), OR 29(2008) nr 4,
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skiego wymiaru ludzkiej egzystencji, ale raczej otwiera ją na nadprzyrodzoność.
Umożliwia więc poznanie oblicza Boga i Jego kontemplację, co z kolei przeobraża człowieka i nadaje mu nowe, duchowe ukierunkowanie. „Bóg szuka nas
tam, gdzie jesteśmy, ale nie po to, byśmy tam pozostali, lecz żeby nas prowadzić
tam, gdzie On jest, żebyśmy się wznosili ponad siebie samych”6.
Podobnie chrześcijańska świętość jest takim ukierunkowaniem i przeobrażeniem ludzkiego życia, które otwiera się na Boże życie, z niego czerpiąc wzór
i łaskę. W taki sposób, żyjąc ziemskim życiem, człowiek pozwala się Bogu
ogarnąć Jego blaskiem i wiecznością: „W całym postępowaniu stańcie się wy
również świętymi na wzór Świętego, który was powołał” (1 P 1, 15). „Ikona”
świętości nie może zniknąć z horyzontu ludzkiej egzystencji, jeżeli człowiek
jako Boże stworzenie ma odnaleźć i spełnić swoje transcendentne powołanie do
życia wiecznego.
Takie dowartościowanie zarazem naturalnego, jak i nadprzyrodzonego aspektu prawdy o człowieku i jego życiu obejmuje pełną wizję świętości.
W swej istocie zawsze zwrócona do Boga, który sam jeden jest święty, jako
powołanie człowieka stale potrzebuje ona nowego i bardziej adekwatnego sposobu jej przekazu7. Nie może więc być mowy o zmianie depozytu wiary i istoty
świętości życia chrześcijańskiego, opierającego się na samym Bogu, który jest
Prawdą. Jednocześnie świętość odwołuje się do prawdy życia i powołania, którą
Stwórca zakorzenił w głębi serca każdego człowieka.
Skoro ta Boża prawda jest przeznaczona dla wszystkich i każdego, potrzebuje ona stałego szukania właściwego i zrozumiałego wyrazu w językach wszystkich kultur: „Właśnie odnowa form wyrazu staje się konieczna, aby można
było przekazywać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego
niezmiennym sensie”8. Można powiedzieć, że świętość jako kształt życia pełnią wiary konkretnego człowieka jest takim ciągle nowym wyrażaniem prawdy
o Bogu, którym się żyje; dawaniem Mu nieustannego świadectwa w rozmaitych,
często zmieniających się sytuacjach zarówno codziennej egzystencji, jak i transformacji kulturowej dzisiejszych społeczeństw.

6
J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. XI, tłum. W. Szymona, Lublin 2012, s. 103. „Holiness is God’s very being and
his gift to each, a sharing in his life, but it is also the task of revealing that to others, to the world, to
be living icons of God”. M. Plekon, Hidden Holiness, Notre Dame 2009, s. 164.
7
„Trzeba w porę odnowić w rzetelny i właściwy sposób to, co nie dość pilnie w danych okolicznościach i czasie było przestrzegane w dziedzinie zasad obyczajowych, kościelnego ustawodawstwa czy sposobu wyrażania doktryny, który należy stanowczo odróżnić od samego depozytu
wiary”. DE 6.
8
UUS 19.
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2. CASUS BONHOEFFER

Ten luterański pastor, urodzony we Wrocławiu w 1906 r., a zgładzony
w obozie koncentracyjnym Flossenbürg w 1945 r., nie przestaje intrygować nie
tylko niemieckich i ewangelickich chrześcijan niezwykłą dojrzałością wiary
i jednoznacznością życiowych wyborów. Szybkiej karierze akademickiej (stopień doktora habilitowanego uzyskał w wieku 24 lat) towarzyszyło coraz poważniejsze zaangażowanie duszpasterskie nie tylko w Niemczech, ale także np.
w USA i Wielkiej Brytanii. Stał się czołową postacią tzw. Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche), który odważnie i krytycznie odnosił się do narodowego socjalizmu, szerzącego się w społeczeństwie niemieckim przed wybuchem
II wojny światowej.
Chcąc ożywić wiarę luterańskich współbraci, Bonhoeffer założył i prowadził na wpół nielegalną wspólnotę w Finkenwalde (na terenie dzisiejszego
Szczecina), wyraźnie dystansującą się w stosunku do sprzyjającego nazizmowi
oficjalnego Kościoła luterańskiego w Niemczech. Podkreślał konieczność osobistej i społecznej dyscypliny, określonej reguły życia, liturgicznego porządku
dnia, modlitwy itp., co prowadziło do rzeczywistego i codziennego naśladowania Chrystusa w duchu prawdziwej wolności. Kościół Wyznający rozumiał
nie tyle jako jakiś ruch odnowy w Kościele, ale jako rzeczywisty i prawdziwy
Kościół. Radykalizm doprowadził go zarazem do czynnego zaangażowania się
w ruch oporu i udziału w (nieudanym) zamachu na Hitlera. Uważany za męczennika i autentycznego ucznia Chrystusa, współcześnie jest nadal z uwagą czytany
i pozostaje szczególnym świadkiem wiary i życia chrześcijańskiego9.
Intensywne i karmione autentyczną i gorliwą wiarą życie Bonhoeffera pozwala widzieć w nim model dążenia do doskonałości ewangelicznej, często na
wzór De imitatione Christi Tomasza à Kempis, z którym on sam się nie rozstawał. Jego rozumienie wiary chrześcijańskiej i realizowanie jej wymagań ma charakter ponadczasowy, dlatego można tu dostrzec zawsze aktualny model etyki
świętości. Widział świat jako już „dorosły”, w którego centrum trzeba dostrzegać Boga, a nie człowieka, gdyż tylko wtedy można pojąć rzeczywistość w całej
pełni. Nawet jeśli ten dorosły świat może skłaniać się ku korzystaniu ze swej
„dorosłości” wbrew Bogu, w sposób diabelski, chrześcijaństwo nie może wycofać się ze świata, ale raczej w świetle Biblii rozpoznawać wydarzenia w świecie i na nie odpowiadać10. Tak sam człowiek, jak i świat w ogóle nie jest i nie
Por. E. H. Roberston, Introduction, w: D. Bonhoeffer, The Way to Freedom, London-New
York 1982, s. 11-25; G. S. Wakefield, Protestantism, w: The Study of Spirituality, red. C. Jones,
G. Wainwright, E. Yarnold, London 1992, s. 533-535; M. Hintz, Etyka ewangelicka i jej wymiar
eklezjalny, Warszawa 2007, s. 145-146.
10
Por. C. E. Fant, Bonhoeffer: Worldly Preaching, Nashville 1975, s. 85-86. „Bonhoeffer no
longer saw this movement towards human autonomy in a purely negative light. The process of se9
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może istnieć poza Bogiem. Nawet to „dorastanie” świata wyrażające się w jego
zeświecczeniu widział Bonhoeffer jako element Bożego planu i Chrystusowego ukrzyżowania i zmartwychwstania. „Świeckość” świata, jego postępującą
sekularyzację postrzegał jako wolę Jezusa, który pozwala usunąć siebie z tego
świata, by „poza miastem” zostać przybitym do krzyża.
Szczególnym przejawem tego wyrywania się świata z objęć Boga było dla
Bonhoeffera szerzenie się nieludzkiego nazizmu i wojna, co jednak – wbrew
opiniom niektórych – nie oznaczało opuszczenia świata przez Boga. Przeciwnie,
Jego ogołocenie się w swoim Synu tym bardziej ogarnia świat – Boga i świata bowiem nie można postrzegać jako rzeczywistości sobie przeciwstawnych.
Wszechogarniająca wola Boga na zawsze zachowuje rzeczywistość stworzoną
w istnieniu, co dla chrześcijanina stanowi oparcie i pociechę nawet w najtrudniejszych doświadczeniach. Taka chrystologia była też dla samego Bonhoeffera
źródłem siły przez kolejne lata jego prześladowania, a w końcu tragicznej śmierci w obozie11.
Ponieważ Bóg nieustannie przenika cały świat stworzony, nie wolno oddzielać Stwórcy od stworzenia. Tak naprawdę istnieje tylko rzeczywistość Boga,
który w Chrystusie objawił się w świecie, a przez odkupienie potwierdził jego
przynależność do Boga. W Chrystusie człowiek wierzy w Boga wcielonego,
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, poznaje Jego wolę i miłość do świata,
który zostaje przez to odnowiony. Ta jedność ze światem oznacza zarazem,
że nie wolno oddzielać tego, co materialne, od tego, co duchowe – wszystko
bowiem należy do Boga i w Nim się łączy. W Jezusie Bóg ogrania wszystko,
a Duch Święty, podobnie jak przy stworzeniu, jest zawsze obecny i działa we
wszystkich, uzdalniając ich do postawy wiernego ucznia Pana12.
Bycie uczniem, oznaczające całkowite naśladowanie Chrystusa, było dla
Bonhoeffera ideą o podstawowym znaczeniu. W tym właśnie ma się wyrażać
autentyczne chrześcijaństwo, gdzie przynależność do Chrystusa oznacza przycularization could lead to positive results in some ways because the useless aspects of life could be
sliced away to reveal our true standing in the world”. J. C. Pugh, Religionless Christianity: Dietrich
Bonhoeffer in Troubled Times, London-New York 2008, s. 52.
11
„Contrary to many Christian thinkers, he rejected the condemnatory tone of much discussion about secularization and worldliness, choosing, rather, to embrace the reality of the situation
in which ‘God lets himself be pushed out of the world on to the cross’. Bonhoeffer refused to adopt
a defeatist posture, as if God had abandoned humanity [...]. Understanding God’s all-encompassing
ability led him to perspectives that helped him; he was able to embrace these even during the most
difficult of times for himself when he was incarcerated and, eventually, executed”. D. Lawrence,
A Theological Model for Holiness Ethics:Bonhoeffer, Webster, Levinas, [mps] Montreal 2007, s. 34.
12
„In Jesus Christ we have faith in the incarnate, crucified and risen God. In the incarnation we
learn of the love of God for His creation; in the crucifixion we learn of the judgment of God upon
all flesh; and in the resurrection we learn of God’s will for a new world. There could be no greater
error than to tear these three elements apart; for each of them comprises the whole”. D. Bonhoeffer,
Ethics, New York 1995, s. 130.
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jęcie życiowej postawy Jego ucznia, a więc naśladowanie Go we wszystkim.
Tylko to sprawia, że chrześcijanin wierzy i idzie za żywym Chrystusem, naśladując Go jako wierny uczeń13. Właśnie z tym łączy się jego rozumienie świętości
jako przenikającej całe życie. Konieczność i powszechność świętości wypływa
z prawdy o świętości Boga, do którego przynależy nawrócony człowiek. Życie
moralne to w istocie życie w przynależności do Boga w Jego wcielonym Synu
według Jego powołania i woli. Człowiek staje tym samym wobec Bożego wezwania, które przewyższa ludzkie rozumienie i pragnienia, a co może prowadzić
człowieka aż do radykalizmu na wzór samego Pana.
W kontekście zagrożenia hitleryzmem Bonhoeffer stawiał przed sobą
i chrześcijanami wysokie wymagania i przygotowywał ich nawet do najwyższej
ofiary z życia – jak uczynił to sam Pan, którego chrześcijanin ma naśladować,
będąc Jego uczniem. Kiedy Chrystus powołuje człowieka, zaprasza go, by umarł
wraz z Nim14. Ponieważ Chrystus jako Bóg wcielony znajduje się w centrum całej rzeczywistości, tym samym świętość Boga jest wewnątrz tego świata. Nawet
jeśli człowiek napotyka świat radykalnie „świecki”, pozostaje on zawsze rzeczywistością Bożą i w niej właśnie świętość ma się uobecniać, zawsze na wzór
Jezusa. Chrześcijanin nie może więc odwracać się od świata, a tym bardziej się
od niego izolować. Wierność Bogu oznacza wierność światu – mówił w jednym z kazań. Świętość można więc zdefiniować jako uczestnictwo w Boskiej
rzeczywistości objawionej w Chrystusie, a to oznacza pragnienie tego, co jest
prawdziwe jedynie w Bogu15.
Bonhoeffer oczywiście dostrzegał coraz powszechniejszą tendencję usuwania Boga ze świata. Widział, że człowiek dzisiejszy w swoim przekonaniu jest
samowystarczalny, co stopniowo sytuuje Boga na marginesie ludzkiego świata
i życia. Wobec różnych, ważnych zagadnień i problemów doświadczanych przez
człowieka nauczył się on radzić sobie bez odwoływania się do Boga. Bóg, jak
zawsze, wydaje się w odwrocie, gdyż ludzie zdolni są bez Niego kontrolować
własne życie i świat oraz kierować nimi. Paradoksalnie, to właśnie w takich oko-

13
„Discipleship means adherence to Christ, and because Christ is the object of this adherence,
it must take the form of discipleship [...]. Christianity without the living Christ is inevitably Christianity without discipleship, and Christianity without discipleship is always Christianity without
Christ”. D. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, London 2001, s. 16-17; por. Ch. Tietz, Dietrich
Bonhoeffer: Standing „in the Tradition of Paul, Luther, Kierkegaard, in the Tradition of Genuine
Christian Thinking”, w: Kierkegaard’s Influence on Theology, t. 1: German Protestant Theology,
red. J. Stewart, Farnham 2012, s. 54 nn.
14
„»When Christ calls a man«, says Dietrich Bonhoeffer, »he bids him come and die«. There
are different kinds of dying, it is true; but the essence of discipleship is contained in those words”.
G. K. A. Bell, Foreword, w: D. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, s. 11.
15
Por. D. F. Ford, Bonhoeffer, Holiness and Ethics, w: Holiness – Past and Present, red. S. C.
Barton, London-New York 2003, s. 367-368; C. E. Fant, Bonhoeffer…, s. 10.
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licznościach Bóg tym bardziej objawia się w całej prawdzie – jako Bóg słaby
i odrzucony.
Dokładnie tak przedstawia Boga Biblia, gdzie Jego bezsilność najpełniej
i najradykalniej ujawniła się w ukrzyżowaniu Bożego Syna. Ta pozorna niemoc
Chrystusa staje się wezwaniem dla Jego uczniów, by w taki sam sposób potrafili przyjmować bolesne doświadczenia swojej egzystencji w świecie. Boży
dar wyzwolenia staje się udziałem człowieka inaczej, niż normalnie on sobie
go wyobraża. Ostatecznie dzieje się jednak i tak, że Jezusowe zmartwychwstanie w jeszcze inny, nieoczekiwany sposób przynosi człowiekowi nowe życie
uwolnione od bólu i cierpienia. Człowiek, jak i Kościół, ma w tych sytuacjach
zdawać się zawsze na Boga, pamiętając w duchu ufnej wiary, że „wystarczy mu
Bożej łaski” (por. 2 Kor 12, 9). Uczestnictwo w życiu świata, właśnie gdy jest
się przez ten świat ignorowanym, ma mieć charakter pokornej służby, wyrażającej życie dla Chrystusa i dla bliźnich. Taka postawa i zaangażowanie ucznia
Chrystusa w świecie jest wyrazem jego świętości16.
Warto zwrócić uwagę, że położenie akcentu na jedność całej rzeczywistości
i odrzucenie podziału świata na dwie sfery: materialną i duchową rzuca swoiste
światło na teologiczną i etyczną wizję Bonhoeffera. Szczególnie w kontekście
etyki społecznej luteranizm uformował naukę o dwóch królestwach (jak nazwał
to K. Barth), gdzie wyróżnia się z jednej strony rzeczywistość fizyczną, materialną, świecką, czyli świat widzialny, a z drugiej – rzeczywistość duchową,
a więc Kościół. U źródeł tej wizji jest odwołanie do ewangelicznego rozróżnienia na to, co Boskie, i na to, co cesarskie (por. Mt 22, 21). Jednakże uważa się za
luterańską herezję interpretację skrajnie dualistyczną, gdzie obie sfery miałyby
być całkowicie względem siebie odrębne z wyłącznymi rządami prawa w świecie i rządami Ewangelii w Kościele. To taka skrajna wizja miała doprowadzić
do rezygnacji z oporu i wycofania się niemieckich luteranów z krytyki hitlerowskiej władzy i ideologii narodowego socjalizmu17.
Bonhoeffer zdecydowanie odrzucał tę doktrynę, kładąc akcent na prawdę
o pojednaniu wszystkiego w Chrystusie. Wierzący w Chrystusa mają rozpoznawać w świecie Jego zbawczą obecność, którą realizuje Kościół i każdy z Jezusowych uczniów. Chrześcijanin nie może więc usunąć się ze świata, zostawiając
go innym; nie może być mowy o wycofaniu się ze świata do jakiejś sfery życia
16
„This powerlessness is most clearly evident in the crucifixion where, despite even calls for
Christ to save himself, he appeared unable to do so. From this apparent weakness flows the ongoing
involvement of God with Christ’s disciples of all ages who must live experiencing the painful realities of their lives, as Christ in crucifixion; deliverance does not necessarily come as humans might
expect or dictate [...]. Obviously, Bonhoeffer rejected ideas of exclusiveness and separation for those
in relationship with God and pushed people of the church back out into the world to, through proper
worldliness, impact those of the world”. D. Lawrence, A Theological…, s. 42-43.
17
Por. R. Benne, Lutheran Ethics: Perennial Themes and Contemporary Challenges, w: The
Promise of Lutheran Ethics, red. K. L. Bloomquist, J. R. Stumme, Minneapolis 1998, s. 22-26.
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duchowego i wewnętrznego. Każdy chrześcijanin ma być uczniem Chrystusa
właśnie w świecie, który wciąż pozostaje ogarnięty i włączony w Ciało Chrystusa. To za ten świat umarł Chrystus. W konsekwencji, to do świata i bliźnich
chrześcijanin jest posłany, w tym świecie ma służyć wszystkim, gdyż tylko wtedy naprawdę służy samemu Chrystusowi i tak jak On realizuje wolę Ojca18.
Takie postrzeganie przez wiarę rzeczywistości świata posiada wyraźne implikacje dla Bonhoefferowego rozumienia świętości. To nie przez wycofanie
się ze świata i życie w duchowej izolacji chrześcijanin wkracza na drogę świętości. Ogarnia ona bowiem całe życie człowieka, jakkolwiek spełnia się ono
w świecie. Naśladowanie Mistrza przez życie w świecie zawiera więc w sobie
i to wszystko, gdy – jak u Jezusa – ziemska egzystencja okazuje się trudna,
bolesna, prowadząca nawet do męczeństwa. Wezwanie do naśladowania Pana
z konieczności wiedzie ucznia tam, gdzie dotarł On; prowadzi więc do niesienia
krzyża i cierpienia19.
To odniesienie i dowartościowanie konkretnej rzeczywistości świata jako
przestrzeni ludzkiego życia i realizacji wymagań chrześcijańskiej świętości jest
dla Bonhoeffera szczególnie charakterystyczne. W kilku listach, napisanych
w więzieniu do Eberharda Bethge w czerwcu i lipcu 1944 r., na nowo wskazuje na taką radykalną drogę chrześcijańskiego zaangażowania w świecie jako
na podstawowy wymóg wiary. Sam Chrystus z Jego radykalizmem wierności
Ojcu aż po Kalwarię jest dla każdego chrześcijanina drogą i wzorem. Towarzyszy temu chrześcijańska nadzieja zmartwychwstania, która domaga się życia
w świecie w nowy sposób i „wypicia ziemskiego kielicha aż do dna”, jak uczynił
to Chrystus, a nie w duchu nadziei mitologicznych, które obiecują wyzwolenie
od świata, jego lęków i cierpień20. Kryje się za tym stałe przekonanie o jedności świata, do którego przyszedł Chrystus i który zbawia. Doświadczanie bólu
i cierpienia w spotkaniu ze światem potwierdza jedynie, że wszystko dzieje się
wedle zamysłu Bożego, gdyż tak właśnie Chrystus wszedł w realny świat, który
wcale nie był dla Niego uprzednio oczyszczony czy uświęcony. Bonhoeffer pi„Everything would be ruined if one were to try to reserve Christ for the Church and to allow
the world only some kind of law, even if it were a Christian law. Christ died for the world, and it is
only in the midst of the world that Christ is Christ”. D. Bonhoeffer, Ethics…, s. 203.
19
„Just as Christ as only Christ as one who suffers and is rejected, so a disciple is a disciple
only in suffering and being rejected, thereby participating in crucifixion. Discipleship as allegiance
to the person of Jesus Christ places the follower [...] under the cross”. Cyt. za: J. Lawrence, Bonhoeffer: A Guide for the Perplexed, London-New York 2010, s. 27.
20
„The difference between the Christian hope of resurrection and the mythological hope is that
the former sends a man back to his life on earth in a wholly new way which is even more sharply
defined than it is in the Old Testament. The Christian, unlike the devotees of the redemption myths,
has no last line of escape available from earthly tasks and difficulties into the eternal, but, like Christ
himself (»My God, why hast thou forsaken me?«), he must drink the earthly cup to the dregs, and
only in his doing so is the crucified and risen Lord with him, and he crucified and risen with Christ”.
D. Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, New York 1997, s. 336-337.
18
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sze, że „człowiek jest wezwany do udziału w cierpieniu Boga z rąk bezbożnego
świata”21, co zarazem ujawnia prawdziwe oblicze chrześcijańskiego Boga, oczekującego współudziału człowieka w Jego losie w świecie – jak Jezus oczekiwał
w Ogrodzie Oliwnym, że uczniowie będą z Nim czuwać (por. Mt 26, 38).
Stanowi to przeciwieństwo wizji pogańskich, gdzie Bóg niczego nie chce
od człowieka, a ma raczej zaspokajać jego potrzeby. Ewangelia potwierdza, że
Chrystus wszedł w świat i szedł do wszystkich, by „nikt nie zginął”. Jak wobec
sobie współczesnych, tak i dzisiaj oczekuje wiary i całkowitego zaangażowania,
a nie jedynie jakichś religijnych gestów czy zachowań. W ten sposób Jego uczeń
będzie żył świętością w świecie, przez co „światowość” jego chrześcijaństwa
będzie autentycznym naśladowaniem „światowości” Pana i czuwaniem z Nim
w Ogrodzie Oliwnym przed męką22. Na tej drodze uczeń Chrystusowy zmierza
ku pełni i bogactwu życia, jakie może mu dać tylko udział w życiu Mistrza.
Nie szuka sposobu, by coś osiągnąć czy kimś się stać, nawet świętym, ale jak
jego Pan całe życie oddaje na służbę potrzebującym z tego świata23. Trud takich
wyborów ujawnia się i w tym, że towarzyszą im wahania i decyzje, których
konsekwencji nie sposób przewidzieć. Bonhoeffer sam tego doświadczał choćby
wtedy, gdy wbrew namowom i propozycjom zdecydował się w 1939 r. wrócić
do Niemiec z nowojorskiego Union Theological Seminary. Doszedł bowiem do
przekonania, że musi cierpieć wraz z rodakami, jeżeli potem ma mieć udział
w odbudowie życia chrześcijańskiego po zwycięstwie nad zbrodniczym nazizmem24.
W wizji Marcina Lutra jednoznaczny akcent na usprawiedliwienie przez
wiarę może być interpretowany jako pozbawienie czy przynajmniej osłabienie
znaczenia konkretnego postępowania (uczynków) w życiu moralnym. Wrócił do
tego niedawno anglikański teolog moralny M. Banner, przywołując przekonanie
D. Bonhoeffer, Letters…, s. 361; por. M. Plekon, Hidden…, s. 143-146.
„One must completely abandon any attempt to make something of oneself, whether it be
a saint, or a converted sinner, or a churchman (a so-called priestly type!), a righteous man or an
unrighteous one, a sick man or a healthy one. By this-worldliness I mean living unreservedly in
life’s duties, problems, successes and failures, experiences and perplexities. In so doing we throw
ourselves completely into the arms of God, taking seriously, not our own sufferings, but those of
God in the world – watching with Christ in Gethsemane”. D. Bonhoeffer, Letters…, s. 369-370.
23
„Now, the Christian is able to go forward with confidence completely in the arms of God,
living completely in the »real« world without pretensions or illusions about his own holiness or the
need to »make something of himself«. The Christian disciple is able to become a bearer of the holiness of the one sphere; that holiness begins and ends with God and moves toward the needy of the
world”. D. Lawrence, A Theological…, s. 54.
24
Por. M. Plekon, Hidden…, s. 129. Krótko przed powrotem do Niemiec, w lipcu 1939 r.
w liście do R. Niebuhra Bonhoeffer napisał: „I must live through this difficult period in our national
history with the people of Germany. I will have no right to participate in the reconstruction of Christian life in Germany after the war if I do not share the trials of this time with my people”. Cyt. za:
G. Liebholz, Memoir, w: D. Bonhoeffer, The Cost…, s. 16-17.
21
22
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Bonhoeffera, że w tym radykalnym wyniesieniu łaski ponad uczynki ujawnia
się ziarno rozkładu etyki w ogóle. Skutkiem tego miała być powszechna wśród
protestantów rezygnacja z dążenia do świętości. W pewien sposób Banner osłabia ten zarzut Bonhoeffera, gdy tłumaczy, że jak nauka św. Tomasza z Akwinu
nie zawsze zostaje wiernie przedstawiana w późniejszym tomizmie, tak i Luter nie może ponosić całej odpowiedzialności za luteranizm. Wcześniej już np.
S. Kierkegaard odrzucał taki luteranizm, który skrajnie oddzielał łaskę od czynów i akcentował niekonieczność tych ostatnich. Był zdania (które powtarzał
Bonhoeffer), że dzisiaj Luter inaczej by uczył o wzajemnej relacji łaski i uczynków. Dla właściwego rozumienia myśli Lutra ważne bowiem jest to, by dostrzec,
że postrzegał on całe życie chrześcijańskie jako „życie wolności – tej wolności,
która płynie z poznania, że człowiek został usprawiedliwiony Bożą łaską, dzięki
czemu może swoje życie w sposób pełny i wolny zaangażować nie w zabezpieczanie swojego zbawienia, ale by zaradzać potrzebom bliźnich”25.
Bonhoefferową wizję moralnego życia chrześcijanina, czyli ucznia Chrystusa dążącego do świętości, można określić jako personalistyczną i relacyjną
zarazem. Jest ona personalistyczna, gdyż to spotkanie z Osobą Chrystusa nadaje określony kształt życiu człowieka, prowadząc go do określonych decyzji
i czynów w duchu naśladowania Mistrza. Podstawowe znaczenie posiada osobowe spotkanie i osobiste naśladowanie, służąc nawiązywaniu osobowych relacji z bliźnimi, zawsze w konkretnym kontekście historycznym, gdzie człowiek
rozpoznaje i odpowiada na przykazanie Boże.
Tak ujawnia się aspekt relacyjności chrześcijańskiej moralności. W osobistym czy społecznym życiu człowiek stale spotyka żywego Chrystusa, obecnego
wewnątrz każdej ludzkiej, osobowej relacji z drugim człowiekiem. Zwłaszcza
w każdej trudnej, wymagającej sytuacji to sam Pan prowadzi człowieka do jego
wyborów i tak staje się dla niego źródłem i ukierunkowaniem jego życia. Bonhoeffer mówi o Chrystusie, że jest „dawcą kształtów” ludzkiego życia. Właśnie
w spotkaniu z innymi osobami chrześcijanin otwiera się na ten Chrystusowy
dar „ukształtowania” i ukierunkowania życia. Z istoty więc swojej etyka realizuje się w komunii z Chrystusem i z bliźnim, dlatego jest etyką wspólnotową
(komunijną)26.

25
M. Banner, Christian Ethics: A Brief History, Chichester 2009, s. 69; por. Ch. Tietz, Dietrich…, s. 54-55.
26
„It is the living Christ who is encountered again and again in at every juncture of personal
and social life, who is present at the heart of every concrete human relationship; and it is this Christ
who through dynamic encounter within the ambiguities of historical existence provides the source
and direction for the ethical life [...]. Ethics, then, is done with communion with Christ and one’s
fellowman; it is koinonia ethics, a social event of the fitting response to the living Lord”. L. L. Rasmussen, Dietrich Bonhoeffer: Reality and Resistance, Louisville 2005, s. 31; por. s. 15-31.
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3. EKUMENIZM ŚWIĘTOŚCI

Dążenie do ekumenicznego pojednania wszystkich uczniów Chrystusa
należy do priorytetów misji Kościoła. Jednoznaczna wola Zbawiciela, wyrażona zwłaszcza w przeddzień Jego męki i śmierci, pozostaje zobowiązaniem
dla każdego wierzącego i każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Złączone szczególnie z zadaniem misyjnym, zaangażowanie ekumeniczne należy odczytywać
w świetle zbawczego planu Boga, którego łaska ogarnia wszystkich i każdego.
Tym samym zadanie ekumeniczne, rozumiane jako „imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością”, oznacza, że droga
ekumenizmu jest podstawową drogą Kościoła, skoro „wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności”27.
Różnorakie owoce działalności ekumenicznej są już widoczne, jakkolwiek
wszyscy mają świadomość, że droga do pełnej i widzialnej jedności wiary, sakramentów i posługi apostolskiej jest daleka i wymagająca. Jan Paweł II podkreślał
zarazem, że to nie tylko nieporozumienia czy zaszłości historyczne i teologiczne
utrudniają pojednanie. W oczywisty sposób nie służą tej sprawie również ludzka
ułomność i grzeszność, domagające się przezwyciężania lenistwa i ciasnoty serca. Chrześcijanie bowiem, choć znają prawdę objawioną i wierzą w skuteczność
Bożej łaski, tak często „nie żyją pełnią gorliwości”. Potwierdza to konieczność
coraz wytrwalszej modlitwy i wołania do Ducha Świętego, by wspierał i prowadził tam, gdzie ludzie zawodzą. Autentyczne owoce na tej drodze wydać może
zwłaszcza „wielki ekumenizm świętości”28. W tym sensie świętość jest nieodzowna w całym wysiłku i zaangażowaniu ekumenicznym, gdzie cel stanowi jedność wszystkich w Bogu po trzykroć świętym. Jest ona szczególną drogą do jedności, a jednocześnie celem i owocem tej drogi. Gdy chrześcijańska egzystencja
coraz pełniej staje się życiem na wzór Jezusa i w Nim, w istocie już dokonuje
pojednania między braćmi i siostrami.
W ekumenicznej „wymianie darów” chodzi nie tylko o lepsze i bardziej
autentyczne wzajemne poznanie i zrozumienie doktryny chrześcijańskiej, co
oczywiście jest nieodzowne. Ma to też służyć poznaniu życia, bogactwa i tradycji różnych wspólnot chrześcijańskich. Wzajemna otwartość i duch braterstwa,
oświecone łaską Ducha Świętego, domagają się, by dostrzegać i przyjmować
bogactwo i owoce wiary obecne wśród wszystkich braci rozłączonych. W kontekście ekumenicznym powinnością płynącą z wiary jest gotowość do uznania i przyjęcia tego, co stanowi autentyczne dobro chrześcijańskie „płynące ze
wspólnej ojcowizny”. Oznacza to także uznanie znaków i świadectw świętości

27
28

UUS 7, 9.
Por. NMI 48.

120

KS. DR HAB. SŁAWOMIR NOWOSAD

rodzącej się z autentycznej wiary i wierności Bogu w codziennym życiu chrześcijańskim, niekiedy prowadzącej aż do męczeństwa29.
Na takiej drodze ujawnia się i rozwija szczególnie duchowy wymiar pojednania,
co pozwala mówić o „duchowości komunii”. Wielokrotnie podkreślana przez Jana
Pawła II ta idea wydaje się szczególnie cenna na polu ekumenicznym, gdyż umożliwia oparcie na głębokiej i rzeczywiście już istniejącej jedności rodzącej się z chrztu
i wiary w tego samego Odkupiciela. Prowadzi też ona do dzielenia się darami
i owocami łaski, obecnymi na różny sposób wśród wyznawców Chrystusa. Duchowość komunii, odwołując się do akcentowanego przez Vaticanum II ekumenizmu
duchowego, daje możliwość „dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim
tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży”30. Wśród
tych darów szczególne znaczenie posiada zawsze świadectwo autentycznej świętości życia chrześcijańskiego w głębokiej zgodzie z Ewangelią, modlitwa, szczere
nawrócenie i oczyszczenie pamięci, o czym mówił Jan Paweł II31.
Na wyjątkowe znaczenie i stałą aktualność ekumenizmu świętości zwrócił
uwagę również Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 70. rocznicy powstania
Wspólnoty z Taizé i rocznicy śmierci Brata Rogera. Ta ekumeniczna wspólnota
stała się niezwykłym znakiem poszukiwania, wsłuchiwania się i wielbienia Boga
przez modlitwę i kontemplację. Taizé stało się miejscem, a zarazem rzeczywistością inspirującą szczególnie młodych ludzi do podążania drogą ku jedności32.
Autentyczność zaangażowania na rzecz jedności wśród wyznawców Chrystusa
weryfikuje, a jednocześnie domaga się stałego oddania sprawie świętości, czemu
ma towarzyszyć modlitwa, dialog teologiczny i wspólna służba sprawiedliwości
i budowaniu braterskiego społeczeństwa33. Świętość staje się w istocie znakiem
rozpoznawczym autentycznego oddania sprawie ekumenizmu.
„Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać Chrystusowe bogactwa i cnotliwe postępowanie
w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystusowi, czasem aż do przelania krwi”. DE 4.
30
NMI 43; por. S. Nowosad, John Paul II’s Ecclesiology of Communio as a Gift to the World,
„Roczniki Teologii Dogmatycznej” 59(2012) nr 4, s. 181.
31
„There is no true ecumenism without inner conversion and the purification of memory, without holiness of life in conformity with the Gospel, and above all, without intense and assiduous
prayer that echoes the prayer of Jesus”. Jan Paweł II, Vespers Liturgy on the Occasion of the 40th
Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Decree Unitatis redintegratio, Watykan 13 XI
2004, nr 8, cyt. za: www.vatican.va.
32
„A tireless witness to the Gospel of peace and reconciliation, Brother Roger was a pioneer in
the difficult paths toward unity among the disciples of Christ [...]. May his witness to an ecumenism
of holiness inspire us in our march towards unity, and may your Community continue to live and to
radiate his charism, especially towards the younger generation!”. Letter Signed by Card. Tarcisio
Bertone, Secretary of State, on behalf of His Holiness Benedict XVI to Frère Alois, Prior of the
Taizé Community on the Fifth Anniversary of the Death of Frère Roger, Watykan 9 VII 2010, cyt.
za: www.vatican.va.
33
Por. Jan Paweł II, Address to the Greek Orthodox Delegation Sent by H. B. Christodoulos,
Watykan 11 III 2002, cyt. za: www.vatican.va.
29
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Ponieważ dla wszystkich chrześcijan ekumenizm jest zobowiązującym imperatywem, posługa miłości motywowana ekumenicznie nie może ograniczać
się do zadań ściśle ekumenicznych. Ekumenizm świętości powinien kształtować
misję Kościoła w różnych wymiarach, a zwłaszcza w posłudze duszpasterskiej.
Swoiste i szczególnie owocne może być ekumeniczne zaangażowanie ośrodków
duszpasterskich związanych z ruchem pielgrzymkowym. W różnych krajach
sanktuaria maryjne stają się coraz częściej miejscami ekumenicznej modlitwy
i faktycznego zbliżenia chrześcijan różnych tradycji. Takie spotkania w duchu
wspólnej chrześcijańskiej wiary w Jezusa Chrystusa mogą pozwolić rozwijać
„maryjny ekumenizm”, gdyż Maryja jest dla Kościoła i każdego chrześcijanina
wyjątkowym przykładem wierności i posłuszeństwa woli Bożej. Spotkanie podzielonych braci na „wspólnej modlitwie jako odpowiedź na słowo Boże pozostaje najbardziej ewangelicznym znakiem obecności Jezusa wśród nas, a miłość
jest koniecznym wyrazem świętości”34.
***

Obdarowani łaską wiary i uczestnicząc w życiu Bożym, uczniowie Chrystusa w sposób rzeczywisty, jakkolwiek niepełny, mają udział w Bożej świętości,
„albowiem Kościół już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością”35. Niemal powszechnie uświadamiane wśród chrześcijan dzieło ekumeniczne coraz bardziej staje się jednocześnie zaangażowaniem
w drogę ku dojrzałej świętości w coraz pełniejszym zjednoczeniu z Bogiem.
Autentyczny postęp w osobistej i wspólnej świętości stanowi zawsze rzeczywisty wkład w prawdziwe pojednanie wszystkich chrześcijan, co pozwala mówić
o ekumenizmie świętości. Oznacza to, że świętość ma charakter zobowiązujący, a jej źródło wynika z sakramentu chrztu jako wszczepienia w Chrystusa
i w Kościół będący Jego Mistycznym Ciałem.
Ewangeliczna doskonałość na wzór Chrystusa karmi się nade wszystko
modlitwą i Eucharystią, obejmując całość ludzkiej egzystencji, o czym przez
wieki mówiła chrześcijańska tradycja duchowa36. Kontekst ekumeniczny zarówno pełniej odsłania wizję świętości chrześcijańskiej, jak i wyraźniej podkreśla
jej imperatywny charakter.
S łow a klu czo w e: świętość, ekumenizm, Bonhoeffer, ekumenizm świętości.
Ecumenism of Holiness – The Pilgrimage at the Beginning of the Third Millennium. Recommendations, nr 1, Kevelaer 23 IX 2004, cyt. za: www.cartemarialedumonde.org.
35
KK 48.
36
Można tu wspomnieć choćby tradycję anglikańskiej szkoły świętego życia i świętego umierania z XVII w., której najpełniejszy wyraz dał abp Jeremy Taylor; por. J. Taylor, The Rule and
Excercises of Holy Living (1650); J. Taylor, The Rule and Excercises of Holy Dying (1651).
34
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Holiness in an Ecumenical Perspective
Su mma r y
Among the so-called lost icons of modern culture (as Rowan Williams once put
it) holiness should be perhaps seen with a particular concern. Christianity has always
perceived holiness as a universal calling which Christ’s disciples are never to neglect.
The Lutheran pastor and theologian Dietrich Bonhoeffer emerges as a significant example of radical discipleship in his consistent and faithful pursuit of holiness. The
one who believes in Christ is to follow Him not by withdrawing from this world but
rather in the midst of the world as Christ himself lived and to „drink the earthly cup
to the dregs like Christ himself”. Consequently, „holiness begins and ends with God
and moves toward the needy of the world” (A. Lawrence). John Paul II would often
stress that holiness is one of those precious signs of the Spirit’s active presence among
all Christ’s followers which should play an ever more growing role in the ecumenical
exchange of gifts. When Christians base their hope on the Lord’s prayer and not their
own strength, they can trust that „the great ecumenism of holiness will not fail, with
God’s help, to bring results” (John Paul II).
K eyw ords: holiness, ecumenism, Bonhoeffer, ecumenism of holiness.

Die Heiligkeit in der ökumenischen Perspektive
Zusammenfassung
Unter den sogenannten verschollenen Ikonen der gegenwärtigen Kultur (wie das
Rowan Williams bezeichnete) verdient die Heiligkeit eine besondere Aufmerksamkeit. Das Christentum hat darin immer die allgemeine Berufung gesehen, die von
Jüngern Jesu niemals unterschätzt werden darf. Der lutherische Pastor und Theologe
Dietrich Bonhoeffer scheint das Vorbild eines radikalen Jüngers Jesu zu sein, der treu
und konsequent auf dem Weg der Heiligkeit voranschreitet. Wer zum Glauben an
Christus gelangt ist, soll Ihm nachfolgen, nicht durch Weltflucht, sondern inmitten
der Welt, um „den irdischen Kelch bis zur Neige zu trinken wie Christus selbst”.
Daher „beginnt und endet die Heiligkeit mit Gott, indem sie zu den Armen dieser
Welt führt”. Johannes Paulus II. hat oft betont, dass die Heiligkeit zu jenen kostbaren
Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes unter den Jüngern Jesu gehört, die eine
zunehmend wichtige Rolle im ökumenischen Austausch der Gaben bilden soll. Ihr
Vertrauen auf das Gebet zum Herrn und nicht auf die eigene Anstrengung stützend,
können die Christen hoffen, dass „der große Ökumenismus der Heiligkeit mit Gottes
Hilfe sicher Früchte tragen wird” (Johannes Paul II).
S chlüs s elw o r te: Heiligkeit, Ökumenismus, Bonhoeffer, Ökumenismus der
Heiligkeit.
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IDEA NAŚLADOWANIA W TEOLOGII MORALNEJ
JAKO PRÓBA METODYCZNEGO PRZEDSTAWIENIA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POWOŁANIA DO ŚWIĘTOŚCI

W historii refleksji teologicznomoralnej niezwykle ważną rolę odgrywały
tzw. idee wiodące. Jeszcze zanim refleksja ta nabrała charakteru systematycznego, naukowego, wskazywały one na pewien ideał życia moralnego i samą jego
istotę. To w ich świetle definiowano podstawowe pojęcia (jak: dobro, zło, cnota,
grzech) oraz dokonywano kwalifikacji moralnej wyborów szczegółowych. Odkąd teologia moralna zyskała status samodzielnej dyscypliny teologicznej, takie
idee spełniają również zadanie narzędzia metodologicznego, gdyż pozwalają
nadać spójny charakter całemu wykładowi, swoiście integrując poszczególne
zagadnienia szczegółowe1.
Jedną z pierwszych takich ogólnych idei, które wprowadzono do refleksji
teologicznomoralnej na długo przed jej usamodzielnieniem się jako odrębnej
części teologii, była idea naśladowania. Należy przy tym podkreślić, że jest ona
o wiele starsza niż chrześcijaństwo i już o wiele wcześniej przypisywano jej wyjątkową rolę w praktyce doskonalenia moralnego i w teoretycznym jego opisie2.
Chrześcijaństwo nadało jej specyficzne znaczenie. Dokonało się to zwłaszcza
przez wprowadzenie ścisłej hierarchii wzorów, w której wyjątkowe – a poniekąd
jedyne – miejsce zajmuje osoba Chrystusa. Dlatego to właśnie naśladowanie
Chrystusa było przez całe wieki uważane za wyjątkową drogę do świętości. Imitacja innych wzorów miała jedynie względny charakter i spełniała swoją rolę
o tyle, o ile prowadziła do naśladowania Chrystusa bądź z niego wynikała. Także
samo pojęcie naśladowania zyskało w chrześcijaństwie specyficzne znaczenie
przez powiązanie go nie tylko z aspektami historiozbawczymi, chrystologicznySzerzej na temat roli idei wiodących w teologii moralnej por.: J. Nagórny, Rola wiodących
idei biblijnych w teologii moralnej, w: Veritatem facientes. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza
Profesora Franciszka Greniuka, red. J. Nagórny, J. Wróbel, Lublin 1997, s. 259-292.
2
Por. T. Zadykowicz, Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we
współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy, Lublin 2011, s. 30-45; R. Michalski, Antyczne źródła pojęcia „mimesis”, „Filo-Sofija” 5(2005) nr 1, s. 45-64; H. Koller, Die
Mimesis in der Antike. Nachahmung, Darstellung, Ausdruck, A. Francke Verlag, Bern 1954.
1
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mi, trynitarnymi i pneumatologicznymi, ale także antropologicznymi, społeczno-eklezjanymi i kairologicznymi.
Przez całe wieki idea ta miała w chrześcijaństwie znaczenie bardziej praktyczne, pastoralne, ascetyczne. Służyła bardziej osiąganiu doskonałości, dążeniu
do świętości, zdobywaniu cnót w konkretnej sytuacji życiowej, a mniej teoretycznemu opisowi tego procesu. Dopiero w XX w., na bazie odnowy biblijnej,
podjęto próbę uczynienia z niej swoistego paradygmatu w teologii moralnej,
a więc w „refleksji nad Ewangelią jako darem i przykazaniem nowego życia, nad
życiem »prawdziwie w miłości« (Ef 4, 15), nad życiem Kościoła w świętości,
w którym jaśnieje prawda o dobru doprowadzonym aż do doskonałości”3. Niestety, jak pokazuje historia, za pomocą tej idei nie zawsze udawało się ukazać
istotę powołania do świętości, a jeszcze trudniej było przedstawić szczegółowe
aspekty realizacji tego powołania. Powstaje więc pytanie o powody tych trudności oraz o możliwości jej wykorzystania w życiu moralnym dzisiejszych uczniów Chrystusa oraz we współczesnej teologii moralnej.

1. PROBLEM DEFINICJI WZORU

Dla pierwszych uczniów Chrystusa było oczywiste, że fundamentalne ukierunkowanie ich życia wiąże się z dążeniem do jak najdoskonalszego odwzorowania Jego postaw. Mieli jednak świadomość, że takie odwzorowanie jest
możliwe jedynie we wspólnocie z Nim. Tylko będąc przez Niego wezwanym
i obdarowanym, można było postawić sobie i zrealizować cele zawarte w stwierdzeniu „być jak On”. Szczyt tego utożsamienia się z Mistrzem stanowiło oddanie swego życia na Jego wzór, a więc męczeństwo4. Starożytność chrześcijańska
pozostawiła wiele świadectw tego, że to męczennicy byli uważani za naśladowców Chrystusa w najpełniejszym i najbardziej dosłownym sensie5.
VS 110.
Por. J. Misiurek, Wieki męczeństwa, w: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin 2000, s. 157-178; S. Pié-Ninot, Męczennicy: świadectwo nie
do zapomnienia, w: Jan Paweł II. Tertio millennio adveniente. Komentarz teologiczno-pastoralny
w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, red. A. Amato i in., Sandomierz
1995, s. 195-210; H. J. Milchner, Nachfolge Jesu und Imitatio Christi. Die theologische Entfaltung
der Nachfolgethematik seit den Anfängen der Christenheit bis hin in die Zeit der devotio moderna
– unter besonderer Berücksichtigung religionspädagogischer Ansätze, Lit, Münster 2004, s. 27.
5
Najbardziej reprezentatywnymi przedstawicielami tego stanowiska są ojcowie apostolscy:
św. Klemens Rzymski, św. Ignacy Antiocheński i św. Polikarp oraz ojcowie Kościoła: św. Justyn,
św. Klemens Aleksandryjski, Tertulian, św. Cyprian, św. Augustyn, św. Jan Chryzostom; por. T. Zadykowicz, Sequela…, s. 80-84.
3
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Z czasem jednak, gdy prześladowania ustały, a przynajmniej nie były tak
powszechne, akcent w praktyce naśladowania padł na postawy moralne – cnoty,
które w pełni zostały urzeczywistnione w Chrystusie i dlatego – jak podkreślano
– powinny być wypracowywane także przez Jego uczniów. Stosunkowo szybko
chrześcijanie stanęli przed koniecznością swoistej interpretacji wzoru6. Właściwie co lub kto stanowi wzór do naśladowania? Osoba czy jej cnoty, Mistrz czy
Jego konkretne postawy wobec Boga, człowieka i świata?
Chrystusowe wezwanie do naśladowania zostało skierowane w środowisku,
w którym znano różne koncepcje wzorów, począwszy od platońskich, bezcielesnych idei, aż po osoby ówczesnych mistrzów i nauczycieli, którzy gromadzili
wokół siebie uczniów, głosząc im nauki zawierające pewne wzorce postępowania. Wydaje się, że Jezus doskonale połączył obie te wizje wzoru. Zapraszając
do „pójścia za” sobą, a więc i do naśladowania siebie (por. Mk 1, 16-20; Mt 4,
18-22; także: Mk 2, 14; Mt 9, 9; Łk 5, 27; 9, 57; J 1, 35-43), wskazywał jednocześnie na pewien wewnętrzny ideał zawarty w Jego nauce (por. Mt 5, 48;
Łk 6, 36).
To połączenie, niestety, nie zawsze udawało się chrześcijanom. Osobowy
wzór Chrystusa, który wydawał się zbyt abstrakcyjny, bywał często zastępowany bezosobowym ideałem życia, zawartym w konkretnych normach i zasadach,
które należało zachować w duchu posłuszeństwa. To one, zamiast samego Chrystusa, a nawet zamiast Jego postaw, stawały się przedmiotem aspiracji i dążeń.
Na tym też tle pojawiały się pytania i wątpliwości: na ile człowiek jest w stanie odwzorować postawy reprezentowane bądź co bądź przez Boga-Człowieka.
Jego wzór zdawał się przerastać ludzkie możliwości i dlatego zyskiwał rangę
co najwyżej przykładu, który wprawdzie inspirował do działania, ale nigdy nie
mógł zostać powtórzony w pełni.
Wzór osobowy jako „dostarczyciel” przykładów zyskał szczególne znaczenie w tzw. etycznych koncepcjach naśladowania, które dominowały w Kościele
katolickim, zwłaszcza w okresie średniowiecza, i kładły nacisk na zewnętrzną
stronę tej postawy oraz jej urzeczywistnianie przez maksymalny wkład człowieka. Określenie poszczególnych cech, szczególnie tych, które najbardziej „jaśniały” w życiu i nauczaniu Chrystusa, pomagało skonkretyzować przedmiot dążeń,
cel naśladowania. W ten sposób dokonywała się poniekąd „wiwisekcja” wzoru,
swoiste rozczłonkowanie go na szczegółowe postawy i cechy. Takie fragmentaryczne niekiedy przedstawienie człowieczeństwa Chrystusa miało na celu ukierunkowanie własnego działania na konkretne postawy moralne. Wiele z nich
jednak jawiło się jako nierealistyczne, zbyt wyidealizowane i z tego powodu
niemożliwe do zrealizowania. Dlatego nawet jeśli udało się naśladować jedną
czy kilka z nich, to odtworzenie w sobie ich sumy zdawało się przerastać możliPor. R. Strunk, Nachfolge Christi. Erinnerungen an eine evangelische Provokation, München
1981, s. 62.
6
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wości naśladowcy. Wydaje się, że to m.in. ta swoista „kazuistyka” przykładów,
oderwanie ich od wzoru jako całości, doprowadziła do zagubienia szerszych
perspektyw idei naśladowania w następnych wiekach.
Kolejny problem ze zdefiniowaniem wzoru pojawia się na płaszczyźnie
określenia roli wzorów ludzkich. Skoro bowiem Chrystus jest najważniejszym
wzorem, a poniekąd jedynym, to na ile, i czy w ogóle, można mówić o wzorczym
charakterze postaw ludzkich. Chrześcijaństwo stosunkowo szybko rozwiązało tę
trudność, tłumacząc to następująco: wzory ludzkie spełniają swoją rolę o tyle,
o ile partycypują w jedynym Wzorze. Dlatego św. Paweł mógł zachęcać: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11, 1;
por. także: Ef 5, 1-2).
Zatem niemal od początku zdawano sobie sprawę z ograniczonego charakteru wzorów ludzkich, które mogą jedynie dostarczać pewnych przykładów, nigdy
natomiast nie są wzorami w sensie absolutnym. Na tym też tle zrodziło się przekonanie o potrzebie wielu wzorów ludzkich. Skoro żadna osoba nie jest w stanie
dostarczyć ich w stopniu pełnym, człowiek kieruje się ku jednej osobie jako
wzorowi miłości, ku innej jako wzorowi wiary, jeszcze ku innej jako wzorowi
cierpliwości itd. Szuka zatem pewnego kompleksu postaw, o których wie, że są
pożądane w życiu, a jednocześnie jest świadom trudności związanych z ich realizacją. Odnajdując różne przykłady, ta realizacja staje się poniekąd łatwiejsza.
Ta uznawana powszechnie w przeszłości rola wzorów ludzkich i przykładów do naśladowania dla wielu nie jest dzisiaj taka oczywista. W opiniach wielu filozofów, psychologów i pedagogów człowiek winien odnajdywać ten wzór
w sobie. Postulat życia zgodnego z naturą, autentyczności, asertywności swoiście subiektywizuje wzór i to do tego stopnia, że człowiek nie tylko szuka go
wyłącznie w sobie, ale czuje się powołany do jego stworzenia. Ma on zatem
naśladować coś, co jest jego własnym wytworem7.
Kościół w pewnym sensie akceptuje istnienie i rolę wzorów wewnętrznych,
ale także i one posiadają w jego przekonaniu charakter obiektywny. Chodzi tu
zwłaszcza o obraz i podobieństwo Boga, na które człowiek został stworzony.
Obraz ten zatem istnieje w człowieku; jest czymś immanentnym. Jako podstawa
wyjątkowej godności człowieka obraz ten może być uznany za pierwsze źródło i motyw naśladowania. Wyznacza on bowiem człowiekowi określone cele
i zadania. Stanowi dar, który jednocześnie został powierzony człowiekowi jako
swego rodzaju projekt do zrealizowania8. Umożliwia on zatem poznanie siebie
Por. G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Kultur – Kunst – Geselschaft, Reinbek bei Hamburg
1998, s. 289.
8
Por. G. Biemer, Das Vorbild Gottes. Zur theologischen Bedeutung des Vorbildes, w: Christ
werden braucht Vorbilder. Beiträge zur Neubegründung der Leitbildthematik in der religiösen Erziehung und Bildung, red. G. Biemer, A. Biesinger, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1983, s. 14;
U. Feeser-Lichterfeld, Berufung. Eine praktisch-theologische Studie zur Revitalisierung einer pastoralen Grunddimension, Münster 2005, s. 293.
7
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i swojego powołania. Tylko przez odniesienie do wewnętrznego obrazu człowiek może w pełni zrozumieć swoją istotę, a co za tym idzie, podjąć działania
na jej miarę. Nie jest on jednak wytworem człowieka.
Wytworu człowieka nie stanowi też ten obraz i wzór wewnętrzny, który
można określić mianem systemu wartości, zespołu norm i zasad, które człowiek
nosi w sobie i do których stara się dostosować swoje postępowanie. Autorem
jego jest Bóg, który wpisując go w naturę istot obdarzonych rozumem, skłania
je ku właściwemu działaniu i celowi9. Człowiek natomiast winien jedynie ów
obraz odczytać i dostosować do niego swoje postępowanie. W praktyce jednak
ten konglomerat cech i wartości, składających się na pewien wzór, człowiek
często tworzy sam, chociaż wzorując się na modelach zewnętrznych. Co więcej,
człowiek tworzy go na własny użytek i wielokrotnie w ciągu życia zmienia go
w zależności od sytuacji.
Dlatego w chrześcijaństwie o wiele większą rolę odgrywały zawsze osobowe wzory, choć wśród nich także dostrzegano pewne stopnie i rodzaje10. Na
szczycie tej hierarchii stawiano świętego, którego prawzorem jest idea Boga11.
Choć żadna skończona osoba nie jest nigdy doskonałym odbiciem Boga, to jednak jako święty kondensuje na swój sposób wartości Boskie i ostatecznie to on
– a nie abstrakcyjny i ogólny system wartości – stanowi przedmiot naśladowania12. Dlatego Kościół, mając świadomość szczególnego miejsca wzoru Chrystusa, wskazuje też na wiele wzorów ludzkich. Znakiem tego są częste, zwłaszcza w ostatnim czasie, beatyfikacje i kanonizacje, czy szerzej – liturgia i kult
świętych, gdzie dokonuje się aktualizacja wzorów, interpretacja ich postaw, co
ostatecznie służy wezwaniu do naśladowania13.

Por. VS 44.
Typowym przykładem są w tym względzie rozróżnienia, jakie wprowadził M. Scheler. Wzór
osobowy odróżniał on najpierw od przewodnika (Leiter) i przywódcy (Führer). O ile przewodnika
można spotkać także w świecie zwierząt, to wzór jest zawsze osobą. O ile przywódca jest zawsze
świadom swojej funkcji, to wzór może spełniać swoją rolę, nie będąc tego świadomym. Co więcej,
o ile przywódca musi być realną osobą, wzorem osobowym może być postać historyczna, a nawet
mityczna czy fikcyjna. Por. M. Scheler, Schriften aus dem Nachlass, t. 1: Zur Ethik und Erkenntnislehre, Bern 1957, s. 255-343; J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialności, t. 1: Fenomenologiczna etyka wartości (Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand), Kraków
1997, s. 95.
11
Oprócz „świętego” Scheler wyróżnia następujące wzory: mistrz (artysta) używania (delektowania się rozkoszami) (Lebenskünstler), przewodni duch cywilizacji (führende Geist der Zivilisation), bohater (Held), geniusz (Genius). Por. M. Scheler, Schriften…, s. 274-275.
12
Podkreślał to bardzo mocno – w opozycji do M. Schelera – K. Wojtyła. Por. K. Wojtyła,
Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 151.
13
Por. J. Werbick, Bilder sind Herausforderungen. Gottebenbildlichkeit – Imitatio Christi –
Nachfolgebilder, w: Vor-Bilder. Realität und Illusion, red. H. Schmidinger, Graz-Wien-Köln 1996,
s. 137.
9

10

128

KS. DR HAB. TADEUSZ ZADYKOWICZ

Problem w zdefiniowaniu wzoru pojawia się również wtedy, gdy próbuje
się określić jego pochodzenie. Dziś dość powszechna – głoszona głównie przez
socjologów, etnografów, etnologów, etnopsychologów – jest opinia, że to społeczność tworzy sobie jakiś wzór, ideał. Jego pochodzenia upatruje się zatem
w kontekście społeczno-kulturowym, który przecież się zmienia, a wraz z nim
ulegają modyfikacji wzorce życia i postępowania. Taki relatywizm w podejściu
do wzorów pociąga za sobą przekonanie o zmienności samych wartości. Do podobnego wniosku dochodzą zwolennicy skrajnego racjonalizmu, którzy źródła
wzorów upatrują w ludzkim rozumie. Negując rolę doświadczenia i percepcji
zmysłowej, twierdzą oni, że z samego rozumu można wyprowadzić pewne zasady, wystarczające do osiągnięcia doskonałości. Zewnętrzne wzorce etyczne są
tu zupełnie zbędne.
Na kanwie różnych koncepcji pochodzenia wzorów zrodziły się różne ich
rodzaje. I tak np. autorytetem staje się ktoś na mocy darowanej mu władzy (łac.
auctoritas – „władza”). Ideałem (gr. eidos), na mocy pragnienia, może stać się
wewnętrzny obraz tego, kim człowiek chce być. Wzorcem czy modelem staje
się pozbawiony przymiotów indywidualnych konkretny przypadek. Często takie wzorce kształtuje społeczność jako swoistą matrycę służącą porównywaniu
postępowania swoich członków. Jeśli społeczność w tym ustalaniu wzorców
posługuje się legendą, mitem, to rodzi w ten sposób bohaterów. Gwiazda i idol
z kolei powstają na fali popularności. Nie są one odbiciem uniwersalnych norm
i wartości, co najwyżej stanowią odblask norm i wartości tworzonych aktualnie
przez społeczeństwo, a jeszcze częściej jawią się jako obraz własnej pychy i poczucia panowania nad swoim naśladowcą (fanem). Jeśli środowisko przypisze
jakiejś grupie osób pewien zespół właściwości, powstaje wówczas stereotyp,
który jednak – w przeciwieństwie do wzoru, ideału, a nawet idola – nie stanowi
przedmiotu aspiracji.
Finalizm życia chrześcijańskiego zawsze był ujmowany w kategoriach nadprzyrodzonych. Dlatego gdy w XX w. wprowadzono do teologii moralnej, już
jako odrębnej dyscypliny naukowej, ideę naśladowania jako swoisty paradygmat14, ponownie w centrum postawiono osobę Chrystusa jako doskonały wzór.
Był to niewątpliwie owoc ubiblijnienia teologii moralnej, który – przy całych
swoich niedomaganiach – należy oceniać pozytywnie15.
14
Dokonało się to za sprawą F. Tillmanna, który w latach 1933-1937, wraz ze swymi współpracownikami Th. Steinbüchelem oraz Th. Münckerem, opublikował podręcznik teologii moralnej
Handbuch der katholischen Sittenlehre. Trzeci tom tego podręcznika nosi znamienny tytuł: Die Idee
der Nachfolge Christi, Schwann, Düsseldorf 1934. Ten podręcznik po raz pierwszy postawił ideę
naśladowania w centrum refleksji teologicznomoralnej.
15
Szersza ocena tego podręcznika por.: S. Olejnik, Dar – wezwanie – odpowiedź. Teologia moralna, t. 1: Wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988, s. 108; J. G. Ziegler, Die Moraltheologie
im 20. Jahrhundert, w: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, t. 3, red. H. Vorgrimler, Freiburg-Basel-Wien 1970, s. 336.
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Dziś jednak, z perspektywy minionego czasu oraz w kontekście rozwoju
pozateologicznej refleksji o ludzkich wzorach osobowych, można już postawić
pytanie: Czy to nie ów swoisty ekskluzywizm doprowadził do tego, że idea naśladowania nie zagościła zbyt długo jako idea wiodąca w podręcznikach teologii
moralnej? Był to przecież czas rozwoju refleksji nad wzorami w wielu dziedzinach pozateologicznych. Teologia moralna jednak – jak się wydaje – nie weszła
w należyty dialog z tymi dyscyplinami, pozostając przy analizie jedynego, najdoskonalszego Wzoru – Jezusa Chrystusa. Podobnie sam termin „naśladowanie”
interpretowany był zbyt wąsko, nie oddawał w pełni jego biblijnego i zarazem
antropologicznego sensu.

2. PROBLEM DEFINICJI NAŚLADOWANIA

Zarówno osobowy wzór, jak i jego cechy, stanowią przedmiot aspiracji
naśladowcy, który stawia sobie za cel ich odbicie, powtórzenie, multiplikację,
stworzenie kopii. Chrześcijanie jednak – jak już wspomniano – stosunkowo
szybko uświadomili sobie, że dokładna imitacja często przekracza możliwości
człowieka. Potrzebna jest zatem jakaś interpretacja, pewne dopasowanie nie
tylko samego wzoru, ale także naśladowania. Takie dostosowywanie widoczne stało się już u początków Kościoła i wiązało się z wprowadzaniem w życie
wezwań oddanych dwoma terminami biblijnymi. Pierwszym z nich jest ewangeliczne „pójście za” osobą, „wstępowanie w jej ślady” (gr. akoloutheo), drugie
zaś – charakterystyczne zwłaszcza dla listów św. Pawła – stanowi naśladowanie
w ścisłym znaczeniu, czyli imitację (gr. mimesis).
Chrześcijańska refleksja nad naśladowaniem, a być może jeszcze bardziej
praktyka naśladowania – przynajmniej od św. Augustyna – wyraźnie wskazywała na wzajemny związek obu tych postaw. „Quid est enim sequi nisi imiatari?” – pytał biskup z Hippony16. Dlatego wielu późniejszych autorów starało się
wskazywać na powołanie, „bycie przy Chrystusie”, a nawet „trwanie w Nim”,
jako na fundament i warunek naśladowania w ścisłym znaczeniu. Wyrażano
przez to przekonanie, że nie można naśladować Jego postaw, nie idąc „za” Nim,
nie trwając „z” Nim we wspólnocie. Sequela Christi uważano przez to za kategorię teologiczną i duchową, a nie historyczną czy geograficzną. Niestety, nie
wszystkim teologom udało się zachować związek między treścią obu tych biblijnych terminów. Na przeszkodzie stanęły tu pewne trudności językowe, związane
z tłumaczeniem tekstów, gdy np. – jak w języku polskim – oba te zwroty oddano
De sancta virginitate; cyt. za: T. Goffi, Sequela/Imitazione, w: Nuovo dizionario di teologia
morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Cinisello Balsano 1990, s. 1214.
16
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jednym słowem „naśladowanie”, kojarzonym bardziej z imitacją niż międzyosobową relacją17.
Niektórzy zaś zupełnie świadomie opowiedzieli się za takimi interpretacjami
naśladowania, w których przeważyła dbałość o jak najbardziej dokładne i wierne
odtworzenie postaw18, co w niektórych przypadkach sprowadziło naśladowanie
do imitatorstwa, bezdusznego naśladownictwa, tworzenia kopii, totalnej identyfikacji, osiągania łudzącego podobieństwa, poniekąd tworzenia sobowtóra.
Wkrótce okazało się jednak, że takie naśladowanie, jeśli w ogóle jest możliwe,
to jedynie w niektórych stanach życia, a przestaje być dostępne dla wszystkich.
Powszechność zaś wezwania Chrystusa, która nigdy nie budziła wątpliwości,
kazała szukać takich interpretacji, które uczyniłyby je możliwym w każdej sytuacji i w każdym stanie życia, tak, by nie okazywało się zarezerwowane tylko dla zakonników czy ascetów. Potrzebę takich interpretacji wyprowadzano
również z konieczności uwzględnienia ludzkiej wolności i indywidualności oraz
zmieniających się warunków życia i różnorodności powołań w ramach jednego
powołania do świętości.
Kolejna trudność z określeniem istoty naśladowania wiązała się z koniecznością uwzględnienia pewnej stopniowości, etapowości tego procesu. Niejednokrotnie bowiem chciano je rozumieć jako pojedynczy, definitywny akt, którego
skutkiem jest trwałe odbicie wzoru w naśladowcy. Taka interpretacja pojawiała
się zawsze, ilekroć naśladowanie utożsamiano z imitacją. Gdy natomiast dostrzegano w nim rzeczywistość „chodzenia za” osobą, „bycia z” nią, do głosu dochodził cały dynamizm związany ze stopniowym dorastaniem do wzoru.
W tym procesie widziano zaangażowanie całej osoby: jej sfery poznawczej,
emocjonalnej, a nade wszystko wolitywnej, choć nie zapominano, że swoją rolę
odgrywa w nim także ludzkie ciało. Ważny element takich interpretacji stanowiło również zwrócenie uwagi na aspekty społeczne. Wspólnotowy charakter
życia ludzkiego uznano za warunek oddziaływania przez wzory, ideały, przykłady, zaś naśladowanie – za naturalną konsekwencję społecznej natury człowieka.
Współczesne nauki, zwłaszcza psychologia i neurologia, wskazują na naśladowanie jako na proces uwarunkowany w sposób naturalny. Dziś już nikt nie
ma wątpliwości, że człowiek rodzi się wyposażony w zdolność naśladowczą,
która rozwija się zwłaszcza w okresie dzieciństwa i młodości, ale nie zanika tak17
Język polski nie ma rzeczownikowego odpowiednika łacińskiego słowa sequela. W języku
niemieckim wyraża je słowo Nachfolge, podczas gdy naśladowanie w znaczeniu imitacji określa
się jako Nachahmung. Podobnie w języku angielskim czynności te są określane odpowiednio jako:
following i imitation. Por.: R. Schnackenburg, Nachfolge Christi – heute. Antworten und Weisungen
aus dem Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien 1976, s. 45; T. Zadykowicz, Sequela…, s. 272.
18
Takie podejście prezentował m.in. św. Franciszek z Asyżu. Jego radykalizm naśladowania
wiązał się z wyakcentowaniem „ludzkich” aspektów życia Mistrza z Nazaretu. Por. D. de Rentiis,
Die Zeit der Nachfolge. Zur Interdependenz von „imitatio Christi” und „imitatio auctorum” im
12.-16. Jahrhundert, Tübingen 1996, s. 36.
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że w późniejszym czasie. To wskazuje na naturalną potrzebę wzorów i ideałów
w jego życiu. Aby jednak właściwie ukierunkować tę potrzebę, należy najpierw
dokonać właściwego rozpoznania wartości wzorców, jakie proponuje dzisiejsza kultura. To włączenie sfery poznawczej w proces naśladowania świadczy
o jego ludzkim charakterze. Taki charakter nadaje mu również komponent wolności, która winna towarzyszyć każdemu wyborowi wzoru czy ideału. Niestety,
w praktyce te elementy są często marginalizowane bądź w ogóle eliminowane na korzyść „cielesności” albo emocji, które urastają do jedynego argumentu
w wyborze obiektu naśladowania.
Już Scheler zwracał uwagę, że istota naśladowania polega na tym, że świat
wartości mistrza, sama „idealna istota aksjologiczna” osoby-wzoru, staje się
współudziałem przeżyć ucznia-naśladowcy, który dorasta do tego świata i wrasta w ten świat19. Wprawdzie – według Schelera – przylgnięcie do modelu posiada charakter nieokreślony, niesprecyzowany, a naśladowca nie ma jasnej świadomości ani natury oddziaływania wzoru, ani jego znaczenia, jednakże relacja ta
nie byłaby możliwa bez miłości. To właśnie miłość – jak podkreśla Wojtyła – otwiera przed uczniem-naśladowcą samą „istotę wartościową” wzoru, udostępnia
ją dla aktów emocjonalno-poznawczych i przez to umożliwia naśladowanie20.
Miłość do osoby uznawanej za wzór dynamizuje naśladowcę i pozwala współprzeżywać te wartości, które rozpoznaje się we wzorze. Przez miłość
uczeń niejako dorasta do wzoru, a nawet weń wrasta. Na tym właśnie polega
owo „pójście za” wzorem, czego owocem staje się przyswojenie konkretnych
postaw moralnych. Bezpośredni ogląd drugiej osoby w jej moralnej dobroci determinuje bezpośrednio powstawanie analogicznych wartości moralnych w osobie ucznia. Zachodzi tu stosunek dobrego przykładu. Cały więc wpływ wzorczy
opiera się na miłości do osoby mistrza-wzoru21.
Naśladowanie, jeśli ma prowadzić do świętości, nie może być rozumiane
wyłącznie jako proces o charakterze naturalnym. Choć posiada on swoje naturalne podłoże, to ostatecznie uruchamia go dar Boga. Także jego cel związany
jest z osiąganiem życia wiecznego, a nie tylko doskonałości w wymiarze doczesnym. Te prawdy zostały nieco przysłonięte w charakterystycznych dla teologii
zachodniej „etycznych” interpretacjach naśladowania. W przeciwieństwie do
poglądów ojców wschodnich, wiążących naśladowanie z kategorią obrazu Bożego i przebóstwienia, chrześcijański Zachód położył nacisk na zaangażowanie
człowieka w upodabnianie się do wzoru22.
Por. M. Scheler, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 253-254.
Por. K. Wojtyła, Zagadnienie…, s. 151.
21
Por. T. Zadykowicz, Sequela…, s. 127.
22
Por. T. Hoffmann, Jüngerschaft und Gemeinde. Eine praktisch-theologische Studie über die
Erziehung zur Nachfolge in evengelikal-freikirchlichen Gemeinden im postmodern-urbanen Umfeld, b.m.w. 2005, s. 70-71.
19
20
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Tymczasem zarówno Kościoły wschodnie, jak i wspólnoty protestanckie –
co prawda wychodząc z innych założeń, ale zgodnie – w swoich interpretacjach
podkreśliły prymat łaski23. Prawdziwe naśladowanie stanowi według nich dar
Boga i to On uzdalnia człowieka do zaangażowania swoich sił w całym procesie upodabniania się do Niego. Dzisiaj te aspekty naśladowania podkreśla się
również w teologii katolickiej, co pozwala patrzeć na świętość jako na owoc
współpracy człowieka z wybraniem i uprzednim przeznaczeniem. To wybranie
i przeznaczenie ze strony Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, którą
– nie wyłącznie, ale także – można przedstawić jako naśladowanie Chrystusa.
Jest to zatem tylko jedna z możliwości, dlatego ten sam proces różni autorzy
próbują opisać, odwołując się niekiedy do innych ogólnych idei: miłości, wiary,
nawrócenia.
Idea naśladowania, podobnie zresztą jak inne, bywa obciążona pewnym niebezpieczeństwem w swojej jasności ukazywania powołania do świętości. Jak
już zwracał uwagę Luter i inni reformatorzy, zbyt uproszczone jej interpretacje
mogą sugerować, że świętość stanowi prostą konsekwencję, wręcz zapłatę za
naśladowanie Chrystusa. Dlatego należy mocno podkreślać, że – jak mawiał
Luter – „to nie naśladowanie czyni synem, ale synostwo czyni naśladowcą”24.
Naśladowanie więc to nie jakaś forma samousprawiedliwienia czy nawet samodoskonalenia. Jest to raczej pozytywna odpowiedź człowieka na dar i wezwanie
Boga. Nauka ta posiada swoje źródło w Ewangeliach, gdzie naśladowanie zostało wyraźnie uwarunkowane zaproszeniem ze strony Chrystusa; a być może
jeszcze wyraźniej w listach św. Pawła, który wiąże je ściśle z kategorią „nowego
życia w Chrystusie”.
Dzisiaj pojawiły się również takie teorie i praktyki, zwłaszcza wychowawcze, w świetle których naśladowanie stanowi w zasadzie ekspresję wewnętrznego obrazu. Tego typu opinie mają swoją długą tradycję, poczynając od niektórych
interpretacji antycznej kategorii mimesis. Także w świetle Biblii naśladowanie
można traktować jako działanie wynikające z wewnętrznej kondycji człowieka
jako obrazu Bożego. Nie o takie oczywiście interpretacje chodzi tym, którzy
głoszą hasła samodoskonalenia, samorealizacji, swobodnego rozwoju, spontaniczności.
Hasła takie – wyrosłe głównie na poglądach Jeana Jacquesa Rousseau oraz
filozofii egzystencjalistycznej, a później spopularyzowane przez freudyzm – wykluczają w zasadzie wszelką dialogiczność, a koncentrują się na człowieku jako
istocie, która do swego rozwoju nie potrzebuje żadnych ingerencji z zewnątrz.
Taka samowystarczalność nie widzi potrzeby drugiego człowieka do własnego
23
Por. M. Honecker, Einführung in die Theologische Ethik. Grundlagen und Grundbegriffe,
Berlin-New York 1990, s. 146; J. K. Riches, Nachfolge Jesu, III: Von der Reformation bis zur Gegenwart, w: Theologische Realenzyklopädie, t. 23, red. G. Krause, G. Müller, Berlin u.a. 1977-2004,
s. 691-701.
24
Cyt. za: T. Goffi, Sequela…, s. 1218-1219.
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rozwoju ani własnego, wzorczego wkładu na rzecz rozwoju innej osoby. Takie
wizje, jakkolwiek niezgodne z przesłaniem Biblii, są coraz bardziej popularne zarówno w pewnych teoriach, zwłaszcza pedagogicznych, jak i w praktyce.
Dlatego w świetle różnych koncepcji wzorów oraz różnorodnych wizji naśladowania należy postawić pytanie o praktyczne i metodologiczne znaczenie tej idei
w życiu moralnym współczesnych chrześcijan oraz w teoretycznej refleksji nad
tym życiem jako drogą do doskonałości moralnej.

3. PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE
ZNACZENIE IDEI NAŚLADOWANIA DZISIAJ

Naśladowanie Chrystusa właściwie zawsze było uznawane przez chrześcijan za główny motyw życia i pobożności. Inaczej wygląda natomiast kwestia
wykorzystania tej idei w metodycznej refleksji nad życiem. W ciągu czterech
wieków samodzielnego istnienia teologii moralnej właściwie tylko jeden autor
odważył się nadać jej rangę klucza interpretacyjnego swojego podręcznika. Wielu wprawdzie zwracało uwagę na obowiązek naśladowania Chrystusa, ale tylko
nieliczni traktowali je jako coś więcej niż jedną z wielu postaw, do jakich chrześcijanin został zobowiązany25.
Wydaje się, że dzisiaj idea ta przeżywa swój renesans, m.in. dzięki wypowiedziom Jana Pawła II zawartym zwłaszcza w encyklice Veritatis splendor26.
Jednocześnie jednak – chyba jak nigdy dotąd – jest ona narażona na wiele różnorakich interpretacji, które zniekształcają jej biblijny sens. Dlatego jeśli chce
się ją uczynić postawą fundamentalną w życiu moralnym i ideą wiodącą w teologii moralnej, należy zadbać o właściwą syntezę tego, co na temat naśladowania mówi objawienie oraz osiągnięć współczesnych nauk szczegółowych i tzw.
nauk o człowieku.
Dzięki dowartościowaniu aspektów biblijnych cel naśladowania będzie wykraczał poza zwykłe samodoskonalenie. Dzięki zaś wykorzystaniu danych, jakich dostarczają współczesne nauki, sam proces naśladowczy może stać się bardziej zrozumiały. Każde zaś zaniedbanie w tym względzie, pominięcie jednych
bądź drugich źródeł, doprowadzi albo do wniosków skrajnie fideistycznych,
albo dokona znaturalizowania tej postawy.
Pewien pragmatyzm, jaki charakteryzuje postawę naśladowania, będzie chyba jednak sprawiał, że ciągle pozostanie ona bliższa życiowej praktyce niż rozważaniom o charakterze metodologicznym. Jaką więc rolę pełnią wzory w dą25
26

W XX w. do takich należeli: G. Ermecke, B. Häring, N. H. Søe.
Por. VS 19-21.

134

KS. DR HAB. TADEUSZ ZADYKOWICZ

żeniu do świętości? Zwykle mówi się, że odsyłają do jakiejś rzeczywistości,
która dzięki nim staje się widzialna, i dlatego pociągają one lub przestrzegają
przed działaniami niegodnymi człowieka27. Informują one nie tylko o tym, co
człowiek winien czynić w ogólności, ale sugerują mu także, jak ma postępować
w szczegółowych sytuacjach swojego życia i jak może osiągnąć to, co możliwe, właściwe, stosowne w tychże uwarunkowaniach28. Mają wzbudzić podziw,
w którym zawiera się zachęta do działania, do przetransponowania wzoru na
własne wybory. Ich zadaniem jest bycie swoistą matrycą do porównywania, regulowania, kontrolowania, z czym wiąże się nagradzanie lub piętnowanie.
Wzory dążenia do świętości pełnią również funkcję motywacyjną, inspirują do działania, ale niekiedy też zniechęcają, wskazując jednocześnie na jego
cel. Choć cel ten jest opisany także przez bezosobowe normy i zasady, to we
wzorach zyskuje on charakter bardziej realistyczny, poniekąd bliższy, i dlatego
łatwiej staje się przedmiotem pragnień. Z tej przyczyny wielu pedagogów ciągle przypisuje im większą skuteczność w wychowaniu niż stawianie „suchych”
wymagań. Takie poglądy głoszone są zwłaszcza na gruncie personalizmu pedagogicznego. Zgodnie z jego założeniami osoba jest wzorem, jeśli realizuje
w swym życiu ideał doskonałości, i dopiero wówczas może służyć za przykład
i być uznana za godną naśladowania.
Odwoływanie się do wzorów osobowych w moralności chrześcijańskiej wydaje się szansą obrony wielu jej cech, a zwłaszcza jej religijnego, personalistycznego i zarazem społecznego charakteru. Jeśli bowiem przyjąć obiektywną
hierarchię wzorów, to jednocześnie na szczycie tej hierarchii trzeba umieścić
jedyny, najwyższy Wzór – Boga. To On jest źródłem i celem naśladowania. On
także, przez swego Ducha, nieustannie wspiera cały proces naśladowczy tak, by
faktycznie prowadził on do odtworzenia obrazu i podobieństwa do Stwórcy, do
przebóstwienia; by wyrażał w pełni „życie w Chrystusie”.
Tak rozumiana moralność naśladowania nie może być uznana za moralność
skrajnie autonomiczną, bowiem ostateczne dobro ukazuje ona nie – jak chciał
Kant – we własnym, prawodawczym rozumie, ale w osobie Chrystusa. Nie jest
to jednak również moralność skrajnie heteronomiczna, gdyż obraz świętości,
który należy odtworzyć w procesie naśladowczym, znajduje się w samym człowieku i odpowiada najgłębszej jego godności. Moralność naśladowania ma charakter osobowej więzi, zaangażowania w relacje interpersonalne, a nie jest jedynie relacją do abstrakcyjnego prawa czy wartości. Przewyższa więc ona wszelki
indywidualizm, a także minimalizm i legalizm, wskazuje bowiem nie tylko na

27
Por. R. Ebner, Vorbilder und ihre Bedeutung für die religiöse Erziehung in der Sekundarstufe. Eine wissenschaftliche Darstellung mit einer empirischen Untersuchung, St. Ottilien 1988, s. 26.
28
Por. I. Mieth, D. Mieth, Vorbild oder Modell, w: Ethisch handeln lernen. Zu Konzeption und
Inhalt ethischer Erziehung, red. G. Stachel, D. Mieth, Zürich 1978, s. 110.
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to, co „jeszcze” bądź „już” dozwolone, ale każe szukać coraz głębszych relacji
z Osobą i osobami uznanymi za wzór.
Chrześcijańskie dążenie do świętości, choć oparte na naśladowaniu jedynego Wzoru, potrzebuje wzorów – można by rzec – pośrednich, cząstkowych,
które partycypują w tym jedynym i czynią go poniekąd bliższym. Skoro jednak
żaden wzór ludzki nie dostarcza przykładów w stopniu absolutnym, to człowiek
potrzebuje wielu takich wzorów, a naśladowanie staje się umiejętnością swoistej
syntezy wszelkich przykładów pozytywnych we własnym postępowaniu. Oczywiście, najpierw potrzebna jest umiejętność odróżnienia wzorów pozytywnych
od antywzorów, co może dokonać się jedynie na bazie jakichś obiektywnych
kryteriów. Kiedy naśladowca już takiego rozróżnienia dokona i wyeliminuje
wzorce negatywne, staje przed koniecznością stworzenia specyficznego odniesienia do wzoru. Relacja ta przekracza zwykłe odwzorowywanie, powtarzanie.
Musi ona posiadać swoją podstawę w miłości do osoby, którą uznaje się za wzór.
Naśladowanie wzorów jest współcześnie trudną drogą do świętości ze względu na ich wielość i swoiste zagubienie dzisiejszego człowieka w świecie idoli
i gwiazd. Współczesna kultura dostarcza ich tak wiele, że często trudno ocenić
ich wartość. Jednocześnie jednak ta egzystencja w świecie wzorów pozornych
i pseudoautorytetów czyni człowieka bardziej wrażliwym na oddziaływanie
z zewnątrz. Natomiast przewrażliwienie na wszelkie normy prawne utrudnia
dążenie do tego samego celu na drodze posłuszeństwa. Dlatego w praktyce naśladowania można widzieć pewną szansę w promocji prawdziwych wartości.
Aby jednak tak się stało, proponowane wzory nie mogą posiadać charakteru zbyt
idealistycznego, a samo naśladowanie nie może być ujmowane na sposób zbyt
indywidualistyczny. Należy również pamiętać, że odpychają wzory zbyt dalekie,
mitologiczne.
Dodatkową przeszkodą w praktyce naśladowania jest kryzys autorytetów29,
który sprawia, że odwoływaniu się do wzorów osobowych odmawia się większego znaczenia, a nawet uznaje się je za szkodliwe. Jeśli zaś przyznaje się im
jakąś rolę, to nie ze względu na wartości, które prezentują, ale z uwagi na popularność czy wręcz zdolność szokowania. Pokusa całkowitej autonomii, niezależności, mająca swoje źródło w absolutnie ujmowanej wolności, doprowadziła do
tego, że człowiek nie chce podporządkować się autorytetom, słuchać ich, naśladować, przyjąć ich stylu myślenia, działania, wartościowania, a więc w pewnym
29
Zjawisko to opisują m.in.: U. Frost, Erziehung durch Vorbilder?, w: Vor-Bilder. Realität
und Illusion, red. H. Schmidinger, Salzburger 1996, s. 95; J. Mariański, Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Lublin 1995, s. 141-160;
T. Zadykowicz, Autorytet w wychowaniu, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie
moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Lublin 2008, s. 44-46; M. Pokrywka, Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka, w: Formacja moralna – formacja sumienia,
red. J. Nagórny, T. Zadykowicz, Lublin 2006, s. 177-178; K. Pawlina, Polska młodzież przełomu
wieków, Warszawa 1998, s. 61.
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sensie poddać im swoją wolność. Człowiek pragnie być autorytetem sam dla
siebie. Dlatego droga do świętości przez naśladowanie nie jest taka prosta dla
dzisiejszego człowieka.
Współczesna sytuacja, przynajmniej pod pewnymi względami, na pewno nie
sprzyja ujęciu moralności chrześcijańskiej w kategoriach naśladowania. Z drugiej jednak strony, coraz większa świadomość imitacji sprawia, że ten sposób
podejścia staje się bardziej zrozumiały. Także dające się zauważyć nie zawsze
właściwie ukierunkowane zapotrzebowanie na wzorce i modele czynią ten temat
bliskim codziennemu doświadczeniu. Należy jednak zwracać baczną uwagę, by
tak rozumiana moralność nie wprowadziła do życia moralnego przesadnego aktywizmu, który czyni człowieka jedynym działającym, ale także jedynym celem
moralności. Tak więc, przy pewnych zastrzeżeniach, postawa ta dobrze wyraża
chrześcijańskie dążenie do świętości: zarówno jej istotę, jak i urzeczywistnianie
w konkretnych sytuacjach.
O wiele trudniej natomiast byłoby zastosować ideę naśladowania jako wiodącą w teologii moralnej, a więc w naukowej, metodycznej refleksji nad życiem
moralnym ukierunkowanym na świętość. W pewnym zakresie jest to również
możliwe, np. tam, gdzie przychodzi skupić się na zaangażowaniu człowieka
w odpowiedź na dar łaski. Tam jednak, gdzie pojawiają się takie tematy szczegółowe, jak np. kwestia wartości życia, a zwłaszcza specjalistyczne zagadnienia
dotyczące jego obrony i promocji, idea ta wykazuje być może mniejszą przydatność. Dlatego nie należy jej traktować jako wyłącznego paradygmatu, ale
trzeba rozpatrywać ją w powiązaniu z innymi, np. z ideą powołania, przymierza,
królestwa Bożego, synostwa, oraz z takimi postawami fundamentalnymi, jak:
miłość, wiara, nawrócenie. Trzeba widzieć w niej ważną pomoc w opisywaniu
niektórych zagadnień, takich, jak chociażby wspomniana już kwestia odpowiedzi człowieka na dar i powołanie Boże. Tak zresztą czyni wielu współczesnych
teologów moralistów, którzy opowiedzieli się za innymi ideami wiodącymi niż
idea naśladowania, a przy tym nie porzucili zupełnie pewnych pozytywnych do
niej odniesień30.
Aby jednak idea naśladowania mogła odegrać jakąś rolę we współczesnej
teologii moralnej, jej interpretacja winna spełniać pewne warunki. Nade wszystko musi ona opierać się na właściwej terminologii. Nie da się bowiem prowa30
Por. J. Keller, Etyka katolicka, cz. 1, Warszawa 1957; S. Olejnik, Teologia moralna ogólna,
Warszawa 1957; S. Witek, Teologia moralna fundamentalna. Antropologia moralna, Lublin 1974.
Także prace autorów zagranicznych, niekiedy tłumaczone na język polski, mimo że przyjmują inną
ideę wiodącą, zawierają wyraźne odniesienie do idei naśladowania. Por.: J.-M. Aubert, Jak żyć po
chrześcijańsku w XX wieku?, tłum. E. Braun, T. Braun, Warszawa 1986; J. Piegsa, Człowiek – istota
moralna, t. 1: Teologia moralna fundamentalna, tłum. S. Frącz, R. Bigdoń, G. Wenzel, Opole 2002;
E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia moralna fundamentalna, tłum. A. Liduchowska, Kraków
2004; R. Tremblay, S. Zamboni, Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, tłum. B. Widła,
Warszawa 2009.
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dzić tej refleksji bez poznania i konsekwentnego stosowania formuł biblijnych.
Jeśli jednak refleksja ta ma okazać się adekwatna względem współczesności,
należy też dobrze odczytać, a niekiedy odkłamać, znaczeniową treść słów, jakimi posługują się dzisiaj ludzie. Metodologicznie poprawna teologia naśladowania musi więc stanowić poprawną syntezę przesłania Biblii – tego, co na temat
imitacji mówią współczesne nauki pozateologiczne oraz doświadczenie. To zaś
oznacza, że być może warunkiem właściwego wykorzystania idei naśladowania
w teologii moralnej jest mocniejsze niż dotychczas dowartościowanie tematyki
naśladowania wzorów ludzkich, a nie – jak to miało miejsce wcześniej – jedynie
wzoru Chrystusa. Muszą w niej także wybrzmieć mocniej, niż się to zdarzało w przeszłości, aspekty społeczne i eklezjalne. Przy tej częściowej akceptacji
dla metodologicznej przydatności idei naśladowania należy wykluczyć wszelkie próby jej sprzysiężenia się z wszechobecnym dzisiaj mimetyzmem. Teoria
o bezwiednym, genetycznie uwarunkowanym, wymykającym się spod panowania rozumu i woli naśladowaniu nie może stać się modelem dla teologicznej
refleksji nad chrześcijańskim dążeniem do świętości.
Teologia moralna jako teologia naśladowania ma charakter bardziej praktyczny, pastoralny. Dlatego dotyka pewnych zagadnień będących domeną teologii pastoralnej, a nawet liturgiki. Nie należy obawiać się takiego ukierunkowania, o ile nie zagraża ono charakterowi i specyfice podejmowanych przez
teologów moralistów badań. Dziś bowiem trudno nie pytać o cel uprawianej
nauki. Dla teologa moralisty tym celem jest nie tylko prezentacja współczesnego etosu, bo tym równie dobrze może zająć się socjolog, ale także uczestnictwo
w formacji moralnej oraz wkład w przezwyciężanie kryzysu moralnego. Jeśli
temu celowi zdoła sprostać teologia moralna jako teologia naśladowania, będzie
to oznaczało, iż jest to odpowiednie na dzisiejsze czasy podejście.
Na koniec jeszcze raz trzeba wrócić do problemu, czy i na ile idea naśladowania może służyć metodycznemu przedstawieniu chrześcijańskiego powołania do świętości, oraz do sprawy konkretnych dróg urzeczywistniania tego
powołania. Postawione pytania o charakter wzoru oraz o samą istotę naśladowania pozwalają żywić uzasadnione obawy w tym względzie. Jak się bowiem
okazuje, idea ta może prowadzić do przesadnego podkreślenia ludzkiej aktywności w osiąganiu świętości. Odwołując się do niej, można zupełnie pominąć
źródło świętości, a skoncentrować się na jej przejawach, ograniczonych zresztą
do szczególnych przypadków. Jeśli jednak ideę tę ujmuje się łącznie z biblijną
kategorią powołania i obdarowania, to jest ona w stanie trafnie wskazać zarówno
na źródło chrześcijańskiej świętości, jak i na drogi jej urzeczywistniania w konkrecie życia. Tym źródłem nie jest wyłącznie zaangażowanie człowieka, ale dar
Boga, który w Chrystusie wzywa osobę ludzką do przymierza ze sobą.
Trwanie w owym przymierzu domaga się od ludzkiego partnera nieustannego wysiłku, który można scharakteryzować jako wewnętrzną przemianę na
wzór Dawcy i Inicjatora tegoż przymierza. Proces tej przemiany oznacza dosko-
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nalenie postaw, wzorując się zarówno na Jego postępowaniu względem ludzi,
jak i na ideale zawartym w Prawie przymierza, którego On jest autorem. Idea
naśladowania pozwala więc widzieć świętość człowieka jako dar i jako udział
w świętości Boga. Umożliwia również ukazanie wielu szczegółowych aspektów
tej świętości. Jednak za najważniejszą należy uznać możliwość ujęcia dzięki tej
idei w sposób syntetyczny chrześcijańskiego życia moralnego. Idea naśladowania stanowi swoisty punkt odniesienia dla szczegółowych zobowiązań moralnych.

S ło w a k lu czo w e: teologia moralna, naśladowanie, świętość, wzór osobowy.

The Idea of Imitation in Moral Theology
as an Attempt to Systematically Present the Christian Call to Holiness
Su mma r y
One of the oldest ways of showing the practical realization of a call to holiness is the imitation of Christ. In the past this idea, with additional role models included, was also used in the moral theological reflection on human development and sanctification. However, those attempts found it difficult to define
the subject of imitation as well as imitation itself. Also today, with some reservations, the idea of imitation can be used for a methodical presentation of the
Christian vocation to holiness and of concrete ways how this vocation can be
realized. When taken together with the biblical category of the vocation and of
the gift, this idea allows to present Christian moral life in a synthetic way and
can be the reference point for specific moral obligations. However, when using
the category of imitation in the correct presentation of a call to holiness, correct
terms are needed as well as an understanding of the vocation as found in Revelation and in particular and modern behavioural sciences. Such a presentation would emphasize important features of Christian morality, especially its religious,
personalistic and social character, and would manifest misconceptions of both
extreme autonomy and extreme heteronomy.
K eyw ords: moral theology, imitation, holiness, personal pattern.
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Die Idee der Nachfolge in der Moraltheologie als ein Versuch
der methodischen Darstellung der christlichen Berufung zur Heiligkeit
Zusammenfassung
Eine der ältesten Darstellungsweisen praktischer Realisierung der Berufung
zur Heiligkeit ist die Nachfolge Christi. In der Vergangenheit versuchte man diese
Idee, bereichert durch die Nachahmung der menschlichen Vorbilder, in der moraltheologischen Reflexion über den Prozess der Vervollkommnung und Heiligung des
Menschen fruchtbar zu machen. Diese Versuche sind jedoch auf zahlreiche Probleme
gestoßen, verbunden mit der Bestimmung des Nachfolgeobjektes (Vorbildes) sowie
mit der Definierung der Nachfolge selbst. Auch heute, wenngleich mit einigen Einschränkungen, kann die Idee der Nachfolge der methodischen Darstellung christlicher
Berufung zur Heiligkeit sowie konkreter Wege der Realisierung dieser Berufung dienen. Verbunden mit dem biblischen Verständnis der Berufung und Begabung, erlaubt
diese Idee, das moralische Leben der Christen in eine synthetische Weise darzustellen
und kann einen Referenzpunkt für kategoriale moralische Verpflichtungen bilden. Die
richtige Darstellung der Berufung zur Heiligkeit in den Nachfolgekategorien muss
jedoch auf einer korrekten Terminologie basieren und soll eine Synthese dessen, was
die Offenbarung zum Thema der Nachfolge zu sagen hat, mit den Errungenschaften
der empirischen Wissenschaften sowie der Humanwissenschaften bilden. Eine solche
Darstellungsweise unterstreicht wesentliche Merkmale der christlichen Moral, vor allem ihr religiöser, personaler und sozialer Charakter und zugleich zeigt die Mängel
der extrem autonomistischen und heteronomistischen Konzepte auf.
S chlüs s elw o r te: Moraltheologie, Nachfolge, Heiligkeit, personales Vorbild.
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MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH
– WYZWANIEM DLA DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Fundament życia społeczeństw różnych kultur i religii stanowią małżeństwo
i rodzina. Istota małżeństwa nie jest obojętna dla porządku moralno-społecznego
danej grupy ludzkiej, od plemienia poczynając, na ludzie i narodzie kończąc.
Zwyczaje i formy zawierania małżeństw różnią się w poszczególnych kręgach
kulturowych oraz religiach. Ważna jest etyka współżycia małżeńskiego. Bliskość intymna małżonków nie sprowadza się tylko do tzw. współżycia seksualnego, które w zsekularyzowanych kulturach oderwane zostało od duchowego, religijnego kontekstu życia. Małżeństwo służy rodzinie, rodzina natomiast
„wzmacnia” małżeństwo. Tematy te nie są obce Kościołowi katolickiemu.
W niniejszym szkicu zwrócimy uwagę na główne religie świata. Nasza prezentacja będzie miała charakter ogólnego, niemal leksykograficznego szkicu1.
W wypowiedziach Magisterium Kościoła zauważamy problematykę małżeństwa i rodziny odnoszącą się również do religii świata. Wątek ten nie bywa
jednakże eksponowany w dialogu Kościoła z judaizmem, co może wzbudzić
pewien „niepokój”. W epoce pluralizmu kulturowego małżeństwa międzyreligijne, czyli tzw. małżeństwa mieszane, zdarzają się niemal na porządku dziennym. Analizując ten fenomen, należy zwrócić uwagą na następujące aspekty:
religioznawczy, prawny, dialogiczny. Ważne jest poznanie stanowiska prawa
1
Zob. rozbudowany artykuł encyklopedyczny pt. Małżeństwo/Rodzina (autorzy części hasła dotyczących religii niechrześcijańskich: H. Huber, B. Bujo, G. D. Sontheimer, R. Malek,
R. J. Z. Werblowsky, A. Th. Khoury), w którym zwrócono uwagę m.in. na aspekt etnologiczny
tych „instytucji” oraz przedstawiono je w afrykańskich religiach plemiennych, w hinduizmie,
w Azji Wschodniej i innych religiach azjatyckich, nadto w judaizmie i islamie: red. H. Waldenfels,
Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 227-234. Zob. też hasło Małżeństwo/Rodzina w: M. Klőcker,
M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii. Mały słownik, Warszawa 2002, s. 29-39. W niniejszym
artykule wykorzystano dane zawarte w powyższych tekstach, jak również zaczerpnięte z artykułu
encyklopedycznego: S. Grodź, Małżeństwo. I. W religiach niechrześcijańskich, w: Encyklopedia
katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 1055-1058. Korzystano też z autorskiego opracowania: E. Sakowicz, Rodzina. II. W religiach pozachrześcijańskich, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012,
kol. 180-181. Pomocnym w naświetleniu tematu opracowaniem była nadto książka: red. Z. J. Kijas,
Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999.
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kanonicznego wobec tych związków2. Wreszcie pasterska troska o małżeństwa
mieszane i rodziny stanowi wyraz dialogu międzyreligijnego.

1. MĄŻ I ŻONA – MAŁŻEŃSTWO
1.1. ISTOTA MAŁŻEŃSTWA3

J u d a i z m uważa, że małżeństwo wpisuje się bardzo wyraźnie w Boży
plan stworzenia świata i podtrzymywania go w istnieniu. Małżeństwo, chociaż
nie jest sakramentem (w religiach pozachrześcijańskich nie ma sakramentów,
istnieją natomiast ceremonie, które mogą „przypominać” niektóre katolickie sakramentalia), uznawane jest przez religię mozaistyczną za święty stan. Małżeństwo w najgłębszym swym wyrazie oznacza jedność i harmonię w stworzeniu
zamierzoną przez Stwórcę. Judaizm, powołując się na świadectwa Biblii Hebrajskiej, przekazuje, że małżeństwo to obowiązek każdego człowieka4. MałZob. „inspirujący” artykuł, ukazujący stanowisko Kościoła katolickiego wobec małżeństwa
strony katolickiej i niechrześcijańskiej (przede wszystkim małżeństwa mieszanego – katolicko-muzułmańskiego), z którego czerpano przy opracowaniu niniejszego tekstu: M. Saj, Małżeństwo
katolicko-muzułmańskie. Aspekty prawne, „Ateneum Kapłańskie” 151(2008) z. 1, s. 83-96.
3
W niniejszym punkcie nie przeprowadza się analizy rozumienia małżeństwa w religiach
starożytnej Grecji i Rzymu. Problematykę tę podejmują m.in. pozycje przedstawione w porządku chronologicznym: H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935;
J. Heurgon, Życie codzienne Etrusków, Warszawa 1966, s. 71-90; P. Grimal, W dawnym Rzymie,
Wrocław 1968, s. 39-58; M. Brożek, Kształcenie i wychowanie w najdawniejszej starożytności
rzymskiej, „Meander” 24(1969), s. 313-325; O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970, s. 7-27; R. Kamienik, Z zagadnień życia
rodzinnego niewolników w Rzymie, „Antiquitas” 5(1975) z. 5, s. 49-77; Z. Abramowicz, Dziecko
w starożytności, „Filomata” (1979-80), s. 135-145; R.W. Gutt, Matka, dziecko i medycyna w Grecji starożytnej i Rzymie, „Meander” 34(1979) z. 5-6, s. 265-280; A. Eckmann, Starożytna rodzina
grecka i rzymska, „Vox Patrum” 8-9(1985), s. 29-50; J. Jundziłł, Modele małżeństwa w Rzymie pogańskim a chrześcijańskim, w: Społeczeństwo i kultura do XVI w., red. J. Śliwiński, Olsztyn 1992,
s. 9-18; J. Jundziłł, Partnerstwo w małżeństwie rzymskim – typy i modele, „Miscellanea Anthropologica et Sociologia” (1993) z. 2, s. 89-96; J. C. Fredouille, Małżeństwo, w: Słownik cywilizacji
rzymskiej, Katowice 1996, s. 167; J. Jundziłł, Rodzina rzymska w czasie prosperity i przemian ideowych II wieku, Bydgoszcz 1996; I. Błaszczyk, A. Ossowska, V. Rączewska, Historia wychowania
rodzinnego i kształcenia w starożytności. Przewodnik bibliograficzny, Bydgoszcz 1997; J. Jundziłł,
Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej okresu III wiek p.n.e. – III wiek n.e., Bydgoszcz
2001. Zob. nadto: J. Grzywaczewski, Małżeństwo chrześcijańskie na tle kultury antycznej, „Ateneum Kapłańskie” 162(2014) z. 2, s. 221-239.
4
M. Drygalska, Wybrane społeczne aspekty funkcjonowania rodziny i małżeństwa w dawnym
judaizmie, „Słupskie Prace Pedagogiczne” 1(2001), s. 5-11.
2
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żonkowie, wypełniając polecenie Jedynego Dawcy Życia – Jahwe, są gwarantami trwania i rozwoju rodzaju ludzkiego. Z jednej strony małżeństwo stanowi
instytucję przyczyniającą się do rozwoju ludzkości, a z drugiej – służy duchowemu postępowi męża i żony. Ma zatem na celu dobro męża i żony oraz rodziny,
której daje początek5. Małżeństwo, chociaż stanowi umowę cywilną, posiada
charakter wybitnie religijny. Miłość Boga do swojego ludu Izraela była i wciąż
pozostaje obrazem miłości oblubieńczej męża i żony6.
Zawierana w i s l a m i e przez mężczyznę i kobietę7 umowa małżeńska
(podobnie jak w judaizmie i innych religiach niechrześcijańskich) ma charakter
religijny i równocześnie prawny. Według religii muzułmańskiej głównym celem
małżeństwa jest prokreacja. Małżonkowie mają rozwijać i pogłębiać duchową
więź między sobą, a ich zadaniem jest troska o dzieci. Cechą wymaganą przez
tradycyjny islam od żony jest subordynacja w stosunku do męża. Jej obowiązek
stanowi troska o dzieci, chociaż ostatecznie to mąż jest odpowiedzialny za ich
wychowanie religijne8.
Warto dodać, iż tradycja koraniczna pozwala mężczyźnie poślubić cztery
kobiety. Zasada ta, usankcjonowana wypowiedzią sury 4,4, została obwarowana
surowym wymogiem. Mąż ma każdej z czterech żon zapewnić osobne mieszkanie i pełne poszanowanie dla jej intymności. Nie może żadnej z nich wyróżniać i winien każdą traktować sprawiedliwie. Według mistyków muzułmańskich
(sufich) przyzwolenie na posiadanie czterech żon nie oznacza propagowania
poligamii, lecz stanowi symboliczny wyraz afirmacji monogamii. Ich zdaniem
żaden mężczyzna nie jest zdolny, by w równy sposób traktować kilka kobiet będących jego żonami. Zatem Koran – twierdzą mistycy – w sposób symboliczny
i wymowny podkreśla monogamiczny charakter małżeństwa muzułmańskiego.
Niektórzy arabiści i islamolodzy uważają, że przyzwolenie na posiadanie
przez muzułmanina czterech żon posiada bardzo silne uwarunkowanie historyczne. Stwierdzono bowiem, choć trudno to zweryfikować, iż w pierwszych
latach szerzenia się islamu ginęło wielu mężczyzn. Islam właśnie ze względu na
kobiety i dzieci pozbawione opieki męża i ojca przyzwolił na posiadanie czte-

Zob. M. Filipiak, Dziecko w rodzinie starożytnych Hebrajczyków. Aspekt społeczny i pedagogiczny, „Przegląd Religioznawczy” (1994) nr 2, s. 29-36; W. Pałubicki, Dziecko w świetle Talmudu,
„Przegląd Religioznawczy” (1996) nr 4, s. 127-133; W. Pałubicki, Małżeństwo i rodzina w świetle
Talmudu, Gdańsk 2002.
6
Zob. M. Friedman, Tradycja rodzinna w judaizmie, w: Rodzina w wielkich religiach świata,
red. Z. J. Kijas, Kraków 1999, s. 45-58. Zob. też opis: Małżeństwa w judaizmie w początkach ery
chrześcijańskiej – rozdz. I książki: R. Bartnicki, Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle
Nowego Testamentu, Warszawa 2007, s. 7-33.
7
Ideały i modele zachowań dla kobiet w Koranie, „hadisach” i „sirah” (www.planetaislam.
com, z dn. 4 II 2004).
8
A. Khurshid, Rodzina w islamie, Wrocław 2002.
5
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rech żon9. Obecnie ok. 1 procent wszystkich małżeństw islamskich ma charakter
poligamiczny (poligamia – wielożeństwo), a właściwie poligeniczny (poliginia – posiadanie kilku żon). Ustawodawstwo niektórych państw kultury islamu (szczególnie tych silnie zwesternizowanych) zakazuje wielożeństwa. Warto także podkreślić, iż na kształt małżeństwa i rodziny muzułmańskiej wpływa
niezmiennie od półtora tysiąca lat kultura (cywilizacja) patriarchalna, w której
rozwijał się islam10. Z kolei Koran w surze 2,229 jednoznacznie przyznał wyższość męża nad żoną11.
H i n d u i z m, będąc religią „jedności przeciwieństw” (coincidentia oppositorum), uważa, iż małżeństwo polega na duchowej jedności męża i żony. Stanowi ono nierozerwalną wspólnotę dwojga, którzy mają być jednym. Jest instytucją sakralną sytuującą się bardzo wyraźnie w kosmicznym porządku i harmonii
stworzeń. Wyraża wypełnianie wobec społeczeństwa obowiązku religijnego oraz
moralnego12. W wedyzmie, czyli okresie hinduizmu przypadającym na lata od
ok. 1500 do 1000 przed Chr., małżeństwo traktowano jako drogę spłacania długu
wobec przodków oraz prowadzącą do nieśmiertelności13. W przeszłości w większości małżeństw hinduistycznych po śmierci męża wdowa nie mogła ponownie
wyjść za mąż. Wyrazem tego były rozpowszechnione zwyczaje palenia żywcem
wdów na „grzebalnych” stosach paleniskowych, na których spopielano zwłoki ich mężów. Oczywiście obraz małżeństwa i rodziny nabierał specyficznego
wyrazu w zależności od warstwy i kasty. W niższych kastach praktykowano
powtórne małżeństwa wdów. Znano także rozwody, których to praktyk w wyższych kastach nie akceptowano14.
Buddyzm domaga się harmonijnego życia małżonków. Mąż winien stanowić ochronę dla żony oraz być jej opiekunem. Buddyzm odwołuje się do
tzw. trzech schronień, którymi są: Budda, jego nauka oraz wspólnota buddystów, czyli sangha. Traktowanie relacji mąż-żona w kategorii „schronienia”
jest z pewnością bardzo wymowne. Zadanie żony polega natomiast na dbałości
o małżonka. Nie mogą jednak małżonkowie przywiązywać się do siebie, bo-

9
Zob. np. H. Cyrzan, Dzieci tzw. drugorzędnych żon i niewolnic, „Przegląd Religioznawczy”
(1994) nr 2, s. 37-38.
10
Zob. J. Hauziński, Gwarancje socjalne w doktrynie i praktyce państwa muzułmańskiego
w dobie kalifatu, „Przegląd Religioznawczy” (1994) nr 2, s. 129-136.
11
T. Durrani, Mój pan i władca, Warszawa 2003. Zob. także: A. Dłużewska, Małżeństwo w Tunezji, „Afryka, Azja, Ameryka” 74(1997), s. 7-21.
12
E. Słuszkiewicz, Państwo i społeczeństwo w dawnych Indiach, Warszawa 1949.
13
Th. Kierman, Wedyjska koncepcja rodziny, „Przegląd Religioznawczy” (1994) nr 2, s. 109115.
14
Zob. A. M. Piwko, Małżeństwo i rodzina w hinduizmie, „Nurt SVD” 47(2013) z. 2, s. 215239. Na temat praktyk „palenia wdów” zob.: D. Brick, The Dharmaśātric Debate on Widow-Burning, „Journal of the American Oriental Society” 130(2010) z. 2, s. 203-223.
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wiem to „lgnięcie” oznaczałoby pogrążanie się ich w stanie cierpienia i w ogóle
byłoby zagubieniem15.
Tak jak zróżnicowane są r e l i g i e l u d ó w p i e r w o t n y c h Afryki, chociaż posiadają liczne cechy wspólne, tak również małżeństwo różni się
w zależności od tradycji plemiennej i przynależności do określonego ludu.
W tradycyjnych religiach Afryki małżeństwo zawsze funkcjonuje w kontekście
tzw. rodziny złożonej bądź lineażu. Celem małżeństwa jest zrodzenie dzieci,
a następnie ich wychowanie. Małżeństwo i rodzina nigdy nie funkcjonują tylko
dla siebie, lecz mają zapewnić ciągłość klanu16. O kandydacie na męża i kandydatce na żonę decydują rodzice lub starsi krewni. Oni również wyznaczają
czas ożenku. Te same osoby określają też formy rekompensaty przekazywanej
tym, którzy tracą swojego członka rodziny (tę rekompensatę zwykle otrzymuje
rodzina żony). Obecność w społeczności plemiennej zarówno nieżonatych mężczyzn, jak i niezamężnych kobiet wpływa negatywnie na życie grupy i może stać
się przyczyną nieurodzaju, klęsk żywiołowych, chorób oraz wszelkiego rodzaju
nieszczęść.
Z kolei przygotowanie do małżeństwa zaczyna się wiele lat przed ceremonią
jego zawarcia i wyznacza je inicjacja. Chłopiec staje się mężczyzną po dokonaniu licznych aktów rytualnych, wśród których najważniejszym jest obrzezanie.
Rozliczne doświadczenia, które przechodzi w czasie owych rytualnych ceremonii (upokorzenie, zadawanie bólu, próby wytrzymałości), przygotowują go do
trudów życia małżeńskiego i rodzinnego, jak i obecnych w pełnieniu ról społecznych (jako łowcy, zbieracza, wojownika). Podobnie ból zadawany dziewczynie
ma na celu przygotować ją do dzielnego znoszenia cierpienia związanego z rodzeniem i do trudu wychowania dzieci17.
Zawieranie małżeństwa przez mężczyznę i kobietę trwa od kilku tygodni
do kilku miesięcy. Ważnym elementem tego procesu są negocjacje prowadzone
przez dwie rodziny kandydatów do ożenku. Po przekazaniu przez pana młodego
darów i opłat rodzicom (bądź opiekunom) małżonkowie zamieszkują wspólnie.
Jest to ostatni etap procesu zawierania małżeństwa18.
15
J. Tutaj, Małżeństwo i rodzina w doktrynie buddyjskiej, „Przegląd Religioznawczy” (1994)
nr 2, s. 121-127. Zob. też: S. Jakobschy, Małżeństwo i rodzina w buddyzmie therawada, w: Buddyzm, red. J. Drabina, Kraków 2004, s. 113-124.
16
Zob. K. Fijałkowski, Małżeństwo i rodzina w kulturach afrykańskich, „Przegląd Powszechny” 113(1996) nr 7-8, s. 135-138; J. Łapott, Tradycjonalizm kulturowy plemienia Dagon z Mali,
w: Trzeci Świat w polskich badaniach etnograficznych, red. M. Paradowska, Warszawa 1987, s. 211231. Zob. także: B. Malinowski, Aborygeni australijscy: socjologiczne studium rodziny, Warszawa
2002; S. Szymkiewicz, Małżeństwo, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań
1987, s. 222-225.
17
E. Sakowicz, Symbolika inicjacji chłopców u ludu Ndembu w Zambii, „Collectanea Theologica” 55(1985) z. 3, s. 158-167.
18
A. Wrzesińska, Rodzina afrykańska w procesie przemian, „Przegląd Religioznawczy” (1994)
nr 2, s. 51-60.
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1.2. ZWYCZAJE I FORMY ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTWA

Początkiem każdego małżeństwa jest ślub (akt ślubu, ceremonia zaślubin)
związany z wieloma zwyczajami usankcjonowanymi przez tradycję. Bogactwem wyróżniają się również formy zawierania małżeństwa.
W j u d a i z m i e p i e r w o t n y m (określenie analogiczne do pojęcia buddyzmu pierwotnego), czyli w religii biblijnego Izraela19, akt zaślubin męża i żony
miał charakter kontraktu. Zanim do niego doszło, para doświadczała okresu narzeczeństwa. W Biblii Hebrajskiej nie ma licznych wzmianek o narzeczeństwie. Na
okres przygotowywania się do ceremonii ślubnej zwraca uwagę przede wszystkim
Pieśń nad Pieśniami i Proroctwo Jeremiasza (por. Jr 2, 2). Decyzję o zawarciu małżeństwa podejmowali ojcowie rodzin, z których wywodzili się narzeczeni. Kontrakt małżeński stanowił sporządzoną na piśmie dwustronną umowę bądź przymierze. Przed zawarciem małżeństwa córka była własnością ojca. Po zaślubinach
prawo własności przejmował pan młody; od tego momentu był on „właścicielem”
żony. Zawarcie kontraktu stanowiło pierwszy etap zaślubin, po którym następował
etap drugi – wprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca. Pannę młodą prowadzono tamże w uroczystej procesji (por. Ps 44, 11-16). Po wejściu do nowego
domu odbywało się wesele trwające siedem dni, uświetnione śpiewem i tańcami20.
Niezwykle ciekawym jest rytuał zawierania małżeństwa wśród żydów ultraortodoksyjnych. Otóż w dniu zaślubin pan młody otrzymuje w darze szatę,
w której zostanie pochowany. W ceremonii ślubnej życie „spotyka się” zatem
ze śmiercią, a obrzędy wskazują, iż udział w prawdziwym szczęściu możliwy
będzie dopiero w rzeczywistości eschatologicznej – w wieczności.
W i s l a m i e głównym elementem rytuału ślubnego jest podpisanie umowy małżeńskiej, zawieranej w obecności świadków. Po złożeniu podpisów małżonkowie kończą post przygotowujący ich do małżeństwa. (Podobnie post, poprzedzający ceremonię zaślubin, podejmowany był przez narzeczonych w religii
żydowskiej.) Sami spożywają po raz pierwszy wspólny posiłek, by następnie
razem z gośćmi zasiąść do stołu21.
Z kolei w h i n d u i z m i e w czasie rytuału zaślubin para młoda stawia
siedem kroków (septopodiów) przed świętym ogniskiem małżeńskim22. CereInformacje na temat zwyczajów i form zawierania małżeństwa w judaizmie zob.: S. Szymik,
Małżeństwo. II. W Biblii. A. W Starym Testamencie, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006,
kol. 1058-1061. Zob. też: rozdział pt. Małżeństwo w judaizmie w początkach ery chrześcijańskiej,
w: R. Bartnicki, Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa
2007, s. 7-33.
20
Por. R. J. Z. Werblowsky, Małżeństwo/Rodzina. V. W judaizmie, w: Leksykon religii, red.
H. Waldenfels, Warszawa 1997, s. 230-231.
21
M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003.
22
M. Zawadzka, Ideał kobiety wedyjskiej, „Przegląd Religioznawczy” 2(1994), s. 117-119;
H. Wałkówska, Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych, ich geneza i rozwój, Wrocław
19
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monia ta polega „na siedmiokrotnym okrążeniu ogniska przez państwa młodych
i jednoczesnym recytowaniu przysięgi małżeńskiej. Po ostatnim okrążeniu małżeństwo uważa się za zawarte, a ceremonia kończy się wspólną modlitwą przy
świętym ogniu, po czym państwo młodzi obsypywani są ryżem i płatkami kwiatów na znak błogosławieństwa. Astrolog ustala dokładną godzinę, o której nowo
poślubiona para powinna zaraz po brzasku opuścić dom panny młodej i udać się
do domu rodziców pana młodego”23. Praktykowany w społeczeństwach kultury
Zachodu zwyczaj obsypywania nowożeńców płatkami kwiatów (a w ostatnich
latach również ryżem) tuż po zawarciu małżeństwa ma zatem korzenie w kulturze Indii.
„Najbardziej rozpowszechnioną formą zawierania małżeństw wśród buddystów – pisze S. Jakobschy w opracowaniu Małżeństwo i rodzina w buddyzmie
therawada – była kanyadanya. O związku tym decydowali zwykle rodzice państwa młodych, aczkolwiek oni sami mogli mieć pewien wpływ na wybór partnera. Ojciec panny młodej oddawał ją w związek małżeński, wyrażając swą zgodę
i mając całkowitą aprobatę rodziny. Warunkiem zawarcia związku małżeńskiego przez dziewczynę było jej dziewictwo. Kulminacyjny moment całej ceremonii polegał na uroczystym »wywołaniu« narzeczonego przez ojca dziewczyny.
Istotne było również wypowiedzenie w trakcie ceremonii formuły podkreślającej, że odtąd wszystkie obowiązki młodzi małżonkowie będą zawsze spełniać
razem”24. Rola ojca narzeczonej, podkreślana w czasie ceremonii zaślubin jego
córki (przez niektóre Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie), wydaje się również
dziedzictwem indoeuropejskim.

1.3. ETYKA WSPÓŁŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Etykę współżycia małżeńskiego wyznaczają: seksualność, regulacja poczęć,
antykoncepcja.
J u d a i z m nie wstydzi się tematu seksualności. Bardzo często intymne relacje między mężem i żoną przedstawiane w Biblii Hebrajskiej obrazowały odniesienie Boga do człowieka. Opis stworzenia człowieka, podany przez I Księgę
Mojżeszową (nazywaną w tradycji chrześcijańskiej Księgą Genesis, Rodzaju,
Początku), ujawnia zamierzoną przez Boga Stwórcę równość, czyli partnerstwo
stworzeń: mężczyzny i kobiety: „Nie jest dobrze, – powiedział Jahwe – żeby
1967; H. Wałkówska, Ze studiów nad obrzędami małżeńskimi w Indiach starożytnych, „Antiquitas”
2(1966), s. 79-98.
23
I. Hryciów, Indyjskie zwyczaje małżeńskie i rodzinne – Indie dawne i współczesne, w: Rodzina w wielkich religiach…, s. 41-42.
24
S. Jakobschy, Małżeństwo…, s. 117.
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mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,
18). Żydowska egzegeza w słowach Adama-ojca wszystkich żyjących, wypowiadanych radośnie i w uniesieniu: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą [isza], bo ta z mężczyzny [isz]
została wzięta” (Rdz 2, 23), akcentuje intymną więź między małżonkami. Tekst
hebrajski ma grę słów: isza-isz, nie do oddania w dzisiejszym języku polskim.
Słowa te zawierają jednorodny rdzeń – „isz”, który oznacza symbolicznie „jedność w różnorodności”. Warto dodać, iż w języku staropolskim funkcjonowały
określenia „mąż” i „mężyna” (kobieta, niewiasta), mające podobną wymowę
i sens jak terminy hebrajskie. Słowa te znajdujemy w Biblii w przekładzie Jakuba Wujka25.
Mąż i żona w małżeństwie znajdują spełnienie seksualne. Ma ono miejsce
nawet wówczas, gdy małżeństwo pozostaje bezdzietne. Widzimy tu wyraźnie
zmianę we współczesnym judaizmie w porównaniu z religią biblijnego Izraela,
gdzie bezpłodność (bezdzietność) była znakiem przekleństwa i hańbą dotykającą daną osobę. Pożycie intymne małżonków obwarowano w tradycji żydowskiej rozlicznymi regulacjami prawnymi. I tak istnieje zakaz stosowania przemocy seksualnej w małżeństwie. W czasie sporów i w ogóle konfliktów między
mężem a żoną nie wolno podejmować współżycia małżeńskiego. Wymuszanie
intymnego zbliżenia groźbami czy agresją traktowane byłoby jak prostytucja.
Pijany mąż nie ma prawa nakłaniać żony do aktu zbliżenia seksualnego26.
Istotną kwestię stanowi planowanie rodziny. Niektórzy rabini dopuszczają sztuczne zapłodnienie, które według nich jest moralnie godziwe i prawnie
przyzwolone (in vitro akceptowane jest również w niektórych kręgach islamu).
Natomiast o stosowaniu środków antykoncepcyjnych zasadniczo decyduje żona,
a nie mąż. Zarówno racje zdrowotne, a nawet troska o życie, które mogłoby
być zagrożone w wyniku ciąży, stanowią wystarczający powód, by stosować
(bez wyrzutu sumienia) środki antykoncepcyjne27. Według Talmudu ówczesna
„antykoncepcja” mogła być stosowane przez małoletnią żonę, dla której ciąża
oznaczałaby zagrożenie życia, a także przez matki karmiące, dla których zajście
w ciążę mogłoby „zatrzymać” pokarm i tym samym zagrozić śmiercią ssące
pierś dziecko. Żydowska etyka seksualna piętnuje natomiast stosunek przerywany, traktując go jako grzech Onana28.
25
Na temat biblijnego obrazu małżeństwa jako „instytucji przewidzianej, ustanowionej i błogosławionej przez Boga” zob.: S. Szymik, Małżeństwo. II. W Biblii, A. W Starym Testamencie,
w: Encyklopedia katolicka, t. 11, kol. 1058-1061.
26
W. Pałubicki, Rola kobiety w małżeństwie i rodzinie starożytnych Hebrajczyków, „Przegląd
Orientalistyczny” 3(1975), s. 255-267.
27
Zob. A. Michałowski, Judaizm wobec problemu przerywania ciąży, w: Dzieci Jednego Boga,
red. W. Chrostowski, Warszawa 1991, s. 380-391.
28
M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii. Mały słownik, Warszawa 2002,
s. 57-58.
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Jak zaznaczono, dla i s l a m u celem współżycia małżeńskiego jest prokreacja. Główny cel stosunku płciowego – powołanie do życia dziecka nie przekreśla pożycia w ogóle, również wówczas, gdy nie prowadzi ono do prokreacji.
Według islamu pragnienie seksualne jest naturalne. Wypieranie go lub tłumienie
nie zgadza się z wolą Allaha. Popęd płciowy, pozytywnie oceniany przez muzułmanina, stanowi element porządku ustanowionego przez Stwórcę wszystkiego,
co żyje i istnieje. Ponadto instynkt seksualny może być zrealizowany jedynie
w małżeństwie z poszanowaniem prawa szariatu29. Z kolei w mistyce islamu
seksualna rozkosz oznacza przedsmak raju. Często zbawienie ukazywane bywa
alegorycznie jako radość i szczęście przebywania wśród pięknych dziewic-hurys i powabnych młodzieńców.
W islamie współżycie poza małżeństwem, również przed zawarciem kontraktu małżeńskiego, jest zabronione. Sura 2,223 Koranu: „Wasze kobiety są dla
was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie
pierwej coś dobrego dla samych siebie” ma według niektórych komentatorów
wskazywać, iż mężczyzna decyduje o współżyciu małżeńskim. Ponadto zawarcie małżeństwa daje mężczyźnie prawo do płodności żony. Zarówno Koran, jak
i tradycja muzułmańska (sunna) wskazują na prawo męża do „dysponowania”
ciałem żony. Brak natomiast świadectw vice versa. Kobieta ma jedynie przyzwalać na współżycie, a w przypadku impotencji męża może domagać się rozwodu30.
Koran nie podjął tematu regulacji poczęć czy też kwestii planowania rodziny. Zagadnienie to należy jednak interpretować zgodnie z islamską wizją życia,
które winno być całkowicie poddane panowaniu Boga. Praktykowanie zatem
tzw. stosunków przerywanych (azl) oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych wyraża brak zaufania wobec Boga Stwórcy, który przecież dając człowiekowi życie, równocześnie otacza go opieką i troską. Wobec tego antykoncepcja
oznacza nieposłuszeństwo wobec Allaha, będącego dawcą życia i środków do
życia. Co więcej, Bóg, jeśli tylko zechce, może powołać do istnienia nową istotę
ludzką wbrew zapobiegliwości człowieka31.
Oprócz powyższego, rygorystycznego podejścia do planowania rodziny, od
wieków w islamie prawomocne jest także drugie stanowisko. Niektórzy imamowie głoszą, iż antykoncepcję należy traktować jako dopuszczalną wówczas,
kiedy zostaną spełnione określone warunki. Bardzo ważne są jej motywy, czyli
intencja decyzji i czynu. Kobieta nie może motywować antykoncepcji niechęcią
M. Zarzecki, Prawo szariatu, w: Czy islam jest religią terrorystów?, red. E. Sakowicz, Kraków 2002, s. 99-107.
30
Zob. H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002; Kobieta w islamie
(www.islam.com.pl, z dn. 24 V 2006); Kobiety w islamie poza stereotypami (www.planetaislam.
com, z dn. 10 II 2004); B. Kowalska, Muzułmanka w rodzinie i w społeczeństwie, „Małżeństwo
i Rodzina” 2(2003) nr 3, s. 42-46.
31
M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii…, s. 59-60.
29
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do rodzenia w ogóle czy do karmienia piersią. Podobnie należy odrzucić lęk
przed możliwością poczęcia i urodzenia dziewczynki. Powodem, który islam
uznał za wystarczający dla usprawiedliwienia antykoncepcji, jest według al-Ghazali’ego (zm. 1111 r.) lęk przed bardzo trudną sytuacją materialną rodziny.
A zatem perspektywa odwrócenia się od dobra na skutek pojawienia się licznych
dzieci, których byt nie byłby zabezpieczony, jest wystarczającą racją usprawiedliwiającą antykoncepcję32.
H i n d u i z m każe postrzegać małżeństwo w perspektywie czterech celów
życia ludzkiego, którymi są: dharma (spełnienie religijnego obowiązku), artha (majątek), kama (przyjemność) i moksza (wyzwolenie). Najniżej sytuowana w hierarchii celów jest kama, najwyżej natomiast dharma. Źródłem artha
i kama jest dharma (będąca również porządkiem bytu, powinnością, prawem
i sprawiedliwością). Cele te wiążą się z czterema stadiami życia: ucznia, ojca
rodziny, pustelnika i wędrownego ascety. Ojciec rodziny troszczy się o dom,
a wykonując pracę, przysparza dobra całemu społeczeństwu33.
W b u d d y z m i e, będącym religią zniweczenia ludzkiego cierpienia, istotny punkt odniesienia przy ocenie seksualności stanowi nauka Buddy. Mędrzec
z rodu Siakjów uważał bowiem, że przyczyną, korzeniem cierpienia oraz uczestnictwa w kręgu narodzin jest żądza, pożądanie, pragnienie rozkoszy i przyjemności. Z tej właśnie racji współżycie płciowe uważano we wczesnym buddyzmie
za przeszkodę na drodze ku ostatecznemu wyzwoleniu, czyli przerwaniu błędnego kręgu narodzin. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie przykład dany przez
Buddę, który opuścił żonę i dziecko, by podjąć drogę ascezy. Ponadto według
buddyzmu to właśnie kobieta rozbudza w mężczyźnie zniewalającą żądzę seksualną, a sama seksualność przywiązuje człowieka do życia, czyniąc go niewolnym. Liczni buddyści powtarzali przez wieki, iż nie będą płodzić i rodzić, by nie
pogrążać świata w cierpieniu34.
Odniesienie buddyzmu do ludzkiej intymności ukształtowało się w kręgu
mnichów skupionych we wspólnocie monastycznej zwanej sanghą, a następnie oddziaływało na poglądy świeckich buddystów. Seksualność – twierdzą oni
– znajduje uzasadnienie jedynie wówczas, gdy motywowana jest pragnieniem
posiadania dzieci. W przypadku innych motywacji nie ma ona sensu. Zdaniem
Buddy mnisi powinni odczuwać odrazę na myśl o akcie seksualnym. Wyzwolony od wszelkich pragnień i przywiązań buddyjski mnich w ogóle nie może
odczuwać pociągu do tego aktu. Budda przestrzegał mnichów przed przyjemnością płynącą z pożycia intymnego, bez którego człowiek tylko z trudem może
M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii…, s. 59-60. Zob.: Antykoncepcja
w islamie (www.planetaislam.com, z dn. 20 X 2004).
33
Zob. M. Czerniak-Drożdżowicz, Indyjskie zwyczaje małżeńskie i rodzinne – Indie dawne
i współczesne, w: Rodzina w wielkich religiach…, s. 21-29. Zob. też: The Role of Religion in Marriage and Family Counseling, ed. J. D. Onedera, New York 2008.
34
Por. M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii…, s. 61-62.
32
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się obejść. Innymi podobnymi przyjemnościami były według niego sen i picie
napojów upajających. Ludzie świeccy winni ćwiczyć się w aktach wstrzemięźliwości. Budda miał również wypowiedzieć słowa, będące drogowskazem zarówno dla mnichów, jak i osób świeckich: „Człowieka, który opanował swój popęd
seksualny, należy nazwać mężem szlachetnym i mocnym”35.
Wraz z upływem czasu poglądy buddyzmu pierwotnego (m.in. pod wpływem hinduizmu) w kwestii życia seksualnego uległy znacznej modyfikacji. Oddziaływanie m.in. teistycznych koncepcji hinduizmu spowodowało, że buddyzm
zaczął mówić o bóstwach, a jego wyznawcy poczęli dążyć do zjednoczenia
z nimi. Symbolem mistycznego połączenia się człowieka z bóstwem w niektórych nurtach buddyzmu okazał się akt pożycia małżeńskiego.

2. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W RELIGIACH ŚWIATA
W ŚWIETLE WYPOWIEDZI URZĘDU NAUCZYCIELSKIEGO KOŚCIOŁA

Małżeństwo i rodzina jest wielkim wyzwaniem dla Kościoła katolickiego, innych Kościołów chrześcijańskich i wspólnot eklezjalnych, jak również
wszystkich religii. Nie ma bowiem religii bez małżeństwa i rodziny. Nieporządek moralny, podstępnie wprowadzony w intymne relacje przez świat wrogi Jezusowi Chrystusowi, stanowi brutalne uderzenie w religię jako taką, a nie tylko
w chrześcijaństwo. Rozbijanie rodzin i promowanie w nich i wokół nich chaosu
i niemoralności, podważanie autorytetu rodziców, brak osłony socjalnej dla rodziny ze strony państwa ostatecznie kruszy jej fundamenty.
Urząd Nauczycielski Kościoła już w okresie przedsoborowym, w czasie
trwania Vaticanum II i w epoce postconciliarnej wielokrotnie dawał wyraz głębokiej troski o małżeństwo i rodzinę. Kościół ogłosił szereg dokumentów, w których w centrum postawił małżeństwo i rodzinę. Papieże drugiej połowy XX w.
i początku XXI w. wygłosili niezliczone wprost katechezy, homilie, przemówienia, orędzia, w których wyrażali wielki szacunek, miłość i troskę względem
małżeństwa i rodziny. O ile refleksja na temat chrześcijańskiego małżeństwa
i rodziny jest bogata, o tyle ich odniesienie do dialogu międzyreligijnego nie
zostało w sposób wystarczający rozwinięte przez Magisterium Kościoła.
22 sierpnia 1969 r. papież Paweł VI ogłosił Orędzie z okazji setnej rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego36. Był on wielkim „apostołem pokoju” oraz
nauczycielem niezadawania przemocy (non violence), „ojcem” niepodległych
Cyt. za: M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii…, s. 115.
Paul VI, Message for the Centennial of Gandhi’s Birth, Rome, August 22, 1969, w: Interreligious Dialogue, The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Boston 1997, s. 167-168.
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Indii, które pod jego „patronatem” i kierownictwem zrzuciły w 1948 r. jarzmo
brytyjskiego okupanta. Paweł VI zwrócił uwagę na wielki szacunek i uznanie
Gandhiego dla Jezusa Chrystusa. Troską Mahatmy było rozbudzenie wśród
mieszkańców Indii poczucia jedności i braterstwa. Owa wizja posiadała mocne
oparcie w świadectwie życia dawanym przez tego wielkiego męża stanu – duchowego przywódcę narodu budującego suwerenność po dziesiątkach lat kulturowego, ekonomicznego i politycznego ujarzmienia. Drogowskazem Gandhiego
było Jezusowe Kazanie na górze, które – jak podkreślił Paweł VI – wywarło
wielki wpływ na jego myśl i działanie. Wielki hinduista, kierujący się słowami
Jezusa Chrystusa, był zawsze świadom obecności Boga w życiu, szczególnie
w czasie trudności.
Ewangeliczne zasady zogniskowane w Kazaniu na górze, na które wskazywał Gandhi, nie zostaną w życiu społeczeństw przyswojone, jeśli nie będzie
ich promowała rodzina (nie tylko chrześcijańska) i w ich duchu nie będzie wychowywała swoich członków. Jedynie w rodzinie można nauczyć się surowości
moralnej w postępowaniu, radykalizmu moralnego, milczenia, praktykowania
postu, modlitwy. Rodzina uczy szacunku dla każdej pracy oraz kształtuje wspaniałomyślność wyrażającą się w postawie dzielenia się dobrami materialnymi
z ubogimi. Gandhi akcentował znaczenie cierpienia oraz był pozytywnie ustosunkowany do małżeńskiej czystości, podkreślając zawsze godność i integralność rodziny37.
Wartości duchowe, a zwłaszcza duchowy wymiar życia ludzkiego, są znakiem rozpoznawczym kultur i cywilizacji Azji. W kontekście duchowości religii
niechrześcijańskich Dalekiego Wschodu i Indii postrzegać należy również wartości małżeństwa i rodziny, których promotorami w świecie są azjatyccy niechrześcijanie. Zarówno wyrzeczenie ascetów licznie obecnych w Azji, jak i religijny duch ludów tego kontynentu oraz synowska pobożność i przywiązanie
do rodziny, a także szacunek okazywany przodkom wskazują na pierwszeństwo
ducha w ich życiu.
Te cechy objawiają – jak powiedział papież Paweł VI w Orędziu radiowym
do wszystkich ludów Azji (29 XI 1970 r., Manila, Filipiny)38 – nieskończone i niekończące się poszukiwanie Boga oraz głód tego, co nadnaturalne. Te wartości
nie wiążą się tylko z samym życiem duchowym, lecz stanowią niepodważalny
i trwały fundament życia społecznego oraz rozwoju ekonomiczno-technologicznego. W tym samym orędziu Paweł VI przestrzegł przed zagrożeniem materializmem. Ideologia materialistyczna wślizguje się wszędzie tam, gdzie na dużą
skalę ma miejsce rozwój technologii. Skuteczne antidotum w odniesieniu do
destrukcyjnego materializmu stanowi duchowy światopogląd, dyscyplina w żyPaul VI, Message for the Centennial…, s. 167-168.
Paul VI, Radio Message to All the Peoples of Asia. Manila, November 29, 1970, w: Interreligious Dialogue..., s. 173-175.
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ciu, moralność. Skuteczną przeszkodą na drodze wdzierania się materializmu
w ludzie życie jest zintegrowana rodzina.
Dzięki opowiedzeniu się za wartościami duchowymi ludy i narody Azji mają
pomóc cywilizacji Zachodu w pokonaniu niebezpieczeństw, które niesie postęp.
Nie ulega wątpliwości, że rodzina cierpi szczególne zagrożenie ze strony bezwzględnego materializmu. Stanowi to na pewno ważną przestrzeń do dialogu
międzyreligijnego, która wciąż nie została właściwie zagospodarowana przez
Kościół katolicki, pragnący spotykać się i rozmawiać w imię Chrystusa z wyznawcami innych religii39.
Ukierunkowane na rodzinę poczucie synowskiego poświęcenia się i oddania
jest cechą charakterystyczną kultur Azji, ukształtowanych przez niechrześcijańskie religie. Paweł VI w Liście do Zgromadzenia Konferencji Biskupów Azji40
zwrócił uwagę na wartości odnoszące się do rodziny. Wskazał równocześnie na
wartości duchowe i wysoki stopień dyscypliny ascetycznej u Azjatów. Ta „żyzna
gleba” Azji jest przygotowana na zasiew Ewangelii, na zarodki, zalążki Chrystusowego orędzia – Dobrej Nowiny o człowieku i jego życiu. W „żyznej ziemi”
Azji ziarno, którym jest słowo Boże, może zapuścić głęboko swe korzenie.
Jeśli chodzi o Afrykę, to wartość kultury jej ludów stanowi duchowa wizja
życia, szacunek dla rodziny i dzieci, a także dla życia wspólnotowego – na co
wskazał papież Paweł VI w Orędziu do Afryki z 29 X 1967 r.41. Papież Jan Paweł II przypomniał natomiast owe wartości, przemawiając do biskupów Zairu
(3 V 1980 r., Kinszasa)42. Warto dodać, iż Jan Paweł II na spotkaniu z ludnością muzułmańską 15 lutego 1982 r. w Kaduna w Nigerii43 zwrócił uwagę na
małżeństwo i rodzinę jako na przestrzeń dialogu międzyreligijnego. Stwierdził
wówczas: „W dzisiejszym świecie jest wiele niebezpieczeństw, które czyhają na
rodzinę, tę drogocenną komórkę społeczeństwa, w której każde ludzkie życie ma
swój początek i swój rozwój. Chciałbym was zapewnić, że chrześcijanie darzą
szczególną troską rodzinę, jej jedność, bogactwo i obronę. Mówię wam o tej
trosce, ponieważ ufam, że wy także zdajecie sobie sprawę z wagi tych wartości
rodziny i pragniecie współpracować z chrześcijanami w umacnianiu i podtrzymywaniu życia rodzinnego”44.
Paul VI, Radio Message…, s. 173-175.
Paul VI, Letter to the Assembly of the Episcopal Conference of Asia, Rome, March 30, 1974,
w: Interreligious Dialogue..., s. 194-196, zwłaszcza s. 195.
41
Paul VI, Message to the Catholic Hierarchy and to All the Peoples of Africa, Rome, October
29, 1967, w: Interreligious Dialogue..., s. 151-152.
42
John Paul II, To the Bishops of Zaire, Kinshasa, May 3, 1980, w: Interreligious Dialogue...,
s. 223-226.
43
Jan Paweł II, Zwartości Nigerii sprzyja połączenie sił w imię Boże. Spotkanie z ludnością
muzułmańską, Kaduna, 15 lutego 1982, w: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), red. E. Sakowicz, Warszawa 1997, s. 96-98.
44
Jan Paweł II, Zwartości Nigerii…, s. 97.
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Muzułmanie są świadomi wartości rodziny, co 14 maja 1982 r. podkreślił Jan
Paweł II podczas ekumenicznego spotkania w Lizbonie w Portugalii45. Wyraził
wówczas przekonanie, że muzułmanie pragną współpracować z chrześcijanami
w usiłowaniach mających na celu wsparcie życia rodzinnego. Chrześcijaństwo
i islam łączy wiele wspólnych wartości, przede wszystkim poszanowanie dla
godności człowieka, które stanowi fundament podstawowych praw każdej istoty
ludzkiej wraz z prawem do życia nienarodzonego dziecka.
Papież Jan Paweł II w czasie owego spotkania zwrócił uwagę na naturalną drogę świadectwa w świecie chrześcijan, którzy kierując się solidarnością,
przechodzą „od modlitwy, wypełniania przykazań, praktyki sprawiedliwości do
życia praktycznego wśród ludzi o różnych religiach, pomagając im w szukaniu
Boga”46. Ta droga przyczynia się „do wzrostu dobra naszych bliźnich i do powszechnego dobra ludzkości”. Środkiem do tego jest „szacunek dla życia i dla
rodziny oraz ich wartości”.
W czasie spotkanie 12 sierpnia 1985 r. z muzułmanami w Jaunde w Kamerunie Jan Paweł II powiedział: „Cieszę się, że mogę szczególnie podkreślić waszą afrykańską tradycję gościnności oraz szacunku dla przyrody jako daru Boga
i znaku Jego dobroci i obecności, a także tradycję rozwiązywania konfliktów za
pomocą dialogu i dążenia do jednomyślności, troskę o zachowanie i rozwijanie
wartości rodziny, radość życia, którą tak wspaniale wyrażacie w poezji, tańcach
i śpiewach”47. Postawy te kształtowane są w rodzinach afrykańskich. Zarówno
gościnność, jak i respekt dla natury (przyrody) zdobywa się w rodzinie poprzez
przykład życia rodzica, przodków, jak i przekaz tradycji mający miejsce w czasie inicjacji. Z troski o zachowanie i rozwijanie wartości afrykańskiej rodziny
wypływa „radość życia”. Poprzez dialog chrześcijaństwa z wyznawcami tradycyjnych religii Afryki dokonuje się promocja tradycyjnych wartości w nowoczesnym świecie.
8 czerwca 1990 r. Jan Paweł II, zwracając się do członków najwyższej rady
(religii) mandean przybyłych do Watykanu, wskazał na liczne punkty, które służyć
mogą wzajemnym kontaktom i porozumieniu. Papież wyraził radość, dowiadując
się o istnieniu niewielkiej wspólnoty mandean żyjącej w Iraku i w innych narodach. „W waszej blisko z sobą złączonej wspólnocie – powiedział – kładziecie
wielki nacisk na rodzinę. W obecnym czasie, kiedy rodzina staje w obliczu różnych zagrożeń, jest ona polem współpracy, która mogłaby być bardzo owocna”48.
45
Jan Paweł II, Spotkanie ekumeniczne, Lizbona, 14 maja 1982, w: Islam w dokumentach…,
s. 99-101.
46
Jan Paweł II, Spotkanie ekumeniczne, Lizbona, 14 maja 1982, w: Islam w dokumentach…,
s. 100.
47
Jan Paweł II, Wspólnota i ludzkie braterstwo. Spotkanie z muzułmanami, Jaunde, 12 sierpnia
1985, w: Islam w dokumentach…, s. 118.
48
John Paul II, To the Members of the Mandaean Supreme Council, Rome, June 8, 1990,
w: Interreligious Dialogue..., s. 435.
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Również tradycyjne społeczności Ameryki podtrzymują i pielęgnują specyficzne dla nich wartości. Jak zauważył Jan Paweł II w Orędziu do ludów rodzimych Ameryki (12 X 1992, Santo Domingo, Dominikana)49, należą do nich:
prostota, pokora, miłość wolności, gościnność, solidarność, przywiązanie do
rodziny, bliskość serca, świadomość kontemplacji. Amerykańskie rodzime ludy
– Indianie i ich potomkowie pielęgnują te wartości aż po dzień dzisiejszy. Wartości owe kształtowane są w rodzinie i dzięki niej trwają oraz przekazywane są
kolejnym pokoleniom50.
Jan Paweł II, przemawiając do uczestników interreligijnego kolokwium
(zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego przy
współpracy z Papieską Radą ds. Rodziny) na temat Małżeństwo i rodzina w dzisiejszym świecie (23 IX 1994, Castel Gandolfo, Włochy)51, stwierdził, iż rodzina
buduje religię. To trudne zadanie może wykonać jedynie rodzina zdrowa. Chore
relacje w rodzinie powodują kryzys relacji między religiami (i w religii). Rodzina, bez względu na jej konfesyjną tożsamość, stanowi drogę obrony ludzkiej
godności.
Rodzina stanowi podstawowy cel społeczeństw. Atak na nią oznacza burzenie harmonii życia społecznego. W czasie tego kolokwium Jan Paweł II zwrócił
również uwagę na kościelne nauczanie dotyczące rodziny. Eklezjalna doktryna
– powiedział – podkreśla, że rodzina stanowi podstawowy cel społeczeństwa,
pierwsze miejsce, w którym przekazywane są i asymilowane wartości kulturowe, społeczne i religijne. Oczywistym i normalnym jest to, iż właśnie w rodzinie
osoba po raz pierwszy doświadcza miłości i współczucia oraz uczy się okazywać
je innym ludziom. Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko, w którym
pomaga się każdej jednostce osiągnąć dojrzałość, dojść do pełnego osobowego
rozwoju, by następnie budować społeczeństwo harmonii, solidarności i pokoju.
21 listopada 1993 r. kard. Francis Arinze, przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Dialogu Międzyreligijnego, skierował List do przewodniczącego Konferencji
Biskupów Azji, Ameryki i Pacyfiku52. W piśmie tym kardynał zwrócił uwagę na
niektóre główne wartości w religiach ludów pierwotnych. W wielu tradycyjnych
religiach kładzie się akcent na znaczenie w życiu silnego poczucia świętości.
Ludzie religii tradycyjnych okazują wielki szacunek dla ziemi. Szanują życie
i celebrują jego ważne etapy: narodziny, wejście w wiek dojrzały, małżeństwo
i śmierć. Funkcjonuje u tych ludów silny zmysł rodziny, który wyraża się w mi49
John Paul II, Message to the Indigenous Peoples of America, Santo Domingo, October 12,
1992, w: Interreligious Dialogue..., s. 492-497.
50
John Paul II, Message to the Indigenous Peoples…, s. 493.
51
John Paul II, To the Participants in the Interreligious Colloquium on „Marriage and the
Family in Today’s World”, Castel Gandolfo, September 23, 1994, w: Interreligious Dialogue...,
s. 528.
52
F. Arinze, Pastoral Attention to Traditional Religious in Asia, America and Oceania,
w: Interreligious Dialogue..., s. 644-649, zwłaszcza s. 645.
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łości do dzieci, szacunku dla starców, wspólnotowej więzi z przodkami. Ważny
jest w społecznościach pierwotnych symbolizm, służący interpretacji niewidzialnego świata i relacji istot ludzkich z nim.

3. MAŁŻEŃSTWA MIĘDZYRELIGIJNE, CZYLI TZW. MAŁŻEŃSTWA
MIESZANE – ASPEKT RELIGIOZNAWCZY, PRAWNY, DIALOGICZNY
3.1. FENOMEN MAŁŻEŃSTWA MIESZANEGO

W języku polskim funkcjonuje pojęcie „małżeństwo mieszane”, wskazujące
na związek małżeński dwojga osób: mężczyzny i kobiety wyznających różne
religie. Nie jest to wszakże termin precyzyjny. Co więcej, słowo „mieszane”
wskazuje na pewną niejednorodność. Rzeczywistość opisaną tym terminem
trudno precyzyjnie określić. I chociaż łatwo jest określić tożsamość wyznaniową (religijną) jednej i drugiej strony, to jednak ich życie niesie ze sobą wiele
różnorakich, zawiłych („mieszanych”) problemów.
Pluralizm religijny stał się oczywistością w życiu społeczeństw różnych
państw i narodów. Obecność niechrześcijan wśród wyznawców Chrystusa i vice
versa stanowi dla obu stron poważne wyzwanie. Wprawdzie poszczególne religie dystansują się jednak nawzajem od siebie w sferze doktryny w celu zachowania własnej tożsamości – co jest jak najbardziej zrozumiałe – to ich wyznawcy
decydują się na małżeństwa. Choć miłość między religiami nie jest możliwa, to
miłość między wyznawcami różnych religii staje się we współczesnym świecie
niemal powszechna (jej szczytem jest właśnie małżeństwo).
Tzw. małżeństwa mieszane implikują szereg zagadnień prawno-duszpasterskich53. Wśród rozlicznych pytań i wątpliwości jawi się nade wszystko to dotyczące możliwości takiego małżeństwa. Pytanie: „Czy taki związek małżeński
jest w ogóle możliwy?” wskazuje na złożoność i zawiłość problemu. Odpowiedź
spontaniczna jest nad wyraz oczywista. Małżeństwo chrześcijanina z niechrześcijanką jest możliwe, tak jak i małżeństwo niechrześcijanki z chrześcijaninem.
To stwierdzenie wypływa z prawa naturalnego – każdy człowiek ma prawo do
zawarcia małżeństwa54.
J. Pereira, „Jedno ciało” czy dwa? Perspektywy kanoniczne dla małżeństw o różnych religiach, „Nurt SVD” 33(1999) nr 3, s. 149-163.
54
Zob. przywołane już wcześniej fundamentalne i źródłowe dla tego punktu opracowanie:
M. Saj, Małżeństwo katolicko-muzułmańskie…, (s. 83-96), w którym omówiono następujące zagadnienia: „Rozumienie małżeństwa katolickiego”, „Małżeństwo w islamie”, „Warunki zawarcia
małżeństwa katolicko-muzułmańskiego”.
53
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Tożsamość religijna nie może stać ponad prawem naturalnym. Miłość dwojga osób: mężczyzny i kobiety przekracza wszelkie granice: rasowe, religijne,
kulturowe. Na płaszczyźnie prawa naturalnego nie ma właściwie żadnych przeszkód czy wątpliwości w tym zakresie. Generowane są one i rzeczywiście powstają na płaszczyźnie jurydycznej (prawnej) różnych religii, nie tylko chrześcijaństwa. Dylematu tego nie można lekceważyć, bowiem właśnie prawo (np.
prawo Kościoła katolickiego) decyduje, czy dane małżeństwo zostało zawarte
ważnie, czy nie, czy dany związek jest w ogóle małżeństwem, czy też nim nie
jest.
Każdy związek małżeński, którego stronami są wyznawcy różnych religii,
rodzi pytania dotyczące kultur i ich koegzystencji. Małżonkowie, którzy reprezentują różne religie, są równocześnie wyrazicielami innych kultur. Ukształtowani przez te religie i kultury, żyli przez lata na ich sposób. Transmisja wszystkich wartości pochodzenia nie będzie w małżeństwie mieszanym oczywista czy
bezkonfliktowa. Odmienne wzorce i standardy kulturowe będą oddziaływały
nieustannie w nowo zawiązanej rzeczywistości – w małżeństwie. Nie można
żądać od męża i żony rezygnacji z wartości religijnych i kulturowych, które
ich ukształtowały i którymi dotąd żyli. W przypadku religii monoteistycznych
istnieją również zbieżne elementy dotyczące doktryny, kultu lub moralności,
które należy zauważyć. Wyznawcy religii Abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa, islamu) dzielą wiarę w jednego Boga. Z tym właśnie dziedzictwem
wiary wchodzą w rzeczywistość małżeństwa mieszanego. Fakt ten może ubogacić wiarę, ale w niektórych przypadkach może stanowić jej zagrożenie.
Ogólne stwierdzenie wspólnej wiary w jednego Boga dzielonej przez wiernych religii monoteistycznych wiąże się z pytaniem o rozumienie przez nich
tajemnicy Boga. Wyznawcy różnych religii w odmienny sposób wyznawali
własną wiarę. Wraz z chwilą zawarcia małżeństwa sposób praktykowania wiary
przez żonę (męża) jednej religii staje wobec formy i treści wyznawania wiary
przez męża (żonę) drugiej religii. W przypadku postawy tolerancji obojga małżonków kwestia ta nie budzi niepokojów. W sytuacji zaś nieugiętej postawy,
podyktowanej ideą prozelityzmu przez którąś ze stron, powstaje szereg bardzo
poważnych problemów. Należy też pamiętać, iż niemal każda religia proklamuje
siebie jako jedynie prawdziwą, słuszną, absolutną, uniwersalną. Sytuacje napięć
rodzą się szczególnie w małżeństwach monoteistów. Małżeństwa chrześcijan
z wiernymi religii Azji nie generują tak dramatycznych napięć jak związek małżeński muzułmańsko-chrześcijański bądź też żydowsko-chrześcijański.
Liczni Azjaci praktykują tzw. podwójną55, a nawet potrójną przynależność
religijną. Wyraża się ona np. w deklaracji chrześcijanina, iż jest on równocześnie
buddystą bądź też hinduistą. Według niego nie ma sprzeczności między reliB. Blée, Podwójna przynależność religijna i dialog międzymonastyczny, „Annales Missiologici Posnanienses” 14(2004), s. 7-28.
55
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giami. Trudności powstają wtedy, kiedy chrześcijaństwo rości sobie prawo do
wyłączności, czego żadna inna religia nie akceptuje. Wcale nieodosobnionym
przykładem jest stwierdzenie: „Jestem rabinem żydowskim, mistrzem buddyzmu i sufim muzułmańskim”.
Oprócz rozbieżności doktrynalnych, które dzielą małżonkowie, istnieje
szereg różnic natury społecznej. System kastowy w Indiach, chociaż formalnie
zniesiony w 1948 r., nadal funkcjonuje i mimo „wrodzonej” tolerancji hinduizmu może stać się przyczyną nieporozumień w tzw. małżeństwach mieszanych.
Prawo państwowe Indii nie radzi sobie z prawem zwyczajowym. Przyczynę tego
stanowi fenomen kasty, która w swojej strukturze jest właściwie mniejszym narodem funkcjonującym w ramach większego.
3.2. PASTERSKA TROSKA O MAŁŻEŃSTWA MIESZANE I ICH RODZINY
JAKO WYRAZ DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Należy podkreślić, iż strona niechrześcijańska powinna poznać cele oraz
tzw. istotne przymioty małżeństwa ukazywane przez Kościół katolicki. Są nimi:
wzajemna miłość i dobro małżonków oraz równocześnie zrodzenie i wychowanie potomstwa. Według nauki Kościoła jedność i nierozerwalność małżeństwa
stanowią istotne cechy małżeństwa chrześcijańskiego, a także małżeństwa mieszanego. Przymioty te nie są wyrazem jedynie prymatu jurydyczności w życiu
Kościoła, lecz wskazują na głębię teologii chrześcijańskiej. Jedność i nierozerwalność małżeństwa stanowi obraz, co więcej – konsekwencję jedności Jezusa
Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała56.
Przedstawienie tej chrześcijańskiej prawdy wiary kandydatowi do małżeństwa ze strony niechrześcijańskiej, którego religia ma swoistą „jezulogię”, nie
jest proste (np. judaizm traktuje Jezusa tylko jako człowieka, odstępcę od religii
Mojżeszowej i uzurpatora boskości; islam uważa Jezusa tylko i wyłącznie za
proroka przygotowującego drogę dla Mahometa). Być może nawet do końca nie
zostaje to wyjaśnione stronie niechrześcijańskiej, a powinno tak się stać. Rodzi
to poważne napięcie na linii: prawo Kościoła – prawo islamu (a także prawo
każdej innej, niechrześcijańskiej religii, w tym prawo zwyczajowe).
W sytuacji małżeństwa mieszanego na stronie katolickiej spoczywa szczególna odpowiedzialność. Katolik nie wyklucza perspektywy nawrócenia współmałżonka na chrześcijaństwo. Wyraża to Katechizm Kościoła katolickiego57
w numerze 1637: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie,
56
Godna uwagi jest Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa
w Kościele Katolickim, Kraków 1990. Zob. też: Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej z 14.03.1987, www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/malzenstwo.htm#etykieta1 z dn. 26 IX 2006.
57
Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
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podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez »brata« (1 Kor 7, 14).
Wielką radością dla współmałżonka chrześcijańskiego i dla Kościoła jest, jeśli to »uświęcenie« doprowadzi w sposób wolny do nawrócenia drugiej strony
na wiarę chrześcijańską (por. 1 Kor 7, 16). Szczera miłość małżeńska, pokorna
i cierpliwa praktyka cnót rodzinnych oraz wytrwała modlitwa mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do przyjęcia łaski nawrócenia”. Myśl wyrażona przez Katechizm stanowi pragnienie Kościoła-matki, które w praktyce
często nie może zostać spełnione. Konwersja bowiem wyznawcy islamu bądź
judaizmu na chrześcijaństwo jest niedopuszczalna i pociąga za sobą szereg konsekwencji natury religijnej, społecznej, rodzinnej.
W przypadku każdego związku małżeńskiego najważniejszą rolę odgrywa tzw. zgoda małżeńska. Wola zawarcia małżeństwa winna być wyrażana –
w przypadku strony katolickiej – według ściśle określonej formuły kanonicznej. Nowy Kodeks prawa kanonicznego58 w kanonie 1089 stwierdza, iż różnica
religii nupturientów stanowi przeszkodę małżeńską. We wskazanym kanonie
czytamy: „nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna
została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona”.
W Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, ogłoszonej 22 listopada
1981 r.59, Jan Paweł II zwrócił uwagę na małżeństwa mieszane jako na poważny problem duszpasterski, ale zarazem wielkie wyzwanie. W dzisiejszym czasie wzrasta liczba małżeństw pomiędzy katolikami i osobami, które nie zostały
ochrzczone. W wielu takich małżeństwach jeden z partnerów wyznaje inną niż
chrześcijaństwo religię60. Jego wierzenia mają być traktowane z szacunkiem,
zgodnie z zasadami wyłożonymi przez Deklarację o stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II61.
W licznych małżeństwach, szczególnie w społeczeństwach silnie zsekularyzowanych, osoba nieochrzczona w ogóle nie wyznaje żadnej religii. Konferencje biskupów poszczególnych krajów oraz pojedynczy biskupi, żywiąc pasterską troskę o takie małżeństwa, powinni ją wyraźnie i odważnie okazywać62.
58
Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Poznań 1984.
59
FC 11.
60
FC 11.
61
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, w: Sobór
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1986, s. 334-338.
62
Konferencje episkopatów poszczególnych krajów wydały instrukcje dotyczące małżeństw
mieszanych. Funkcjonują np.: instrukcja włoska (Conferenza Episcopale Italiana, I matrimoni tra
cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, Roma 2005), hiszpańska (Comision Episcopal para las relaciones interconfesionales, Orientaciones para la celebracion de los matrimonios entre catolicos y musulmanes en España, Madrid 1988). Zob. Komisja
Episkopatu Hiszpanii ds. Stosunków Międzywyznaniowych, Wskazówki dotyczące związków mał-
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Katolik natomiast musi być wspierany przez swoich pasterzy-biskupów w każdy możliwy sposób, ażeby mógł dawać wśród swoich najbliższych, we własnej
rodzinie, autentyczne, szczere świadectwo katolickiej wierze i życiu zgodnemu
z zasadami Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Pastoralną troskę o małżeństwa mieszane Jan Paweł II wyraził na spotkaniu
z biskupami północnej Afryki w czasie ich wizyty ad limina (23 XI 1981 r.,
Watykan)63. W swym przemówieniu skoncentrował się na świadectwie chrześcijańskiego życia w świecie muzułmańskim. Wskazał na potrzebę dialogu chrześcijan z muzułmanami oraz na jego owoce. Spotkanie z muzułmanami może
przede wszystkim wzmocnić wiarę chrześcijan. Papież mówił także o „kobiecej” religijności. Według niektórych muzułmanów Kościół uważany jest za ich
„Siostrę”. Wyznawcy Allaha są szczęśliwi, widząc dobro czy w ogóle świętość
Kościoła. W tym kontekście papież podjął temat małżeństw mieszanych.
W Afryce Północnej wzrasta liczba chrześcijańskich kobiet, które zdecydowały się wyjść za mąż za muzułmanów, ażeby utworzyć swój własny dom.
Otoczenie tych kobiet pasterską, duchową troską jest imperatywem. Wiele spośród nich nie potwierdziło swej małżeńskiej jedności w Kościele. Integrując się
z muzułmańską rodziną i społecznym, islamskim kontekstem życia, doświadczają one wewnętrznego rozdarcia, rozbicia z powodu niemożności wychowania swoich dzieci w duchu chrześcijańskim. Trudno jest im także pogodzić się
do końca ze stylem życia właściwym dla muzułmanów. Osoby będące w takiej
sytuacji powinny wiedzieć, że Kościół nie zrezygnował z nich i nadal nieustannie o nie się troszczy oraz za nie się modli. Obecność chrześcijańskich kobiet
w muzułmańskich rodzinach, nacechowana wiernością oraz uczciwością i prostolinijnością, posiada wielki wpływ na rozwój dialogu. Papież w czasie owego
przemówienia do biskupów północnej Afryki zapewnił o swej szczególnej modlitewnej pamięci o nich64.
Rodziny małżeństw mieszanych stanowią konkretne miejsce dialogu wiary
prowadzonego przez osobę z drugą osobą. Poprzez dialog może rozwinąć się
respekt dla wolności sumienia każdej ludzkiej istoty. Według Jana Pawła II takie rodziny odgrywają pierwszorzędną rolę w ważnym zadaniu formowania sumień. Rodzice mają do spełnienia wzniosły obowiązek niesienia pomocy swoim
dzieciom w szukaniu przez nie prawdy już od najmłodszych lat życia. Powinni
oni pomagać dzieciom żyć w zgodzie z prawdą, poszukiwać dobra, promować
je oraz popierać.
żeńskich pomiędzy katolikami i muzułmanami w Hiszpanii, „Nurt SVD” 39(2005) z. 2, s. 179-204.
Ogłoszone zostały nadto instrukcje francuska i niemiecka.
63
John Paul II, To the Bishops of North Africa on Their Ad Limina Visit, Rome, November 23,
1981, w: Interreligious Dailogue..., s. 245-248, zwłaszcza s. 247.
64
G. Lewandowski, Etyczny wymiar małżeństwa i rodziny w chrześcijaństwie i islamie, „Universitatis Gedanensis” 9(1997) nr 1-2, s. 25-42.

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

161

Bardzo ważne w społecznościach międzyreligijnych są więzy krwi. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II na spotkaniu z przedstawicielami muzułmanów
w Gwinei w Afryce (25 II 1992 r., Konakry)65. Zauważył też, iż w pojedynczej
rodzinie często można spotkać chrześcijan, muzułmanów i tych, którzy reprezentują tradycyjną religię (religię ludów pierwotnych). Rodzina taka stanowi
miejsce wyjątkowego klimatu radości bycia razem, co w konkretnych sytuacjach charakteryzuje relacje pomiędzy jednostkami należącymi do różnych religii. Papież życzył wyznawcom różnych religii, by nigdy nie utracili swego
dziedzictwa. To poczucie solidarności jest wzmacniane przez stały respekt dla
przekonań okazywanych i ujawnianych dzień po dniu przez każdą osobę.

PODSUMOWANIE

Każda religia posiada swoje własne, specyficzne rozumienie instytucji małżeństwa i rodziny. W małżeństwie mieszanym spotykają się dwie wizje tej instytucji, w wielu punktach nawet nawzajem się wykluczające. Przedstawicielowi
kultury, w której poligamia jest jak najbardziej naturalna i oczywista, monogamiczna koncepcja małżeństwa może wydawać się nie tylko niezrozumiała, ale
także nie do zaakceptowania. Wartości związane z życiem małżeńsko-rodzinnym są wielką troską Kościoła.
Małżeństwo i rodziną stanowią fundament życia społeczeństw różnych kultur i religii. Wizja małżeństwa wywiera niekwestionowany wpływ na kształt porządku moralno-społecznego danej grupy ludzkiej. Różnice zwyczajów i form
zawierania małżeństw mogą generować wolę wzajemnego poznawania się, a następnie dialogu. Kościół nie kieruje się pruderią czy fałszywym wstydem. Nie
obawia się podejmować trudnych i równocześnie delikatnych problemów, a takimi są te związane z życiem intymnym małżonków. Kościół, posłuszny Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii, wie, że małżeństwo służy rodzinie. Rodzina
natomiast wyzwala jeszcze większą przyjaźń między małżonkami.
W epoce wielokulturowości (i związanej z nią wielości światopoglądów,
systemów normatywnych, różną aksjologią) małżeństwa międzyreligijne, czyli
tzw. małżeństwa mieszane, stają się coraz bardziej popularne. Chcąc traktować
małżeństwo i rodzinę jako wyzwanie dla dialogu międzyreligijnego, trzeba przede wszystkim poznać ich istotę i naturę, ich „obraz” tak, jak widzą go wyznawcy
danego systemu religijnego. Ważne jest poznanie rozlicznych tematów, problemów i dylematów dotyczących małżeństwa i rodziny w religiach niechrześciJohn Paul II, To Representatives of the Muslim of Guinea, Conakry, February 25, 1992,
w: Interreligious Dialogue..., s. 480- 483.
65
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jańskich. Prowadzona w takim klimacie rozmowa zrodzi owoce międzyreligijnego braterstwa i troski o wartości ogólnoludzkie, bliskie każdemu człowiekowi
i wszystkim ludziom bez względu na ich religijną i kulturową tożsamość.
***

S łowa kl u czo w e: małżeństwo, małżeństwo mieszane, rodzina, religie
niechrześcijańskie, dialog, etyka małżeńska, dialog międzyreligijny.

Marriage and the Family as a Challenge to Interreligious Dialogue
Su mma r y
This paper discusses the essence of marriage in the world’s major religions (Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, religions of primitive peoples) and presents the customs and forms of concluding marriage as well as the ethics of marital cohabitation.
The paper goes on to analyse selected statements by the teaching office of the Church
on the subject of marriage and family in various religions. The question of „mixed”
or interreligious marriage is analysed from the perspective of religious rules, law and
interreligious dialogue. Attention is drawn to the pastoral care shown by the Catholic
Church to mixed marriages and families. This care is a manifestation of interreligious
dialogue. Each religion has its own unique understanding of the institution of marriage
and family. A mixed marriage brings together two different views of this institution:
these views are mutually exclusive in some aspects and coincident in other aspects.
Marriage and family undoubtedly constitute the foundation of societies representing
various cultures and religions. The religious views on marriage exert an indisputable
impact on the moral and social order of individual groups, communities and societies.
Keywords: marriage, mixed marriages, the family, non-Christian religions, dialogue, ethics of marriage, interreligious dialogue.

Ehe und Familie In nichtchristlichen Religionen
als eine Herausforderung für den interreligiösen Dialog
Zusammenfassung
Im folgenden Artikel wird das Wesen der Ehe in den großen Weltreligionen (Judaismus, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Religionen der Urvölker) besprochen. Es
werden auch Bräuche und Formen der Eheschließung sowie die Ethik der vorehelichen Geschlechtsverkehrs analysiert. Weiter werden ausgewählte Verlautbarungen
des kirchlichen Lehramtes bezüglich der Ehe und Familie in anderen Religionen an-
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geführt. Wichtig sind dabei religionswissenschaftliche, rechtliche und dialogische
Aspekte der religionsverschiedenen Ehe also der sogenannten Mischehe. Nach der
Darstellung dieses Phänomens wird der seelsorgliche Einsatz der katholischen Kirche
um die Mischehen und ihre Familien betrachtet. Es steht außer Frage, dass Ehe und
Familie ein gesellschaftliches Lebensfundament verschiedener Kulturen und Religionen bilden. In der multikulturellen Epoche werden Mischehen zu einer Herausforderung für den interreligiösen Dialog. Wichtig ist es, verschiedene Probleme im Bezug
auf die Ehe und Familie in nichtchristlichen Religionen zu kennen.
S chlüssel w o r te: Ehe, Mischehe, Familie, nichtchristliche Religionen, Dialog,
eheliche Ethik, interreligiöser Dialog.

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 6-7 (2011-2012)

DR PAWEŁ SOKOŁOWSKI

NOWA KONCEPCJA ZMARTWYCHWSTANIA?
Uwagi krytyczne na marginesie książki Philipa Claytona i Stevena Knappa
The Predicament of Belief. Science, Philosophy, Faith

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi niezwykle istotny argument na
rzecz wiarygodności Bożego objawienia, chrześcijaństwa i Kościoła. Wcześniej
apologetyczna, a obecnie teologicznofundamentalna refleksja nad tym wydarzeniem wskazuje na jego funkcję motywacyjną oraz znaczenie dla całej istniejącej
rzeczywistości. W interpretacjach faktu zmartwychwstania Chrystusa obecne
jest odniesienie do wiedzy historycznej oraz religiologicznej, co wydaje się zrozumiałe. Występuje także nawiązanie do nauk (zwłaszcza przyrodniczych), choć
pojawia się ono zdecydowanie rzadziej i implikuje szereg trudności dla relacji
wiara-rozum.
Zdaniem A. Anderwalda, w odniesieniu teologii (nie tylko fundamentalnej)
do wiedzy przyrodniczej wyróżnić można dwa podejścia: tzw. syntezę mocną
(jest ona próbą całościowego zharmonizowania przyrodniczego obrazu świata
w teologii) oraz tzw. syntezę słabą (polega na integrowaniu w koncepcji teologicznej określonego pojęcia przyrodniczego)1. Przykładem pierwszego podejścia jest – według Anderwalda – propozycja L. Scheffczyka, a do drugiego ujęcia zalicza on myśl W. Pannenberga i E. Kopcia2.
Wydaje się, że w odniesienie się teologii do nauk przyrodniczych w interpretacji faktu zmartwychwstania Chrystusa wpisać można propozycję protestanckich autorów Philipa Claytona i Stevena Knappa zawartą w książce The PreA. Anderwald, Mówić o zmartwychwstaniu w świecie nauk, w: Zmartwychwstanie dzisiaj,
red. M. Skierkowski, H. Seweryniak, Płock 2009, s. 255-256.
2
A. Anderwald, Mówić…, s. 256-260. Warto wskazać, że A. Anderwald w artykule Wiara i rozum: w poszukiwaniu syntez między poznaniem teologicznym i przyrodniczym („Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 29(2009), s. 93-107) w odniesieniu do problematyki stworzenia
świata wyróżnia 3 rodzaje syntezy między poznaniem teologicznym a przyrodniczym: 1o słabą
(W. Pannenberg), 2o mocną (A. Ganoczy) i 3o ograniczoną (L. Scheffczyk). Z kolei zainteresowanie problematyką zmartwychwstania Chrystusa z punktu widzenia przedstawiciela nauk przyrodniczych prezentuje np. L.-M. Vincent w pracy Peut-on croire à la résurrection: Le développement des
sciences rejoint-il la doctrine chrétienne? (Paris 1988).
1
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dicament of Belief. Science, Philosophy, Faith3 (nie rozstrzyga się, czy chodzi
w niej o tzw. syntezę mocną, czy też słabą). Jej autorzy wskazują, że cel ich
badań stanowi m.in. mówienie o zmartwychwstaniu w kontekście nowożytnej
nauki, jednak swojej książki nie określają mianem podręcznika chrześcijańskiej
apologetyki4.
Pierwszy z autorów, Ph. Clayton, jest filozofem i teologiem w Claremont
School of Theology oraz współdyrektorem The Center for Process Studies. Zalicza się go do zwolenników teologii procesu, która wyrosła na gruncie aplikacji
filozofii A. N. Whiteheada do zagadnień teologicznych5. Ponadto Clayton zajmuje się zagadnieniami z dziedziny emergencji i – zdaniem B. McCalla – jest
wiodącym autorytetem w tej dziedzinie6. Z kolei Steven Knapp pełni funkcję
rektora The George Washington University.
Jak zatem przedstawia się mówienie o zmartwychwstaniu w kontekście
nowożytnej nauki? Ten złożony problem zostanie ukazany w kilku punktach.
W pierwszej kolejności zwróci się uwagę na przyczyny, jakie stoją za zakwestionowaniem określonego rozumienia zmartwychwstania, z którym polemizują autorzy (punkt 1). Niebagatelną rolę w pozytywnym wykładzie nowego
rozumienia rezurekcji i chrystofanii, zgodnym z nowożytną nauką, odgrywają
przyjęte przez nich założenia (punkt 2). Dopiero na tej podstawie możliwa staje
się ekspozycja nowej interpretacji zmartwychwstania (punkt 3) i istotnie z nim
związanych chrystofanii paschalnych jako znaków rzeczywistego zmartwychwstania (punkt 4). W trakcie analiz będą się pojawiać uwagi krytyczne i polemiczne, dokonywane z punktu widzenia teologii fundamentalnej oraz teologii
rezurekcyjnej. Z pewnością można byłoby zamieścić je na końcu opracowania
bądź każdego z punktów, jednak wydaje się, że ich osadzenie w tekście jest
lepszym rozwiązaniem, gdyż pozwala na bieżąco reagować na referowane poglądy.

New York 2011.
Ponadto poddają oni analizie stopień racjonalnego uzasadniania przekonań tak naukowych,
jak i religijnych oraz poszukują najbardziej wiarygodnej wersji chrześcijańskiego teizmu zgodnej
z podstawowym przekazem tradycji (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament of Belief. Science,
Philosophy, Faith, New York 2011, s. 23-24).
5
G. Dorrien, The Lure and Necessity of Process Theology, „Cross Currents” 58(2008) z. 2,
s. 332-333. O teologii procesu szerzej zob. np.: M. Welker, Prozesstheologie, w: Theologische
Realenzyklopädie, t. 27, red. G. Müller, Berlin-New York 1997, s. 600-604; P. Sokołowski, Procesu
teologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 431-433.
6
B. McCall, Emergence Theory and Theology: A Wesleyan-Relational Perspective, „Wesleyan
Theological Journal” 44(2009) z. 2, s. 192.
3
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1. PRZYCZYNY ZAKWESTIONOWANIA ROZUMIENIA
ZMARTWYCHWSTANIA JAKO REANIMACJI SOMATYCZNEJ

Philip Clayton i Steven Knapp podejmują analizę zagadnienia zmartwychwstania Chrystusa z kilku powodów. Ich zdaniem, zasługuje ono na szczególną
uwagę, ponieważ posiada kluczową pozycję dla zrozumienia, czym chrześcijaństwo jest. Ponadto uznaje się je za gwaranta roszczeń chrześcijaństwa, zwłaszcza
tego, że Jezus7 uosabia Ostateczną Rzeczywistość (Boga)8. Mimo tych sformułowań nie można sądzić, że wspomniani autorzy reprezentują ujęcie zmartwychwstania bliskie katolickiemu. Ich kolejne stwierdzenia jawią się dla teologii fundamentalnej jako nie do przyjęcia. Według nich zmartwychwstanie przez swoją
naturę ma być ogromnie wątpliwe, stając się wręcz rzekomym zdarzeniem (alleged event)9. Z jednej strony mamy więc do czynienia z uznaniem zmartwychwstania za wydarzenie wyjaśniające fenomen chrześcijaństwa, być może nawet
mające dla niego fundacyjne znaczenie, a z drugiej – za mało wiarygodne historycznie i w związku z tym sytuujące się raczej w obszarze subiektywności. Nie
ulega wątpliwości, że w prezentowanym przypadku przeważa to drugie ujęcie,
inaczej trudno wyjaśnić, dlaczego autorzy ukazują nowe rozumienie rezurekcji.
Wydaje się, że Clayton i Knapp polemizują głównie (choć nie wyłącznie)
z rozumieniem zmartwychwstania jako reanimacji somatycznej, czyli powrotem
Jezusa Chrystusa do historycznego życia bez ponownego podlegania prawom
śmierci. W tej koncepcji zmartwychwstanie widziano jako miraculum miraculorum et fortissimum argumentum divinitatis Jesu, co oznaczało, że cud zmartwychwstania był najsilniejszym argumentem, a nawet dowodem potwierdzającym boską misję Jezusa Chrystusa. Wskazywano także na niepodważalność
historyczną śmierci Jezusa i Jego rzeczywiste ukazywanie się po zmartwychwstaniu, przy czym chrystofanie rozumiano jako zmysłowe postrzeganie fizycznej obecności Jezusa10.
Najbardziej istotną trudnością w tym rozumienia zmartwychwstania staje się
kwestia połączenia cudu rezurekcji z nowożytną nauką. Clayton i Knapp utrzymują, iż wiara w cuda stała się problematyczna dla nowożytnej nauki. Tym samym – podkreślają – trudno przyjąć cud, który obejmuje przywrócenie do życia
i świadomości (restoration to life and consciousness) ludzkiego ciała trzy dni po
tym, jak krew przestała w nim krążyć. Wskazują, że na obecnym etapie rozwoju
wiedzy medycznej kwestie związane z funkcjonowaniem komórek ludzkiego
7

wem.

Autorzy nie odnoszą do Jezusa tytułu „Chrystus”. Jeżeli już to czynią, to zwykle z cudzysło-

P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 15.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 15.
10
Zob. M. Rusecki, Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006,
s. 103-106.
8
9
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ciała i ich rozkładem, w tym zaprzestaniem funkcjonowania mózgu pozbawionego tlenu, zostały bezsprzecznie ustalone. Uszkodzenie tkanek następuje niezwykle gwałtownie, a ich reperacja wymagałaby niemal nieskończonej liczby
interwencji11.
Powyższe odniesienie zmartwychwstania i cudu do nauki ma charakter nie
tyle konfrontacyjny, ile służy wskazaniu na niezasadność rozumienia rezurekcji
jako wydarzenia cudownego. W szerszej perspektywie jest tu obecne niewłaściwe ujęcie relacji wiara–rozum. Nie wchodząc głębiej w tę problematykę, należy
jedynie podkreślić, iż według nauki katolickiej człowiek dochodzi do poznania
ostatecznej prawdy dzięki dwóm źródłom poznania: wierze w Boże objawienie
i rozumowi, o czym nauczał Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (1998). Harmonia czy też symbioza wiary religijnej i rozumu jest możliwa, a nawet konieczna. Warto także zwrócić uwagę na różny przedmiot wiary i nauki, ich odmienne
cele i kompetencje, czego Clayton i Knapp nie podnoszą w swej książce12. Relację między wiarą a rozumem traktują zatem jednostronnie, co rzutuje na dalsze
kwestie.
Biorąc pod uwagę dyskusyjność łączenia cudu rezurekcji z nowożytną
nauką, amerykańscy autorzy sądzą, że zmartwychwstanie nie odnosiło się do
szczególnego działania Boga w postaci cudu w obrębie stworzonego świata,
lecz było zdarzeniem zupełnie innego rodzaju, swoistym punktem, w którym
krzyżują się dwa porządki lub poziomy rzeczywistości. Ich zdaniem, rezurekcję
należałoby pojmować jako ontologiczny przełom i radykalną zmianę, dokonaną
na skutek bezprecedensowego sojuszu ludzkiego posłuszeństwa i boskiej miłości. Nadto jeśli owo skrzyżowanie tych porządków zaszło poprzez wejście Ostatecznej Rzeczywistości (w tradycyjnej terminologii zwanej eschatonem) w bieg
historii, wówczas mogą mieć miejsce wydarzenia bez jakiejkolwiek analogii
w historii, opisywane przez świadków jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5, 17) lub
„królestwo Boga” (Mt 6, 33). Clayton i Knapp wskazują, że podczas trwania
tego typu wydarzenia może z nim współwystępować zdolność istot ludzkich do
postrzegania rzeczywistości pochodzącej spoza świata, włączając w to Jezusa
w Jego finalnym, eschatycznym stanie. Mimo tego wysuwają pewne zastrzeżenia pod adresem tej hipotezy. Po pierwsze, nie można zrekonstruować tego,
co dokładnie zdarzyło się w samym momencie krzyżowania się wspomnianych
rzeczywistości. Po drugie, hipoteza ta sugeruje zastąpienie jednej tajemnicy
inną. Po trzecie, wydaje się ona zbyt daleko idąca i zbyt arbitralna, by traktować ją poważnie13.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 16.
O relacji wiara–rozum z perspektywy teologii fundamentalnej zob. np.: A. Anderwald, Wiara i rozum…, s. 94-95; F. Krauze, Wiara i rozum w tajemnicy Wcielenia: w kierunku syntezy teologicznofundamentalnej, „Studia Gdańskie” 12(1999), s. 153-196.
13
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 98.
11
12
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Trudności mają także stwarzać teksty Nowego Testamentu mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa. Choć omawiani autorzy przyjmują historyczność
śmierci Jezusa z Nazaretu zadanej przez okupacyjne władze rzymskie, jednakże
za nieweryfikowalne historycznie uznają twierdzenie mówiące o tym, że Jezus
powstał z martwych i ukazywał się swoim uczniom. Argumentują, że chrystofanie dokonały się tylko wobec uczniów Jezusa i zaświadczają o nich relacje
jedynie samych chrześcijan. Wskazują, iż najwcześniejszy przekaz o tych zdarzeniach pochodzi z 1 Kor 15, 3-8. Równocześnie pytają, co dokładnie znaczy,
że Chrystus (nazwa obecna w biblijnym tekście ich zdaniem przypuszczalnie
oznacza Jezusa z Nazaretu) ukazał się. Tradycyjny, czyli nawiązujący do teorii reanimacji somatycznej, sposób interpretowania owego świadectwa mówi
o Człowieku-Jezusie, który powrócił do życia w cielesnej formie14.
Zdaniem Claytona i Knappa, rozumienie rezurekcji ulega dalszej komplikacji, kiedy do analizy włączy się pozostałe teksty kanoniczne, nie wspominając
już o pozakanonicznych. W Ewangeliach mówienie o zmartwychwstaniu Jezusa
wydaje się oznaczać, że żyje On w ludzkiej formie tak bardzo przypominającej
ludzką istotę, iż może być pomylony z podróżnym czy ogrodnikiem15. W tych
samych Ewangeliach – wskazują – zmartwychwstały Jezus jest równocześnie
rozpoznawany. Natomiast w Ewangelii według św. Jana Jego zmartwychwstałe
ciało jest tak podobne do tego, jakim było w momencie śmierci, że rany po egzekucji są jasno widoczne i wręcz namacalne16. Z kolei w dalszej części 1 Kor
mowa jest o tym, że Jezus istnieje w radykalnie inny sposób niż zwykli ludzie –
tak radykalnie różny, że św. Paweł wyraźnie twierdzi, iż sposób ten jest niemożliwy do opisania lub wyobrażenia17. Trudności mają także powodować przymioty zmartwychwstałego ciała. Jezus posiada równocześnie właściwości typowe
dla każdego człowieka (np. je ryby), ale cechują Go też wyjątkowe atrybuty
(może np. przenikać do zamkniętego pomieszczenia). Dla amerykańskich autorów problematyczna jest także lista chrystofanii paschalnych i obecne w niej
niezgodności dotyczące miejsc i jej adresatów18.
Zaprezentowane powyżej uwagi autorów na temat tekstów Nowego Testamentu mówiących o rezurekcji były przedmiotem licznych analiz, dyskusji oraz
omówień dokonywanych przez biblistów, apologetów czy teologów fundamentalnych19, jak i ze strony tych, którzy kwestionowali fakt zmartwychwstania. Na
przykład powtarzany wyżej zarzut dotyczący sprzeczności w relacjach ewangelijnych o zmartwychwstaniu i chrystofaniach już w starożytności formułował
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 83.
Zob. Łk 24, 13-35; J 20, 11-18.
16
Autorom chodzi o relację o niewiernym Tomaszu (J 20, 24-29).
17
Zapewne chodzi o 1 Kor 15, 35-53.
18
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 83-84.
19
Zob. np. H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001, passim; H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1. Warszawa 2010, s. 419-490.
14
15
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Celsus20. Wszystkich zarzutów nie będzie się tu szczegółowo omawiać, gdyż nie
są one nowe. Wydaje się jednak konieczna uwaga ogólna. Ewangelie są przede
wszystkim dziełami kerygmatycznymi, a nie ściśle historycznymi. Oznacza to,
że zainteresowanie historią Jezusa łączy się w nich z orędziem (kerygmatem)
o Nim jako Mesjaszu21. Zastanawiać może także stawianie na jednej płaszczyźnie tekstów kanonicznych z pozakanonicznymi, choć do tych ostatnich autorzy
The Predicament of Belief się nie odwołują.
W nawiązaniu do chrystofanii Clayton i Knapp twierdzą, że roszczenie, według którego Jezus ukazywał się uczniom w osobie i być może nawet w zmienionej postaci Jego ziemskiego ciała, wydaje się niezgodne z lansowaną przez
nich teorią boskiej aktywności. Otóż jeśli prawa natury mogą zostać złamane
w zakresie pozwalającym powstać fizycznie ze śmierci do życia, to powstaje
pytanie o to, co zatrzymuje Boga przed ich łamaniem, kiedy to inny cud może
ocalić niewinne życie lub zapobiec niewinnemu cierpieniu22. W zakwestionowaniu powyższego rozumienia chrystofanii paschalnych dochodzi do głosu problem zła i niezawinionego cierpienia, a także poruszany przez tych autorów tzw.
argument z zaniechania23.
Nie ulega wątpliwości, że takie podejście do chrystofanii stanowi konsekwencję ujmowania zmartwychwstania jako reanimacji somatycznej. Dodatkowo dołącza się do niej kwestia teodycei.
Zdaniem Claytona i Knappa, mimo tych trudności nie należy odrzucać
zmartwychwstania Jezusa. Jego negowanie byłoby równoznaczne z uznaniem
rezurekcji po prostu za błąd, legendę, pobożną propagandę lub za pewne ich
połączenie, a Jezusa za symbol boskości lub bodziec skłaniający jedynie do religijnej refleksji24. Według przywołanych autorów, istnieje powód, by akceptować chrześcijańskie roszczenie wynikające ze zmartwychwstania, przynajmniej
20
Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, s. 278 (V 52); zob. także: A. Dulles, A History of Apologetics, San Francisco 2005, s. 43-46.
21
Zob. A. Kiejza, Ewangelia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin 2002, s. 378-383; H. Seweryniak, Wiarygodność historyczna narracji o pustym grobie i chrystofaniach, w: Zmartwychwstanie dzisiaj, red. M. Skierkowski,
H. Seweryniak, Płock 2009, s. 82.
22
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 84.
23
Tzw. argument z zaniechania (lub zaniedbania) wychodzi z założenia, że w pewnych sytuacjach, dotyczących zwłaszcza zapobieżenia lub ulżenia niewinnemu cierpieniu, człowiek spodziewa
się wystąpienia czynów powodowanych przez Ostateczną Rzeczywistość (Boga). Niewystąpienie
tych czynów powoduje niechęć pewnych teistów do odnoszenia do Ostatecznej Rzeczywistości
(Boga) kategorii personalistycznych, a nawet wnioskują oni za odrzuceniem jej (Jego) personalistycznej formy. Tego typu argumentację Clayton i Knapp określają za Wesley’em Wildmanem
argumentem z zaniedbania (lub zaniechania). Warto zwrócić uwagę, że Claytona i Knappa interesuje sformułowanie kontrargumentu dla argumentu Wildmana (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 44-68).
24
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 81.
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w jego najbardziej ogólnej i najmniej kontrowersyjnej postaci, czyli w formie,
która wskazuje na obecność nieskończonej łaski i miłosierdzia Ostatecznej Rzeczywistości w partykularnej istocie ludzkiej, a także w pewnym sensie ich dalsza
obecność w dziejach25.
Kluczem do rozwiązania tego problemu ma być właściwy sposób rozumienia zmartwychwstania Jezusa. Amerykańscy autorzy twierdzą, że nie wymaga
ono założenia, by Jezus powstał z martwych w cielesnej formie i nadal istniał
jako indywidualna, świadoma osoba. Ponadto mają istnieć inne sposoby, za pomocą których pojęcie zmartwychwstania może i powinno być rozumiane26, co
oznacza, że działanie Boga w świecie może być pojmowane w sposób zgodny
z nauką.
Warto już w tym miejscu podkreślić, że obecna w powyższym fragmencie
tekstu obrona rezurekcji nie wiąże się z pełnym uznaniem roszczeń zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa do bycia wcielonym Synem Bożym. Są to dwie odrębne kwestie. Akceptacja owych roszczeń w formie, jaką proponują autorzy,
podkreśla jedynie obecność łaski i miłosierdzia w Jezusie z Nazaretu, nic nie mówiąc o Jego bóstwie. Zaproponowane roszczenia nie są tak naprawdę roszczeniami wysuwanymi przez Jezusa Chrystusa. Stanowią one raczej formę kompromisu
między roszczeniami Jezusa z Nazaretu a przyjmowaną przez Claytona i Knappa
przesłanką dotyczącą trudności w połączeniu cudu rezurekcji z nowożytną nauką.
Dokonuje się w nich zatem rezygnacja z tego, co stanowi specificum christianum.
Z punktu widzenia teologii fundamentalnej nie można się na nie zgodzić.

2. EMERGENTNE ZAŁOŻENIE NOWEGO ROZUMIENIA
ZMARTWYCHWSTANIA

Zakwestionowanie takiego rozumienia zmartwychwstania i chrystofanii
paschalnych, które zawiera element boskiej interwencji w świecie o charakterze
nadprzyrodzonym, a więc – jak utrzymują Ph. Clayton i S. Knapp – niezgodnym z pojmowaniem świata przez współczesną naukę, jest powodem poszukiwania nowego sposobu interpretacji rezurekcji. Clayton i Knapp proponują
teorię emergentnej przyczynowości mentalnej (emergent mental causation) jako
mającą sprostać zarówno roszczeniom chrześcijaństwa do zmartwychwstania
Chrystusa, jak i wymogom nauki27.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 81.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 81.
27
Warto wyjaśnić, że emergencja (lub emergentyzm) jest teorią, według której kosmiczna
ewolucja nieustannie zawiera nieprzewidywalne, nieredukowalne i nowatorskie pojawienia się kolejnych zdarzeń. Ponadto emergencja utrzymuje, że istnieją formy przyczynowości nieredukowalne
25
26
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Przesłankę do formułowania takiej koncepcji stanowi to, że Bóg może powodować i przygotowywać zdarzenia we wszechświecie, które nie zaistniałyby,
będąc jedynie rezultatem wewnątrzświatowych procesów. W tej sytuacji musi
istnieć przynajmniej jeden obszar egzystencji w stworzonym świecie, w którym
zdarzeń nie określa i nie wyznacza działanie naturalnych prawidłowości. Zdaniem autorów, jest to sfera myśli czy po prostu umysłu. Dodają oni również, iż
prezentowane przez nich podejście do kwestii umysłu bywa określane mianem
emergentnej złożoności28.
U podstaw owej emergentnej złożoności znajdują się zasady mówiące o licznych poziomach organizacji w świecie naturalnym – przewidywanie określonych zachowań czy rezultatów staje się coraz mniej precyzyjne w miarę przemieszczania się ku coraz bardziej złożonym strukturom. W efekcie od chwili
dotarcia do czegoś tak złożonego jak osoba lub społeczność osób badane czynniki ulegają tak silnej indywidualizacji, że wątpliwe staje się, czy ich działania
można tłumaczyć za pomocą leżących u ich podstaw praw.
W tej sytuacji Clayton i Knapp wskazują na anomalny monizm jako techniczny termin odnoszący się do rozumienia osób i ich właściwości29. Obecny
w tym terminie anomalizm odnosi się do zachowań nieregulowanych prawem.
Oznacza to, że zjawiska mentalne nie są przejawami nadrzędnego prawa, które
miałoby rządzić wszystkimi zdarzeniami tego typu. Monizm z kolei ma sygnalizować dążenie do uniknięcia dualistycznych teorii umysłu. Wedle bowiem
zwolenników monizmu wszystkie zróżnicowane właściwości, dane w doświadczeniu i badane przez naukę, są właściwościami tego samego, podstawowego
tworzywa, z którego składa się cały wszechświat30. Autorzy wskazują równocześnie, że nie ma racji do mówienia o tym, iż ludzkie zachowania są jedynie instancjami pewnych znajdujących się u ich podstaw praw mentalnych lub fizycznych. Oznacza to, że pomimo niejakiej zależności tego, co mentalne, od tego, co
fizyczne, ludzkie działania nie są określane przez prawa naturalne. Mogą jednak
cechować się pewnymi znaczącymi regularnościami31.
Nadto na różnych poziomach złożoności zjawisk i systemów dochodzą do
głosu zróżnicowane zasady ich wyjaśniania, a teorię o przyczynowym zamknięciu świata fizycznego (causal closure of the phisical world – CCP) głoszącą, iż
całkowita suma energii we wszechświecie jest stała, można przyjąć jedynie na
do przyczyn fizycznych. Zob. P. Clayton, Mind & Emergence. From Quantum to Consciousness,
Oxford 2004, s. 5 i 39.
28
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 53. Clayton i Knapp od razu zastrzegają, że
przyznanie umysłowi takiego statusu, czyli że jest on odrębny od ciała, nie oznacza automatycznie
dualizmu (tamże).
29
Clayton i Knapp podkreślają związanie tego terminu z założeniem fizykalizmu, będące wynikiem prac filozofa Donalda Davidsona (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 54).
30
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 54.
31
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 55.
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poziomie podstawowym32. Autorzy podkreślają, że tego, o czym do tej pory mówili, nie można uznać za dowód na rzecz boskiego działania w świecie. Pytają
również, czy działanie Boga w świecie można pojąć w sposób niełamiący praw
fizyki i zgodny z postępem nauki33.
W odpowiedzi na ten problem przyjmują, że ponad poziomem mentalnym
znajduje się poziom duchowy. Sądzą także, iż jeśli podejście emergentne do
przyczynowości mentalnej jest prawidłowe, wówczas możliwe staje się zastosowanie tej samej logiki w odniesieniu do poziomu duchowego. Stąd jeśli nie
łamie się żadnych praw natury, tłumacząc zachowanie istot ludzkich przy zastosowaniu myśli i intencji, tak samo nie narusza się żadnych praw natury, wyjaśniając ludzkie zachowanie z użyciem terminów obejmujących przyczynowy
wpływ właściwości duchowych34.
Biorąc to pod uwagę, Clayton i Knapp twierdzą, że emergentna teoria umysłu otwiera się na możliwość boskiego wpływu na poziomie mentalnym lub
duchowym, niewymagającym odstępstwa od praw natury35. Swój argument
wzmacniają także spostrzeżeniem, według którego jeśli ludzkie życie umysłowe
może mieć pewien wpływ na struktury neurofizjologiczne, od których przecież
zależy, to Bóg (któremu przypisują właściwości umysłowe) być może bezpośrednio powoduje zmiany w fizycznym świecie36.
Amerykańscy myśliciele wskazują, że w świetle teorii emergentnej przyczynowości mentalnej boskie działanie może wywierać wpływ na świat bez podcinania warunków umożliwiających wyjaśnianie naukowe. A zatem rzeczywistość
mentalna ma przedstawiać przynajmniej jedną naturalną sferę, w której może
wystąpić boskie działanie, oczywiście bez lekceważenia praw natury37.
Autorzy The Predicament of Belief tak zarysowaną teorię emergentnej przyczynowości mentalnej określają mianem partycypacyjnej teorii bosko-ludzkiego
działania i budują na niej swoją koncepcję zmartwychwstania. Mocno podkreślają, że właściwym aktem komunikacji Boga ze światem ma być nieustanne
zachęcanie (lure) przez Niego całego stworzenia do zgodności z boską naturą38.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 55.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 57.
34
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 57.
35
„An emergentist theory of mind thus opens up the possibility of a divine influence at the mental or spiritual level that does not require an exception to any natural laws” (P. Clayton, S. Knapp,
The Predicament…, s. 58).
36
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 58.
37
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 59.
38
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 62. Ponadto ich zdaniem błędem jest mówić
o przekazywanej przez Boga specyficznej zawartości (np. jakiegoś twierdzenia), interpretowanej
następnie przez ludzi. Warto podkreślić, że w tym twierdzeniu dostrzec można polemikę omawianych autorów z ujmowaniem Bożego objawienia na sposób intelektualistyczny, czyli jako serii aktów Bożej mowy. Za najbardziej znanych obrońców tej koncepcji Objawienia uznają oni N. Wolterstorffa i K. J. Vanhoozera (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 168, przyp. 24).
32
33
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Owo zachęcanie – wskazują – nie ma nieosobowego charakteru, jak np. zjawisko magnetyzmu, nie jest też uniwersalnym przesłaniem, oferującym tę samą
treść wszystkim istotom. Polega ono na tym, że Bóg zawsze zachęca (w zróżnicowany sposób, dostosowany do różnych jednostek) do określonego działania,
natomiast człowiek decyduje się na konkretną odpowiedź. W teorii tej występuje pewna nieskończona bosko-ludzka asymetria, bowiem Bóg zawsze zachęca
ludzi, a oni zawsze odpowiadają, choć nie w każdym przypadku w sposób do
końca uświadomiony.
Ponadto amerykańscy teologowie wskazują, że owe bosko-ludzkie interakcje zawsze obejmują bosko-ludzką współpracę39. W ten sposób w podstawę dla
swojej koncepcji zmartwychwstania włączają panenteizm, dla którego każde
działanie – ze względu na to, że dokonuje się „w obrębie” boskości – w pewnym
sensie prezentuje czyn Boga. Natomiast połączenie panenteizmu z emergentyzmem ma wskazywać, że każda ze stron tej relacji musi w pewnym stopniu
antycypować drugą40.
Najpoważniejszy problem związany z powyższymi poglądami autorów The
Predicament of Belief dotyczy panenteizmu. Warto przypomnieć, że jego zwolennicy utrzymują, iż świat jest elementem składowym Boga, który swą naturą
przekracza rzeczywistość (taki pogląd ma wyrażać kompromis między poglądami na rzecz transcendencji Boga a panteizmem)41. Panenteizm zaprzecza nauce
katolickiej wówczas, kiedy neguje akt stworzenia i zaprzecza różnicy świata od
Boga, a nie tylko Boga od świata42. Wydaje się, że przytoczone wyżej poglądy nie są do końca jednoznaczne43. Sądzić należy, iż włączenie w interpretację
zmartwychwstania panenteizmu jest dla Claytona i Knappa swoistym wentylem
bezpieczeństwa dla narosłych problemów i pozwala na ich rozwiązanie zgodne z przyjętymi założeniami. Trudno jednak uznać takie postępowanie za uzasadnione. Można także sądzić, że panenteizm ten jest inspirowany myślą A. N.
Whiteheada44.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 63.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 64.
41
Zob. M. Ciszewski, Panenteizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin
2010, kol. 1210.
42
K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, kol. 313. Warto dodać, że według teizmu kluczowe wskazanie na rzecz niezależności Boga od świata tkwi w doktrynie creatio ex nihilo. Szerzej zob.: K. Rahner, H. Vorgrimler,
Mały słownik…, kol. 463.
43
W artykule Kenotic Trinitarian Panentheism („Dialog” 44(2005) z. 3, s. 250-255) P. Clayton
wydaje się odrzucać za Ch. Hartshornem twierdzenia klasycznego teizmu o niezależności Boga
w istnieniu od czegokolwiek innego (w tym od świata) oraz o Jego niezmienności.
44
Zob. D. R. Griffin, Panentheism: A Postmodern Revelation, w: In Whom We Live and Move
and Have Our Being, red. P. Clayton, A. Peacocke, Grand Rapids 2004, s. 36-47; D. R. Griffin, Two
Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, Louisville 2004, s. 87;
D. R. Griffin, Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of Religion, Ithaca
39
40
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3. PARTYCYPACYJNA INTERPRETACJA ZMARTWYCHWSTANIA

Przedstawianie podstaw dla nowego sposobu interpretacji rezurekcji Chrystusa wiąże się z ukazaniem przez Claytona i Knappa dwóch teorii zmartwychwstania (symbolicznej i egzemplarycznej) i ich krytycznej oceny pod kątem
wcześniej przyjętych założeń.
Pierwszą z tych teorii określają mianem symbolicznej i możliwie najbardziej minimalistycznej interpretacji roszczenia do zmartwychwstania. Według niej Jezus przeżył swoją egzekucję, a następnie „ukazał się” [pisownia
oryginalna] uczniom. To, co uczniowie rzeczywiście ujrzeli, to uniwersalna
i stała prawda odnosząca się do rzeczywistości, która znajdowała się w centrum Jezusowego nauczania. Z niezrozumiałych powodów, choć zapewne
pod wpływem ówczesnych żydowskich wierzeń w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych, uczniowie – twierdzą Clayton i Knapp – zinterpretowali
trwającą siłę Jezusowego nauczania jako dowód Jego trwającej i rzeczywiście
cielesnej egzystencji. W tej teorii – wskazują – Jezus był swego rodzaju religijnym geniuszem, Kimś, komu Jego duchowa przenikliwość, wyobraźnia i zanurzenie w tradycje żydowskiego monoteizmu umożliwiły jaśniej niż Jego poprzednikom zrozumieć i mocniej wyrazić uniwersalne prawdy obecne w tych
tradycjach. Zdaniem autorów, kluczowa stała się forma wyrazu tych prawd.
Ukazywanie ich w kazaniach, przypowieściach i symbolicznych aktach, które
później zaczęto uznawać za cuda, doprowadziło uczniów do uznania Jezusa
za ciągle obecnego osobowo i aktywnego w ich życiu, a także posiadającego
znaczenie dla przyszłych pokoleń45.
Druga teoria interpretacji zmartwychwstania nosi miano egzemplarycznej.
Ona również posiada minimalistyczny charakter. Według niej Jezus był nie tylko nauczycielem głębokich prawd, lecz także moralnym i duchowym przykładem, który wywarł wrażenie na uczniach jako faktycznie urzeczywistniający
w życiu, a przede wszystkim w sposobie śmierci, ofiarną miłość, cechującą
także Ostateczną Rzeczywistość. W tym ujęciu Jezus „zmartwychwstał” [pisownia oryginalna] jedynie w metaforycznym sensie, dostarczając moralnego
i duchowego modelu, inspirującego i wpływającego na kolejne pokolenia Jego
uczniów46.
Jak zaznaczono, Clayton i Knapp obie te teorie oceniają negatywnie. Wskazują, że żadna z nich nie wymaga założenia, by to, co zdarzyło się po śmierci
Jezusa, było teologicznie znaczące. Żadna z nich nie uwzględnia też przyczyno2001. Z kolei P. Wyatt wymienia panenteizm jako jedną z odpowiedzi na problemy związane z teizmem i postteizmem (P. Wyatt, Post-Theism and the „Problem” of God, „Touchstone” 30(2012)
z. 1, s. 15-24).
45
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 85.
46
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 85-86.
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wego działania Boga w powodowaniu doświadczeń, które przywiodły uczniów
do postrzegania Jezusa jako symbolu lub przykładu wartości znanych z Jego
nauczania. W wyniku tego żadna z tych interpretacji nie pojmuje tego, co stało
się po śmierci Jezusa, w sposób, który angażowałby obie strony relacji Bóg-człowiek. Obie angażują jedynie człowieka47.
Autorzy The Predicament of Belief zastanawiają się, czy afirmacja rezurekcji Jezusa wychodząca poza jej symboliczne rozumienie oznacza równocześnie
zerwanie z nauką i nowożytnym rozumieniem świata48. W odpowiedzi przypominają raz jeszcze, że Bóg pociąga ludzi do przyjaźni ze sobą głównie za pomocą zachęcania ich do bycia w harmonii z boskimi wartościami. Owe zachęty
zdają się obejmować wzajemne uczestnictwo boskiego i ludzkiego działania
w akcie komunikacji i są odległe od jednokierunkowego transportowania treści
od boskiego do ludzkich umysłów. Podkreślają przy tym rolę tego wzajemnego
uczestnictwa. Bez niego – wskazują – akty boskiej komunikacji równałyby się
interwencjom w naturalny porządek49.
Biorąc to pod uwagę, dochodzą do clou problemu. Ich zdaniem, cokolwiek
Bóg uczynił w odpowiedzi na śmierć Jezusa, nie mogło to być równoznaczne
z cudownym przerwaniem praw natury50. Nie ma tu zatem mowy o zdarzeniu cudownym, a odniesienie do wzajemnego uczestnictwa Boga i człowieka w zmartwychwstaniu nawiązuje do emergentyzmu i panenteizmu. Należy rozważyć
kolejny sposób interpretacji zmartwychwstania.
Amerykańscy naukowcy wskazują, że w trzecim ujęciu zmartwychwstania uczniowie po śmierci Jezusa zaczęli uczestniczyć w nowej rzeczywistości.
Z owego powodu tę interpretację zmartwychwstania określają mianem partycypacyjnej51. Na jej potwierdzenie odnoszą się do tekstów Nowego Testamentu,
zwłaszcza do Listu do Rzymian, w którego pierwszych ośmiu rozdziałach ma
być obecna najpełniejsza relacja o znaczeniu Jezusowego życia i śmierci. Ich
zdaniem, istotną przesłanką tej relacji jest Pawłowe przekonanie, iż Jezus został
„wysłany” [pisownia oryginalna] przez Boga jako sprawiedliwy „Syn” [pisownia oryginalna], którego Paweł określa za pomocą terminu „Chrystus”. Ponadto
z powodu swej prawości, którą św. Paweł identyfikuje z posłuszeństwem Bogu,
Jezus pokonał wyobcowanie boskiej i ludzkiej rzeczywistości. Prawość Jezusa
jest dostępna także dla innych, o ile kroczą zgodnie z boskim Duchem. Przytaczając fragment z Rz 8, 9-10, myśliciele wskazują za redaktorami New Revised
Standard Version, skąd czerpią cytaty Pisma Świętego, iż św. Paweł ma dowolnie zamieniać terminy „Duch”, „Duch Boga”, „Duch Chrystusa” i „Chrystus”.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 86.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 86.
49
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 87.
50
„Whatever God did in response to the death of Jesus cannot have been a miraculous breaking
of natural laws” (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 87).
51
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 87.
47
48
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Wyprowadzają z tego wniosek, że św. Paweł pojmuje powstałego z martwych
Chrystusa nie tyle jako pojedynczą osobę, ile jako dostępną wierzącym kontynuację Jego życiodajnej prawości. Równocześnie utrzymują, że św. Paweł uważa,
iż Jezus nadal żyje i istnieje52.
Ponadto podkreślają, że Apostoł Narodów mówi także o Duchu wstawiającym się za nami (Rz 8, 26-27). Autorzy książki zastanawiają się, czy jest On
różny od powstałego z martwych i wywyższonego Jezusa, czy też stanowi inny
sposób opisywania tej samej rzeczywistości, do której mamy dostęp dzięki prawości, czyli synostwu Jezusa53. Ich zdaniem, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
ustanowiły dla św. Pawła nowy typ bosko-ludzkiej relacji. W tym sensie Jezusowa szczególna relacja z Bogiem trwa nadal, a afirmacja obecności Jezusa staje
się centralna dla chrześcijańskiej tradycji. To – wskazują – stanowi jeden sposób
rozumienia, co dla św. Pawła znaczy „Duch Chrystusa”54.
Wobec tego przez życie i śmierć Jezusa ludzka relacja z Bogiem została autentycznie przekształcona i trwa nadal. Jego życie i śmierć stworzyły nową możliwość wzajemnego oddziaływania pomiędzy Bogiem a ludźmi, którzy dzielą
„Ducha Chrystusa”, o ile wchodzą w tę samą relację z Bogiem, ucieleśnioną
wcześniej przez Jezusa w Jego samooddaniu się Temu, którego nazywał „Ojcem” [pisownia oryginalna]. A zatem istotą tej teorii jest to, że w wydarzeniu
znanym jako zmartwychwstanie Jezusa Jego złączenie się (engagement) z Bogiem staje się na nowo dostępne dla Jego uczniów dzięki działaniu boskiego
Ducha i od tej pory staje się formą, modelem i warunkiem ich własnego złączenia się z tym, co boskie. Ponadto Jezusowe samopoddanie się w pewien sposób
staje się centralne dla tego, co boskie, i tego, co ludzkie we wzajemnym uczestnictwie55. Także dzięki temu wydarzeniu uczniowie uważali siebie nie tylko za
doświadczających nowego ludzkiego wglądu w naturę Boga, lecz także w pewien sposób za uczestniczących w Bogu dzięki ich roli jako uczniów Jezusa.
Słabością tej teorii – wskazują Clayton i Knapp – jest to, że milczy ona o tym,
co stało się z Jezusem z Nazaretu po Jego śmierci56.
W świetle nowej interpretacji zmartwychwstania mają wyjaśniać się niejasności zgłoszone pod adresem rezurekcji (była o nich mowa w punkcie 1).
Głównie chodzi o to, że pisma Nowego Testamentu mają koncentrować się
na Jezusowym akcie oddania siebie, a nie na Jego nowej, przekształconej
52
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 88-89. O zastrzeżeniach dotyczących New
Revised Standard Version zob. P. Blumczyński, Przekład poprawny politycznie. Zarys wpływów
ideologicznych w wybranych współczesnych przekładach Nowego Testamentu na język angielski,
„Theologia Wratislaviensia” 1(2006), s. 109-124.
53
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 89.
54
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 90.
55
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 90-91.
56
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 91.
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egzystencji57. Ponadto zaproponowane rozumienie zmartwychwstania ma
pomóc w wyjaśnieniu Pawłowej zmienności terminów: „Chrystus”, „Duch
Chrystusa”, „Duch” i „Duch Boga”. Ma także umożliwić eksplanację zawartej
w Ewangelii św. Jana zapowiedzi odejścia Jezusa i przyjścia Pocieszyciela
(16, 7).
Według Claytona i Knappa, dwie ostatnie kwestie stanowią sposoby nazywania nowej relacji, konstytuowanej przez boskie współczucie i ludzkie posłuszeństwo, w wydarzeniach, przez które imię Jezusa zostało wywyższone do statusu
„Syna” lub „Mesjasza” [pisownia oryginalna]. Ponadto zaletą proponowanego
rozwiązania ma być uwolnienie Jezusa i Jego znaczenia od zagadnień związanych z historyczną wiarygodnością Nowego Testamentu, w tym jego sprzecznych relacji (np. o uczniach udających się do grobu czy o kolejnych spotkaniach
z powstałym z martwych Jezusem)58.
Proponowana teoria ma charakteryzować się jeszcze jedną zaletą. Mianowicie ma dostarczać pewnej pomocy w rozwiązaniu konfliktu istniejącego między
tendencjami uniwersalistycznymi a ekskluzywistycznymi w chrześcijaństwie
w odniesieniu do statusu innych religii. Miałaby zatem rozwiązywać problem
pluralizmu religijnego. Chodziłoby w niej o to, że jeśli życie i śmierć Jezusa
ustanowiły nową relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem i jeśli w istotny sposób zaangażowane są w nią samowyniszczenie lub kenotyczna miłość, wówczas
za racjonalne należałoby uznać lokowanie Ducha Chrystusa wszędzie tam, gdzie
jest obecna miłość, kenoza i służba59.
Ponadto Clayton i Knapp ponownie podkreślają, że ich rozwiązanie czyni zadość centralnemu twierdzeniu chrześcijaństwa, przynajmniej w bardzo ogólnej
i najmniej kontrowersyjnej formie, zgodnie z którą nieskończona łaska i współczucie Ostatecznej Rzeczywistości były obecne i (w pewnym sensie) trwają w partykularnej istocie ludzkiej. Jednakże są świadomi tego, iż występuje także mocniejsza wersja tego twierdzenia, zgodnie z którą łaska i miłosierdzie były (i w pewnym
sensie są) obecne w Jezusie, lecz także pozostają w Nim obecne w sposób wyjątkowy60. Wskazują, że zgodnie z tą formą roszczenia Duch nie zaprasza jedynie
uczniów Jezusa i ich następców do uczestniczenia w swej relacji z Bogiem, lecz
On sam przybiera Jezusową formę, którą św. Paweł ma określać mianem „umysłu
57
Tego typu przesunięcie ma być widoczne – według Claytona i Knappa – także w chrześcijańskim kulcie, który ma się skupiać nie na trwającym życiu wcześniej zmarłego Człowieka,
a nawet Boga-Człowieka, lecz na serii zdarzeń, w których i przez które śmierć Jezusa ustanowiła
ofertę nowego uczestnictwa w boskiej sprawiedliwości (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…,
s. 91).
58
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 91-92.
59
Chodzi tu oczywiście o teorię anonimowych chrześcijan. Zob. P. Clayton, S. Knapp, The
Predicament…, s. 92.
60
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 94.
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Chrystusa Jezusa” (Flp 2, 5)61. W tym świetle Jezus jest nie tylko istotnym przypadkiem ludzkiego uczestnictwa w boskiej rzeczywistości, lecz przypadkiem najwyższym, najpełniejszym, najbardziej autorytatywnym i najdoskonalszym62.
Clayton i Knapp nie akceptują tak rozumianej wyjątkowości Jezusa. Zastanawiają się, jak ją pojmować w sposób, który unika pewnych problemów tradycyjnego podejścia, a ponadto pozostaje spójny z rdzeniem chrześcijańskiej
wiary (będzie o nim mowa w następnym punkcie).
Uwagi krytyczne należy rozpocząć od podkreślenia, że autorzy The Predicament of Belief nie uznają Bożego synostwa Jezusa Chrystusa. Ich zdaniem,
Jezus był Bożym „Synem” [pisownia oryginalna] jedynie z powodu swej prawości63, a nie z powodu boskiej natury. W związku z tym powstaje pytanie, na
ile ich poglądy mają jeszcze związek z chrześcijaństwem. Ponadto zaproponowana przez nich interpretacja zmartwychwstania rozwija się po linii subiektywnej. Podkreślają oni aspekt egzystencjalny rezurekcji z pominięciem, a nawet
odrzuceniem aspektu wydarzeniowego. Zmartwychwstanie oznacza wejście
wierzącego w taką samą relację z Bogiem, w jakiej przebywał Jezus, dokonane
przy współudziale Ducha. Relacja ta zostaje sprowadzona do formy, modelu czy
warunku złączenia się z tym, co boskie.
Mimo iż Clayton i Knapp odrzucają symboliczne i egzemplaryczne ujęcie
zmartwychwstania, sami sprowadzają swoją propozycję niemal dokładnie do
tego samego. Zmartwychwstanie, czyli relacja Jezusa z Bogiem, w którą wchodzą inni, jest dla nich jedynie symbolem i przykładem tego, do jakiego stopnia
można pogłębić swój stosunek do Boga. Sprawą, która odróżnia zaproponowane
rozumienie rezurekcji od ujęcia symbolicznego czy egzemplarycznego, wydaje
się włączenie w nie działania Ducha. Nie do końca jest jednak jasne, czy można
utożsamiać Go z Duchem Świętym. Za nieprzekonujące uznać należy wyjaśnienie trudności związanych z tekstami Nowego Testamentu głównie dlatego,
że trudności te stwarzają sami autorzy. Sądzić także należy, iż proponowana
koncepcja zmartwychwstania ze względu na rezygnację z aspektu wydarzeniowego pomija wyjątkowość chrześcijaństwa związaną z rezurekcją Jezusa Chrystusa. W związku z tym za słuszną można uznać obawę, iż budowanie bez tej
wyjątkowości relacji chrześcijaństwa do innych religii skutkować może jedynie
relatywistycznym pluralizmem, traktującym chrześcijaństwo jako jedną z wielu
uprawnionych dróg zbawienia. Wydaje się zatem, że nie można mówić o rozwiązaniu zagadnienia pluralizmu religijnego na bazie prezentowanego rozumienia rezurekcji, chyba że tym rozwiązaniem ma być pluralistyczny relatywizm.
61
Clayton i Knapp podają cytat zaczerpnięty – jak zaznaczono wyżej w tekście – z New Revised Standard Version. Według Biblii Tysiąclecia cytat ten brzmi: „To dążenie niech was ożywia; ono
też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5).
62
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 95.
63
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 88.
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4. NOWA INTERPRETACJA CHRYSTOFANII PASCHALNYCH

Amerykańscy teologowie wskazują, iż roszczenia Jezusa do wyjątkowości wyrażone w mocniejszej formie (wyżej była o niej mowa) opierają się na
tekstach Nowego Testamentu opisujących chrystofanie paschalne (resurrection
appearances). Teksty te mają sugerować, iż przedmiotem chrystofanii nie było
znaczenie Jezusowej relacji z Bogiem, lecz On „sam” [pisownia oryginalna]64.
Ponadto relacje Nowego Testamentu powtarzają twierdzenie, jakoby po swej
śmierci Jezus spotykał się osobiście z uczniami w serii spotkań, które miały
ograniczoną liczbę (zgodnie z 1 Kor 15, 3-8)65.
Oprócz pytania o obecny w nowotestamentowych tekstach rzekomo bardzo
ostry podział na pierwotne chrystofanie paschalne i późniejsze doświadczenia
Ducha Chrystusa, Clayton i Knapp podnoszą kwestię nagłego zaprzestania
chrystofanii, o czym informuje wspomniany 1 Kor 15, 3-8. Ich zdaniem, nie
można zgodzić się na to, że ich ustąpienie związane jest z – jak to określają – tzw. wniebowstąpieniem Jezusa, który w swoim fizycznym ciele miałby
wstąpić do nieba z powierzchni ziemi przez atmosferę. Odmawiają zatem wiary
w dosłownie rozumiane wniebowstąpienie ze względu na to, że nauka i problem zła pozostają w sprzeczności z założeniem fizycznych cudów, do których
zresztą je włączają66.
Należy sprzeciwić się takiemu rozumieniu wniebowstąpienia. W teologii
jest ono najczęściej uznawane za tożsame ze zmartwychwstaniem bądź też za
ostatnią chrystofanię paschalną67; ewentualnie prawdę o wniebowstąpieniu rozumie się jako należącą do zakresu prawdy o wywyższeniu Jezusa Chrystusa,
który przyszedł na świat w ciele, odchodzi „według ciała” (2 Kor 5, 16) i przyjdzie na sąd w ciele eschatologicznym68. Wniebowstąpienie jest zatem prawdą
teologiczną.
Biorąc pod uwagę wskazane trudności, autorzy książki proponują alternatywne rozumienie chrystofanii jako teorii osobowej, ale niefizycznej, pośmiertnej obecności Jezusa (the personal but nonphysical theory of Jesus’ postmortem
presence). Ich zdaniem, tak rozumiane chrystofanie mogłyby zachować osobową konkretność ukazywań się Jezusa bez zakładania cudownej reanimacji fiP. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 96.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 96.
66
„But a belief in the literal ascension of Jesus’ physical body from the surface of the earth up
through the atmosphere and finally into heaven is not available to those who agree with us that science and the problem of evil conflict with the assertion of physical miracles” (P. Clayton, S. Knapp,
The Predicament…, s. 97).
67
Zob. np. G. L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 1998, s. 245-247.
68
Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999, s. 679-680.
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zycznego ciała, czyli uwzględniając przyjęte przez nich założenia, o których już
była mowa. Idąc tym tokiem myślenia, uznają, iż pierwsi uczniowie musieli doświadczyć pewnego rodzaju zdarzenia, które dziś nie ma już miejsca, i zdarzenie
to nie obejmowało reanimacji fizycznego ciała69.
Do dalszego wyjaśniania włączają psychologizujące tłumaczenie postawy
uczniów, w czym korzystają z myśli G. Lüdemanna70. Podobnie jak po stracie
kogoś bardzo bliskiego ludzie często odczuwają obecność osoby, która już odeszła, tak też po śmierci Jezusa miało zrodzić się u uczniów poczucie Jego osobowej obecności, interpretowanej także w sposób fizyczny. Do tego wszystkiego
dołączyła się działalność Ducha71. Być może – spekulują – pod wpływem żalu
i związanej z nim psychologii utwierdzili się oni w przekonaniu, że spotkali powstałego z martwych Jezusa nie tylko w osobowej, ale i fizycznej formie.
Być może jakąś rolę odgrywały tu też żydowskie wierzenia w cielesne zmartwychwstanie, które miały doprowadzić uczniów do interpretacji Jezusowej
osobowej obecności wśród nich, opisywanej w terminach fizycznych. Z biegiem
czasu – wskazują – intensywność tych doświadczeń osłabła. Późniejsi uczniowie, którzy nie znali osobiście Jezusa, mieli opisać trwające w ich czasie w Kościele doświadczenia boskości jako spotkania z „Duchem Chrystusa”. W przekonaniu amerykańskich myślicieli uczynili tak św. Jan i św. Paweł. Być może
także opowiadanie o wniebowstąpieniu Jezusa, zawarte w Dz 1, 9-11, zaczęło
się rozpowszechniać jako sposób wytłumaczenia tego, że początkowa intensywność doświadczenia przez uczniów Jezusowej osobowej obecności uległa
zmniejszeniu wraz z upływającymi od Jego śmierci miesiącami72.
Z tego wszystkiego Clayton i Knapp wysuwają wniosek, że ich teoria osobowej, ale niefizycznej pośmiertnej obecności Jezusa może dostarczyć racjonalnie
spójnego wytłumaczenia dla nowotestamentowych relacji na temat tego, czego uczniowie doświadczyli w ramach chrystofanii paschalnych. Ich zdaniem,
nie ma też żadnego powodu przypuszczać, że powstały z martwych Jezus, jeśli
w ogóle przebywał w jakiejś niefizycznej formie, przestał być obecny dla kolejnego pokolenia uczniów i dla następnych generacji. Wskazują, że jeśli ich teoria jest słuszna, wówczas doświadczenia licznych chrześcijan mogą faktycznie
dotyczyć doświadczenia obecności powstałego z martwych Jezusa w osobowej,
aczkolwiek niefizycznej formie73.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 97.
Chodzi zwłaszcza o: What Really Happened to Jesus. A Historical Approach to the Resurrection (tłum. J. Bowden, Louisville 1995), The Resurrection of Jesus. History, Experience, Theology (tłum. J. Bowden, London 1994) oraz The Resurrection of Christ. A Historical Inquiry (Amherst
2004).
71
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 99.
72
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 100.
73
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 100.
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Zaproponowane rozumienie chrystofanii bazuje z jednej strony na przyjętej przez autorów niemożności pogodzenia cudu rezurekcji z nowożytną nauką,
a z drugiej – na rzekomych rozbieżnościach w przekazach dotyczących chrystofanii występujących w tekstach biblijnych. Widać tu także zbyt jednostronne
podejście do relacji wiara–rozum, co już sygnalizowano. Ponadto w przedstawionej interpretacji chrystofanii chodzi o poczucie czy też doświadczenie obecności powstałego z martwych Jezusa. Poczucie to zrodzić się miało na gruncie
psychologicznym, co zdaje się nawiązywać do tłumaczenia przez D. F. Straussa
chrystofanii za pomocą wizji subiektywnych74. Jeśli w tak rozumianych chrystofaniach chodzi o pewien stan psychologiczny, to czy zasadne jest określanie ich
mianem teorii osobowej i niefizycznej obecności Jezusa?
Dalsza kwestia, którą zajmują się autorzy książki, dotyczy sposobu, w jaki
istota ludzka o skończonym poznaniu może oddziaływać i być osobowo obecna dla milionów ludzi przez wiele tysięcy lat. Zdaniem omawianych autorów,
najlepsze rozwiązanie tego problemu można uzyskać poprzez odwołanie się do
partycypacyjnego rozumienia zmartwychwstania75. Zgodnie z nim to, co dla
uczniów jest obecne w chrystofaniach, to nie sam Jezus, lecz nowa relacja z boską rzeczywistością, w której są oni zdolni uczestniczyć. Z kolei w tego typu
doświadczeniach mają spotykać Ducha Chrystusa (the Spirit of Christ), wzywającego ich do tej samej co Chrystus kenotycznej miłości, jaką urzeczywistnił
w swojej relacji z tym, którego nazywał „Ojcem” [pisownia oryginalna]76.
Z tym wyjaśnieniem związane są dalsze trudności. W jaki sposób wytłumaczyć osobowy charakter, skończoną liczbę i w końcu zaprzestanie chrystofanii77? Zdaniem Claytona i Knappa, żywa u uczniów pamięć o Jezusie w połączeniu z apokaliptycznym akcentem obecnym w ich tradycji religijnej miała
predysponować ich do interpretowania dokonanego z udziałem Ducha odkrycia
teologicznego znaczenia Jezusa jako znaku faktycznego, cielesnego zmartwychwstania78. Z tego punktu widzenia – wskazują – doświadczenia osobowych spotDas Leben Jesu kritisch bearbeitet, t. 2, Tübingen 1836, s. 657.
Jak zaznaczają, odpowiedź na to pytanie ze strony tradycji chrześcijańskiej, udzielana na bazie chrystologii „dwóch natur” [pisownia oryginalna z cudzysłowem – uw. P.S.], a następnie trynitologii włączającej Jezusa w Trójcę Osób, ma obejmować twierdzenie, zgodnie z którym po śmierci
Jezusa Bóg umieścił w jakiś sposób Jego podmiotowość w Boskiej podmiotowości, mieszając je
w taki sposób, że przebywają ze sobą, a nawet są identyczne. W tym ujęciu – wskazują myśliciele
– Jezus istnieje jako ta sama osoba po śmierci i zarazem jest „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego”. Następnie jest osobowo obecny jako Bóg-Człowiek Jezus Chrystus dla wszystkich, którzy
wzywają Jego imienia. Warto wskazać, że zdaniem Claytona i Knappa ta nauka może zostać uznana
za wersję adopcjanizmu (P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 101, 103).
76
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 105.
77
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 105.
78
„The disciples’ vivid memory of Jesus, combined with the strong apocalyptic emphasis in
their religious tradition, predisposed them to interpret their Spirit-led discovery of Jesus’ theological
significance as a sign of actual bodily resurrection” (tamże).
74
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kań z Jezusem pojawiają się w najwcześniejszych relacjach uczniów, podczas
gdy ich późniejsi następcy, np. św. Paweł czy autor czwartej Ewangelii, skupiają
się raczej na wspólnotowym doświadczeniu spotkania z „Duchem Chrystusa”.
Istnieje także możliwość, zgodnie z którą sojusz boskiej i ludzkiej woli spowodował w momencie śmierci Jezusa swoiste skrzyżowanie rzeczywistości boskiej
i ludzkiej (moment wejścia tego, co eschatyczne, w historię), umożliwiające
czasowe widzenie powstałego z martwych Chrystusa79.
Clayton i Knapp wskazują, że partycypacyjne rozumienie zmartwychwstania nie udziela odpowiedzi na jeszcze jedno istotne pytanie, a mianowicie: Czy
jest powód, by uznać Jezusa za tak zupełny i doskonały przypadek ludzkiej partycypacji w boskiej rzeczywistości, że po Jego śmierci natura bosko-ludzkiego
oddziaływania przybrała Jego formę i charakter? Inaczej mówiąc, czy istnieje
powód, by uznać, że przez Jezusa Bóg komunikował się z ludzkością w nieprzekraczalny sposób? Czy też tego typu roszczenie chrześcijaństwa wykracza poza
racjonalną ocenę?80
Rozwiązanie tych zagadnień ma stanowić kategoria miłości, jawiąca się
jako jeden z motywów aktu stworzenia świata. Jeśli bowiem miłość jest jednym z aspektów Boga, musi uobecniać się we wszystkich wzajemnych oddziaływaniach pomiędzy Nim a stworzeniem. Dotyczy to szczególnie postaci
Jezusa. Clayton i Knapp podkreślają, że miłość Jezusa była tak doskonała, że
z tego właśnie powodu stała się objawieniem boskiej miłości. Zatem to, co Jezus czynił, stawało się definitywnym objawieniem, kim Bóg jest81. Wyrażając
to rozumowanie w ramach teorii partycypacyjnej, autorzy podkreślają, że Jezus
poprzez swoją doskonałą reaktywność na samoofiarującą się miłość Boga równocześnie objawia tę miłość i przekształca ją w jej definitywną ludzką formę82.
Poruszone przez autorów zagadnienia miłości i Bożego objawienia są szczególnie istotne dla teologii fundamentalnej. Wydaje się jednak, że w odniesieniu
do Jezusa Chrystusa chodzi im o inne niż w teologii fundamentalnej kryterium
Jego objawieniowej działalności. W ich mniemaniu owo kryterium stanowi doskonałość Jego miłości. Otóż miłość ta jedynie w efekcie własnej doskonałości
oraz bez pomocy łaski ma być zdatna do objawiania Bożej miłości, a dopiero na
tej podstawie Jezus staje się Objawicielem Boga. Objawienie ma więc stanowić
rezultat doskonałości miłości Jezusa. W teologii fundamentalnej wskazuje się
natomiast na Bożą naturę Jezusa Chrystusa i Jego wyjątkowy status ontologiczny jako wcielonego Syna Bożego, dzięki czemu w sposób najdoskonalszy i najpełniejszy objawił On miłość Boga do ludzi83.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 106.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 106.
81
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 108.
82
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 108.
83
Zob. P. Sokołowski, Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa,
Lublin 2011 passim.
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Następnie Clayton i Knapp odnoszą zaproponowane wyjaśnienie rozumienia
wyjątkowości Jezusa do tajemnicy Trójcy Świętej. Ich zdaniem, Bóg odpowiada
na Jezusowe doskonałe posłuszeństwo, włączając Go w bóstwo i przekształcając Go w boskiego uczestnika społeczności Bożego Trójjedynego życia84. Jest
to adopcjanistyczny sposób interpretacji Trójcy Świętej, którego autorom nie
udało się uniknąć85. Według nauki katolickiej nie ma podstaw, by mówić o adopcjanistycznej pozycji Jezusa, który dopiero po zmartwychwstaniu miał uzyskać
godność, jakiej przed tym wydarzeniem nie posiadał86.
W dalszej kolejności autorzy książki poddają analizie sposób, w jaki Jezus
z Nazaretu (przy założeniu, że nie jest identyczny z boskim bytem) okazał się
zdolny do równoczesnego komunikowania się z wieloma milionami wierzących.
Ich zdaniem, Jezus nie nabył bowiem boskiej, czyli nieskończonej świadomości.
Twierdzą oni w sposób metaforyczny, iż nie tyle Jezus nabył zdolność patrzenia
przez nieskończone oczy Boga, ile Bóg wybiera patrzenie przez skończone oczy
Jezusa. Ma to oznaczać, że dostrzegamy Boga za pomocą samoofiarującej się
miłości Jezusa, a Bóg widzi nas przez Jego posłuszeństwo.
Omawiani autorzy szczególnie mocno podkreślają, że wzięte razem te momenty miłości do innych zarówno ze strony Stworzyciela, jak i stworzenia, tworzą samoogołacający się lub kenotyczny „umysł Chrystusa”87. W tym samym
czasie nową rzeczywistością staje się Duch Chrystusa, w którym uczestniczy
zarówno to, co boskie, jak i to, co ludzkie. Od owego momentu Duch przekazuje
uczniom Jezusa i kolejnym pokoleniom wierzących ów „umysł Chrystusa”, będący zarazem istotnym aspektem Boga oraz żyjącą rzeczywistością, do uczestnictwa w której zostają zaproszeni88.
Dla Claytona i Knappa adopcjanistyczne uzupełnienie interpretacji zmartwychwstania o relację pomiędzy Jezusem a boskim Duchem posiada istotne
znaczenie i formę. Całość tej interpretacji można – według nich – określać mianem pneumatologicznej teorii zmartwychwstania89. Nie należy jednak rozumieć
jej w ten sposób, że Duch przekazuje uczniom jedynie pewne wzory zachowania
lub nowy rodzaj etycznej zasady, a zatem coś, co jest niejako zewnętrzne i możliwe do odłączenia od konkretnej, historycznej rzeczywistości Jezusa z Nazaretu. W teorii partycypacyjnej chodzi o akcentowanie ujęcia, zgodnie z którym Jezus po swej śmierci pozostawał obecny dla swoich uczniów osobowo, choć nie
w sposób fizyczny. Ponadto w tym ujęciu Duch przekazuje zwłaszcza definitywP. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 108.
Zob. P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, przypis 75.
86
Zob. np.: T. D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny
w ujęciu integralnym, Kraków 2000, s. 206-208.
87
Jak już mówiono, autorzy powołują się na tłumaczenie zaczerpnięte z New Revised Standard
Version.
88
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 109.
89
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 109.
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ną rzeczywistość i autorytet Jezusowego samopoddania i posłuszeństwa Ostatecznej Rzeczywistości, określanej przez Niego terminami „Abba” lub „Ojciec”,
oraz podtrzymuje podmiotową egzystencję Jezusa. W tym sensie – wskazują
– istotny przejaw czy aspekt Jezusa staje się duchowo dostępny dla uczniów90.
Koniecznym dopełnieniem tego rozwiązania ma być wzmiankowany już
panenteizm. Z tej perspektywy podtrzymywanie Jezusowej osobowości przez
boskiego Ducha staje się doskonaleniem tego, co jest już implikatywnie obecne
w relacji każdej skończonej osoby do jej „podstawy” znajdującej się w nieskończoności boskiej osobowości91. Inaczej mówiąc, w stanie przedrezurekcyjnym
ciała skończonych osób są swego rodzaju pośrednikami pomiędzy obecnością
Boga mającą podtrzymujący charakter, bez której wszechświat nie będzie istniał, a ich własną podmiotową egzystencją. W tym sensie rezurekcja Jezusa byłaby usunięciem owego pośredniego elementu, czyli ciała92. Zgodnie natomiast
z ujęciem panenteistycznym pośrednictwo ciała ma zastąpić bezpośrednie działanie Ducha93. Ma na to także wskazywać św. Paweł, mówiąc w 1 Kor 15, 44
o ciele duchowym, czyli – zdaniem autorów The Predicament of Belief – o ciele
bezpośrednio podtrzymywanym przez Ducha94.
Nie wchodząc w kwestie związane z panenteizmem, o czym mówiono, należy wskazać, że przywołany przez Claytona i Knappa obraz ciała duchowego (soma pneumatikon) nasuwa na myśl poglądy M. Goguela i jego koncepcję
zmartwychwstania jako gloryfikacji duchowej95. Być może omawiani autorzy
inspirowali się jego myślą.
***

Zaproponowane przez Ph. Claytona i S. Knappa w książce The Predicament of Belief. Science, Philosophy, Faith rozumienie zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa z wielu powodów uznać należy za dyskusyjne. Już sam problem badawczy, czyli prezentacja interpretacji zmartwychwstania zgodnej z nowożytną
nauką, został źle postawiony, i to z kilku względów. Przyjęto również błędne
podejście do relacji o zmartwychwstaniu w Nowym Testamencie. Zarzuty formułowane w stosunku do biblijnych tekstów również okazały się nietrafne. Co
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 110, 129.
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 130.
92
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 130-131.
93
Ów panenteizm ma uzasadniać biblijny cytat o Bogu, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Clayton i Knapp mylnie podają Dz 17, 29 jako źródło tego cytatu (P. Clayton,
S. Knapp, The Predicament…, s. 131).
94
P. Clayton, S. Knapp, The Predicament…, s. 131.
95
Szerzej zob.: M. Rusecki, Pan zmartwychwstał…, s. 107-111.
90
91
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więcej, występowały już one w dziejach teologii, a apologetyka oraz teologia
fundamentalna wielokrotnie udzielały na nie odpowiedzi.
W Claytona i Knappa interpretacji zmartwychwstania bez wątpienia znajdują się także elementy nowe. Należy do nich sam problem badawczy, czyli próba
pogodzenia cudu rezurekcji z nauką. Novum stanowi też oparcie proponowanego rozumienia zmartwychwstania na teorii emergencji, jak również partycypacyjna teoria zmartwychwstania i pojmowanie chrystofanii jako teorii osobowej,
ale niefizycznej, pośmiertnej obecności Jezusa. Oryginalne staje się także tłumaczenie pluralizmu religijnego z zastosowaniem rezurekcji. Do innowacyjnych
elementów należy wreszcie włączenie panenteizmu w interpretację zmartwychwstania i uprzednie w stosunku do niego odrzucenie bóstwa Jezusa Chrystusa.
Biorąc to wszystko pod uwagę, okazuje się, że zmianie uległ przedmiot zainteresowania: z problemu, co działo się z Jezusem bezpośrednio po Jego śmierci,
na zagadnienie nowej relacji pomiędzy ludźmi a Bogiem. Zmartwychwstanie
w tym ujęciu jawi się jako zdarzenie subiektywne oraz głęboko duchowe, w którym Bóg działa, choć to boskie działanie dokonuje się przez wpływ na ludzkie
umysły i nie ma charakteru zdarzenia cudownego oraz nie zawiesza praw natury.
Zdaniem autorów, jest ono zgodne z nowożytną nauką. Co więcej, ma ono też
zachowywać rdzeń chrześcijańskiego twierdzenia, zgodnie z którym w zmartwychwstaniu coś rzeczywiście się zdarzyło. Ponadto według tej interpretacji
uczniowie Jezusa pod wpływem pamięci o Jego słowach i czynach oraz pod
przewodnictwem Bożej zachęty stali się zdolni do uczestniczenia w tej samej
relacji samoofiarującego się posłuszeństwa Bogu, w której uczestniczył Jezus.
W teologii katolickiej również mowa jest o uczestniczeniu (partycypacji)
odkupionego człowieka w synowskiej relacji do Boga czy zakorzenieniu jego
egzystencji w Chrystusie (włączeniu go przez chrzest w Jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie). Prawdy te bazują jednak na zupełnie innych podstawach.
Nadto zmartwychwstanie w zaproponowanym ujęciu nie jest wydarzeniem
zbawczym, choć w jakimś sensie ma być objawieniowe – przynajmniej tak chcą
twórcy tej koncepcji.
Według Claytona i Knappa, odrzucenie zmartwychwstania nie pozwoliłoby
pojąć tego, czym chrześcijaństwo jest samo w sobie. Czy jednak zaproponowane
przez nich rozumienie rezurekcji Chrystusa przybliża do rozumienia fenomenu
chrześcijaństwa? Jest to niezmiernie wątpliwe.
S łow a klu czo w e: zmartwychwstanie Chrystusa, chrystofanie paschalne, teologia procesu, emergentyzm.

NOWA KONCEPCJA ZMARTWYCHWSTANIA?

187

A new conception of the resurrection?
Critical remarks on the margin
of the book of Philip Clayton and Steven Knapp
The Predicament of Belief. Science, Philosophy, Faith
Su mma r y
This article presented the critical remarks relating to the understanding of the
resurrection, proposed by Ph. Clayton and S. Knapp in their book The Predicament of
Belief. Science, Philosophy, Faith. The main objections relate to the incorrect putting
the research problem, that is interpretation of the resurrection compatible with modern
science and erroneous approach to the New Testament’s relations about the resurrection of Christ. A way of solving of this problem is also causing reservations, that is to
support the proposed understanding of the resurrection on the theory of emergence,
its participatory approach and an understanding of the resurrection appearances as
the personal but nonphysical theory of Jesus’ postmortem presence. Doubts are also
caused by panentheism, and above all by the rejection of the deity of Jesus Christ.
Taking all this into account, it turns out that the resurrection becomes subjective and
deeply spiritual event, and the divine action is performed by the impact on the human minds and is not a miraculous event, and it does not suspend the laws of nature.
According to the authors, such an approach is compatible with modern science. It is
doubtful, however, whether their understanding of the resurrection of Christ makes it
possible to understand the phenomenon of Christianity.
K eyw ords: resurrection of Christ, resurrection appearances, process theology,
emergentism.

Ein neues Verständnis der Auferstehung?
Bemerkungen am Rande
des Buches von Philip Clayton und Steven Knapp
The Predicament of Belief. Science, Philosophy and Faith
Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel werden kritische Bemerkungen präsentiert bezüglich des
Verständnisses der Auferstehung, vorgeschlagen von Ph. Clayton und S. Knapp in
ihrem Buch The Predicament of Belief. Science, Philosophy and Faith. Die Haupteinwände beziehen sich auf die mangelhafte Bestimmung des zu untersuchenden
Problems, also die Interpretation der Auferstehung, die mit der neuzeitlichen Wissenschaft kompatibel wäre wie auch auf die falsche Erfassung der neutestamentlichen Berichte über die Auferstehung Christi. Einige Bedenken sind auch mit der Art
der Lösung des Problems verbunden, d.h. mit der Verbindung des vorgeschlagenen
Verständnisses der Auferstehung mit der Emergenztheorie, seine partizipative Auffassung sowie das Verständnis der Christophanie als einer zwar personalen, aber nicht
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physischen und postumen Gegenwart Jesu. Ein Problem ist auch das Einfügen des
Pantheismus in die Interpretation der Auferstehung, vor allem aber die Ablehnung
der Gottheit Jesu Christi. Wenn man alle diese Probleme bedenkt, stellt sich heraus,
dass die Auferstehung zu einem subjektiven und tief geistlichen Ereignis wird, in dem
zwar Gott wirkt, aber diese göttliche Wirkung in der Beeinflussung der menschlichen
Sinne besteht und nicht den Charakter eines Wunders hat und die Naturgesetze keineswegs außer Kraft setzt. Nach Meinung der Autoren soll eine solche Auffassung mit
der neuzeitlichen Wissenschaft kompatibel sein. Zweifellhaft ist aber, ob uns das von
ihnen vorgeschlagene Verständnis der Resurrektion Christi zum besseren Verständnis
des Christentums zu führen vermag.
S chlüs s elw o r te: Auferstehung Christi, paschale Christophanie, Prozesstheologie, Emergentismus.
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ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ETYKI BIZNESU

Zagadnienie antropologicznych podstaw etyki biznesu jest złożone i wieloaspektowe. Aby uzasadnić postawioną w tytule tezę1, należy najpierw wyjaśnić
pojęcia „etyka” i „biznes”, które należą do odrębnych dziedzin nauki i mogą
stwarzać wrażenie, że nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dzieje się tak głównie
z tego powodu, że biznes kojarzy się z pragmatyką i skutecznością działania,
a etyka ze słusznością i godziwością czynów. Kategorie te niejednokrotnie nie
tylko nie idą ze sobą w parze, ale ich wspólne przywołanie wywołuje wrażenie
rozbieżności i skojarzenia z dylematami, a nawet sprzecznościami.
Pojęcie biznes (od. ang. business) najogólniej oznacza działalność gospodarczą i związaną z nią organizację procesu wytwarzania dóbr i usług w celach
komercyjnych. Kierowanie tymi procesami to zarządzanie, które dotyczy ludzi
i organizacji, a ukierunkowane jest na produktywne osiąganie celów firm, w tym
osiąganie zakładanych zysków ich właścicieli. Słowo „biznes” bywa synonimem przedsiębiorczości, a rozumiany z perspektywy strategii, stanowi spójny
obszar działalności gospodarczej przynoszącej zyski2. Tak rozumiany biznes jest
przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, które kierują się własnymi
metodami badań oraz kryteriami oceny działań w zakresie prowadzenia szeroko
rozumianej działalności gospodarczej.
Z kolei etyka należy do nauk o charakterze humanistycznym, jest działem
filozofii praktycznej i zajmuje się formułowaniem kryteriów moralnie słusznego
działania ludzkiego oraz istoty powinności moralnej i jej uzasadnienia, które
określa, posługując się własnymi metodami3. Tak rozumiana etyka jedynie na
pozór ma niewiele wspólnego z ogólnie rozumianym biznesem. Skoro działalność gospodarcza i związana z nią organizacja procesu wytwarzania dóbr i usług
w odpowiednich celach jest zamierzonym działaniem ludzkim, podlega ocenie
Na temat słuszności tej tezy zob.: A. Dylus, Sozialethik im aktuellen Pluralismus von Gesellschaftkonzepten, w: Rudern auf stürmischer See. Sozialethische Perspektiven in Mitteleuropa,
red. H. Renöckl, A. Dufferová, A. Rammer, Wien-Würzburg 2006, s. 131-141; E. Van Stichel, The
Economic Crisis as a Crisis in Anthropology, „ET-Studies” 3(2012) nr 2, s. 295-315.
2
Biznes, www.pl.wikipedia.org/wiki/Biznes (24.05.2012).
3
T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996, s. 5-6.
1
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etycznej. Podobnie jak we wszelkich formach swojej działalności, także i w tej
dziedzinie człowiek powinien kierować się nie tylko kryterium skuteczności
osiągania zakładanych celów, ale także słusznością i godziwością zarówno celów, jak i sposobów ich osiągania, zwłaszcza że mamy tu do czynienia z zamierzonym, czyli świadomym i wolnym działaniem ludzkim4.
Celem niniejszych refleksji jest uzasadnienie tezy, że kluczem etyki biznesu jest antropologia chrześcijańska, której podstawowym punktem odniesienia
jest stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że to człowiek jest „twórcą całego
życia gospodarczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem”5. Wychodząc od tego
elementarnego stwierdzenia, stanowiącego podstawę chrześcijańskiej etyki biznesu, zostaną przedstawione wynikające z niego bardziej szczegółowe i konkretne implikacje, które można uznać za podstawowe punkty orientacyjne dla
działalności biznesowej opierającej się na zasadach etycznych.
Pierwszym z nich jest postulat poszanowania godności osoby ludzkiej. Kolejnym aspektem etyki biznesu, którego podstawę stanowi antropologia chrześcijańska, jest wymiar społeczny życia człowieka i jego wielorakie relacje z innymi, zarówno z jednostkami, jak i z grupami, w których kształtuje on swoje życie
i działanie. Ważny element antropologii chrześcijańskiej stanowi prawda o integralności rozwoju człowieka, rozwoju, który w sposób szczególny dokonuje się
na drodze postępu ekonomicznego, ale go jednocześnie przekracza.

1. POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

Odnosząc do etyki biznesu ogólne kryterium, jakim jest człowiek i jego dobro, nie chodzi o zepchnięcie na dalszy plan albo podważenie ważności zasad
gospodarowania, organizacji współczesnych przedsiębiorstw albo zasad rynku.
Społeczne nauczanie Kościoła nie ignoruje faktu, że w organizacji gospodarki
systemem najbardziej wydajnym jest gospodarka rynkowa, która umożliwia dążenie do możliwie szerokiego i sprawiedliwego podziału dóbr i usług. Właściwą
i słuszną zasadę gospodarki rynkowej stanowi to, że różne interesy gospodarcze
jednostek angażują siły ludzkie i zasoby naturalne, których owoce przez zjednoczenie we wspólnym porządku gospodarczym wychodzą na dobre nie tylko
poszczególnym jego aktorom, ale całości.
Więcej zob.: J.W. Gałkowski, Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, w: Etyka w biznesie,
red. M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Lublin 2002, s. 13-42; P.F. Drucker, Kłopoty z „etyką biznesu”, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. V. Ryan, J. Sójka, Poznań
1997, s. 275-298; Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1997,
s. 7-44.
5
KDK 63.
4
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W związku z tym nie można podważać słuszności podstawowych zasad gospodarowania, w tym także jednej z reguł gospodarki rynkowej, jaką jest zasada
konkurencji. Nie można jednak przy tym zapominać, że gospodarka z jej mechanizmami to narzędzie, które powinno służyć dobru człowieka. Nie może w niej
chodzić jedynie o nadrzędne zasady, którym człowiek zostaje podporządkowany, gdyż stanowiłoby to dla niego zagrożenie. Gospodarka rynkowa ze wszystkimi jej regułami, które wyjaśniają poszczególne nauki z zakresu ekonomii i gospodarki, nie powinna być uważana za cel sam w sobie, ale za środek w służbie
człowiekowi. Podmioty zajmujące się gospodarką i kierujące jej mechanizmami
nigdy nie mogą traktować człowieka instrumentalnie i podporządkowywać go
realizacji celów gospodarczych, takich, jak zdobywanie kapitału czy powiększanie zysków6.
Choć ekonomia musi kierować się odpowiednimi regułami, także zasadą
rentowności i konkurencji, to nie powinno zapominać się, że jej sens nie polega
wyłącznie na konkurencyjności, racjonalności gospodarowania, technokracji,
czystej wydajności czy przynoszeniu coraz większych zysków, ale na stałym
stwarzaniu warunków materialnych, które umożliwiają rozwój człowieka, gwarantują zaspokajanie jego potrzeb, stwarzają godziwe warunki życia. Celem
działalności gospodarczej jest człowiek i jego dobro. W obszarze gospodarki
oznacza to zagwarantowanie człowiekowi godziwego życia. Ekonomia nigdy
nie powinna podporządkowywać człowieka zasadom gospodarowania ani wykorzystywać go dla realizacji celów gospodarczych, tworzenia kapitału czy powiększania zysków7. Człowiek nie może zostać podporządkowany działalności
gospodarczej i sprowadzony do poziomu narzędzia przynoszącego zyski lub trybu w złożonym mechanizmie gospodarki.
Powyższe twierdzenia nie mają niczego wspólnego z dążeniami do sprowadzania działalności gospodarczej do działalności charytatywnej. Niesłuszne
jest odnoszenie altruizmu wyłącznie do sfery pozagospodarczej, a redukowanie
działalności gospodarczej do postawy egoizmu, w ramach której człowiek postrzegany jako homo oeconomicus jest ukierunkowany jednowymiarowo i skoncentrowany na użyteczności ekonomicznej, osiąganiu zysku i realizacji własnego
interesu w maksymalnym wymiarze przy akceptacji reguł kierujących rynkiem.
Taka postawa nierzadko wyzwala w ludziach chciwość, skąpstwo, pożądliwość
i bezwzględność. Dbałość o interes własny, konkurencja i sukces, które wiążą
się z gospodarką rynkową, nie muszą ze swej natury deprecjonować człowieka
i jego dobra. Gospodarowanie, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego rentowność i przynoszenie zysków nie są uzasadnione na podstawie zasady dopuszczenia mniejszego zła albo zła nieuniknionego, ale wynikają
z zasady miłości własnej oraz słuszności tego, co się należy bliźniemu. Nie moż6
7

R. Marx, Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen, München 2009, s. 82-84.
J. Höffner, Christliche Gesellschaftslehre. Studienausgabe, Kevelaer 1987, s. 159-161.
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na nazwać egoizmem podejmowania działalności gospodarczej, której prowadzenie kieruje się właściwymi zasadami, także regułą rachunku ekonomicznego,
spodziewania się w związku z tym coraz większych efektów i interesowności.
Jest to uprawniony motor działania gospodarczego, zasada porządkująca system
rynkowy, która sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla człowieka i jego dobra,
ale ma mu służyć8.
Jeden z bardziej konkretnych problemów dotyczących antropologicznych
podstaw etyki biznesu to relacja między pracą a kapitałem, który stanowi istotny
element zarówno w obszarze podstaw podejmowania działalności gospodarczej,
jak też jako kryterium oceny jej efektywności. Do tej kwestii społeczne nauczanie Kościoła odnosi zasadę pierwszeństwa pracy przed kapitałem. Wynika to
z przekonania, że w procesie gospodarowania praca człowieka stanowi zasadę
naczelną, bo jest jego przyczyną sprawczą, a kapitał jako zespół środków produkcji jest narzędziem. Nie oznacza to podważenia znaczenia kapitału, który
wraz ze współdziałaniem człowieka, przez wykonywaną przez niego pracę, jest
źródłem wartości ekonomicznej i pełni odrębne od pracy ważne funkcje.
Wypracowywanego w procesie gospodarowania kapitału nie należy jednak
traktować jako wartości wsobnej, czyli jako kapitał dla kapitału, ale jego celem
ma być praca jako podstawowe źródło zdobywania własności będącej elementem samostanowienia człowieka. Z kolei prawo własności gwarantujące właścicielowi, a także podmiotowi działalności gospodarczej dysponowanie rzeczami
będącymi jego własnością, w tym także wypracowanym kapitałem, domaga się
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i urzeczywistnienia przydatności społecznej własności i kapitału. Wiąże się to ze „społeczną hipoteką” spoczywającą
na własności i kapitale. Konkretnym wymiarem owego zobowiązania społecznego płynącego z osiąganych zysków i wypracowywanego kapitału jest tworzenie
miejsc pracy, które gwarantują człowiekowi materialną bazę dla godnego życia.
Taka postawa wyraża w ostateczności poszanowanie godności osoby ludzkiej9.
Jednym z aktualnych problemów, jaki rodzi się w kontekście globalizacji
gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy, jest poszukiwanie regionów, do
których przenosi się produkcję ze względu na obniżenie jej kosztów i cen produktów, zwiększenie siły nabywczej i zdynamizowanie stopy wzrostu gospodarczego. Z tym wiążą się nowe formy współzawodnictwa między państwami,
którego cel stanowi przyciągnięcie produkcji firm zagranicznych dzięki sprzyjającej polityce podatkowej oraz rozluźnieniu reguł prawnych w zakresie pracy.
Dokonuje się to za cenę redukcji bezpieczeństwa socjalnego oraz wzrostu ryzyka dla praw pracowników, którzy znajdują miejsca pracy. Towarzyszy temu brak
skutecznej ochrony praw pracowniczych ze strony stowarzyszeń pracowników,
których możliwości działania są w tej sytuacji ograniczane.
8
9

A. Dylus, Gospodarka – moralność – chrześcijaństwo, Warszawa 1995, s. 21-22.
LE 12-13; A. Dylus, Gospodarka…, s. 62.
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Mobilność w zakresie gospodarki posiada oczywiście swoje zalety, ale rodzi
także niepewność co do warunków pracy zarówno osób, które znajdują miejsca
pracy, jak i tych, które je tracą ze względu na przeniesienie produkcji do innego regionu. Wywołuje to niepewność psychologiczną związaną z trudnościami
w budowaniu przez pracownika własnej, spójnej egzystencji. Prowadzi to do
degradacji człowieka i marnotrawstwa energii społecznych oraz rodzi poczucie braku znaczenia człowieka dla ekonomii. Utrata miejsca pracy ze względu na mechanizm związany z przeniesieniem produkcji do regionu bardziej jej
sprzyjającego, co jest podyktowane wyłącznie racjami rachunku ekonomicznego, podważa wolność i kreatywność osoby, komplikuje jej relacje rodzinne
i społeczne oraz wywołuje głębokie cierpienia psychiczne i duchowe. W tym
kontekście szczególnie ważne staje się przypomnienie, że podstawowym kapitałem, który należy ocalić i docenić w prowadzeniu działalności gospodarczej,
jest osoba w jej integralności10.
Obok zagwarantowania miejsca pracy, któremu ma służyć prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym także mechanizm osiągania i powiększania zysków z tym związanych, jednym z podstawowych uprawnień, którego
respektowanie stanowi wyraz poszanowania godności osoby ludzkiej oraz zadośćuczynienia wymogom etyki biznesu, jest zagwarantowanie pracownikowi
godziwego wynagrodzenia. Odpowiednia zapłata za wykonaną pracę jest sposobem urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości w działalności gospodarczej,
a konkretnie w obszarze relacji pracownik-pracodawca.
Kryterium sprawiedliwości działalności biznesowej i jej sprawiedliwe, ale
także efektywne funkcjonowanie jest prawidłowe wynagrodzenie pracowników.
Zapłata za pracę stanowi konkretny środek, dzięki któremu większość ludzi
może korzystać z dóbr przeznaczonych dla wszystkich, zarówno dóbr natury,
jak i będących owocem produkcji. Sprawiedliwa płaca to sprawdzian sprawiedliwości ustroju społeczno-ekonomicznego, jak również moralności prowadzenia działalności biznesowej. Godziwa płaca jest także konkretnym kryterium
poszanowania godności osobowej pracownika, gdyż to ona stanowi podstawę
jego egzystencji – życia i zdrowia oraz fundament jego odpowiedzialności związanej z założeniem rodziny, odpowiednim jej utrzymaniem i zabezpieczeniem
jej na przyszłość. Z zapewnieniem sprawiedliwej płacy pracownikom wiąże się
system uprawnień szczegółowych, jak: świadczenia społeczne, rentowe, emerytalne, prawo do wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanej pracy.
Czynniki te decydują o prawidłowych relacjach między pracodawcą i pracownikiem, ale także świadczą o urzeczywistnieniu postulatu prymatu człowieka
w prowadzeniu działalności gospodarczej11.
CiV 25.
LE 19; B. Sutor, Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, tł. A. Marcol, Warszawa 1994, s. 316-319.
10
11
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W tym kontekście ważne staje się podkreślanie związku między wysiłkiem
związanym z wykonywaną pracą a jej efektami. Jego zanegowanie uwłacza
godności ludzkiej, rodzi poczucie krzywdy i wyzysku gospodarczego, wywołuje frustracje i prowadzi do przeświadczenia, że człowiek stał się elementem
składowym nieprzejrzystego systemu, w ramach którego traktowany jest instrumentalnie, a jego wysiłek jest niedoceniany i marnowany. Ostatecznie prowadzi
to do zaniku u pracownika poczucia odpowiedzialności za przebieg procesów
gospodarczych i w konsekwencji wyrządza mu szkodę. W takiej sytuacji działalność biznesowa zamiast stanowić przestrzeń wychowania i urzeczywistniania realizacji odpowiedzialności za dążenie ku określonym celom, a przez to za
służbę człowiekowi i jego dojrzałości, staje się tego zaprzeczeniem. W ostateczności zwraca się to przeciwko ekonomicznym założeniom działalności biznesowej, gdyż prowadzi do zmniejszenia jej efektów gospodarczych, przyczynia się
do wzrostu marnotrawstwa i bezładu organizacyjnego12.

2. URZECZYWISTNIENIE SPOŁECZNEGO WYMIARU
NATURY LUDZKIEJ

Jednym z podstawowych elementów antropologii chrześcijańskiej jest społeczny wymiar natury ludzkiej, związany z faktem życia oraz samourzeczywistnienia i realizacji projektu życiowego, które dokonują się w ramach konkretnej społeczności. Szczególnie ten aspekt rozumienia człowieka wiąże się
z prowadzeniem działalności gospodarczej, której podstawowe elementy, takie,
jak: planowanie, zarządzanie, organizacja, przebieg procesu produkcyjnego oraz
osiąganie zysków, dokonują się w ramach współdziałania wielu podmiotów.
Działalność biznesowa bez współdziałania, nawet w przypadku firmy jednoosobowej, jest niemożliwa. W związku z tym można mówić o biznesie jako jednej
z ważnych przestrzeni urzeczywistniania społecznego wymiaru człowieczeństwa.
Elementarnym wymogiem tak rozumianej działalności gospodarczej będącej
przestrzenią realizacji społecznego wymiaru człowieczeństwa jest urzeczywistnianie wolności człowieka w zakresie prowadzenia wraz z innymi podmiotami
działalności biznesowej, co stanowi istotny aspekt ludzkiej wolności w ogóle.
Skoro przez działalność gospodarczą człowiek wielorako rozwija się i doskonali
jako osoba i urzeczywistnia społeczny wymiar swojego człowieczeństwa oraz
związane z nim prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, to implikacją tego
staje się powszechne uprawnienie do podejmowania inicjatywy, rozwoju dzia12

J. Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1997, s. 233-237.
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łalności gospodarczej, a także udziału w procesie gospodarowania w różnym
wymiarze, odpowiednio do uzdolnień i możliwości poszczególnych jednostek13.
Ważny element etyki biznesu stanowi wymóg poszanowania zasady współudziału pracowników w prowadzeniu działalności gospodarczej, co dotyczy
także sytuacji, w której osoby podejmujące aktywność nie są jednocześnie właścicielami przedsiębiorstwa, środków produkcji czy technologii, a jedynie wnoszą w ten proces swój wkład w postaci wykonywanej pracy. Prawo współdecydowania i współodpowiedzialności pracowników w działalności gospodarczej,
jakim jest funkcjonowanie zakładu pracy czy przedsiębiorstwa, jest zagwarantowaniem humanitarnych warunków pracy, wyrazem zasady pierwszeństwa pracy
przed kapitałem. Powinno ono mieć miejsce niezależnie od siły wpływów nadrzędnych instancji decyzyjnych i przebiegów funkcjonalnych. Współdecydowanie i współodpowiedzialność wynikają ze społecznej natury osoby ludzkiej, która rozwija się w relacjach z innymi ludźmi, oraz z uspołecznionego charakteru
działalności gospodarczej, wprzęgającej ludzi w systemy wielorakiej zależności.
Choć możliwości wpływania na decyzje dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej są zróżnicowane, to z perspektywy etycznej ważne jest ich zagwarantowanie po to, aby aktywność na różnych szczeblach nie oznaczała sterowania człowiekiem z zewnątrz przez jakąś „niewidzialną rękę”.
Z pewnością, im silniejsza jest zależność tych procesów od maszynowych
przebiegów, tym trudniej jest spełnić postulat takiego kształtowania procesu
produkcji, aby robotnik „mógł zachować poczucie, że pracuje na swoim”. Pomimo tego prymat człowieka w procesie gospodarczym powinien prowadzić
do zmniejszania jego zależności od aparatów, mechanizmów, technologii. Środkiem realizacji tego postulatu jest m.in. włączenie poszczególnych podmiotów
w procesy decyzyjne. Ważna jest przy tym umiejętność pogodzenia interesów
pracowników, prawa właścicieli i kadry zarządzającej, organów kierowniczych
oraz zadań i funkcji prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie się to różnie
kształtowało w zależności od charakteru działalności gospodarczej i struktury
zakładu czy przedsiębiorstwa i będzie dotyczyło wielu szczegółowych kwestii,
m.in. charakteru działalności, sposobów i warunków jej prowadzenia, kwestii
finansowania, polityki zatrudniania czy spraw socjalnych14.
W procesach gospodarczych i biznesie ważną rolę odgrywa zasada konkurencji, która może wydawać się zaprzeczeniem wymogu poszanowania społecznej natury człowieka, jego zdolności i prawa do współdziałania z innymi. Takie
niebezpieczeństwo występuje wówczas, kiedy konkurencja, nieujęta w ramy
J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 33-38.
B. Sutor, Etyka polityczna…, s. 319-322; zob. także: J. Kupny, Przedsiębiorstwo wspólnotą
osób pracujących, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego,
red. J. Kupny, S. Fel, Katowice 2003, s. 89-102; M. Vaňo, Das Recht der Arbeitnehmer auf faire
Verteilung von Chancen und Lasten, w: Rudern auf stürmischer…, s. 212-215; K. Klein, Verantwortung der Arbeitnehmer in der gesellschaftlichen Praxis, w: Rudern auf stürmischer…, s. 216-222.
13
14
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regulacji prawnych, staje się nieprzebierającą w środkach, ostrą i bezwzględną
walką, niszczącą przeciwników i prowadzącą do umacniania tendencji monopolistycznych w gospodarce w formie niezasłużonej przewagi nad innymi, opanowania rynku przez potężne jednostki gospodarcze, zdolne do eliminowania
konkurentów.
Choć niebezpieczeństwo to wiąże się z mechanizmem konkurencji pozbawionej zasad, to system współzawodnictwa oparty na zasadach pełni wiele pozytywnych funkcji społeczno-gospodarczych i wpływa mobilizująco na przedsiębiorczość poszczególnych podmiotów gospodarczych. Dzięki konkurencji
rozumianej jako współzawodnictwo o sukces i zyski, potrzeba gry, ryzyka i hazardu zostaje skanalizowana w użytecznie społecznym kierunku. Pozytywnym
tego skutkiem staje się pobudzenie możliwości i zdolności jednostek i podmiotów gospodarczych oraz zminimalizowanie wpływu pozagospodarczych kryteriów selekcji. Konkurencja jest motorem rozwoju gospodarczego, sprzyja
wynalazczości, przyczynia się do ogólnospołecznej efektywności, warunkuje
dynamizm na rynku, gwarantuje pożądany pluralizm sposobów postępowania
i wyklucza uniformizm. Niekoniecznie dzieje się tak, że konkurencja powoduje, iż zyski jednych podmiotów uzyskuje się kosztem straty innych. Ponadto
różnicowanie ekonomiczne i społeczne, do którego prowadzi, są uzasadnione
i mobilizują do dalszego wysiłku15.
Szczególnie w dobie globalizacji gospodarki oraz postępu technologicznego
i innowacyjności ważna jest logika odpowiedzialnego kształtowania procesów
ekonomicznych, w tym także mechanizmu konkurencji. Nawet jeśli uzasadniony
staje się pewien wymiar optymistycznego zaufania do funkcjonowania mechanizmów rynkowych, to nie można podważać możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa polegającego na tym, że w ramach nowoczesnej gospodarki, powiązanej w sieć globalnych zależności, człowiek może wytworzyć aparat zwracający
się przeciw niemu samemu. Mechanizm konkurencji stanowi ważny katalizator
nowoczesnego, ukierunkowanego na przyszłość prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurencja to ważny mechanizm procesów gospodarczych, ale nie
każdy rodzaj konkurencji może być moralnie akceptowany i przynosić korzyści.
Istnieje konkurencja, która szkodzi środowisku naturalnemu i wywiera negatywny wpływ na przyszłe pokolenia; jest też taka, która nie sprzyja polepszeniu
wydajności innych podmiotów, ale wyrządza im szkody. Konkurencja stanowi
mechanizm, który domaga się określonych reguł, aby przyczyniać się do wyników korzystnych dla osoby ludzkiej16.
A. Dylus, Gospodarka…, s. 23-24; R. Marx, Das Kapital…, s. 82-83; zob. także:
J. Michałowski, Rynek i wolna konkurencja, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia
z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Katowice 2003, s. 128-161; F. Hengsbach, Abschied von
der Konkurenzgesellschaft. Für eine neue Ethik in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, München 1995.
16
R. Sturn, Dynamische Märkte und ethische Werte: Möglichkeiten und Grenzen verantwortlicher Wirtschaftsgestaltung, w: Rudern auf…, s. 196; więcej na temat wyzwań dla gospodarki
15
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Współudział wynikający ze społecznej natury człowieka dotyczy także partycypacji wszystkich podmiotów, które prowadzą lub w jakikolwiek sposób
uczestniczą podczas działalności gospodarczej w zyskach z tym związanych. Postulat ten wiąże się z zasadą sukcesu, zgodnie z którą osiągnięcia i efektywność
decydują o wynagrodzeniu poszczególnych uczestników biznesu. Mechanizm
ten nierzadko wiąże się z dysproporcjami między wynagrodzeniem a chęciami
i rzeczywistym wysiłkiem poszczególnych podmiotów. Zdarza się, że niektórzy
zarabiają szybko, łatwo i dużo, a inni, pomimo wielkiego nakładu sił i kosztów,
nie mają możliwości dorobienia się. Taka jest poniekąd logika wolnego rynku.
Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z odpowiedzialności w zakresie podziału owoców działalności biznesowej, co prowadzi do drastycznych dysproporcji między poszczególnymi jej podmiotami. Nie można mieć wątpliwości co
do zróżnicowania udziału w zysku z działalności gospodarczej, ale dysproporcje
między niebotycznymi zyskami kadry zarządzającej i kierowniczej a wypłatami
pozwalającymi ledwie „wiązać koniec z końcem” zwykłych pracowników będą
wywoływać poczucie krzywdy, niesprawiedliwości i braku solidarności. Taka
sytuacja stanowi poważne naruszenie społecznego wymiaru życia i działalności
człowieka w zakresie aktywności gospodarczej.
Należy przy tym brać pod uwagę to, że różnice osiągnięć w działalności
gospodarczej nie do końca zależą od jednostek i ich odpowiedzialnego działania, w związku z czym nie mogą one stanowić jedynego kryterium podziału
zysku. Stąd istotna jest korekta ze strony państwa dotycząca czysto rynkowego podziału środków, która przyjmuje formę wyrównywania przychodów czy
świadczeń społecznych. Nie powinna ona jednak prowadzić do demobilizacji
podejmowania działalności gospodarczej, gdyż hamowałoby to dynamikę gospodarki oraz inicjatywę poszczególnych podmiotów. Zasada sukcesu pełni
ważne funkcje ekonomiczne i społeczne w dziedzinie biznesu, ale kiedy staje
się jedynym kryterium oceny dążeń i pragnień jednostki, wywołuje szkodliwe
efekty. Zdominowanie całego życia wolą sukcesu, zdobywania ciągle więcej,
a często za wszelką cenę, działa dehumanizująco17. Potwierdzeniem słuszności
tych uwag jest współczesny kryzys finansowy i gospodarczy, który uzasadnia
aktualność podnoszenia postulatu społecznej gospodarki rynkowej. Prawidłowo

związanych z procesami globalizacji zob.: A. Dylus, Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001,
s. 9-81.
17
A. Dylus, Gospodarka…, s. 24; zob. także: P. Spirito, Etica ed economia. Verso nuovi paradigmi nella ristrutturazione delle imprese, Cinisello Balsamo 1999, s. 71-88; M. Rybak, Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Lublin 2002, s. 59-93; M. Friedman, Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, w: Etyka
biznesu. Z klasyki współczesnej…, s. 49-59; D. J. den Uyl, Społeczna odpowiedzialność spółek,
w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej…, s. 207-228.
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funkcjonująca działalność gospodarcza może opierać się jedynie na zasadach,
których sama nie jest w stanie zagwarantować18.
Decyzje w zakresie ekonomii i działalności biznesowej nie powinny prowadzić do nadmiernego i niemoralnego powiększania różnic w posiadaniu bogactw
materialnych; winny uwzględniać priorytet dostępu wszystkich do pracy i jej
utrzymania. Uzasadniają to nie tylko wymogi poszanowania godności osoby
ludzkiej i zasada sprawiedliwości, ale także racje ekonomiczne. Powiększanie
się nierówności między grupami społecznymi zmierza nie tylko do podważenia
więzi społecznych, co jest ryzykowne dla podstaw demokracji, ale negatywnie
wpływa także na działalność gospodarczą, gdyż prowadzi do erozji „kapitału
społecznego”, czyli całego zespołu relacji zaufania, wiarygodności i poszanowania reguł. Ta zaś strukturalna sytuacja niepewności rodzi postawy antyprodukcyjne i powoduje trwonienie zasobów ludzkich, gdyż pracownik skłania się
do biernego przystosowania do automatycznych mechanizmów, zamiast dać wyraz swojej kreatywności. Koszty ludzkie są zawsze także kosztami ekonomicznymi, a złe funkcjonowanie ekonomii pociąga za sobą również koszty ludzkie.
Rozwiązania technologiczne, których zastosowanie sprzyja uzyskaniu zysków w krótkim okresie, mogą w dłuższej perspektywie stanowić przeszkodę
w bogaceniu się i dynamice współpracy. Stąd ważną sprawą jest rozróżnienie
między zyskami ekonomicznymi i społecznymi na krótki lub długi okres. Zaniżenie poziomu ochrony praw pracowników albo wyrzekanie się mechanizmów
podziału dochodu w celu zapewnienia większej konkurencyjności stają się przeszkodą w osiągnięciu długotrwałego rozwoju19.
Szczególne wymowne są w tym kontekście słowa Jana Pawła II z encykliki
Centesimus annus, gdzie czytamy: „Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako
wskaźnika dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa: gdy przedsiębiorstwo
wytwarza zysk, oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a odpowiadające im potrzeby ludzkie – zaspokojone. Jednakże zysk nie
jest jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może się
zdarzyć, że mimo poprawnego rachunku ekonomicznego, ludzie, którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich godność. Jest to nie tylko moralnie niedopuszczalne, lecz na dłuższą metę musi też
negatywnie odbić się na gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa. Celem zaś
przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie
jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych
podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu. Zysk nie jest jedynym regulatorem życia przedsiębiorstwa; obok niego
18
R. Sturn, Wirtschaft am Scheideweg: Auswege aus der Finanz- und Wirtschaftskrise, w: Jetzt
die Zukunft gestalten. Sozialethische Perspektiven, red. H. Renöckl, S. Baloban, Wien-Würzburg
2010, s. 109.
19
CiV 32; więcej na temat społecznej odpowiedzialności w działalności biznesowej zob.:
R. Marx, Das Kapital…, s. 225-256.
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należy brać pod uwagę czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu okazują się przynajmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstwa”20.
Poszanowanie w działalności gospodarczej kryterium społecznej natury
człowieka i wynikającej stąd zasady solidarności odnosi się nie tylko do aktualnych jej podmiotów, ale dotyczy także odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, które mają prawo do życia w nienaruszonym środowisku oraz do jego
zasobów. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zasada zrównoważonego rozwoju. Wychodzi ona z założenia, że człowiek jako istota włączona
we wspólnotę z innymi stworzeniami, podejmując działalność gospodarczą, nie
powinien w sposób samowolny i na zasadzie wyzysku obchodzić się ze światem
stworzonym. Winien on, jako rzecznik Boga wobec stworzenia, być za nie odpowiedzialny, szanować je, chronić oraz używać gospodarnie i oszczędnie.
Zaprzeczenie tego postulatu stanowi prowadzenie działalności gospodarczej
przez obecne pokolenia na koszt przyszłych pokoleń oraz postawa nieograniczonego wykorzystywania zasobów naturalnych, podkopywania zdolności i możliwości gospodarki, zaciągania długów i zanieczyszczania środowiska naturalnego. W prowadzeniu działalności gospodarczej ważna jest świadomość daleko
sięgającego sprzężenia wszystkich dziedzin rzeczywistości, zwłaszcza odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń, co stanowi
konkretny wyraz poszanowania wspólnotowego wymiaru natury ludzkiej oraz
drogę do zagwarantowania przyszłości ludzkości21.

3. AFIRMACJA INTEGRALNOŚCI ROZWOJU CZŁOWIEKA

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z rozwojem cywilizacyjnym. Celem przedsiębiorczości, procesu gospodarowania, prowadzenia działalności biznesowej oraz funkcjonowania mechanizmów rynkowych jest postęp
materialny poszczególnych podmiotów gospodarczych, państw i całej ludzkości. Dokonuje się to na drodze wzrostu gospodarczego, zwiększania zysków,
redukcji strat i ponoszonych wydatków, postępu technicznego i rozwoju techCA 35.
Rada Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Konferencja Episkopatu Niemiec, O przyszłość w solidarności i sprawiedliwości. Słowo na temat sytuacji gospodarczej i społecznej w Niemczech, w: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty
episkopatów, tł. B. Widła, red. S. Fel, J. Kupny, Lublin 2002, s. 223-303, nr 122-125; więcej na
temat zasady zrównoważonego rozwoju zob.: M. Vogt, Die Zukunft beginnt jetzt! Dimensionen der
Nachhaltigkeit, w: Jetzt die Zukunft…, s. 11-29; M. Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus
theologisch-ethischer Perspektive, München 2009; H. Pribyl, Nachhaltigkeit und katholische Sozialverkündigung, w: Jetzt die Zukunft …, s. 126-138.
20
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nologicznego. Rozwój gospodarczy warunkuje postęp społeczny, ale może się
także zdarzyć, że jest czynnikiem hamującym go. Związany z gospodarowaniem rozwój techniczny i cywilizacyjny oraz postęp społeczny stanowią wynik
działalności człowieka wspólnie z innymi ludźmi, ale jednocześnie przyczyniają
się i wpływają na rozwój osobowy człowieka. Można zatem mówić o związku
rozwoju gospodarczego z jednym z istotnych aspektów chrześcijańskiej wizji
człowieka, w którym zwraca się uwagę na fakt, że jest on istotą dynamiczną, in
statu fieri, nieustannie stającą się i rozwijającą uzdolnienia swego ciała i ducha.
Chodzi o związek między rozwojem cywilizacyjnym, który dokonuje się dzięki
działalności człowieka, i rozwojem osobowym samego człowieka.
Istnieje szereg czynników, które oddziałują na człowieka i wywierają wpływ
na jego rozwój osobowy, co jednak dzieje się dzięki jego aktywności, przez którą
przekracza on te czynniki, staje się od nich niezależny jako podmiot i współtwórca procesów społecznych i gospodarczych. Postęp cywilizacyjny, którego element
stanowi wzrost gospodarczy, poszerza możliwości człowieka w zakresie poznania samego siebie i otaczającego go świata, panowania nad światem i procesami
społeczno-gospodarczymi oraz możliwości zaspokajania potrzeb materialnych
i duchowych. Fakt, że człowiek jest twórcą postępu, wpływa na kształtowanie się
i realizację jego rozwoju osobowego i na jego stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Choć wzrost gospodarczy jest ważnym czynnikiem rozwoju w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, to w odniesieniu do rozwoju osobowego
człowieka stanowi jedynie środek, dzięki któremu człowiek jest w stanie zaspokajać swoje istotne potrzeby. Tych z kolei nie można ograniczyć do sfery materialnej
i społecznej, ale obejmują one także sferę duchową, czyli dążenia człowieka do
przekraczania samego siebie i ukierunkowania na wartości absolutne22.
Z perspektywy chrześcijańskiej każdy człowiek został powołany do rozwoju, który urzeczywistnia się na drodze wypełniania powierzonych mu zadań
w zależności od jego zdolności i zalet. Choć rozwój ten dokonuje się w konkretnym środowisku wychowawczym i podlega różnego rodzaj oddziaływaniom,
to człowiek jako istota rozumna i wolna jest odpowiedzialny za własny rozwój,
wzrastanie w człowieczeństwie, doskonalenie samego siebie prowadzące do
pełnej dojrzałości. Rozwój osobowy, realizujący się na drodze własnego wysiłku człowieka i przez świadome wypełnianie zadań, ogniskuje w sobie wszystkie
obowiązki, jakie ma on do wypełnienia.
Rozwój ten dokonuje się przez podejmowanie pracy zawodowej i posiada
swoje miejsce w obszarze posiadania i zwiększania zasobów materialnych, troski w zakresie dóbr gospodarczych, rozwoju techniki, ale nie może zmierzać
jedynie do wzrostu w sferze ekonomicznej. Autentyczny rozwój musi być integralny, czyli dotyczyć każdego człowieka, i to całego człowieka. Ponadto winien
być ukierunkowany na urzeczywistnienie „nowego humanizmu”, który pozwala
22

J. Majka, Etyka życia…, s. 38-45.
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osobie ludzkiej odnaleźć siebie przez przyjęcie wyższych wartości, do których
należy wiara w Boga, będącego źródłem i kresem wszystkiego.
Znakiem i czynnikiem integralnie rozumianego rozwoju człowieka jest także wzrost ekonomiczny, który dokonuje się przez trwały wysiłek rozumu i pracę
człowieka i sprawia, że coraz lepiej zostają wykorzystywane bogactwa naturalne. Zaangażowanie się w ten rodzaj rozwoju powoduje, że człowiek doskonali
samego siebie przez opanowanie własnych nawyków, rozwijanie w sobie zamiłowania do badań i wynalazków, podejmowanie uzasadnionego ryzyka, przejawy odwagi i przedsiębiorczości, przejmowanie inicjatywy oraz inicjowanie
odpowiedzialnego działania. Człowiek zaangażowany w postęp gospodarczy
urzeczywistnia także społeczne wymiary rozwoju, do których należy tworzenie
relacji społecznych i postawy solidarności, co sprawia, że nie tylko jednostka,
ale także społeczność dąży do rozwoju23.
Zasadniczo nie można twierdzić, że występuje sprzeczność między rozwojem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwojem osobowym
człowieka, obejmującym różne sfery jego życia: materialną, społeczną i duchową. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że rozwój gospodarczy i prowadzenie
działalności biznesowej stanie się przeszkodą w rozwoju osobowym człowieka.
Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji takiego podporządkowania człowieka interesom gospodarczym, że całe jego życie osobiste i społeczne zostaje nacechowane
nastawieniem ekonomicznym, a rozwój człowieka redukuje się do wzrostu gospodarczego. Ów wzrost przestaje być wówczas środkiem rozwoju osobowego
człowieka, a bywa traktowany jako nadrzędny cel.
Celem podejmowania działalności gospodarczej nie jest jedynie powiększanie
ilości produktów, generowanie coraz większych zysków i dążenie do wpływów,
ale przyczynianie się do rozwoju człowieka z uwzględnieniem hierarchii jego potrzeb: materialnych, intelektualnych, moralnych, duchowych i religijnych. Wtedy działalność gospodarcza, prowadzona zgodnie z właściwymi sobie metodami
i regułami, będzie odpowiadała wymogom zasad moralnych i zamysłowi Boga
względem człowieka. Tak rozumiany postęp uzasadnia poparcie ducha wynalazczości, tendencji do rozwijania i rozszerzania przedsiębiorczości, wdrażania nowych metod produkcji czy rozwiązań technologicznych. Zaprzeczeniem tego będzie zarówno sprzeciw wobec niezbędnych reform w zakresie gospodarowania,
jak i wdrażanie takich mechanizmów, które nie mają na względzie integralnego
rozwoju osobowego człowieka, a jedynie rachunek ekonomiczny24.
Antropologia chrześcijańska, u podstaw której znajduje się nauka o jedności cielesno-duchowej człowieka, zwraca uwagę na harmonijny rozwój każdej
23
PP 15-21, 25; I. Stolarczyk, Integralne rozumienie postępu i rozwoju, w: J. Kupny, S. Fel
(red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, Katowice
2003, s. 233.
24
KDK 63-64.

202

KS. DR HAB. KONRAD GLOMBIK

istoty ludzkiej, uwzględniający wymiar materialny i cielesny, psychiczny, duchowy i religijny. W konsekwencji żadna aktywność człowieka, także związana
z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesem, nie może pozbawiać go
czy zamykać na wymiar duchowy i religijny. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy
podejmowana działalność wiąże się z przekonaniem o jej niezależności od Boga
i zamykaniu jej w ramach postawy egoistycznej, szkodliwej dla samego człowieka i całego społeczeństwa.
Antropologia chrześcijańska zawsze będzie przypominała o transcendentnym wymiarze osoby ludzkiej25, co winno znaleźć swoje zastosowanie także
w odniesieniu do działalności gospodarczej. Choć nie można uzasadnić twierdzenia, że zaangażowanie w prowadzenie działalności gospodarczej i biznesu
z konieczności prowadzi do materialistycznej koncepcji człowieka, to bardziej
niż inne rodzaje działalności ludzkiej jest ono narażone na niebezpieczeństwo
polegające na założeniu, „według którego człowiek miałby żyć »samym chlebem« (por. Mk 4, 4; Pwt 8, 3) – przekonanie, które upokarza człowieka i nie
uznaje właśnie tego, co jest specyficznie ludzkie”26.
Szczególnie wymownie jawi się w tym kontekście ewangeliczne ostrzeżenie
skierowane do człowieka operatywnego i przedsiębiorczego, który w obliczu
powiększających się zasobów postanowił rozbudować swoje magazyny (Łk 12,
16-21). Przypowieść ta nie wyraża sprzeciwu wobec podejmowania działalności
gospodarczej jako takiej i nie jest krytyką umiejętności gospodarowania, przejawów inicjatywy i przedsiębiorczości, ani tym bardziej nie zawiera pochwały
niegospodarności i lenistwa. Ostrzega ona przed chciwością wiążącą się z prowadzeniem działalności gospodarczej i takim zaangażowaniem się człowieka
w przedsiębiorczość, że zamyka ono przed nim inne, ważne perspektywy życia,
takie, jak świat wartości duchowych i religijnych.
Działalność gospodarcza słusznie prowadzi do wypracowania zysków i kapitału, na które człowiek gospodarny zasługuje, ma prawo je pomnażać i nimi
się cieszyć. Jednak nie można zapomnieć, że niosą one ze sobą niebezpieczeństwo przywiązania do rzeczy materialnych, nadmiernego polegania na sobie,
bałwochwalczego gromadzenia dóbr oraz szukania w nich sensu życia i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego ważna jest postawa wyrzeczenia się egoistycznych
pragnień, walki z chciwością i egoizmem oraz zaangażowania na rzecz szacunku wobec własnej godności osobowej, duchowych i religijnych wymiarów
przeżywania swojego człowieczeństwa, a także godności innych ludzi, przez
unikanie przesadnego skoncentrowania na sobie i braku wrażliwości na wymogi
sprawiedliwości27.
CA 55.
DCE 28.
27
Episkopat USA, Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich. Katolicka nauka społeczna
a gospodarka USA. List społeczny, w: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów, red. S. Fel, J. Kupny, Lublin 2002, s. 126; zob. także:
25
26
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Problematyka etyki biznesu jest wieloaspektowa; stała się ona przedmiotem
licznych studiów. Niniejszy tekst dotyczy wyłącznie jednego z aspektów tego
zagadnienia i omawia główne założenia etyki odnoszącej się do prowadzenia
działalności gospodarczej, jakie wynikają z antropologii chrześcijańskiej. Zostały do nich zaliczone: postulat poszanowania godności osoby ludzkiej, potrzeba uwzględnienia społecznego wymiaru życia człowieka oraz afirmacja integralności rozwoju osoby ludzkiej. Stanowią one uszczegółowienie ogólnego
postulatu, że człowiek jest twórcą, ośrodkiem i celem całego życia i działalności
gospodarczej. Założenia te nie są jedynie wyidealizowanymi i nierealnymi życzeniami w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej,
ale potwierdzają prawdę, iż ekonomiczna sfera życia nie jest etycznie neutralna
ani ze swej natury nieludzka czy antyspołeczna. Stanowi ona jeden z wymiarów
działalności człowieka i dlatego powinna podlegać kryterium oceny etycznej.
Z tej racji, że poszczególne etapy działalności ekonomicznej mają do czynienia z człowiekiem, jego aktywnością i potrzebami, dlatego wiążą się z implikacjami moralnymi28. Choć może się zdarzyć sytuacja, że w pewnych okolicznościach poczynania nieetyczne przynajmniej przejściowo mogą zostać nagrodzone
sukcesem ekonomicznym, to na dłuższą metę należy pamiętać o koincydencji
tego, co gospodarcze, z tym, co moralne, i tezie wyrażonej przez J. Messnera,
że w dążeniu do celów gospodarczych środki niemoralne są równocześnie nieekonomiczne29. Współczesny kryzys finansowy i gospodarczy jest tego potwierdzeniem.
Anthropological Foundations of Business Ethics
Su m m a r y
Business ethics is a complex issue that has been studied a lot. This paper discusses just one of its aspects and presents the assumptions of ethics of economic
activity arising from Christian anthropology. They include respect for the dignity
of the human person, taking into consideration the social dimension of human
life and the affirmation of man’s integral development. All those are particulars
of the general principle that man is the creator, the centre and the goal of the
M. Zięba, Ewangelia – bogacenie się – przedsiębiorczość, w: Kościół i pieniądze, red. H. Seweryniak, Płock 1993, s. 27-38; J. C. das Neves, Ekonomia z Bogiem, tł. E. Łukaszyk, Kraków 2003.
28
CiV 36-37.
29
A. Dylus, Gospodarka…, s. 28; A. Dylus, Globalny rynek…, s. 110-115; więcej zob.:
A. Szostek, Czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą?, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska,
J. W. Gałkowski, Lublin 2002, s. 109-123.
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whole life and economic activity. These assumptions are in no way unrealistic
and idealized expectations in relation to economic and business activity, they
rather prove that the economic sphere of life is not ethically neutral, neither is it
inhuman nor antisocial. As a dimension of man’s activity it is subject to a moral
assessment. Since all stages of economic activity deal with man, his behaviour
and needs, they involve moral implications. Even if in certain circumstances
unethical behaviour may lead, though temporarily, to economic success, the economic and moral facets are intertwined. J. Messner was right when he stressed
that in one’s striving for economic goals immoral means are at the same time
uneconomic. The present financial and economic crisis proves his thesis.
K eyw ords: business ethics, man and economy, human dignity, morality in economic activity.

Anthropologische Grundlagen der Business-Ethik
Zusammenfassung
Die Problematik der Business-Ethik ist vielschichtig und zugleich Gegenstand
zahlreicher Studien und Forschungsprojekte. Der vorliegende Beitrag betrifft nur eine
Perspektive dieser Frage und bezieht sich auf die Grundlagen der Ethik des Unternehmens, die aus der christlichen Anthropologie hervorgehen. Es wurden dazu das Postulat der Achtung der Menschenwürde, die Notwendigkeit der Berücksichtigung der
gesellschaftlichen Dimension menschlichen Lebens und die Bejahung der integralen
Entwicklung des Menschen gezählt. Diese Drei Aspekte sind eine Konkretisierung
des allgemeinen Postulates zur Berücksichtigung des Menschen als Stifter, Mitte und
Ziel des ganzen wirtschaftlichen Lebens und Wirkens. Diese Annahmen sind nicht
nur ein idealisierter und unrealistischer Wunsch an die wirtschaftliche Wirkung und
an Unternehmen, sondern bestätigen, dass, der wirtschaftliche Lebensbereich nicht
ethisch neutral, und seinerseits aus der Natur der Sache her unmenschlich und antisozial ist. Das Unternehmen ist eine der wichtigsten Dimensionen der menschlichen
Tätigkeit und unterliegt als solche Kriterien des ethischen Urteilens. Da die einzelnen Etappen der wirtschaftlichen Tätigkeit mit dem Menschen und seiner Aktivität
und seinen Bedürfnissen zu tun haben, sind sie mit den sittlichen Implikationen und
Werten verbunden. Es mag sein, dass unter bestimmten Umständen unethische Handlungen, zumindest vorübergehend mit einem wirtschaftlichen Erfolg belohnt werden.
Langfristig darf man aber die Koinzidenz zwischen Wirtschaft und Moral nicht vergessen. Es wurde von J. Messner zum Ausdruck gebracht in der These, dass bei der
Befolgung wirtschaftlicher Ziele unethische Mittel zugleich unökonomisch sind. Die
gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise sind dafür eine Bestätigung.
S chlüs s elw o r te: Businessethik, Mensch und Wirtschaft, Menschenwürde, Moral in der Wirtschaft.
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Ks. Jacek Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty
muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 512.
Muzyka stanowi jeden z ważnych przejawów twórczej aktywności człowieka.
Jest ona rzeczywistością złożoną, którą należy rozpatrywać w różnych wymiarach.
Obok analiz ściśle muzykologicznych, we współczesnych badaniach nad zjawiskiem muzyki wiele uwagi poświęca się również jej aspektowi filozoficznemu i teologicznemu. Pogłębiona analiza wzajemnych odniesień muzyki i teologii pozwala dostrzec ścisły związek sztuki muzycznej z liturgicznym wyrazem wiary oraz
życiem duchowym i moralnym człowieka. Dlatego muzyka jawi się jako istotny
przedmiot refleksji teologiczno-moralnej.
Nie można zapominać, że na przestrzeni historii wiara chrześcijańska była
związana ze sztuką, stanowiąc ważne źródło inspiracji kulturotwórczych. Trudno
byłoby wyobrazić sobie dzisiaj sztukę europejską, zwłaszcza literaturę, malarstwo,
rzeźbę, architekturę i muzykę, bez odniesień do duchowego wymiaru ludzkiego
życia. Przegląd największych arcydzieł muzycznych ukazuje prawdę, że znaczna
część światowego dziedzictwa kultury muzycznej powstała z inspiracji religijnej.
Dlatego wielu wybitnych myślicieli chrześcijańskich na czele z kard. J. Ratzingerem – papieżem Benedyktem XVI – podkreśla teologiczne znaczenie muzyki.
Współczesne badania naukowe w zakresie teologii muzyki, prowadzone w wielu renomowanych ośrodkach uniwersyteckich na świecie, koncentrują się nie tylko
na podstawach zjawiska muzycznego, ale przede wszystkim na relacji pomiędzy doświadczeniem muzycznym a życiem duchowym człowieka, zwłaszcza w aspekcie wyrażania wiary, modlitwy oraz przeżywania liturgii. Odkrycie wielorakich związków
pomiędzy wymiarem religijnym a muzycznym pozwala zrozumieć powszechność fenomenu muzyki sakralnej oraz szczególne upodobanie człowieka różnych epok i kultur do wyrażania swoich religijnych doświadczeń poprzez ekspresję muzyczną.
Na tym tle należy uznać doniosłość naukowych poszukiwań ks. dr. hab. Jacka
Bramorskiego – teologa moralisty, a jednocześnie muzyka i profesora w Katedrze
Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. W jego osobie i pracy badawczej doszło do oryginalnego zetknięcia „kultury muzycznej” z „kulturą moralną”, obejmującą całość postaw etycznych wobec aksjologicznej triady „dobra
– prawdy – piękna” realizowanej w twórczości artystycznej.
Świadectwem naukowego kunsztu i wrażliwości muzycznej ks. Jacka Bramorskiego jest monografia pt. Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli kard. J. Ratzingera – Benedykta XVI. Wątkiem przewodnim
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tego dzieła jest teologiczna myśl Ojca Świętego osnuta wokół biblijnych i patrystycznych kategorii „nowej pieśni” i „nowego człowieka”, które stanowią swoistą syntezę
teologii muzyki, łącząc w sobie zarówno sens artystyczny, jak i duchowo-moralny.
Rozprawa ks. Bramorskiego ma charakter odkrywczy, gdyż nie licząc pewnych
przyczynków, trudno spotkać we współczesnej literaturze teologicznej tak integralne i pogłębione ujęcie moralnej refleksji nad twórczością muzyczną. Zawarte w monografii analizy odsłaniają nie tylko biegłość Autora w dziedzinie teologii moralnej,
ale także szeroki horyzont jego kultury humanistycznej i artystycznej wrażliwości.
Przedstawiona do recenzji monografia zawiera liczne i precyzyjnie udokumentowane odwołania do źródeł teologicznych oraz obszernej literatury teologiczno-moralnej, muzykologicznej i liturgicznej. Pośród źródeł dominują oczywiście dzieła
kard. J. Ratzingera jako teologa oraz jego nauczanie jako papieża Benedykta XVI.
Ponadto Autor dysertacji wykazuje erudycję teologiczną i filozoficzną, nawiązując do spuścizny najwybitniejszych myślicieli, począwszy od Pitagorasa, Platona i Arystotelesa, poprzez ojców Kościoła (zwłaszcza św. Augustyna), teologów
średniowiecznych (szczególnie św. Tomasza z Akwinu i św. Hildegardy z Bingen),
a także takich współczesnych uczonych, jak kard. Hans Urs von Balthasar. W pracy znajdują się także liczne odwołania do dokumentów Magisterium Kościoła,
zwłaszcza do myśli Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II. Świadczy to o solidnej podstawie doktrynalnej poszukiwań naukowych Autora monografii.
W aspekcie metodologicznym ks. Jacek Bramorski, dostrzegając złożoność
problematyki, dokonuje jej właściwego uporządkowania, koncentruje się na wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień teologiczno-muzycznych i ukazuje wzajemne powiązania opisywanych rzeczywistości. Układ pięciu rozdziałów zawartych
w pracy jest przejrzysty i uwzględnia logiczny ciąg wynikania, w którym kolejne
partie materiału stają się niezbędne do zrozumienia dalszych wywodów i uzasadniają przyjęcie konsekwentnie realizowanego schematu prezentacji treści pracy.
Autor monografii umiejętnie cytuje enuncjacje kard. J. Ratzingera – Benedykta XVI, umieszczając je we właściwym kontekście i uzupełniając własnymi uwagami. Wskazuje to na jego zdolność swobodnej narracji w operowaniu tekstami źródłowymi, które zostały ubogacone refleksjami odautorskimi. Należy także zwrócić
uwagę na interdyscyplinarny charakter pracy ks. Bramorskiego, który odwołując
się do problematyki z zakresu muzykologii, estetyki, teorii sztuki i kulturoznawstwa, łączy je umiejętnie z perspektywą teologiczno-moralną. Autor opiera się zasadniczo na własnych analizach myśli teologicznej kard. J. Ratzingera, korzystając
jednak z piśmiennictwa odnoszącego się do tego tematu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ks. Bramorski opiera się nie tylko na opracowaniach polskich badaczy, ale odnosi się także do bogatej literatury obcojęzycznej
(zwłaszcza angielskiej, niemieckiej, włoskiej). Świadczy to o jego erudycji i umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego. Należy także zauważyć
staranność Autora w dokumentowaniu swoich wywodów, o czym świadczą liczne
przypisy. Ponadto książka została napisana językiem zrozumiałym i przejrzystym,
który umiejętnie godzi aspekt naukowości z cechą komunikatywności.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że problematyka teologiczno-moralnych
aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych
publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. J. Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej
myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Warto podkreślić, że opracowanie to jest udanym podsumowaniem wieloletnich badań naukowych Autora
nad tą problematyką, które wcześniej znalazły swój wyraz w kilku artykułach poświęconych różnym aspektom teologii muzyki i estetyki teologicznej.
Studium ks. Bramorskiego zasługuje na uznanie, gdyż zarówno pod względem
treściowym, jak i formalnym jest przykładem solidnej pracy naukowej. Może ono
zatem, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych
i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków. Na przestrzeni wieków muzycy poszukiwali bowiem źródła inspiracji w teologii, zaś teologowie dzięki muzyce mieli dostęp do piękna tajemnicy Boga, którą
próbują zgłębiać.
Monografia autorstwa ks. Jacka Bramorskiego pt. Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli kard. J. Ratzingera –
Benedykta XVI stanowi cenny wkład w rozwój współczesnej nauki. Jest znaczącą
próbą zaakcentowania w teologii moralnej kategorii piękna, które wyrażając się
poprzez muzykę, pociąga człowieka ku prawdzie i dobru.

KS. SŁAWOMIR ROPIAK

Abp Henryk J. Muszyński, Stańmy z radością przed obliczem Pana. Kontemplacja
oblicza Bożego w człowieku i oblicza ludzkiego w Bogu, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2012, ss. 255.
Arcybiskup Henryk J. Muszyński zaproponował Kościołowi w Polsce interesującą pozycję teologiczną o charakterze duszpasterskim, zdaje się że za mało
zauważoną i docenioną w swym aktualnym przesłaniu. Książka jego autorstwa
Stańmy z radością przed obliczem Pana. Kontemplacja oblicza Bożego w człowieku i oblicza ludzkiego w Bogu wpisuje się w ważny nurt teologiczno-pastoralny
charakterystyczny dla początków trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Podjęta tu
problematyka nie jest przypadkowa i marginalna dla współczesnej teologii.
Jan Paweł II, podsumowując obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli o pogłębioną modlitwę i uważne wpatrywanie się w oblicze jedynego Odkupiciela człowieka. Ojciec Święty usilnie zalecił
katolikom kontemplację oblicza Chrystusa i tym samym wyznaczył kierunek duchowego rozwoju Kościoła na najbliższe wieki. Ideałem Kościoła powszechnego –
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według Papieża – ma być święta wspólnota wierzących zjednoczona na modlitwie
i adorująca Jezusa Chrystusa. W ten sposób katolicy, przemieniani na modlitwie,
ubogacają świat ewangelicznym zaczynem i trwają w miłosnym oczekiwaniu na
powtórne przyjście swego Pana jako Oblubieńca.
Benedykt XVI kontynuował duszpasterski program modlitewnego wpatrywania się w ludzko-Boskie oblicze Chrystusa. Przypomniał katolickiej społeczności
o czcigodnych wizerunkach utrwalonych na welonie w Manoppello i na Całunie
Turyńskim. Odnowił kult cierpiącego Chrystusa, łącząc teologię z duszpasterską
praktyką.
Książka abp. Muszyńskiego Stańmy z radością przed obliczem Pana. Kontemplacja oblicza Bożego w człowieku i oblicza ludzkiego w Bogu stanowi kompendium biblijnej teologii kontemplacji Najświętszego Oblicza. Liczy razem 255
stron; poprzedzona jest Przedmową autorstwa siostry Kazimiery Alicji Bławzdziewicz WNO (s. 5-7). Zawiera Wprowadzenie do rekolekcji z wyjaśnieniem ogólnych zasad obowiązujących w ćwiczeniach duchowych (s. 9-20) oraz merytoryczne Wprowadzenie w tematykę rekolekcji dotyczące kontemplacji oblicza Chrystusa
(s. 21-30). Główny trzon publikacji zajmują Nauki rekolekcyjne zawarte w części
pierwszej (s. 31-175). Uzupełnieniem są Homilie rekolekcyjne w części drugiej
(s. 177-223) oraz Nabożeństwa i modlitwy w części trzeciej (s. 225-246). Całość
publikacji kończy Indeks cytatów biblijnych (s. 247-252) oraz szczegółowy Spis
treści (s. 253-255).
Ksiądz Arcybiskup wykorzystuje w swym wykładzie i interpretacji tekstów
hermeneutykę biblijną oraz chętnie odwołuje się do teologii Wcielenia Josepha
Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI. Główne przesłanie z rozważań to prawda, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek, objawił się nam w ludzkim obliczu. Jest On obrazem niewidzialnego Boga i rzeczywistym człowiekiem mającym
konkretną twarz. Na oblicze Chrystusa można patrzeć (także w licznych Jego wizerunkach), kontemplować Je i dojść do obrazu Nieskończonego. Jako chrześcijanie
nie tworzymy wyobrażenia o Bogu, ale w Jezusie Chrystusie otwieramy się na
tajemnicę objawiającego się Boga.
Nauczanie abp. Muszyńskiego prowadzi ku praktycznym konsekwencjom wypływającym z kontemplacji oblicza Bożego i rozwojowi miłości we wspólnocie
życia z samym Bogiem i ludźmi. Przywołując teksty adhortacji Vita consecrata
Jana Pawła II, Arcybiskup przypomniał o najpełniejszym sensie chrześcijańskiego
życia, który urzeczywistnia się w Boskiej agape, a więc ofiarnej miłości, konkretnej i wielkodusznej służbie. Wśród przykładów wymieniona jest działalność Jeana
Vaniera, współczesnego założyciela międzynarodowych organizacji na rzecz integracji zdrowych i niepełnosprawnych umysłowo o charakterze wspólnotowym.
W swych rozważaniach rekolekcyjnych abp Muszyński nie zawsze ściśle trzymał się tematu, co rozbija przewodnią myśl teologiczną dotyczącą oblicza Bożego.
Główną treść książki rozszerzają dygresje o charakterze obyczajowym i chociaż
z jednej strony mogą one naświetlać czytelnikom problematykę moralną czy kulturową, to w kwestii zasadniczego tematu rozbijają ciągłość merytoryczną. Podobnie
jest z niektórymi homiliami, którym nie można odmówić wartości samej w sobie,
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ale które zaledwie w odległy sposób pozwalają się przyporządkować tematowi
podanemu na stronie tytułowej książki. Wydaje się, że jedynym przekonującym
wytłumaczeniem umieszczenia tych homilii w niniejszej monografii jest chęć udokumentowania i utrwalenia całych rekolekcji.
Metoda poszukiwań teologicznych zastosowana przez abp. Muszyńskiego
opiera się na badaniach prowadzonych w naukach biblijnych, natomiast sposób
przekazu treści jest złożony. Dostrzegamy tu trzy warstwy: pierwszą można nazwać wykładem biblijnym, drugą – pouczeniem katechetyczno-kaznodziejskim,
natomiast trzecia to propozycje przeprowadzania ćwiczeń warsztatowych i do wykorzystania w kręgach biblijnych. Autor wielokrotnie podejmuje krytykę literacką
tekstów biblijnych, by później formułować wnioski o charakterze praktycznym,
życiowym. Odwołuje się do współczesnych poglądów, postaw i wydarzeń. Jego
nauczanie przeplatane jest też osobistym świadectwem o żywym działaniu Boga
poprzez swoje słowo.
Teologia zaproponowana przez abp. Muszyńskiego nasycona jest Biblią. Indeks cytatów biblijnych podaje ich 410. Jest to imponująca ilość, zważywszy na
wielokrotne powtórzenia niektórych z nich. Nie wszystkie bezpośrednio dotyczą
oblicza Bożego. Stanowią jednak szeroką bazę słowa Bożego, która ukazuje wspaniałą rzeczywistość Boga w Trójcy Jedynego objawiającego się grzesznemu człowiekowi i zapraszającego do uświęcającej wspólnoty miłości. W świetle teologii
zaprezentowanej przez Arcybiskupa kontemplowanie oblicza Słowa, które stało się
ciałem i zamieszkało pośród nas, nie wyczerpuje się tylko w oglądaniu piękna Boga
w chwale, ale stanowi bramę do eschatologicznej pełni życia.
W rozważaniach nad obliczem Bożym dostrzega się erudycję abp. Muszyńskiego, któremu bliskie jest nauczanie wspominanych już papieży Jana Pawła II
i Benedykta XVI (J. Ratzingera). Nieobce są mu również myśli takich pisarzy i teoretyków, jak: Christoph Schönborn, Izaak Cylkow, Jacob Neusner, Max Picard,
Jean-Marie Aron Lustiger czy też abp Józef Życiński.
Książka nie posiada wykazu bibliografii, lecz zaopatrzona jest w stosunkowo
nieliczne przypisy, w których podano odnośniki do różnych przekładów Pisma
Świętego, nauczania papieskiego, dokumentów Kościoła, publikacji teologicznych,
słowników biblijnych i modlitewników. Wartościowe są odniesienia do pisanej tradycji bł. Honorata Koźmińskiego.
Teologiczne treści ubogaca wielość przekładów Pisma Świętego; cytaty pochodzą z: Biblii tynieckiej (Tysiąclecia), Biblii poznańskiej, Pisma Świętego Starego
i Nowego Testamentu w oprac. Zespołu Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa św. Pawła (Częstochowa 2008), przekładu Romana Brandstaettera, Septuaginty, Wulgaty oraz własnego tłumaczenia abp. Muszyńskiego z języków oryginalnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje wspomniany już wyżej Indeks cytatów
biblijnych, uporządkowanych według kolejności ksiąg Starego i Nowego Testamentu, starannie opracowany, zaopatrzony w numery stron i ułatwiający sprawne
odszukanie wykorzystanych fragmentów.
Niewątpliwie pozycja Stańmy z radością przed obliczem Pana. Kontemplacja
oblicza Bożego w człowieku i oblicza ludzkiego w Bogu należy do skarbca współ-

210

RECENZJE I OMÓWIENIA

czesnej polskiej teologii. Stanowi odpowiedź na wezwanie papieży; prezentuje teologię kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa, dojrzałą w wymiarze tradycji
i pogłębioną o teologię biblijną. Nie należy ulegać zewnętrznej postaci publikacji
i klasyfikować jej jako pozycji dewocyjnej, a to tylko dlatego, że treść została ujęta
w formę rozważań rekolekcyjnych. W omawianej książce zastosowano w sposób
świadomy metodę „uprawiania teologii na kolanach” – metodę wyznaczoną przez
pontyfikaty ostatnich papieży. Biblijno-duszpasterskie odniesienie do Objawienia
Bożego sprawia, że pozycja ta zawiera polską myśl posoborową z zakresu teologii
oblicza Chrystusa.
Pozycja książkowa wypracowana przez emerytowanego Prymasa Polski ma
gruntowne uzasadnienie, by z uwagą pochylić się nad jej treścią w ogólnokościelnym kontekście Roku Wiary ogłoszonego przez Benedykta XVI w pięćdziesiątą
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Należy też zauważyć, że nawiązanie
do doświadczenia wiary pielęgnowanego w bezhabitowym instytucie zakonnym
Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza stanowi opatrznościowy dar dla Kościoła w Polsce. Jest ono wielce pożyteczne w wymiarze katolickiej duchowości, a ponadto niezwykle trafne w wyborze tematu z punktu widzenia
naukowej refleksji teologicznej zanurzonej w modlitwie.
Lektura książki Stańmy z radością przed obliczem Pana... zaprasza do kontemplacji oblicza Bożego oraz sprawia, że czytelnik nie tylko zagłębia się w teoretyczne rozważania o charakterze biblijno-teologicznym, ale angażuje się religijnie. Prezentowany tu model chrześcijańskiej wiary, rozumianej jako osobowe,
świadome i aktualne zawierzenie Bogu, kształtuje w czytelniku postawę uważnego
odczytywania Bożej woli oraz posłuszeństwa Chrystusowi w myśleniu i działaniu.
Książka przyczynia się pośrednio do popularyzowania duchowości pozostawionej przez bł. Honorata Koźmińskiego i Elizę Cejzik. W dalszych, praktycznych
konsekwencjach przekłada się to na odkrywanie potrzeby podejmowania aktów
wynagradzających Bogu za grzechy własne i całego świata, a szczególnie za niewierności osób konsekrowanych, demoralizację szerzoną w środkach masowego
przekazu oraz odstępstwa od wiary.

KS. SŁAWOMIR NOWOSAD

Etica teologica nelle correnti della storia. Contribuiti dall’Accademia Alfonsiana
al secondo Congresso mondiale dei teologi morali cattolici, red. V. Viva, G. Witaszek, Città del Vaticano: Lateran University Press – Editiones Academiae Alfonsianae 2011, ss. 145.
Początek XXI wieku w środowiskach teologów moralistów zaznaczył się dwiema wielkimi konferencjami o zasięgu globalnym, które po raz pierwszy stworzy-
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ły możliwość spotkania i żywej debaty teologom z najbardziej odległych krajów
i kontynentów. Pierwsza konferencja, która zgromadziła ponad 400 teologów, odbyła się w Padwie w 2006 r. (por. S. Nowosad, Pierwszy Światowy Kongres Katolickich Teologów Moralistów, „Teologia i Moralność” 2007 nr 2, s. 221-224). Drugie
spotkanie miało miejsce w Trydencie w dniach 24-27 lipca 2010 r., gromadząc
ponad 600 naukowców. Wybrane materiały z tego kongresu zostały wydane jako
Catholic Theological Ethics: Past, Present and Future. The Trento Conference (red.
J. F. Keenan, Maryknoll: Orbis Books 2001). Recenzowana tutaj książka, opracowana przez V. Vivę i G. Witaszka, dwóch czołowych profesorów rzymskiej Accademia Alfonsiana, to zbiór dwunastu referatów wygłoszonych w Trydencie przez
profesorów, absolwentów i doktorantów związanych z Akademią Alfonsjańską.
Ta pożyteczna publikacja pozwala jedynie odczuć wyjątkowo szeroki zakres
problematyki poruszanej na trydenckim kongresie, który ukazał „nadzwyczajną
i uprzywilejowaną panoramę katolickiej teologii moralnej w ujęciu prawdziwie
światowym” (s. 5). Przedstawione wypowiedzi odnoszą się do trzech konkretnych
obszarów nauki moralnej: biblijnych podstaw moralności chrześcijańskiej, wybranych kwestii fundamentalnych oraz bioetyki, zwłaszcza w jej aspekcie społecznym.
Teksty te dają pewną orientację co do wiodących kierunków badań i poszukiwań
naukowych dzisiejszych teologów moralistów.
Ze względu na znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia i moralność z 2008 r. cenne wydają się głosy, które, nawiązując do soborowego wezwania do większego ubiblijnienia teologii moralnej, wskazują na cenne, nowe
akcenty tego dokumentu (A. de Mingo Kaminouchi, A. Wodka, M. McKeever).
Historyczny, zwłaszcza potrydencki, przegląd różnych prób korzystania z Pisma
Świętego dla zrozumienia i przedstawienia chrześcijańskiego życia moralnego zarysował V. Viva (por. s. 40-48). W końcu zawsze chodzi o to, by mieć na uwadze, że
w teologii moralnej ostatecznym punktem odniesienia jest „viva vox Evangelii”, co
stawia chrześcijanina nie przed „jakimś słowem z przeszłości, ale raczej w relacji
do żywego słowa Zmartwychwstałego” (s. 50). Trzeba też pamiętać, że wzajemna
relacja między Biblią a teologią moralną jest bardzo złożona nie tylko z racji wymagań właściwej interpretacji tekstów biblijnych, ale również z racji złożoności
i niejednoznaczności samego pojęcia moralności – jak podkreśla prof. McKeever.
To niewielkie opracowanie, choć wartościowe, jest jednak dość pobieżne.
Szkoda, że w części drugiej, gdy jest mowa o fundamentalnych kwestiach moralnych, zainteresowanie alfonsjańskich moralistów znalazły tylko trzy zagadnienia,
i to potraktowane raczej skrótowo. Przedstawiciele tak ważnej uczelni katolickiej,
jaką jest Akademia Alfonsjańska, powinni odważniej prezentować podstawową
problematykę chrześcijańskiej moralności w taki sposób, jak ją odczytuje i przedstawia Kościół. Jawi się to jako tym bardziej konieczne, im częściej słychać głosy
czy opinie pozostające w sprzeczności z integralną nauką katolicką.
Wśród tych trzech wypowiedzi jedna – zapewne w duchu wierności naukowym
i zakonnym korzeniom – przypomina naukę o sumieniu św. Alfonsa Liguoriego.
R. Gallagher, wieloletni profesor teologii moralnej na Alfonsjanie, przyznaje tu,
że choć traktat o sumieniu św. Alfonsa „należy do świata całkowicie odmiennego
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od naszego”, nowe spojrzenie egzegetyczne, hermeneutyczne czy teologiczne na
tę wizję pozwala dostrzec w teologii moralnej przewodnika dla „życia moralnego
ucznia jako wolnego dziecka Bożego” (s. 80).
Na istotny aspekt metodologiczny zwrócił uwagę T. Kennedy, wzywając, by
dowartościować w teologii moralnej Tradycję jako locus theologicus. Wspominając ujęcia dawne i bardziej współczesne, akcentuje potrzebę lepszej i głębszej recepcji nauki soborowej w teologii moralnej, zwłaszcza Konstytucji dogmatycznej
Dei verbum z jej rozumieniem Tradycji i Objawienia (por. s. 86-87). Bez tego bowiem teologia moralna nie zdoła dojrzalej nazwać i wyrazić swego teologicznego
charakteru i nieusuwalnej więzi z Kościołem.
Z kolei w bardzo krótkim tekście A. Gnada postuluje, by kategorię daru uczynić zasadą działania moralnego. W istocie sam dar nie tylko jawi się jako działanie
moralne, ale winien się wręcz stać jego zasadą, gdyż je uzasadnia, do niego wzywa i nadaje mu kształt. W takim sensie dla etyki chrześcijańskiej jako etyki miłości „dar może służyć jako kryterium dyskursu teologicznomoralnego”, będąc zaś
powszechnym ludzkim doświadczeniem we wszystkich kulturach, może się stać
„podstawowym miejscem dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i dialogu
z niewierzącymi na temat zagadnień etycznych i antropologicznych” (s. 93).
Nieco obszerniej odniesiono się do kilku szczególnie ważkich i dyskutowanych zagadnień z obszaru bioetyki i jej odniesień społecznych w czterech ostatnich
artykułach recenzowanej publikacji, gdzie dominuje refleksja nad ludzką słabością i wrażliwością. Przywołując kilku współczesnych filozofów (jak P. Ricoeur,
E. Levinas, J. Habermas, Z. Bauman), G. del Missier zwraca uwagę na kruchość
i podatność na zranienie ludzkiej kondycji w kontekście bioetycznym, a zarazem
konieczność ochrony człowieka zagrożonego w swej autonomii, godności czy integralności. Z racji swej powszechności ta bezbronność człowieka ujawnia się tutaj
jako głęboko obecna w teologicznej refleksji chrześcijańskiej, a przez to zyskuje
znamię „kategorii architektonicznej na rzecz trwałej chrześcijańskiej podstawy bioetyki w otwartym dialogu ze światem” (s. 106).
Podobne rozważania prowadzi R. Gomes, widząc w autentycznej bioetyce
właściwe źródło dla ustalenia norm moralnych, chroniących godność człowieka
przed zagrożeniem ze strony najnowszych technologii (por. s. 109-118). Natomiast
M. M. Cuneo wyraża przekonanie, że w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego,
także w okresie prenatalnym, dla znalezienia godziwego wyjścia należy uwzględniać zarówno zasadę świętości, jak i jakości życia (por. s. 119-127).
W ostatnim z esejów recenzowanej publikacji V. Tirimanna, redemptorysta ze
Sri Lanki, z innego punktu widzenia szkicuje złożoność sytuacji społecznej i politycznej w swoim kraju jako kontekst wyborów moralnych, by krytycznie ocenić
stanowisko mediów zachodnich odnośnie do wieloletniego konfliktu w tym kraju
(por. s. 129-138).
Wspomniane wielkie naukowe zgromadzenie w Trydencie i debaty teologicznomoralne mają swoje znaczenie i sens, szczególnie w kontekście wyjątkowego
rozwoju ośrodków teologicznych i etycznych na różnych kontynentach i w różnych
krajach. Mimo coraz większej dostępności nowych i skutecznych narzędzi komuni-
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kacji i przekazu myśli, bezcenne jest osobiste spotkanie, rozmowa, wymiana myśli,
a nawet spór. Takie kongresy jak ten z Trydentu pozwalają nie tylko dostrzec cenny
rozwój i rozprzestrzenianie się coraz bardziej dojrzałej refleksji nad chrześcijańską
nauką moralną w skali globalnej, ale stają się też inspiracją do dalszych poszukiwań czy kontaktów między ludźmi nauki.
Można sądzić, że podobny zamiar towarzyszył redaktorom opracowania Etica
teologica nelle correnti della storia, gdy postanowili udostępnić referaty swego
środowiska szerszemu czytelnikowi. Co jest godne pochwały. Zarazem redaktorzy
ci wydają się przyjmować przekonanie niektórych współczesnych teologów moralistów katolickich, którzy w zakresie terminologii rezygnują z „teologii moralnej”
na rzecz „etyki teologicznej” (np. M. Vidal). Co nie jest potrzebne ani słuszne.
Obecna od początku refleksji nad chrześcijańskim objawieniem teologia, w tym
teologia moralna, ma prawo być zachowana i jako eklezjalna dyscyplina wiary rozwijana. Naukowy wykład chrześcijańskiej moralności nie jest bowiem wykładem
etyki w perspektywie teologicznej, ale jest i pozostanie wykładem teologii życia
i działania moralnego. Zmiana terminologii tylko pozornie jest tu mało znacząca,
w istocie bowiem kryje się za tym inne ujęcie metodologiczne i badawcze. A to
rodzi rozmaite implikacje, wcale nie drobne. Może więc warto wyrazić nadzieję, że
kolejny, trzeci kongres przedstawicieli katolickiej teologii moralnej będzie spotkaniem „teologów moralistów”, a nie „etyków teologicznych”.
Mimo pewnego niedosytu, lektura Etica teologica nelle correnti della storia
umożliwia pożyteczne doświadczenie obcowania z ważną i aktualną refleksją teologicznomoralną, której wyraz daje tutaj środowisko rzymskiej Akademii Alfonsjańskiej. Oby takich publikacji ukazywało się więcej, prowokując konieczne debaty teologiczne i etyczne w dzisiejszym świecie, który wydaje się coraz bardziej
z etyki rezygnować czy ją radykalnie subiektywizuje. Warto też, by takie publikacje
zaopatrzyć w indeks osobowy, a zwłaszcza rzeczowy, co zawsze bardzo pomaga
w zorientowaniu się w tematyce tego typu zbiorowych opracowań.

KS. STANISŁAW BAFIA

Edward Wiszowaty, Etyka policji między prawem, moralnością i skutecznością,
Oficyna Wydawnicza Lośgraf, Warszawa 2011, ss. 305.
Na omawianą rozprawę Edwarda Wiszowatego, profesora nauk teologicznych,
autora monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów o tematyce teologicznej, profesora teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, składają się: Wprowadzenie (s. 11-14); pięć rozdziałów (1. Podstawowe zagadnienia etyki ogólnej, s.
17-54; 2. Etyka policji w świetle tradycji polskich służb policyjnych i regulacji mię-
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dzynarodowych, s. 55-86; 3. Podstawowe zasady i wartości w policyjnej służbie, s.
87-141; 4. Policyjna codzienność, s. 142-182; 5. Sytuacje szczególne, s. 183-220);
Podsumowanie (w języku polskim s. 221-223; Summary, s. 224-225; Zusammenfassung, s. 225-226); Bibliografia (s. 229-258); Aneks (Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka uchwalona 10 XII 1948 na trzeciej sesji Zgromadzenia Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Paryżu; rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych 34/169 Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego; Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Okrutnego, Nieludzkiego
lub Poniżającego Traktowania albo Karania przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 XII 1984; Europejska Konwencja o Zapobieganiu
Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu przyjęta
w Strasburgu 26 XII 1987; Deklaracja o Policji, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1979 r.; Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji
przyjęty przez komitet ministrów Rady Europy 19 IX 2001; Załącznik dotyczący
Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji z 2001 r.) oraz Indeks nazwisk
(s. 295-305).
Ze spraw ogólnych wypada podkreślić przejrzysty, konsekwentny i spójny tok
myślenia Autora (od zagadnień podstawowych i ogólnych do problemów szczegółowych), zebranie obszernej bibliografii źródłowej (łącznie z Aneksem) i opracowań, co może być pomocą dla dalszych studiów związanych z problematyką dotyczącą policji. Nie wolno też przemilczeć poprawności języka, dzięki której książkę
E. Wiszowatego, o niepowątpiewalnych walorach naukowych, czyta się z satysfakcją, przyjemnością i zrozumieniem. Autor uniknął „dialektu” naukowców.
Jeśli etyka policji należy do zakresu etyk szczegółowych, a tak jest rzeczywiście, to właściwe jej zaprezentowanie musi być poprzedzone wykładem na temat
podstawowych zagadnień z zakresu etyki ogólnej. Temu został poświęcony pierwszy rozdział książki zatytułowany Podstawowe zagadnienia etyki ogólnej. Znalazło
się tam miejsce na wyjaśnienie treści następujących pojęć: etyka, moralność, prawo
(w tym prawo naturalne), działanie ludzkie (actus humanus) i działanie człowieka
(actus hominis), ocena moralna i jej uwarunkowania oraz sumienie jako norma
moralności. Wziąwszy pod uwagę ogólność tych podstawowych pojęć, należy się
liczyć z możliwością wielorakich ich interpretacji, co z kolei wymagało od Wiszowatego przyjęcia konkretnej wersji etyki ogólnej, to jest etyki uprawianej w kontekście krytycznego realizmu filozoficznego (metafizycznego).
Ten sposób myślenia i taką etykę ogólną proponuje kilkakrotnie cytowany, żyjący jeszcze, ponaddziewięćdziesięcioletni Tadeusz Ślipko. Rozważania Wiszowatego z pierwszego rozdziału Etyki policji mają – i muszą mieć – charakter wysoce
syntetyczny, co mogłoby spowodować wrażenie ich niezupełności, niekompletności czy wybiórczości. Ale wybór z mnóstwa stanowisk etyczno-filozoficznych
bynajmniej nie jest łatwy i wymaga znajomości – przynajmniej w ograniczonym
zakresie – wielu, jeśli nie wszystkich, stanowisk, i to się w zupełności udało Autorowi tego opracowania.
Etyka policji w świetle tradycji polskich służb policyjnych i regulacji międzynarodowych to tytuł drugiego rozdziału książki Etyka policji. Policja i wojsko sta-

RECENZJE I OMÓWIENIA

215

nowią bezsprzecznie ważną grupę lub grupy w zorganizowanych społeczeństwach
państwowych; posiadając określoną pozycję w strukturze państw, pozostają w ścisłych związkach z ich ustrojami politycznymi. Tak było od czasów starożytnej demokracji ateńskiej i w starożytnym Rzymie; i tak dzieje się dziś. Ta okoliczność
stawia policję w trudnej sytuacji, bowiem oczekuje się od niej – od czasów Platona
– obrony państwa przed rozkładającymi jego strukturę siłami tkwiącymi w nim samym, podobnie jak od wojska domagano się obrony państwa przed zakusami wrogów zewnętrznych. Policjant jest postawiony na straży państwa, ale równocześnie
broni obywatela. E. Wiszowaty zwrócił na to uwagę w drugim (Standardy etyczne
Policji Państwowej, s. 60-66), trzecim (Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa, s. 66-73) i czwartym paragrafie rozdziału drugiego swej rozprawy (Standardy
etyczne polskiej policji po roku 1990, s. 73-81). Odwołując się do najnowszej historii Polski, niejako „namacalnie” pokazał konsekwencje powiązania policji (milicji)
z państwem o określonym ustroju politycznym. Te paragrafy stanowią ważny przyczynek do historii policji.
Od rozdziału trzeciego: Podstawowe zasady i wartości w policyjnej służbie Wiszowaty rozpoczyna właściwy wykład etyki policji. Skoro znaleźliśmy się w demokratycznych państwach prawa, na pierwsze miejsce wysunęła się osoba, jednostka ludzka, a ściślej jej godność, której mają służyć prawo i państwo z wszystkimi
swymi instytucjami. Etyka – każda, nie tylko policji – opierać się winna na teorii
człowieka-osoby, jego dobra, które stanowi nieprzekraczalną granicę działań państwa i policji. Takie przekonanie było znane od samych początków etyki.
Starożytni Grecy jeszcze przed Sokratesem stawiali w tym względzie kilka
powiązanych ze sobą pytań: Jak żyć, by być szczęśliwym? Odpowiedź brzmiała:
Jeśli chcesz być szczęśliwym, żyj zgodnie z własną naturą. Ale ta odpowiedź zrodziła kolejne pytanie: Jaka jest ludzka natura? W takim kontekście trzeba mocno
podkreślić niemożliwość etyki niezależnej. Dopiero niezbywalna godność osoby
i teoria wartości mogą stanowić obiektywny i poznawczy fundament etyki. Tak też
Autor omawianej książki prowadzi swą myśl, może nie zawsze wyraźnie formułując wspomniane twierdzenie. To z przyjęcia określonej wizji człowieka wynikać będzie zakaz stosowania tortur. Taż sama wizja będzie stanowić legitymizację
lub podstawę odrzucenia państwowego monopolu i stosowania środków przymusu czy apolityczności policji. Podobnie godność osoby jest nadrzędna względem
prawa, a stąd wynikać będzie służebność państwa, prawa i policji względem niej.
To wszystko wypływa albo sprowadza się do obiektywnych i poznawalnych jako
prawdziwe wartości.
W czwartym rozdziale: Policyjna codzienność Wiszowaty przedstawia policjantkę i policjanta jako człowieka, jak każdy inny poddanego prawom życia
osobowo-jednostkowego i społecznego. Rozważania te mogłyby się stać po ich
dostosowaniu przewodnikiem i doradcą w odniesieniu do ludzkiej codzienności.
Autor wybrał cztery podstawowe problemy codzienności policji, to jest: obecność
kobiet w policji, relacje pomiędzy podwładnymi i przełożonymi, stres i wypalenie
zawodowe policjantek i policjantów oraz konflikty interpersonalne. To przecież te
dziedziny są „miejscem” ścierania się dobra ze złem. I tak obecność kobiet w po-
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licji przynosi niebezpieczeństwo molestowania i mobbingu seksualnego, sprawy
związane z macierzyństwem, a nadto – z powodu postaw mężczyzn – pojawiają się
problemy wiążące się z integracją mężczyzn i kobiet. Pozytywną okolicznością jest
natomiast komplementarność płci.
Drugim zagadnieniem poruszonym przez Wiszowatego jest w zasadzie sposób
kierowania strukturami w policji. Problem ten Autor sprowadził do zaprezentowania policjanta-podwładnego i policjanta-przełożonego oraz do wskazania istotnych cech stylu kierowania i zarządzania w policji (rozkazywanie, awansowanie)
z uzupełnieniem w postaci uwag o autorytecie. Ciekawą i ważną sprawę poruszoną
w tym rozdziale stanowi zagadnienie stresu i wypalenia zawodowego (s. 166-173).
Zawód policjanta znajduje się w czołówce stresogennych zawodów. Przedstawiono
więc źródła stresów: trudne interakcje pomiędzy policją a społeczeństwem, działania służbowe połączone z ryzykiem i zła organizacja pracy.
Wypalenie zawodowe natomiast jest przejawem chronicznego stresu i charakteryzuje się wyczerpaniem fizycznym i emocjonalnym, odczuciem bezradności, negatywną samowiedzą i takimże nastawieniem do pracy, życia i ludzi. Na takie wypalenie zawodowe narażeni są ludzie bez reszty zaangażowani w pracę, o wysokim
poziomie oczekiwań wobec własnej osoby, negujący granice własnych ograniczeń
oraz usuwający na margines życia osobiste potrzeby i interesy. Ofiarami wypalenia
zawodowego padają – zauważa E. Wiszowaty – osoby o wysokich kwalifikacjach,
silnej motywacji, pełnym zaangażowaniu, oddane swej pracy i poświęcające całe
swe życie na rzecz aktywności zawodowej, identyfikujące się ze swoją pracą i postrzegające sens własnego życia w swej działalności. Rozdział ten kończy się uwagami o konfliktach interpersonalnych.
W ostatnim rozdziale: Sytuacje szczególne Autor zaprezentował w czterech
paragrafach cztery problemy towarzyszące takim sytuacjom, to znaczy: etyczne
aspekty użycia broni palnej, działań operacyjno-rozpoznawczych, korupcji i kontaktu ze śmiercią.
Niewątpliwą wartością Etyki policji E. Wiszowatego jest jej pionierski – przynajmniej na polskim rynku księgarskim – charakter. W niezbyt obszernej publikacji
jasno wyłożył on skomplikowane zagadnienia. Oczywiście każdy z pięciu rozdziałów mógłby się stać odrębną monografią. Ponieważ każdy z obywateli jakiegokolwiek państwa z takich czy innych racji wchodzi w kontakt z policją, dlatego adresatami książki Wiszowatego są nie tylko policjanci zawodowi, ale właściwie całe
społeczeństwo. Skoro bowiem z policją wszyscy się stykamy, wypadałoby poznać
problemy związane z wykonywaniem tak trudnego i koniecznego dla społeczeństwa zawodu.

NOTY O AUTORACH

Konrad Józef Glombik – ur. w 1970 r., kapłan diecezji opolskiej. Dr hab., kierownik Katedry Teologii
Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Polskich, członek rady naukowej czasopisma „Teologia i Moralność” i zespołu redakcyjnego
„Przeglądu Piśmiennictwa Teologicznego”. W badaniach zajmuje się m.in. problematyką moralności małżeństwa i rodziny oraz życia społecznego, a także problemami z zakresu etyki
seksualnej i sakramentalności małżeństwa. Opublikował m.in. pozycje: Wokół osoby i myśli
Benedykta XVI (2006), Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia
małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890-1977) (2007), Carl Ulitzka (1873-1953). Duszpasterz i polityk trudnych czasów (2010).
Henryk Misztal – ur. w 1937 r., kapłan archidiecezji lubelskiej. Prof. zw. dr hab., w latach 1980-2007
kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jeden z inicjatorów i członków
założycieli powstałego w 2008 r. Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Prowadził 7
procesów polskich kandydatów na ołtarze zakończonych beatyfikacją. Sprawuje nadzór naukowy w wielu procesach kanonizacyjnych w Polsce. Ważniejsze publikacje: Polskie prawo
wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny (Lublin 1996), Prawo kanonizacyjne
według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys
historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy (Lublin-Sandomierz 1997), Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys
historii, procedura (Lublin 2003).
Andrzej A. Napiórkowski – ur. w 1962 r., paulin. Prof. dr hab., kierownik Katedry Eklezjologii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w latach 20022008 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeor
klasztoru Na Skałce. Badania naukowe prowadzi w zakresie: eklezjologii integralnej, chrystologii fundamentalnej, ekumenizmu i kwestii usprawiedliwienia, mariologii, tematyki pastoralnej i okolicznościowej. Dorobek jego obejmuje blisko 200 publikacji, wydał m.in. książkę
Reforma i rozwój Kościoła (Kraków 2012).
Sławomir Nowosad – ur. w 1960 r., kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dr hab., prof. KUL,
kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej KUL, w latach 2008-2012 prorektor
KUL, członek AVEPRO (Watykan), wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Warszawa). Prowadzi badania naukowe w zakresie: ekumenicznego kontekstu moralno-
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ści chrześcijańskiej, niekatolickich tradycji teologicznomoralnych, zwłaszcza protestanckich.
Wydał jako redaktor pozycje: Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu
osiągnięć nauki (TN KUL, Lublin 2010) oraz W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei (TN KUL, Lublin 2012).
Henryk Pietras SJ – ur. w 1954 r., jezuita. Prof. dr hab., profesor patrologii, w latach 1992-2010
dyrektor Wydawnictwa WAM, od 2010 rektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, kierownik
Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiej w „Ignatianum”, członek Komisji Filologii Klasycznej PAU i Komitetu Nauk Teologicznych PAN, kierownik zespołów badawczych wydających
serię Synodi et Collectiones Legum (z Arkadiuszem Baronem, dotąd 6 tomów). Ważniejsze
publikacje: Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków (Wydawnictwo WAM, Kraków
2007), Początki teologii Kościoła, wyd. 2 uzupełnione (Wydawnictwo WAM, Kraków 2007),
łacińsko-polskie wydanie listów św. Hieronima (z Moniką Ożóg).
Roland Prejs – ur. w 1956 r., kapucyn. Prof. dr hab., kierownik Katedry Dziejów Teologii w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania naukowe prowadzi w zakresie: dziejów Kościoła na ziemiach polskich w czasach
zaborów, archiwistyki kościelnej, dziejów polskiego piśmiennictwa teologicznego, nauk pomocniczych historii Kościoła. Opublikował m.in. książkę Zakonnicy franciszkańscy Królestwa
Polskiego po kasacie 1864 roku. Dzieje – postawy (Warszawa 2003).
Marian Rusecki – 22 III 1942-15 XII 2012, kapłan archidiecezji lubelskiej. Prof. dr hab. dr h.c.
(Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), współtwórca lubelskiej szkoły teologii
fundamentalnej, promotor ponad 40 doktoratów i ponad 150 magisteriów, członek Papieskiej
Akademii Teologicznej, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczący
Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Autor ok. 700
publikacji naukowych, m.in. Traktatu o cudzie (Lublin 2006), Traktatu o religii (Warszawa
2007), Traktatu o Objawieniu (Kraków 2007), Traktatu o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? (Lublin 2010).
Eugeniusz Sakowicz – ur. w 1958 r. Prof. zw. dr hab., profesor tytularny nauk teologicznych, kierownik Katedry Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były kierownik Sekcji Religiologii (Religioznawstwa) oraz Katedry Teologii Religii na Wydziale Teologicznym
UKSW, konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Badania naukowe prowadzi w zakresie: dialogu międzyreligijnego, wychowania w religiach świata, edukacji międzykulturowej. Opublikował ponad 300 pozycji naukowych i popularnonaukowych
oraz ponad 1 600 haseł i artykułów encyklopedycznych. Ważniejsze publikacje: Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999) (Lublin 2000),
Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty (Lublin 2012), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu – red. (Radom 2006).
Paweł Sokołowski – ur. w 1981 r. Dr, od 2011 adiunkt w Instytucie Leksykografii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych
w Polsce. Badania naukowe prowadzi w zakresie: argumentacji w teologii fundamentalnej, teologii religii, dialogu międzyreligijnego i teologii procesu. Opublikował kilkanaście artykułów

NOTY O AUTORACH

219

naukowych, popularnonaukowych i recenzji, ponad 40 haseł encyklopedycznych oraz książkę
Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa (Lublin 2011).
Zbigniew Wanat – ur. w 1961 r., kapłan diecezji toruńskiej. Dr hab., adiunkt w Zakładzie Teologii
Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zajmuje się: sakramentologią moralną, teorią i praktyką spowiedzi oraz
problematyką bioetyczną. Publikacje: Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia
XX wieku (Toruń 2012), Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny – red. (Toruń
2011), Dar życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji „Donum vitae” – red. (Toruń 2012).
Tadeusz Zadykowicz – ur. w 1968 r., kapłan archidiecezji białostockiej. Dr hab., dyrektor Instytutu
Teologii Moralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Badania naukowe prowadzi w zakresie: wzorów osobowych w chrześcijańskim życiu moralnym, moralności życia religijnego oraz jego współczesnych kontekstów, biblijnych i kulturowych przesłanek moralności. Opublikował m.in.: Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy
(Lublin 2011), Maryjność moralności chrześcijańskiej (Lublin 2009).

