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WPROWADZENIE

„Jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”1. Te słowa nowo 
wybranego papieża, wypowiedziane zaledwie trzy dni po wyborze na Stolicę 
Piotrową, zostały przez wielu obserwatorów potraktowane jako motto nowego 
pontyfikatu. Analizując wypowiedzi, decyzje i gesty nowego papieża w ciągu 
pierwszych miesięcy pontyfikatu, trzeba przyznać rację tej diagnozie. Podczas 
gdy pierwszy obszerny dokument Franciszka, jakim była encyklika o wierze 
Lumen fidei, nosił jeszcze wyraźnie ślady poprzednika, Benedykta XVI, który 
go przygotował, to wydana w końcu 2013 r. Adhortacja apostolska Evangelii 
gaudium może być określona jako dokument programowy nowego pontyfika-
tu. W dokumencie tym papież powtarza swoje pragnienie budowania Kościoła 
ubogich2 .

Zagadnienie ubóstwa i sprawiedliwego podziału dóbr było w poprzednich 
dziesięcioleciach niejednokrotnie poruszane w wypowiedziach kolejnych pa-
pieży. Szereg encyklik, począwszy od Rerum novarum Leona XIII (1891) aż 
po Caritas in veritate Benedykta XVI (2009), zawiera liczne apele i postulaty 
zmierzające do złagodzenia skutków zapóźnienia gospodarczego wielu krajów 
i zapewnienia im sprawiedliwych szans rozwoju gospodarczego i osiągnięcia 
dobrobytu, a więc ostatecznie poprawy warunków życia wielu ludzi. Przed kilku 
laty Benedykt XVI raz jeszcze wskazał w swojej encyklice społecznej na naj-
głębszą przyczynę kryzysu gospodarczego, który u kresu pierwszej dekady trze-
ciego tysiąclecia wstrząsnął podstawami światowej gospodarki. Jest nią błędna 
koncepcja antropologiczna – humanizm bez Boga; humanizm, który w swoich 
skutkach okazuje się nieludzki3 .  

Jednak mimo licznych odniesień do nauczania poprzedników, wypowiedzi 
Franciszka stanowią niewątpliwie novum w nauczaniu kościelnego Magiste-

1 Franciszek, „Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich”. Przemówienie na spotkaniu 
z dziennikarzami, 16 marca 2013, w: Papież Franciszek/Kard. Jorge Mario Bergoglio, Chciałbym 
Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków: Wydawnictwo M 2013, s . 96 . 

2 EG nr 198 .
3 CiV nr 78.
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rium. Nie chodzi w pierwszym rzędzie o odmienny styl, na wskroś duszpaster-
ski, wolny od skomplikowanych teologicznych dywagacji i naznaczony silnym 
ładunkiem emocjonalnym. Chodzi raczej o to, że Franciszek nie tylko poprzez 
swoje słowa, ale także przez inicjatywy, gesty i pierwsze pasterskie decyzje 
sprawił, że postulat opcji na rzecz ubogich nabrał nowej wyrazistości. W jego 
osobie spotykają się podstawowe linie klasycznej nauki społecznej Kościoła 
z najlepszymi osiągnięciami południowoamerykańskiej teologii wyzwolenia, 
oczyszczonej z ideologicznej otoczki, która stanowiła główną przyczynę nieuf-
ności i dystansu wobec niej ze strony Magisterium Kościoła. Przykładem może 
być Dokument z Aparecidy (2007), w którego zredagowaniu kard . Bergoglio 
uczestniczył, a który dzięki odniesieniom do niego w papieskim nauczaniu z do-
kumentu lokalnej konferencji biskupów przekształcił się w dokument programo-
wy dla całego Kościoła.  

Franciszek z jednej strony zwraca uwagę na kształt stosunków ekonomicz-
nych w świecie; ten kształt stał się jedną z najistotniejszych przyczyn powięk-
szania się obszarów biedy i niedostatku. W kilku pierwszych miesiącach swoje-
go pontyfikatu nowy papież wielokrotnie i bardzo dobitnie piętnował nie tylko 
nadużycia w zakresie gospodarki i ekonomii, ale sam system, na którym oparta 
jest obecnie ekonomia: „Nie możemy już dalej pokładać ufności w ślepych si-
łach i w niewidzialnej ręce rynku […]. Jestem daleki od proponowania nieodpo-
wiedzialnego populizmu, ale ekonomia nie może już dłużej uciekać się do środ-
ków będących nową trucizną, gdy pragnie się powiększyć dochody, redukując 
rynek pracy i powiększając w ten sposób liczbę nowych wykluczonych”4 . 

Jednak to nie systemy i struktury ponoszą moralną odpowiedzialność, ale 
ludzie z ich nastawieniem do posiadania dóbr oraz wynikającymi stąd konkret-
nymi decyzjami. I tu papież dostrzega szansę, jaką może stanowić wiarygodne 
przepowiadanie Ewangelii. Świat nie ma przyszłości bez zdolności do samo-
ograniczenia, do wyrzeczenia się chciwości i koncentracji na posiadaniu i nie-
ograniczonym produkowaniu i gromadzeniu dóbr materialnych. Nie wystarczy 
jednak samo głoszenie Ewangelii, jeżeli zabraknie wiarygodnego i czytelne-
go znaku jej prawdziwości, jakim ma być Kościół. Dlatego musi on na nowo 
uwierzyć w ewangeliczną hierarchię wartości i stać się Kościołem ubogim, by 
być wiarygodnym wobec ubogich. Franciszek nie waha się przy tym piętnować 
postaw ludzi Kościoła naznaczonych chciwością i indywidualistycznym egoi-
zmem. To właśnie przez nie struktury grzechu, będące źródłem krzywdy ubo-
gich i wypchniętych na margines, funkcjonują także w łonie Kościoła, co jest dla 
świata skandalem. Nie ma zatem prawdziwego zwrotu ku ubogim bez nowego 
głoszenia Dobrej Nowiny i otwarcia się na nią. Zanim otwarcie to stanie się zna-
kiem rozpoznawczym Kościoła, musi się dokonać na poziomie indywidualnych 
decyzji. Dlatego papież Franciszek zwraca się do każdego z osobna, „aby ci, 

4 EG nr 204 .
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którzy są niewolnikami mentalności indywidualistycznej, obojętnej i egoistycz-
nej, mogli wyzwolić się z tych niegodnych kajdan i osiągnąć styl życia i myśle-
nia bardziej ludzki, bardziej szlachetny, bardziej owocny, który nadałby godność 
ich przejściu przez tę ziemię”5 . 

Zamieszczone w niniejszym numerze teksty omawiające różne wymiary op-
cji na rzecz ubogich w kontekście nauczania Kościoła i refleksji teologicznej 
pragną być przyczynkiem do konkretyzacji papieskiego przynaglenia, które nie-
wątpliwie powinno stać się zadaniem dla całego Kościoła. 

ks . prof . dr hab . Marian Machinek MSF

5 EG nr 208 .





A R T Y K U Ł Y

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 8 (2013)

KS. STEFAN SZYMIK MSF

OBLICZA LUDZKIEGO UBÓSTWA  
W ŚWIETLE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA

Ewangelie synoptyczne zgodnie opisują treść nauczania Jezusa Chrystusa 
jako orędzie o „królowaniu” lub „panowaniu Boga” (gr. hē basileia tou theou), 
a najpełniej oddają je słowa utrwalone w drugiej Ewangelii: „Czas się wypełnił 
i zbliżyło się królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 
15; por. Mt 4, 17. 23; 10, 7; Łk 4, 43; 8, 1). W osobie Jezusa Chrystusa, w Jego 
słowach i czynach, zostało zapoczątkowane panowanie Boga. Głosząc naukę 
o bliskim królestwie Bożym, Jezus sięgnął do idei i poglądów znanych Żydom, 
ale w swoim nauczaniu nadał tej prawdzie miejsce wiodące i nadrzędne. Orędzie 
o obecnym panowaniu Boga decyduje o nowości i oryginalności wystąpienia 
Jezusa Chrystusa1 . 

Podobnie egzegeci zgodni są w tym, że Dobrą Nowinę (gr. euangelion) 
o zbawieniu Chrystus Pan kierował głównie do ludzi ubogich. Oczywiście, ak-
tualnymi adresatami Jego orędzia byli wszyscy ludzie, zaś Nauczyciel nikogo 
nie wyłączył z grona słuchaczy (zob. Mk 1, 15; Mt 5, 1-2); jednak miejsce „ubo-
gich” jako odbiorców Ewangelii było wyjątkowe. To oni byli uprzywilejowany-
mi beneficjentami czasów mesjańskich2 . 

1 Taka jest powszechna opinia egzegetów. Zob. wybrane przykłady: J. Kudasiewicz, Ewangelie 
synoptyczne dzisiaj, Warszawa: Znak 1986, s. 295-306; J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, 
Kraków: Znak 1997, s. 108-200; J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kra-
ków: „M” 2004, s . 184-194; Benedykt XVI – J . Ratzinger, Jezus z Nazaretu, Kraków: Znak 2007, 
s . 51-63; J . Kudasiewicz, H . Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do  
T. Polaka, Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2011, s . 322-367 . 

2 Dobrze ilustruje tę prawdę tytuł publikacji S. Haręzgi, Dobra nowina dla ubogich „sercem” 
ewangelizacji w świetle Iz 61, 1-3b i Łk 4, 16-21, w: Głosić Ewangelię ubogim, red . S. Haręzga, 
Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2007, s. 133-150; zob. także: R. Heiligent-
hal, Der Lebensweg Jesu von Nazareth. Eine Spurensicherung, Stuttgart-Berlin-Köln: Kohlhammer 
1994, s. 66-80. Problem adresatów orędzia Ewangelii nie jest nowy i pojawia się w publikacjach 
przedmiotowych, traktowany mniej lub bardziej obszernie. Zob. J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus 
i Ewangelie w ogniu dyskusji…, s . 342-348; K . Mielcarek, Jezus – Ewangelizator ubogich (Łk 4, 
16-30). Studium z teologii św. Łukasza, Lublin 1994, s . 164-180 .
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Zasadniczym celem artykułu jest opisanie grup społecznych, mających 
w świetle nauczania Jezusa status ludzi „ubogich” jako pierwszych adresatów 
Dobrej Nowiny. Sposobem osiągnięcia celu będzie systematyczne, biblijno-teo-
logiczne studium form ubóstwa, z jakim spotkamy się na kartach Ewangelii. Nie 
ulega wątpliwości, że ubóstwo posiada w niej wiele różnych wymiarów. 

1. UBÓSTWO MATERIALNE

Znaczenie ubóstwa materialnego jest podkreślone już na samym początku 
Ewangelii. Jezus z Nazaretu, Mesjasz i Syn Boży, przyszedł na świat w rodzi-
nie prostego cieśli i rodzi się w zwykłej stajni, gdyż nie było dla nich miejsca 
w gospodzie (Łk 2, 7). Podobnie pierwszymi odbiorcami Dobrej Nowiny o naro-
dzeniu Zbawiciela są ubodzy pasterze, żyjący na marginesie codziennych spraw 
społeczności Betlejem (Łk 2, 8-11). Myśl ta jest następnie kontynuowana w dal-
szych częściach Ewangelii, mówiących o życiu ukrytym Jezusa w nazaretań-
skim domu, a przede wszystkim opisujących publiczną działalność Nauczyciela 
(Łk 9, 58; Mt 8, 20; por. 2 Kor 8, 9)3 . 

Tekstem szczególnie dobitnie podkreślającym wyjątkowe znaczenie ubo-
gich jako adresatów i odbiorców Dobrej Nowiny jest kazanie Jezusa na równi-
nie (Łk 6, 17-49), w którym ubodzy określeni są przez Niego jako „głodujący” 
i „płaczący”. To im zostało przyobiecane królestwo Boże i jego przyszłe dary: 

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie” (Łk 6, 
20-21) . 

Podobnie w odpowiedzi danej wysłańcom Jana Chrzciciela jako ostat-
ni, szósty znak czasu zbawienia Jezus wymienił głoszenie Ewangelii ubogim: 
„ubogim jest głoszona dobra nowina. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie 
nie zwątpi” (Łk 7, 22; por. Mt 11, 5). Doniosłość wypowiedzi wynika z faktu 
zamieszczenia jej na końcu, jako puenty zamykającej odpowiedź daną Janowi 
Chrzcicielowi. Nadto mamy tutaj nawiązanie do proroctwa Izajasza, które teraz 
się spełnia w osobie Jezusa Chrystusa (Iz 61, 1-2). Ubóstwo, bieda i smutek zo-

3 Szczególne zainteresowanie ubóstwem głównie Łukasza znane jest w literaturze biblijnej 
od dawna . Zob. J. J. Degenhardt, Lukas – Evangelist der Armen. Besitz und Besitzversicht in den 
lukanischen Schriften. Eine traditions und redaktiongeschichtliche Untersuchung, Stuttgart: Verlag 
Katholisches Bibelwerk 1965; J . Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne…, s . 281-284; K . Mielcarek, 
Jezus – Ewangelizator ubogich…, s . 165-176; por . T . Söding, Der Gottessohn aus Nazareth. Das 
Menschsein Jesu im Neuen Testament, Freiburg im Breisgau: Herder 2006, s . 47-53 . 
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stały odniesione przez Jezusa do wszystkich, którzy odczuwają materialny brak 
i niedostatek (gr . ptōchoi). Właśnie takim ludziom obiecane jest królestwo Boże 
i związane z nim dobra zbawcze4 . 

W swym nauczaniu Chrystus nawiązał do orędzia Starego Testamentu na 
temat „ubogich Jahwe” (hebr . ‛ănāwîm lub ‛ănîjjîm). Społeczność żydowska do-
świadczała nierówności ekonomicznych w swojej przeszłości, jednak również 
w czasach publicznej działalności Jezusa Chrystusa nie brakowało ubogich, co 
prowadziło do napięć społecznych (zob. HenEt 94, 6-10; 97, 8-10). Nieobce 
były mieszkańcom Palestyny nawet okresy głodu5 . 

Postawę Jezusa wobec materialnego ubóstwa pokazują zachowane teksty 
ewangeliczne6. Uboga wdowa (Mk 12, 41-44), wrzucająca do skarbony świą-
tynnej „wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”, zasłużyła według Jezusa na 
najwyższą pochwałę i przyszłą nagrodę. Jest ona reprezentantem ubogich Sta-
rego i Nowego Testamentu, którzy całą ufność i nadzieję złożyli w Bogu. On ze 
swej strony troszczy się o ludzi ubogich, jest ich wspomożycielem i wybawcą 
(Ps 40, 17-18; 70, 5-6) . 

Uprzywilejowane miejsce ubogich w królestwie Bożym ilustruje także przy-
powieść Jezusa o bogaczu (plousios) i ubogim (ptōchos) – żebraku imieniem 
Łazarz (Łk 16, 19-31). W dialogu z bogaczem Bóg mówi, że źródłem zła nie 
jest posiadanie bogactw, ale niezachowanie prawa Bożego zawartego w Prawie 
i Prorokach. Prawo to regulowało stosunki między bogatymi a ubogimi i precy-
zowało obowiązki wobec ubogich. Chrystus Pan nie tylko ukazał niebezpieczeń-
stwo niewłaściwego używania dóbr ziemskich, ale mówił również o nagrodzie 
życia wiecznego dla tych, którzy nadzieję złożyli w Panu. „Wspomnij, synu, że 
za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu do-
znaje pociechy, a ty męki cierpisz” (Łk 16, 25). 

Piękną ilustracją wartości ubóstwa jest historia nieznanego młodzieńca (Mk 
10, 17-22; por. Mt 19, 16-22; Łk 18, 18-23), który zachowywał wszystkie przy-

4 Grecki przymiotnik ptōchos występuje w Nowym Testamencie 34 razy, po 5 razy w Mt i Mk 
oraz 10 razy w Łk i 4 razy w J; rzeczownik ptōcheia – 3 razy w Nowym Testamencie, a forma cza-
sownikowa ptōcheuein – tylko raz. Zob. opracowania: L. Roy, Ubodzy, w: Słownik teologii biblijnej, 
red . X. Léon-Dufour, Poznań: Pallottinum 1982, s. 998-1002; H. H. Eßer, ptōchos arm, w: Theolo-
gisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Bd. 1, hrsg. L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, 
Wuppertal4: Brockhaus 1986, s . 38-43 . 

5 R . Heiligenthal, Der Lebensweg Jesu von Nazareth…, s . 70-73 . Na temat znaczenia terminu 
„ubogi” w Piśmie Świętym istnieje bogata literatura. Zob. A. R. Sikora, Kategorie wolnych obywa-
teli Izraela, w: Życie społeczne w Biblii, red . G . Witaszek, Lublin 1997, s . 256-258; B . Matysiak, 
Terminologia Starego Testamentu na oznaczenie pojęcia ubóstwa, „Studia Warmińskie” 33 (1997),  
s . 45-49; B . Matysiak, Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu, „Studia Warmińskie” 
35 (1998), s . 227-233; A . Gieniusz, Ubóstwo w Piśmie Świętym, „Via Consecrata” 7 (2004), nr 5 (68),  
s . 9-16 .

6 Por . J . Kudasiewicz, H . Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji…, s . 344-346 . 
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kazania Boże i pragnął pełnej religijnej doskonałości7 . A jednak na wezwanie Je-
zusa, by swą majętność rozdał ubogim, odszedł zasmucony. Jezus wypowiedział 
wówczas dwie ważne sentencje na temat bogactwa: „Jak trudno jest bogatym 
wejść do królestwa Bożego” oraz „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Mk 10, 23-24 i par .)8 . Jednak 
należy pamiętać, że w nauczaniu Jezusa bogactwo i ubóstwo nie są wielkościami 
bezwzględnymi, automatycznie decydującymi o losie człowieka, jego potępie-
niu lub zbawieniu, ale posiadają one wartość względną. Decydujący jest bowiem 
sposób używania dóbr doczesnych (por. Mk 10, 25-27)9 . 

2. DUCHOWE ASPEKTY UBÓSTWA 

Sytuacja potrzeby i niedostatku nie dotyczyła wyłącznie kwestii ekonomicz-
nych czy braku dóbr materialnych. Wprost przeciwnie, już w Starym Testamen-
cie ubóstwo oznaczało obok niedostatków materialnych również ubóstwo in-
nego rodzaju. Podobnie jest w Nowym Testamencie, w którym biblijny termin 
„ubogi” posiada sens obszerniejszy od znaczenia dosłownego. 

W cytowanym już błogosławieństwie ubogich mowa jest o „płaczących” 
(Łk 6, 20-21)10. Jednakże czy ich płacz stanowił jedynie skutek głodu fizyczne-
go, czy raczej miał inne źródła? Można zapytać inaczej: Dlaczego Mateusz prze-
pracował redakcyjnie słowa Jezusa, który w Kazaniu na górze mówi o „ubogich 
w duchu” (Mt 5, 3)? Czym jest owo duchowe ubóstwo? Ubodzy w duchu to lu-
dzie świadomi swej zależności od Boga, głęboko przekonani, że ich życie zależy 
jedynie od Niego. Na pewno więc ubóstwo duchowe jawi się jako coś więcej 
aniżeli niedostatek materialny, a Jezus miał także na myśli wieloraki duchowy 
wymiar ludzkiego ubóstwa. Świadczą o tym kolejne błogosławieństwa Kazania 
na górze, z których duża część pozostaje bez związku z ubóstwem materialnym. 

7 Tradycyjnie mówi się o „bogatym młodzieńcu”, co jednak nie wynika wprost z Ewangelii św. 
Marka; według Mateusza był to „młodzieniec” (gr. neaniskos), z kolei według Łukasza zwierzchnik 
(gr . archōn) . 

8 Na temat interpretacji zob. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 3. Teilband (Mt 18-25), 
Evangelisch-katolischer Kommentar zum Neuen Testament 1, 2, Neukirchen-Vluyn 1997, s. 127-
128; A . Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28), Nowy komentarz biblijny. Nowy 
Testament 1, 2, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008, s. 271. 

9 Zob. S. Wronka, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamen-
tu, RBL 63 (2010) nr 4, s . 353-369 . 

10 Zdaniem wielu autorów Łukaszowa wersja błogosławieństw sięga samego Jezusa. Zob.  
A . Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 1-13), Nowy komentarz biblijny. Nowy Testa-
ment 1, 1, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005, s. 192; A. Paciorek, Q – Ewangelia Galilejska, 
Lublin: TN KUL 2001, s. 257-260. 
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Mówią one przykładowo o ludziach miłosiernych, czystego serca i wprowadza-
jących pokój (por. Mt 5, 3-11)11 . 

Komentując dyskutowane błogosławieństwo Mt 5, 3, T . Hergesel pisze: 
„W Ewangeliach mamy przykłady, które ilustrują pozycję społeczną i religijną 
biednych. Oczywiście byli to przede wszystkim ludzie ubodzy: wdowy, siero-
ty, kalecy zmuszani do żebrania, obłożnie chorzy, trędowaci wyrzuceni poza 
osiedla, przybysze, słudzy i niewolnicy. Jak wiemy, prawo brało ich w obronę, 
ale dotyczyła ona głównie spraw materialnych, krzywd. Ukształtowana w juda-
izmie etyka legalistyczna pozbawiła ich jednak opinii ludzi sprawiedliwych”12 .

Podobnie w mowie inauguracyjnej w Nazarecie Jezus wyjaśnił, odwołując 
się do słów proroka Izajasza, na czym polega Dobra Nowina głoszona przez 
Niego ubogim13: 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19). 

W świetle Ewangelii Jezusa ludzkie ubóstwo ma wiele różnych twarzy, nie 
tylko biedę materialną. W cytowanym fragmencie ubodzy to więźniowie, niewi-
domi i wszyscy uciśnieni, którym Jezus Chrystus głosi „rok łaski od Pana”, co 
stanowiło nawiązanie do słów Izajasza (Iz 61, 1-2) i biblijnej tradycji roku ju-
bileuszowego, w którym uciśnionych, więzionych i zniewolonych wyzwalano, 
a w życie społeczne Izraela wracały równość i sprawiedliwość14 . 

11 Według A. Troniny trzy kolejne błogosławieństwa konkretyzują błogosławieństwo ubogich 
w duchu i razem z nim stanowią jedność tematyczną (zob. Mt 5, 4-6: smucących się, cichych i prag-
nących sprawiedliwości). Zob. A. Tronina, „Ubodzy w duchu” (Mt 5, 3), w: Ku szczęściu – bez 
oszustwa, „Homo Meditans” 18, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin: TN KUL 1997, 
s . 57; T . Hergesel, Osiem błogosławieństw: istota życia chrześcijańskiego, Wrocław: Papieski Fa-
kultet Teologiczny 1999, s . 35-38 . 

12 T . Hergesel, Osiem błogosławieństw…, s . 35 . 
13 Cytowany przekład Biblii Tysiąclecia nie oddaje dobrze struktury tekstu oryginalnego, 

w którym pierwszy człon (namaszczenie Jezusa, aby ewangelizował ubogich) jest konkretyzowa-
ny następnie przez kolejne czasowniki (posłanie Jezusa, aby…). Zob. przekład tekstu i omówienie 
struktury: K . Mielcarek, Jezus – Ewangelizator ubogich…, s. 32, 70-71; podobnie S. Haręzga, Do-
bra nowina dla ubogich „sercem”…, s . 141-145 . 

14 W swojej interpretacji S. Haręzga idzie dalej i pisze: „Przywołanie jubileuszowego ideału 
wolności i braterstwa nie należy jednak zacieśniać do jakiegoś konkretnego roku, ale wiązać z pro-
rockim obwieszczaniem ciągle otwartego dla Jahwe czasu pomyślności i odwrócenia sytuacji ucisku 
i zniewolenia” (S. Haręzga, Dobra nowina dla ubogich „sercem”…, s . 137) . 



18 KS. STEFAN SZYMIK MSF 

Duchowe kategorie ubóstwa dobrze ilustruje także emblematyczna przypo-
wieść o sądzie nad narodami, włączona do mowy eschatologicznej Jezusa (Mt 
24–25). Syn Człowieczy sprawuje sąd ostateczny, a jedynym kryterium nagro-
dy lub kary wiecznej jest postawa wobec ludzi głodnych, spragnionych, przy-
byszów, nagich, chorych i w więzieniu, a więc tych, do których Jezus przede 
wszystkim kierował swoje orędzie (Mt 25, 31-46) . 

3. NISKA POZYCJA SPOŁECZNA I RELIGIJNA

Sytuacja potrzeby i braku dóbr materialnych wiązała się zazwyczaj z innymi 
niedostatkami. Już w Starym Testamencie ubóstwo materialne wynikało często 
z niskiej pozycji społecznej wyzyskiwanych obywateli Izraela, rażącej niespra-
wiedliwości społecznej lub miało inne źródła (zob. Iz 3, 14-15; 5, 12; 10, 1-2). 
Związek ubóstwa materialnego z sytuacją społeczną ludzi poświadczony jest 
wielokrotnie również w Nowym Testamencie. Zależność ubóstwa od społecznej 
pozycji człowieka dobrze rozumiał także Chrystus Jezus. 

Do ubogich i uciśnionych Starego Testamentu należały wdowy i sieroty, 
a szerzej: kobiety i dzieci, które w społeczności żydowskiej czasów Pana Jezusa 
również nie cieszyły się miejscem uprzywilejowanym (Łk 7, 12-16; 18, 1-7). 
Dobrze ilustruje to scena niedopuszczenia dzieci do Jezusa, który jednak udzielił 
im błogosławieństwa, a do Apostołów powiedział: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 
Boże” (Mk 10, 13-16; por. Łk 18, 15-17). Dzieci zajmują w nauczaniu Jezusa 
miejsce szczególne jako wzór rzeczywistej wielkości uczniów Jezusa i pierw-
szeństwa w królestwie Bożym. Naśladowcy i uczniowie Chrystusa winni być jak 
dzieci (zob. Mk 9, 33-37; Mt 18, 1-5; Łk 9, 46-48)15 . 

Istnieje jeszcze inna grupa adresatów Dobrej Nowiny, wspomniana przez 
Jezusa Chrystusa. Są nimi „mali” i „najmniejsi” (gr. mikros: Mk 9, 42; Mt 10, 
42; 18, 6; gr . elachistos: Mt 25, 40), a także „prostaczkowie” (gr. nēpioi: Mt 11, 
25; Łk 10, 21). Zostali oni przeciwstawieni mądrym i roztropnym, a więc tym, 
którzy posiadali w tamtym czasie wykształcenie religijne i na pewno – jak mnie-
mano – dostąpią zbawienia. Tymczasem według Chrystusa ich sytuacja przed-
stawiała się inaczej (por. Mt 13, 10-17). 

15 H . R . Weber, Jesus und die Kinder, Lutherisches Verlagshaus, Hamburg 1980; A . Banaszek, 
Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków (Mk 10, 
13-16; Mt 19, 13-15; Łk 18, 15-17), w: Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profe-
sora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2000, s. 48-
78; S . Szymik, Dziecko w przekazie biblijnym, „Sprawy Rodziny” 54 (2000), s. 40-62, zwł. s. 50-51.
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Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona ludziom prostym i niewykształ-
conym, a przy tym nie zawsze pobożnym, których określano także mianem 
„ludu ziemi” (hebr . ‛ām hā’ārec). Niewiedza religijna i często zła postawa mo-
ralna zagradzała tym ludziom – według ówczesnych przekonań – dostęp do 
zbawienia (zob . J 7, 49: „A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”)16 . 
Jezus natomiast rozumiał ich sytuację i okazywał im współczucie. W ten sposób 
można rozpoznać jeszcze jedną kategorię ewangelicznych ubogich: maluczkich, 
prostaczków, grzeszników. Ich życie cechowały brak i niedostatek, odrzucenie 
i religijna pogarda ze strony społeczeństwa nominalnie wybranych i dlatego 
sprawiedliwych. Sytuację takich ludzi trzeba nazwać stanem prawdziwej reli-
gijnej beznadziei17 .

Dotykamy tutaj ważnej części wystąpienia i nauczania Jezusa Chrystusa. 
Nadzieja zbawienia głoszona jest tym, którzy dotąd żyli bez nadziei i którzy 
znaczyli niewiele w ówczesnej społeczności, wypisani poza jej nawias. Dobra 
Nowina przekazywana przez Jezusa zmienia ten stan rzeczy, gdyż również oni 
należą do królestwa Bożego. Również do nich Jezus kieruje radosne „Błogosła-
wieni…” (por. Łk 6, 20; Mt 5, 3). 

4. CHOROBA I CIERPIENIE FIZYCZNE

Cuda uzdrowień czynione przez Jezusa Chrystusa były przede wszystkim 
znakami świadczącymi, że królestwo Boże nadeszło i Bóg działa. W Jezusie 
dokonało się przyjście Boga i Jezus jest gwarantem Bożego królestwa. Rów-
nocześnie jednak liczne uzdrowienia wskazują na kolejny krąg beneficjentów 
Bożego panowania w świecie. Bliskość i łączność chorych z ubogimi była wie-
lokrotnie poświadczona w Starym Testamencie; podobnie dzieje się w życiu Je-
zusa Chrystusa (zob. Łk 4, 18). Obie grupy doświadczają daru zbawienia. Jezus 
uzdrawiał chorych, a jako potwierdzenie obdarowania ich zbawieniem można 
przywołać odpowiedź, której Chrystus udzielił poselstwu wysłanemu przez Jana 
Chrzciciela (źródło Q: zob. Łk 7, 18-23; Mt 11, 2-6): 

16 Na temat bogactwa znaczeń terminu ‛ām hā’ārec zob . A . R . Sikora, Kategorie wolnych 
obywateli…, s . 258-260; zob . dalej: L . Stachowiak, Osiem błogosławieństw na tle pojęć etycznych 
mieszkańców Palestyny w epoce Chrystusa, RTK 23 (1976) z . 1, s . 53 . 

17 Odrębny problem stanowili w społeczności żydowskiej obcokrajowcy (Stary Testament) 
i poganie (Nowy Testament), którzy również nie powinni dostąpić zbawienia (por. Mk 7, 24-30; 
Dz 11, 1); zob . A . R . Sikora, Kategorie wolnych obywateli…, s . 260-263 . Ten rodzaj „religijnego 
ubóstwa” ma inny charakter i wiąże się w Biblii z kwestią powszechności zbawienia (uniwersalizm 
zbawczy) . 
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„Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzys-
kują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmart-
wychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7, 22). 

Jezus odpowiada na wątpliwości Jana Chrzciciela dotyczące Jego mesjań-
skiej godności. Najwidoczniej działalność Syna Bożego nie spełniała oczekiwań 
Jana Chrzciciela lub pozostawiała znaki zapytania. W odpowiedzi Chrystus Pan 
sięgnął do podstawowego argumentu, jakim dla Żydów był dowód z Pism (tutaj 
kombinacja tekstów: Iz 35, 5-6; 61, 1-2; por . 29, 18-19) . Uzdrawianie chorych 
i cierpiących zapowiadał Stary Testament jako znak czasu zbawienia. Jezus rea-
lizuje to, co w Starym Testamencie zostało obiecane Izraelowi18 . 

W kontekście pytania o oblicza ludzkiej biedy przywołanie choroby i bole-
ści jawi się w świetle tekstów biblijnych jako zrozumiałe i oczywiste. Niemniej 
jednak warto przypomnieć kilka wybranych przykładów z życia i działalności 
Jezusa, co pozwoli zrozumieć całościowo ludzkie cierpienie ukazane na kartach 
Biblii. Tak np. ewangeliści opowiadają o pewnej kobiecie, która od dwunastu lat 
chorowała na upływ krwi i wiele wycierpiała od lekarzy. Co więcej, cały swój 
majątek wydała na leczenie, a jednak nic jej to nie pomogło. Powrót do zdrowia 
i duchowy pokój zyskała dopiero dzięki Jezusowi Chrystusowi i swej wielkiej 
wierze (zob. Mk 5, 25-34 i par.). Podobne przesłanie płynie z historii wskrzesze-
nia młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-16). Jezus okazał litość zrozpaczonej matce (w. 
13: Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz!”), równocześnie zapewnia-
jąc jej byt materialny, gdyż jako wdowa, utraciwszy jedynego syna, pozostałaby 
bez wsparcia materialnego . 

Z kolei trąd powodował wykluczenie chorego ze społeczeństwa i prowadził 
do egzystencji na jego marginesie, natomiast powrót do zdrowia oznaczał rów-
nocześnie uwolnienie z podwójnego obszaru niedostatku: cierpienia fizycznego 
i wykluczenia społecznego (Mk 1, 40-44; por. Łk 5, 12-14; 17, 12-14). Jednak 
najpiękniej sytuację braku z powodu cierpienia wyraża scena uzdrowienia czło-
wieka, który miał uschłą rękę. Jezus pyta zebranych w synagodze: „Co wolno 
w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” (Mk 3, 
1-6 i par .). Cierpiący człowiek to beneficjent dobroci Jezusa, ale równocześnie 
świadek zatwardziałości ludzkich serc. Taka będzie również misja uczniów Je-
zusa Chrystusa – uzdrawiać chorych (zob. Łk 10, 8-9).

18 Nie ma potrzeby omawiania tutaj doniosłości czynionych przez Jezusa uzdrowień dla gło-
szonego przez Niego orędzia i uwiarygodnienia Jego mesjańskiej godności. Ich teologiczną wartość 
ujawnia każda, nawet pobieżna analiza egzegetyczna konkretnych tekstów; wystarczy sięgnąć do 
cytowanej wyżej literatury biblijnej: J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne…, s . 104-122; R . Hei-
ligenthal, Der Lebensweg Jesu von Nazareth…, s . 60-66; J . Gnilka, Jezus z Nazaretu…, s . 146-172; 
J . Kudasiewicz, H . Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji…, s . 203-224; zob . opracowania 
monograficzne: T. Hergesel, Jezus Cudotwórca, „Attende Lectioni” 14, Katowice: Księgarnia św. 
Jacka 1987; M . Wojciechowski, Cuda Jezusa, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2010. 
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Dzięki późniejszej męce i śmierci krzyżowej Chrystus Pan sam dołączy do 
społeczności ludzi cierpiących; stanie się ich przewodnikiem i wzorem do naśla-
dowania, a jednocześnie znakiem nadziei. 

5. GRZECH I NIEPRAWOŚĆ 

Za jedną z ważnych postaci niedostatku należy uznać także stan grzechu, 
który w świetle Ewangelii stanowi rodzaj ubóstwa duchowego19 . Przekaz biblij-
ny jest jednoznaczny. Jezus Chrystus kierował swoje przesłanie do grzeszników, 
do pogardzanych i wyrzuconych poza nawias społeczności Narodu Wybranego, 
gdyż nie spełniali oni wymogów Prawa. Jezus zwracał się do celników i grzesz-
ników (Mk 2, 15; Mt 11, 19), do celników i nierządnic (Mt 21, 32) lub zwyczajnie 
do grzeszników (Mk 2, 17; Łk 7, 37. 39; 15, 2; 19, 7). Pod pojęciem „grzeszni-
cy” (gr . hamartaloi) należy rozumieć osoby przekraczające Prawo i przykazania 
Boże, a także tych, którzy wykonywali zawody w tamtym czasie pogardzane, 
jak: celnicy, lichwiarze, pasterze (por. Łk 18, 11). Pogardę okazywali im przede 
wszystkim faryzeusze i – ogólniej – przeciwnicy Jezusa20 . 

Dobra Nowina, głoszona przez Chrystusa Jezusa grzesznikom, wskazywała 
na ich przynależność do królestwa Bożego, przy czym dobra zbawcze zostały 
przedstawione w orędziu Syna Bożego bardzo konkretnie. Ilustrują to przypo-
wieści, np. o darowaniu długów (Łk 7, 36-49) czy przebaczeniu win (por. Łk 
15, 1-32). Wątek odpuszczenia grzechów pojawia się w orędziu Jezusa dużo 
częściej (zob. Mk 2, 1-12; Mt 18, 21-35; Łk 18, 9-14). 

Przynależność grzeszników do królestwa Bożego polegała również na 
wspólnocie stołu z Jezusem. Mówiono o Nim: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel 
celników i grzeszników” (Mt 11, 19; Łk 7, 34). Była to reakcja przeciwników Je-
zusa na fakt, że zasiadał On do stołu z ubogimi: celnikami i grzesznikami, a więc 

19 T . Hergesel, Jezus…, s. 36: „Ubodzy, którym pierwsze błogosławieństwo przyrzeka nagrodę, 
to nie tylko ludzie w nędzy materialnej, lecz także napiętnowani jako grzesznicy przez rzekomo 
sprawiedliwych” .

20 Najbardziej znienawidzeni byli przez faryzeuszów celnicy, typ wszelkich grzeszników. Cel-
nicy (gr . telōnēs), kupując lub dzierżawiąc prawo do ściągania cła i podatków, wykorzystywali 
następnie stanowisko dla osiągnięcia maksymalnych zysków; sądzono, że nie mogą oni spełnić 
warunków pokuty za grzechy – zadośćuczynić za nieuczciwe zyski (zawyżanie podatków); stale 
byli też kultycznie nieczyści. Celnicy nie mogli objąć zaszczytnego stanowiska i świadczyć w są-
dzie. Jeśli celnikiem zostawał jeden z faryzeuszy, musiał odejść z ich grona. Zob. F. Herrenbrück, 
Jesus und die Zöllner. Historische und neutestamentlich-exegetische Untersuchungen, Tübingen: 
Mohr Siebeck 1990, zwł. s. 290-298; M. Ernst, Zoll/Zöllner, w: Herders Neues Bibellexikon, hrsg . 
F . Kogler, Freiburg-Basel-Wien: Herder Verlag GmbH 2008, s . 825-826 . 



22 KS. STEFAN SZYMIK MSF 

z tymi, którzy według Jego słów mają się źle (zob. Mk 2, 16-17; Mt 9, 10-13; 
Łk 5, 27-32; 15, 2; 19, 2-10). Trzeba przy tym pamiętać, że w rozumieniu czło-
wieka Bliskiego Wschodu wspólnota stołu oznaczała wspólnotę życia, przyjaźń, 
cześć i wzajemny szacunek, zaufanie itd. Tym samym Nauczyciel prezentował 
zachowania, które zadziwiały i szokowały współczesnych, które jednak dobrze 
ilustrowały Jego zbawczy zamysł. Dla oponentów Jezus miał krótką odpowiedź: 
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem 
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17; por. Mt 9, 12; Łk 5, 31). 
Można wskazać także na inne wyjątkowe gesty Jezusa, jak powołanie celnika 
Mateusza na Apostoła (Mt 9, 9) czy obecność na uczcie w domu celnika Zache-
usza (Łk 19, 8-10). 

6. ZNIEWOLENIE DUCHEM NIECZYSTYM 

Formą ludzkiego ubóstwa jest również doświadczenie zniewolenia ducho-
wego, które w Ewangeliach przedstawione zostało jako opętanie przez duchy 
nieczyste. O tej rzeczywistości mówił Jezus w odpowiedzi na kierowane prze-
ciw Niemu zarzuty: „Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to 
istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Mt 12, 28; por. Łk 11, 20)21 . 

Opisy egzorcyzmów należą do ipsissima facta Jesu. Ewangeliści opowiada-
ją o opętanym w synagodze w Kafarnaum, z którego Jezus wyrzucił ducha nie-
czystego (Mk 1, 23-27 i par.), następnie o uwolnieniu od złego ducha opętanego 
z Gerazy (Mk 5, 1-17 i par .) i podobnie córeczki Syrofenicjanki (Mk 7, 24-30 
i par.). Teksty te mówią niewiele o samej naturze opętania, za wyjątkiem opisu 
uzdrowienia głuchoniemego od urodzenia (Mk 9, 17-27). W literaturze żydow-
skiej tamtego czasu można znaleźć analogie do tego rodzaju działalności Jezusa, 
zwłaszcza w Qumran, gdzie odmawiano cztery pieśni Dawidowe przeciw demo-
nom (zob. 11Q5 kol. 27, 9-10), a złego ducha (Beliala) wypędzano, wzywając 
świętego imienia Jahwe (11Q11 kol. 5, 4-13). Natomiast Jezus Chrystus wyrzu-
cał duchy nieczyste, działając we własnym imieniu (Mk 1, 25; 5, 8; 9, 25)22 . 

Omawiając ewangeliczne opisy uwolnień od ducha nieczystego, trzeba mieć 
na uwadze fakt, że w czasach Jezusa istnienie demonów uważano za coś oczywi-

21 Zob. J. Flis, Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu, Lub-
lin: Wydawnictwo KUL 1990; J . Flis, Królestwo Boże w świetle egzorcyzmów Jezusa, w: Ewangelia 
o królestwie, „Scripturae Lumen” 1, red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda, Tarnów: Biblos 2009, 
s . 215-245 . 

22 E . Puech, Manuskrypty znad Morza Martwego a Nowy Testament. Nowy Mojżesz, czyli o kil-
ku praktykach Prawa, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, „Analecta Biblica 
Lublinensia” 2, red . H . Drawnel, A . Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s . 213-214 . 
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stego, a ludzie odczuwali przed nimi wielki lęk. Co więcej, panowało wyjątko-
wo mocne poczucie realności złych sił, o których Jezus wspominał kilkakrotnie 
w swoim nauczaniu (Mk 3, 11; Łk 6, 18; Mt 12, 43 i Łk 11, 24). Obecność złych 
duchów Nauczyciel łączył z działalnością szatana, a głosząc zbawienie, oznaj-
miał jednocześnie początek klęski demona (Mk 1, 24; Łk 11, 20; por. Mt 12, 28). 
W czasach mesjańskich ów fałszywy władca miał zostać ostatecznie pokonany 
(TestMojż 10, 1)23 . 

Wypędzanie przez Jezusa Chrystusa duchów nieczystych stanowiło widzial-
ną antycypację ostatecznej klęski szatana i pozbawienia go mocy. Jezusowe 
zwycięstwo nad dziełem zniszczenia uobecniało panowanie Boga i nadejście 
Bożego królestwa. Z polecenia Jezusa Chrystusa również uczniowie realizują 
misję wypędzania duchów nieczystych. Zostali oni posłani, by głosić panowanie 
Boga i Jego zwycięstwo nad mocami zła (Mk 3, 14). Odtąd władza sprawowania 
egzorcyzmów stanowi stały element ich mandatu misyjnego i późniejszej prak-
tyki Kościoła (Mk 6, 7; Mt 10, 1. 8; Łk 10, 15)24 .

* * *

Przezwyciężenie wszelkiego rodzaju niedostatku, ubóstwa i głodu, także 
bólu, cierpienia czy grzechu jest w Ewangeliach kanonicznych świadectwem 
już obecnego zbawienia człowieka. Jezus Chrystus wypełnia zapowiedzi Stare-
go Testamentu i obwieszcza obecność królestwa Bożego i tego wszystkiego, co 
z tym królestwem się łączy. Co ciekawe, zbawienia nie zapewnia Jezus Chrystus 
tym, którzy dzięki własnemu wysiłkowi starają się je zdobyć. Zbawienia nie 
obiecuje również bogaczom i możnym tego świata. Natomiast obietnice Jezusa 
skierowane są przede wszystkim do ludzi ubogich materialnie, społecznie i du-
chowo. W tej niezwyczajnej postawie Chrystusa Pana objawiła się całkowita 
suwerenność i wolność Boga wobec świata i człowieka. Jezus Chrystus uka-
zał bezgraniczne i niczym nieobwarowane miłosierdzie Boga wobec człowieka. 
Największą nadzieję przyniósł Chrystus Jezus tym, którzy nie mieli żadnej na-
dziei: wszystkim żyjącym w beznadziei. Nagroda, która stanie się ich udziałem, 
przekracza wszelkie dobra tego świata (Mt 13, 44-46). Dla biednych i ubogich, 

23 „A wtedy jego królestwo ukaże się w całym stworzeniu; i wtedy diabła (diabolus) spotka ko-
niec, i smutek zniknie wraz z nim” (TestMojż 10,1; tłum. M. Parchem). Zob. Pisma apokaliptyczne 
i testamenty, „Apokryfy Starego Testamentu” 2, red . M . Parchem, Kraków-Mogilany: The Enigma 
Press 2010, s . 333 . 

24 Na temat egzorcyzmów w Biblii zob. J. Czerski, Egzorcyzmy w Piśmie Świętym, w: Egzorcy-
zmy w tradycji i życiu Kościoła, red. A. Żądło, Katowice 2007, s. 11-20; P. Kasiłowski, O demonach 
i egzorcyzmach w Biblii, „Przegląd Powszechny” 127 (2010), nr 3, s. 19-30; nadto opracowania 
ogólne: A . Posacki, Egzorcyzmy, opętanie, demony, Radom 2005; B. Pawlaczyk, M. Zakrzewska, 
Biblia a medycyna, Wstęp S. Gądecki, Poznań 2007. 
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cierpiących i zniewolonych, poniżonych i grzeszników dobroć Boga oznacza 
radość na ziemi i dostęp do dóbr życia wiecznego. 

The Faces of Human Poverty in the Light of the Gospel of Jesus Christ 
 

Summary

The paper is a biblical-theological study that attempts to describe social groups 
which can be regarded as the poor in the light of teaching of Jesus . The study is based 
on the following biblical texts: Mk 1:15; cf . Mt 4:17; Lu 4:43, then Lk 4:18-19, Lk 
6:20 and Mt 5:3 and several others. The poor of the Gospels are the first recipients 
of the kingdom of God. According to the author the evangelical poor have many 
different faces and also poverty has many dimensions. The first of all is the material 
lack and need . There are many other categories of poor people, for example those 
excluded from their social and religious position: widows and children, the little ones, 
am ha’aretz . Another category of the poor are the sick and suffering, sinners and the 
outlawed, men with an unclean spirit . All those people were the recipients and bene-
ficiaries of the kingdom of God to come.

Facetten der menschlichen Armut im Licht des Evangeliums Jesu Christi 
 

Zusammenfassung

Der Artikel hat den Charakter eines biblisch-theologischen Studiums und stellt ei-
nen Versuch der Beschreibung jener Gesellschaftsschichten, die in der Verkündigung 
Jesu den Status der Armen haben . Die Grundlage bilden dabei folgende biblische Tex-
te: Mk 1, 15 (vgl. Mt 4, 17); Lk 4, 43, desweiteren Lk 4, 18-19 und Lk 6, 20 sowie Mt 
5, 3, wie auch zahlreiche andere Texte. Die Armen des Evangeliums sind die ersten 
Adressaten der Frohbotschaft. Nach der Meinung des Autors besteht kein Zweifel, 
dass die Armut im Evangelium viele Facetten hat. An erster Stelle geht es um die 
materielle Armut, aber gleich danach um die vielschichtige spirituelle Armut. Es muss 
der niedrige gesellschaftliche und religiöse Status vieler Hörer der Frohbotschaft be-
tont werden, die nach den damaligen Vorstellungen aus dem Königtum Gottes aus-
geschlossen waren: Witwen und Waisen, einfache Menschen, das sog. „Landvolk“ 
(am ha‘aretz). Die Aufmerksamkeit verdienen auch kranke und leidende Menschen, 
Sünder und geistig Unfreie. Diese Gruppen werden zu Nutznießern des kommenden 
Gottesherrschaft . 

Słowa kluczowe:  Ewangelia, królestwo Boże, odbiorcy, biedni, ubóstwo.

Keywords :  Gospel, the kingdom of God, recipients, the poor, poverty. 

Schlüsse lwor te :  Evangelium, Gottesherrschaft, Empfänger, Arme, Armut.
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UBÓSTWO W DOBIE GLOBALIZACJI  
W PERSPEKTYWIE NAUCZANIA SPOŁECZNEGO BENEDYKTA XVI  

ORAZ NAUK SPOŁECZNYCH

Dla wielu komentatorów życia społecznego globalizacja oznacza przede 
wszystkim ekspansję systemów finansowych i ekonomicznych. Gospodarczy 
wymiar procesów globalizacji, obok rozwoju technologiczno-komunikacyjne-
go, stanowi również jeden z głównych przedmiotów analiz w naukach społecz-
nych. W dobie światowego kryzysu gospodarczego z końca pierwszej dekady 
XXI wieku kwestia globalizacji stała się przedmiotem społecznego nauczania 
Benedykta XVI . W encyklice Caritas in veritate (2009) papież odnosi się przede 
wszystkim właśnie do ekonomicznego wymiaru globalizacji. Podejmuje przy 
tym refleksję nad nierównościami w dystrybucji dochodów i zakresem struktu-
ralnego ubóstwa. Zakres tej diagnozy stanowi przedmiot naszej analizy.

Zadaniem badawczym, postawionym w niniejszym artykule, nie jest jed-
nak jedynie eksplikacja papieskiego nauczania. Na przykładzie refleksji nad 
problemem ubóstwa rozważymy kwestię metodologiczną, dotyczącą swoistego 
sprzężenia interdyscyplinarnego pomiędzy nauczaniem społecznym Kościoła 
a socjologią. Co prawda, zagadnienie to podejmuje już Paweł Prüfer w swojej 
pogłębionej komparystycznej i metateoretycznej analizie zbieżności oraz od-
mienności między katolicką nauką społeczną a socjologią1 . Praca ta ujmuje jed-
nak katolicką naukę społeczną jako jednolitą dyscyplinę o profilu teologicznym2, 
bez szerszego odniesienia do jej wewnętrznego zróżnicowania metodologiczne-
go. W książce Prüfera pominięto szerszą dyskusję na temat metateoretycznej 
odrębności pomiędzy nauczaniem społecznym Kościoła a katolicką nauką spo-
łeczną. Wskazane rozróżnienie pomoże nam w identyfikacji metodologicznego 
samorozumienia katolickiej nauki społecznej jako analizy intradyscyplinarnej 
czy pluridyscyplinarnej .

1 Por. P. Prüfer, Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie, Zielo-
na Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, s. 145-228.

2 Prüfer konsekwentnie rozumie katolicką naukę społeczną jako „naukę autonomiczną o pro-
filu teologicznym” i w tej perspektywie teoretycznej bada jej sprzężenie z socjologią. P. Prüfer, 
Katolicka nauka…, s . 103 .
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1. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ I PODZIAŁY ŚWIATA  
W NAUCZANIU PAPIESKIM PRZED BENEDYKTEM XVI

W społecznym nauczaniu papieży perspektywa globalna pojawia się już po 
II wojnie światowej. Pius XII w swoich przemówieniach apeluje o mobilizację 
światowej współpracy na rzecz pokoju. Do tematu pokoju nawiązuje Jan XXIII,  
który wskazuje na konieczność współpracy międzypaństwowej i ponadnarodo-
wej3 na rzecz powszechnej (ogólnoświatowej) „rodziny ludzkiej”4, której człon-
kowie żyją w coraz ściślejszej i szerszej współzależności5 . W zakresie gospo-
darki i polityki należy, zdaniem Jana XXIII, ustanowić „powszechną władzę 
publiczną”6, której zadaniem byłaby praca na rzecz powszechnego (ogólnoświa-
towego) dobra wspólnego . 

Potrzebę koordynacji polityki na poziomie ogólnoświatowym potwierdza 
Sobór Watykański II: „W dzisiejszych czasach narastają bardzo węzły ścisłej 
zależności między wszystkimi obywatelami i narodami globu ziemskiego. A za-
tem, żeby odpowiednio poszukiwano powszechnego dobra wspólnego i skutecz-
nie je osiągano, okazuje się rzeczą konieczną ustanowienie przez samą wspól-
notę narodów takiego porządku, który by odpowiadał dzisiejszym zadaniom, 
zwłaszcza w odniesieniu do licznych krajów, aż do obecnej chwili cierpiących 
nieznośny niedostatek”7. W kolejnych latach Paweł VI identyfikuje nierówno-
mierny rozwój ekonomiczny i wzrost podziału pomiędzy bogatymi krajami roz-
winiętymi gospodarczo a ubogimi społecznościami krajów rozwijających się, 
co przybiera formę „nowego kolonializmu”8. Papież wskazuje na potrzebę re-
dystrybucji dochodów i zasobów9, która może stanowić remedium dla problemu 
społecznego określanego w języku socjologii jako deprywacja bezwzględna10 . 
Jan Paweł II kontynuuje wątek dotyczący międzynarodowych i światowych za-
leżności gospodarczych oraz podkreśla rosnący podział świata na dwie geopoli-
tyczne półkule11. Mimo wyraźnych różnic społeczno-gospodarczych – w języku 
socjologii koresponduje to ze stratyfikacją społeczną – pomiędzy krajami wzra-

3 MM 200-202 .
4 PT 145 .
5 MM 59 .
6 PT 139 .
7 KDK 84. Inny Soborowy dokument stwierdza, iż rośnie przekonanie o światowej solidarno-

ści wszystkich krajów: „Wśród znaków naszych czasów na szczególne podkreślenie zasługuje owo 
nieodwracalnie wzrastające poczucie solidarności wszystkich narodów”. AA 14.

8 PP 52 .
9 PP 51 nn .
10 PP 45-47 .
11 „Pierwszym stwierdzeniem negatywnym, jakie trzeba uczynić, jest utrzymywanie się, a czę-

sto powiększanie, przedziału pomiędzy obszarem tak zwanej rozwiniętej Północy a obszarem Połu-
dnia, będącego na drodze rozwoju […]. Obfitości dóbr i dostępnych usług w niektórych częściach 
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sta „współzależność” zarówno na poziomie regionalnym, jak i światowym12 . 
W perspektywie globalizacji Jan Paweł II zaleca „krajom uboższym” włączenie 
się w system wzajemnych powiązań gospodarczych na poziomie międzynaro-
dowym, ponieważ przynosi to, w dużej mierze, likwidację ubóstwa i rozwój13 .

Sam termin „globalizacja” pojawia się w papieskim przesłaniu społecznym 
w końcowych latach pontyfikatu Jana Pawła II. W orędziu na Światowy Dzień 
Pokoju w 1998 roku apeluje on, aby „globalizacja dokonywała się w klimacie 
solidarności i by nie prowadziła do marginalizacji”14 . W adhortacji Ecclesia 
in America (1999) papież odnosi się do wymiaru ekonomicznego i diagnozu-
je ambiwalencję globalizacji. „Jesteśmy w rzeczywistości – pisze Jan Paweł II  
– świadkami globalizacji ekonomicznej, której towarzyszą pewne następstwa 
pozytywne, takie, jak wzrost wydajności, i która wraz z rozwojem relacji pomię-
dzy różnymi krajami w domenie ekonomicznej może umacniać proces jedności 
ludów i polepszyć służenie rodzinie ludzkiej. Jeśli jednak globalizacja rządzi się 
wyłącznie prawami rynku, stosowanymi zgodnie z interesami najsilniejszych, 
następstwa tego mogą być tylko negatywne. Należą do nich, na przykład, przy-
pisywanie ekonomii wartości absolutnej, bezrobocie, zmniejszenie i deteriora-
cja niektórych usług publicznych, zniszczenie środowiska i przyrody, narastanie 
różnic dzielących bogatych i biednych, niesprawiedliwa konkurencja, która ubo-
gie narody stawia w sytuacji coraz wyraźniejszej niższości. Mimo iż Kościół do-
cenia wartości globalizacji, z niepokojem obserwuje jej aspekty negatywne”15 . 

Na czołowe miejsce wśród zidentyfikowanych problemów, generowanych 
przez globalizację, wysuwa się narastający podział na bogatych i biednych. Taka 
diagnoza sytuacji społecznej powinna inspirować wspólnoty katolików do prak-
tycznego zaangażowania. Zadaniem Kościoła jest więc „nie tylko popieranie 
coraz większej jedności między narodami i przyczynianie się tym samym do 
tworzenia autentycznej globalnej kultury solidarności”, ale także zredukowa-
nie „negatywnych skutków globalizacji, takich, jak dominacja silniejszych nad 

świata, przede wszystkim w rozwiniętej Północy, odpowiada na Południu niedopuszczalne zacofa-
nie, a właśnie w tej strefie geopolitycznej żyje większa część rodzaju ludzkiego”. SRS 14.

12 SRS 17 .
13 „Jeszcze niedawno głoszono tezę, że kraje uboższe, aby się rozwijać, muszą się odizolować 

od rynków światowych i zaufać jedynie własnym siłom. Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że 
kraje, które wybrały izolację, zatrzymały się lub cofnęły w rozwoju, natomiast posunęły się naprzód 
te, które umiały się włączyć w ogólny system wzajemnych powiązań gospodarczych na poziomie 
międzynarodowym”. CA 33. 

14 Cytat za: A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossoline-
um 2005, s . 129 .

15 EA 20. Przytaczam papieską wypowiedź na temat globalizacji in extenso, ponieważ spo-
łeczne przesłanie zawarte w adhortacji z 1999 roku rzadko znajduje odzwierciedlenie w literaturze 
z zakresu katolickiej nauki społecznej. Nawet papież Benedykt XVI w swoich encyklikach społecz-
nych wydaje się zapominać o podjęciu tematu globalizacji w papieskim nauczaniu jeszcze przed 
końcem XX wieku.
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słabszymi, szczególnie w dziedzinie gospodarczej, i utrata wartości kultur miej-
scowych na rzecz źle rozumianego ujednolicenia”16. W imię budowania ogól-
noświatowej kultury solidarności należy wszelkimi godziwymi moralnie środ-
kami dążyć do zniesienia strukturalnych podziałów, pogłębiających przepaść 
pomiędzy bogatą Północą i ubogim Południem. Pomimo zagrożeń, jakie niesie 
proces globalizacji, Jan Paweł II dystansował się od jednoznacznie krytycznej 
oceny. Wskazywał, że „globalizacja nie jest a priori dobra ani zła. Będzie taka, 
jaką uczynią ją ludzie. Żaden system nie jest celem samym w sobie, należy za-
tem konsekwentnie głosić, że globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć 
człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru wspólnemu”17. W dużej mierze 
procesy globalizacji były utożsamiane przez papieża z rozwojem technologii 
i komunikacji, czyli jako złożone zjawisko charakteryzujące się „postępują-
cym zanikiem przeszkód utrudniających przemieszczanie się ludzi, kapitału 
i towarów”18 . Ekonomiczne i technologiczne rozumienie procesów globalizacji 
podtrzymała także Papieska Rada „Iustitia et Pax”19 . 

2. BENEDYKT XVI – GLOBALIZACJA A UBÓSTWO

Benedykt XVI, którego pontyfikat przypadał na czas światowego kryzysu fi-
nansowego (2007-2008) i globalnej recesji (2008-2012)20, odniósł się w sposób 
bardziej systematyczny do procesów globalizacji. Głównym wymiarem globa-
lizacji jest dla papieża ekonomia i gospodarka21, a w związku z tym pojawia się 
diagnoza dotycząca ubóstwa i nierówności ekonomicznych.

16 EA 55 .
17 PANS.
18 PANS.
19 „Nasze czasy charakteryzują się złożonym zjawiskiem globalizacji ekonomiczno-finanso-

wej, czyli procesem rosnącej integracji ekonomii różnych krajów na płaszczyźnie wymiany dóbr 
i usług oraz transakcji finansowych, w którym coraz większa ilość operatorów przyjmuje kierunek 
globalny w swoich decyzjach podejmowanych ze względu na możliwości rozwoju i zysków. Nowy 
horyzont społeczeństwa globalnego stanowią nie tylko więzy ekonomiczne i finansowe pomiędzy 
podmiotami działającymi w różnych krajach, które zresztą zawsze istniały, lecz także system sto-
sunków, rozwijający się z niespotykaną dotąd intensywnością. Coraz bardziej centralna i znacząca 
rola rynków finansowych, których rozmiary, w wyniku liberalizacji wymiany kapitałów, szybko po-
większyły się do tego stopnia, iż umożliwiły podmiotom przemieszczanie «w czasie rzeczywistym» 
wielkich kapitałów z jednego krańca świata na drugi”. KNSK 361.

20 Por . I . Pezzuto, Predictable and Avoidable: Repairing Economic Dislocation and 
Preventing the Recurrence of Crisis, London-Burlington: Gower 2013, s . 15-68 .

21 Por. DCE 27.
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Papież rozumie globalizację jako mocno ekonomicznie nacechowane zjawi-
sko społeczne22, a nie jako zaplanowany system czy zasadę ustrojową23. „Zasad-
niczą nowością – podkreśla Benedykt XVI – okazała się eksplozja wzajemnej 
zależności planetarnej, znanej już powszechnie jako globalizacja. Paweł VI po 
części ją przewidział, ale czas i gwałtowność, z jaką się rozwinęła, są zaska-
kujące. Proces ten, który zrodził się w krajach ekonomicznie rozwiniętych, ze 
swej natury objął wszystkie gospodarki. Stał się on głównym motorem wyjścia 
z zacofania w rozwoju całych regionów i stanowi ze swej natury wielką szansę. 
Jednakże bez kierownictwa miłości w prawdzie ten planetarny rozmach może 
przyczynić się do powstania ryzyka nieznanych dotąd szkód i nowych podzia-
łów w rodzinie ludzkiej”24. Ekonomiczna globalizacja została zapoczątkowa-
na w krajach rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie. Można zaryzykować 
twierdzenie, że Benedykt XVI uznaje bogatą globalną Północ za siłę napędową 
i rdzeń (jądro) globalizacji. Jednocześnie to właśnie rozwinięte gospodarki Pół-
nocy oraz jej majętni mieszkańcy są głównymi beneficjentami rozszerzającej się 
„zależności planetarnej”. W tym kontekście proces globalizacji przybiera postać 
ekspansji bogatych społeczności, czerpiących korzyści ze swoistego gospodar-
czego podboju ubogiej części świata25 . W wielu przypadkach globalizacja eko-
nomiczna poszerza zakres ubóstwa w społeczeństwach biednych. Prowadzi do 
jeszcze głębszego rozwarstwienia pomiędzy narodami, a zarazem do wzrostu 
nierówności. Jednak nastawienie wyłącznie na zysk, jak twierdzi papież, lub 
narzucenie ściśle ekonomicznych zasad, które miałyby kierować wszystkimi 
wymiarami życia społecznego, niesie w sobie zagrożenie etyczne, a w konse-
kwencji także spadek wydajności gospodarczej i paradoksalnie ryzyko pogłę-
bienia ubóstwa26 .

Z drugiej strony Benedykt XVI docenia pozytywne skutki globalizacji eko-
nomicznej. Przywołana w encyklice wzajemna zależność powinna być rozu-
miana jako poszerzenie dostępu do rynków. Ubogie kraje i społeczności, o ile 
zdołały choć w części przystąpić do rynków wymiany towarów i usług, zyskały 
możliwość rozwoju („wyjścia z zacofania”). Dostęp do rynków spowodował 
rozwój gospodarczy i likwidację ubóstwa w wielu regionach świata27 . W wie-

22 Szerzej na ten temat: M . Lisak, Benedykta XVI rozumienie globalizacji a chrześcijaństwo 
w wymiarze globalnym, w: Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, red. T. Gałuszka, 
Poznań: W drodze 2010, s. 195-206.

23 Por. DCE 27.
24 CV 33.
25 Benedykt XVI pisze nawet o nowych formach kolonializmu. Por. CV 33.
26 „Nastawienie wyłącznie na zysk, gdy jest on osiągany nagannymi sposobami, a jego osta-

tecznym celem nie jest dobro wspólne, rodzi ryzyko zniszczenia bogactwa i spowodowania ubó-
stwa”. CV 21.

27 „Podczas gdy niektóre obszary planety, od długiego czasu dotknięte ubóstwem, doświadczy-
ły znaczących zmian w postaci rozwoju ekonomicznego i uczestnictwa w produkcji światowej, inne 
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lu krajach rozwiniętych globalizacja przyniosła wzrost bogactwa, często wzrost 
nadmiernie ekstensywny, oderwany od procesu zrównoważonego rozwoju. „Po-
większa się bogactwo światowe w skali globalnej, ale wzrastają nierówności. 
W krajach bogatych ubożeją nowe warstwy społeczne i powstają nowe formy 
ubóstwa. Na obszarach uboższych niektóre grupy korzystają ze swego rodzaju 
rozrzutnego i konsumpcyjnego nadrozwoju, który w sposób niedopuszczalny 
kontrastuje z utrzymującymi się sytuacjami odbierającymi człowiekowi god-
ność ludzką. Nadal trwa «skandal niewiarygodnych nierówności»”28 – o czym 
pisał już Paweł VI w Populorum progressio29 .

Ogólnie można uznać, że diagnoza spraw społecznych jest u Benedykta XVI 
zbilansowana. Papież docenia sukces ekonomiczny w niektórych zacofanych re-
gionach. Jednocześnie przestrzega przed rozmachem, który bez adekwatnej kon-
troli czy polityki może doprowadzić do eskalacji ryzyka zaburzenia spójności 
społecznej, opartego głównie na wzrastających nierównościach ekonomicznych. 
„Ze względu na godność osoby i wymogi sprawiedliwości decyzje ekonomicz-
ne, zwłaszcza dzisiaj, nie powinny prowadzić do powiększania się w sposób 
nadmierny i moralnie nie do przyjęcia różnic w posiadaniu bogactw i ponadto 
należy dążyć do osiągnięcia – uznanego za priorytetowy – celu, jakim jest dostęp 
wszystkich do pracy i jej utrzymanie. Jeśli się dobrze zastanowić, domaga się 
tego również «racja ekonomiczna». Systemowe zwiększanie nierówności mię-
dzy grupami społecznymi w tym samym kraju i pośród ludności różnych krajów, 
czyli masowy wzrost względnego ubóstwa, nie tylko prowadzi do niszczenia 
spójności społeczeństwa i tym samym wystawia na ryzyko demokrację, ale ma 
także negatywny wpływ na sferę ekonomii ze względu na postępującą erozję 
«kapitału społecznego», czyli całego zespołu relacji zaufania, wiarygodności 
i poszanowania reguł, nieodzownych w każdym współżyciu obywatelskim”30 .

Narastające nierówności prowadzą do doświadczenia względnego ubóstwa, 
co należy rozumieć w terminologii socjologicznej jako relatywną deprywację, 
wykluczenie społeczne czy minimum socjalne. Istnieją również obszary pogłę-
bionej „sytuacji nędzy”31, czyli bezwzględnego ubóstwa i doświadczenia życia 

obszary znajdują się jeszcze w sytuacji nędzy, porównywalnej do tej, jaka istniała w czasach Pawła VI,  
a w niektórych przypadkach można mówić nawet o pogorszeniu”. CV 33.

28 CV 33.
29 PP 9 .
30 CV 32. Papież proponuje rozumienie kapitału społecznego zbieżnego z koncepcjami Jamesa 

Colemana, Roberta Putnama czy Francisa Fukuyamy. Por. R. D. Putnam, Demokracja w działaniu. 
Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków: Znak 1995, s. 258-
260 . Według tych autorów, zaufanie przekładające się na umiejętność współpracy grup społecznych 
i organizacji konstytuuje społeczeństwo obywatelskie. Zagrożeniem dla takiej współpracy jest ero-
zja spójności społecznej powodowana narastającą stratyfikacją czy wręcz wrogością rozwarstwio-
nych ekonomicznie klas społecznych.

31 CV 33.



 UBÓSTWO W DOBIE GLOBALIZACJI 31

poniżej progu minimum egzystencji. Na poziomie strukturalnym to w nierów-
nościach ekonomicznych, generowanych przez dychotomiczny rozwój gospo-
darczy, papież rozpoznaje niepożądane skutki globalizacji, które określa jako 
ubóstwo względne i bezwzględne. Wszelkie teorie wskazujące na korzyści eko-
nomiczne płynące z utrzymywania strukturalnego ubóstwa i niedorozwoju uzna-
je za błędne32 .

Problemu ubóstwa nie należy rozwiązywać wyłącznie na drodze pomocy 
charytatywnej i doraźnej poprzez „filantropię narodów rozwiniętych”33. Drogą 
przezwyciężenia ekonomicznego wykluczenia i ubóstwa jest wzajemna współ-
praca, zwłaszcza na skalę globalną. Współpraca pomiędzy bogatymi i ubogimi 
społecznościami ma być wyrazem ogólnoświatowej solidarności i braterstwa34 . 
Globalizacja nie może zatem ograniczać się do wymiaru ekonomicznego, ale 
musi być także zarządzana na poziomie politycznym. Nierówności i ubóstwo 
powinny zostać przezwyciężone przez redystrybucję dóbr w ramach światowej 
wspólnoty politycznej35. A zatem w kontekście obserwowanych procesów glo-
balizacji papież zaleca utworzenie światowej władzy politycznej, która lepiej 
zarządzałaby rozwojem ekonomicznym, a jednocześnie przyczyniała się do li-
kwidacji rażących nierówności, czyli względnego i bezwzględnego ubóstwa36 . 
„Globalizacji z pewnością potrzebna jest władza, ponieważ wiąże się ona z prob-
lemem globalnego dobra wspólnego, do którego musi dążyć; jednakże władza ta 
powinna być zorganizowana zgodnie z zasadą pomocniczości i zróżnicowania 
obowiązków, aby nie naruszała wolności i wykazała konkretną skuteczność” 37 . 

Wśród konkretnych zadań dla postulowanej władzy na pierwszym miejscu 
Benedykt XVI wymienia zniesienie barier w dostępie do światowych rynków, 
w tym przede wszystkim barier celnych, i likwidację protekcjonizmu w krajach 
bogatych38. Im więcej zatem swobodnego przepływu towarów i usług, im wię-

32 Por. CV 35.
33 CV 42.
34 CV 49.
35 „Działalność ekonomiczna nie może rozwiązać wszystkich problemów społecznych przez 

zwykłe rozszerzenie logiki rynkowej. Jej celem jest dążenie do dobra wspólnego, o które powinna 
także i przede wszystkim zabiegać wspólnota polityczna. Dlatego trzeba pamiętać, że przyczyną po-
ważnego braku równowagi jest oddzielenie działalności ekonomicznej, która powinna obejmować 
tylko wytwarzanie bogactw, od działalności politycznej, która powinna wprowadzać sprawiedli-
wość przez redystrybucję dóbr”. CV 36.

36 Zdaniem papieża należy zarządzać procesami globalizacji: „Trzeba naprawiać ich złe funk-
cjonowanie, czasem groźne, wprowadzające nowe podziały między narodami i w samych narodach 
oraz czynić wszystko, żeby redystrybucja bogactw nie wiązała się z redystrybucją ubóstwa albo 
wręcz z jego pogłębieniem, co może budzić nasz niepokój w obliczu niewłaściwego zarządzania 
obecną sytuacją”. CV 42.

37 CV 57.
38 „Trzeba również przypomnieć, że w dziedzinie gospodarki zasadniczą pomocą, której po-

trzebują kraje rozwijające się, jest stopniowe dopuszczanie ich produktów na rynki międzynarodo-
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cej zrównoważonej globalizacji ekonomicznej, tym większe szanse na przekro-
czenie podziału w dochodach i zniesienie ubóstwa. Globalny kryzys finansowy 
skłania papieża do przestrogi przed nadmierną liberalizacją ekonomii i naduży-
ciami w obrocie kapitałem spekulacyjnym, który generuje nierówności, a zatem 
także i strukturalne ubóstwo39 .

Oprócz strukturalnego wymiaru ubóstwa ekonomicznego Benedykt XVI 
wskazuje także na jednostkowe, antropologiczne i duchowe aspekty „nędzy”40 . 
Globalizacji nie należy traktować jako zaplanowanego anonimowego czy bez-
osobowego procesu. Niesłuszna, zdaniem papieża, jest deterministyczna in-
terpretacja globalizacji. Proces ten nie powinien prowadzić do kulturowego 
i etycznego zubożenia. Przestrzeganie zasad etyki społecznej winno kierować ku 
globalnej solidarności z innymi ludźmi41. Wyraża się to w uznaniu roli „zasady 
darmowości” i „logiki daru” w działaniach ekonomicznych42 . Korzenie ubóstwa, 
zdaniem Benedykta XVI, tkwią w izolacji i samotności. Usunięcie ubóstwa wraz 
z jego najgłębszymi przyczynami stanie się możliwe dzięki braterstwu i współ-
pracy wszystkich ludzi zgromadzonych w „jedną rodzinę ludzką”43 .

we i wspieranie tego procesu, który umożliwia im pełne uczestnictwo w międzynarodowym życiu 
gospodarczym. Zbyt często w przeszłości pomoc pozwalała tylko na stworzenie marginalnego ryn-
ku dla towarów wyprodukowanych przez te kraje. Związane jest to często z brakiem prawdziwego 
popytu na te produkty: dlatego konieczne jest pomaganie tym krajom, by podniosły jakość swoich 
produktów i lepiej je dostosowały do popytu. Ponadto niektórzy obawiali się często konkurencji 
produktów importowanych, zazwyczaj rolnych, pochodzących z krajów ubogich ekonomicznie. 
Trzeba jednak przypomnieć, że dla tych krajów możliwość sprzedaży owych produktów bardzo 
często jest równoznaczna z zagwarantowaniem im przeżycia na krócej lub na dłużej”. CV 58.

39 „Trzeba unikać sytuacji, w której wykorzystanie zasobów finansowych miałoby charakter 
spekulacyjny i odpowiadało pokusie szukania jedynie szybkiego zysku, zamiast również utrzymania 
przy życiu przedsiębiorstwa na dłuższą metę, przysłużenia się realnej ekonomii i troski o promocję 
stosownych i odpowiednich inicjatyw ekonomicznych także w krajach potrzebujących rozwoju. 
Nie trzeba też przeczyć, że delokalizacja, kiedy związana jest z inwestycjami i formacją, może być 
dobrą rzeczą dla ludności kraju, który ją przyjmuje. Praca i wiedza techniczna stanowią powszechną 
potrzebę. Nie jest jednak godziwa delokalizacja tylko po to, by skorzystać ze szczególnie sprzyja-
jących warunków, lub – co gorsza – by wyzyskać społeczność lokalną, nie wnosząc prawdziwego 
wkładu w stworzenie mocnego systemu produkcyjnego i społecznego, który stanowi nieodzowny 
czynnik trwałego rozwoju”. CV 40.

40 Benedykt XVI odnosi się również do „jakościowych form ubóstwa”. W. Łużyński, Chrześ-
cijańska inspiracja w życiu społecznym. Refleksje na podstawie encykliki „Caritas in veritate”, 
„Studia Gnesnensia” 26 (2012), s . 194 .

41 „Globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym i wielostronnym, i trzeba je pojmować 
w różnorodności i jedności wszystkich jego wymiarów, z wymiarem teologicznym włącznie. 
Pozwoli to przeżywać globalizację ludzkości i nią kierować w jej aspekcie relacyjności, komunii 
i wzajemnego dzielenia się”. CV 42.

42 CV 36.
43 Por. CV 53.
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3. GLOBALIZACJA UBÓSTWA W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH

Papieskie nauczanie społeczne w kwestii problemu ubóstwa w dobie globa-
lizacji, jak każdy inny temat społeczny, opiera się w punkcie wyjścia na obser-
wacji rzeczywistości społecznej. Na poziomie teoretycznym-metodologicznym 
w katolickiej nauce społecznej odzwierciedla to schemat wskazany przez pa-
pieża Jana XXIII: widzieć, oceniać, działać44. Pierwszy z tych uzupełniających 
się kroków, czyli perspektywa „widzieć”, wyraża się na dwóch poziomach: 
empiryczno-obserwacyjnym oraz teoretycznym . Obserwacja zmiennej, histo-
rycznej rzeczywistości społecznej prowadzi badaczy od dziedziny katolickiej 
nauki społecznej do diagnozy problemów jednostek oraz szerzej pojmowanych 
społeczności. W diagnozie wykorzystuje się również narzędzia teoretyczne wy-
pracowane w naukach społecznych, które pozwalają dokonać konceptualizacji 
w ramach rozpatrywanych zagadnień społecznych45. Na obu poziomach uwi-
dacznia się kontekstualny charakter społecznej nauki Kościoła katolickiego. Na-
stępnym etapem jest etyczna i teologiczna ocena zidentyfikowanych zjawisk, 
a w końcu przygotowanie programu działania, które posiada cele naprawcze46 . 

W zakresie problematyki ubóstwa i globalizacji szereg pojęć oraz diagno-
za społeczna opracowana przez Benedykta XVI koresponduje z analizami nauk 
społecznych. W naszych badaniach w pierwszej kolejności dokonamy ewaluacji 
w zestawieniu z danymi empirycznymi oraz ich interpretacjami, a następnie zaj-
miemy się analizą teoretycznego rozumienia procesów globalizacji.

3.1. EKONOMIA A NIERÓWNOŚCI

Enycklika Caritas in veritate identyfikuje przyczyny ubóstwa głównie z na-
rastającymi nierównościami dystrybucji dochodów pomiędzy krajami47 . Jednak-
że w przypadku nierówności i relatywnej deprywacji ekonomiści, politologowie 
i socjologowie w różnorodny sposób mierzą skalę ubóstwa oraz dokonują inter-
pretacji danych empirycznych .

44 MM 236 . Por . T . Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków: 
Czuwajmy 2004, s. 29-30.

45 Por . M . P . Hornsby-Smith, An Introduction to Catholic Social Thought, Cambridge: Cam-
bridge University Press 2006, s. 16-18.

46 Szerzej na ten temat w precyzyjnym i syntetycznym opracowaniu: P. Prüfer, Katolicka na-
uka…, s . 64-83 .

47 Benedykt XVI wskazuje na wzrost „skandalicznych” nierówności, dominację krajów boga-
tych, które eksploatują kraje rozwijające się, co przybiera formę neokolonializmu. Por. CV 32-33. 
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Wiele badań wskazuje, że skala globalnego ubóstwa, mimo znacznych wy-
siłków organizacji międzynarodowych oraz państw rozwiniętych48, utrzymuje 
się w pierwszej dekadzie XXI wieku na wysokim poziomie. W 2005 roku po-
nad 20 procent światowej populacji (ok. 1,4 miliarda ludzi) doświadczało bez-
względnego ubóstwa. Kryterium progowe stanowi w tym przypadku, według 
definicji Banku Światowego, kwota 1,25 USD wedle parytetu siły nabywczej 
wydawana na utrzymanie w jednym dniu49. Jednak od lat osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia odsetek ludzi żyjących poniżej minimum egzystencji systema-
tycznie maleje, co uwidacznia się nawet w najuboższym regionie świata, jakim 
jest Afryka Subsaharyjska50 .

W tym kontekście musimy jednak postawić pytanie na temat znaczenia pro-
cesów globalizacji w ogólnym bilansie: bogactwo-ubóstwo. Amerykański eko-
nomista Joseph Stiglitz ocenia negatywnie wpływ globalizacji. W 2002 roku 
stwierdza, że „globalizacja nie tylko nie spowodowała ograniczenia ubóstwa, 
lecz także nie przyniosła sukcesu w zapewnieniu stabilności. Kryzysy w Azji 
i Ameryce Łacińskiej zagroziły gospodarkom i stabilności we wszystkich kra-
jach rozwijających się”51. Sterowany przez instytucje finansowe Zachodu, głów-
nie Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, proces globalizacji 
ekonomicznej prowadzi do powiększenia przepaści między bogatymi a biedny-
mi – podkreśla amerykański noblista52. Z diagnozą Stiglitza polemizują jednak 
inni badacze . Ani Dollar i Kray53, ani Gallup, Radelet i Warner54 nie dostrzegają 
żadnego związku przyczynowego między wzrostem ekonomicznym napędza-
nym przez globalizację a wzrostem nierówności. Natomiast Pfeffermann wyka-

48 United Nations, The Millennium Development Goals. Report 2007, New York 2007, s. 4-5. 
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf [dostęp: 01.05.2013 r.].

49 S. Chen, M. Ravallion, The developing world is poorer than we thought, but no less successful 
in the fight against poverty, New York 2008. http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-
9450-4703 [dostęp: 01.05.2013 r.].

50 United Nations, The Millennium…, s . 6-7 .
51 J . Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa: PWN 2005, s. 23. Już na począt-

ku stulecia Stiglitz profetycznie przestrzegał przed „finansową zarazą”, która może błyskawicznie 
rozprzestrzenić się na cały świat. W istocie rzeczy stało się tak w efekcie załamania na amery-
kańskim rynku kredytów hipotecznych pod koniec 2007 roku. W konsekwencji finansowy kryzys 
rozlał się na cały Zachód . Następnie kryzys gospodarczy ogarnął cały świat, dewastując gospodarki 
krajów ubogich, kiedy znacznie wzrosły ceny żywności na światowych rynkach.

52 „W wyniku powiększającej się przepaści między posiadającymi a nieposiadającymi coraz 
większa liczba osób w Trzecim Świecie żyje w skrajnej nędzy, utrzymując się za mniej niż dolara 
dziennie. Mimo wielokrotnych obietnic zmniejszenia ubóstwa, składanych w ciągu ostatniej dekady 
XX stulecia, faktycznie liczba żyjących w biedzie zwiększyła się wówczas o prawie sto milionów. 
A działo się to w czasie, gdy całkowity dochód światowy wzrastał przeciętnie o 2,5 procenta rocz-
nie” . J . Stiglitz, Globalizacja…, s . 23 .

53 D . Dollar, A . Kray, Growth is Good for the Poor, Washington: World Bank 2001 .
54 J . Gallup, S . Radelet, A . Warner, Economic Growth and the Income of the Poor, Cambridge: 

MA 1998 .
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zuje, że wzrost sam w sobie nie wzmacnia nierówności, ale ewidentnie przyczy-
nia się do spadku poziomu ubóstwa55 . 

Zdania na temat wpływu globalizacji na rozwój gospodarczy i generowanie 
nierówności są zatem bardzo podzielone. W przekonującej analizie ekonomicz-
nej Baddeley zaprzecza konwergencji wzrostu gospodarczego w epoce inten-
sywnej globalizacji rynków i ekonomii. Wskazuje natomiast na dywergencję 
ekonomiczną i tendencje do pogłębiania nierówności pomiędzy krajami56. Zgo-
ła odmienne tezy przynoszą badania oparte o dane KOF Index of Globalisa-
tion57, który wskazuje na korelację pomiędzy poziomem intensywności globa-
lizacji a rozwojem ekonomicznym. Im wyższy współczynnik zglobalizowania 
w wymiarze gospodarczym, politycznym i społecznym, tym wyższy następuje 
przyrost dochodów58. Potwierdza to analiza ekonomiczna Villaverde’a i Maza, 
wsparta socjologicznymi badaniami zjawiska marginalizacji. Zdaniem obu au-
torów, wielowymiarowe procesy globalizacji sprzyjają konwergencji rozwoju 
ekonomicznego. „Zostało potwierdzone, że nie tylko mierzona całościowo eko-
nomiczna i społeczna globalizacja, ale także jej wymiar polityczny, pozytywnie 
oddziałują na poziom wzrostu dochodów. Ponadto należy podkreślić, że wpływ 
globalizacji na wzrost ekonomiczny, a pośrednio też konwergencja dochodów, 
jest znacznie większy niż wskazany poprzednio. Ściśle rzecz biorąc, dochody 
rosną o 2,1 punktu procentowego wobec przyrostu o 1 punkt procentowy ca-
łościowego wskaźnika globalizacji”59. Odpowiada to wynikom badań przepro-
wadzonych przez Sachsa i Warnera, którzy w latach 90. ubiegłego stulecia po-
stawili następującą tezę: „Kraje otwarte [na globalne rynki – ML] rozwijają się 
szybciej niż gospodarki zamknięte”60 .

W kwestii nierówności dochodów możemy zastosować również inny spo-
sób pomiaru. Jeśli mierzymy nierówności w akumulacji dochodów, zestawiając 
poszczególne kraje jako jednakowe jednostki, bez względu na wielkość popula-
cji i gospodarki, to wyraźnym wynikiem globalizacji ekonomicznej jest wzrost 
nierówności. Jednak jeśli dokonamy porównania przy uwzględnieniu średniego 
dochodu w danym kraju w relacji do liczby mieszkańców, to okazuje się, że 

55 G . Pfeffermann, Paths Out of Poverty: The Role of Private Enterprise in Developing Coun-
tries, Washington: World Bank 2000 .

56 M . Baddeley, Convergence or Divergence? The Impacts of Globalisation on Growth and 
Inequality in Less Developed Countries, „International Review of Applied Economics” 20 (2006) 
nr 3, s . 391-410 .

57 http://globalization.kof.ethz.ch [dostęp: 01.05.2013 r.].
58 Por . A . Dreher, Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globaliza-

tion, „Applied Economics” 38 (2006) nr 10, s . 1091-1110 .
59 J. Villaverde, A. Maza, Globalisation and growth: are we heading for convergence, w: Glo-

balizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, red. J. Kunder, Wrocław: Prawnicza i Eko-
nomiczna Biblioteka Cyfrowa 2011, s. 244. 

60 J . Sachs, A . Warner, Natural Resource Abundance and Economic Growth, Cambridge: MA 
1997, s . 19 .
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skala nierówności globalnie zmalała61. Stało się to głównie dzięki wzrostowi 
dochodów mieszkańców Chin obserwowanym od lat 80. XX wieku62, co należy 
uznać za największy sukces w dziejach walki z biedą63 . Analiza danych na po-
ziomie wewnątrzkrajowym wskazuje na wzrost relatywnej deprywacji w zakre-
sie statusu ekonomicznego w relacjach pomiędzy jednostkami przynależącymi 
do tych samych zbiorowości państwowych. W tej perspektywie szacuje się, że 
aż 80 procent populacji świata mieszka w krajach, w których wzrastają różnice 
w indywidualnych dochodach64. Potwierdzają to analizy wskaźnika Gini, któ-
ry określa, że najwyższe nierówności dystrybucji dochodów występują jednak 
w krajach rozwijających się65 .

W odniesieniu do perspektywy międzynarodowej podobne rezultaty podaje 
Wnuk-Lipiński. Na podstawie analizy opartej o dane makroekonomiczne z po-
czątku XXI wieku, dotyczącej nierówności społecznych, marginalizacji i wy-
kluczenia w skali globalnej, polski socjolog stwierdza, że „zasadnicza oś nie-
równości globalnych nakłada się w dużym stopniu na […] teoretyczny schemat 
podziału dzisiejszego świata na centrum (rdzeń), półperyferie i peryferie globa-
lizacji. […] Kraje centrum globalizacji osiągają dochód narodowy per capita 
ponad dwukrotnie większy niż kraje półperyferii i blisko ośmiokrotnie więk-
szy niż kraje peryferyjne. Różnica między dziesięcioma najbogatszymi krajami 
i dziesięcioma najbiedniejszymi przedstawia się jeszcze bardziej drastycznie, 
przeliczony bowiem na głowę mieszkańca dochód tych pierwszych jest niemal 
czterdziestokrotnie większy niż tych ostatnich. Na peryferiach globalizacji znaj-
duje się 80 procent ludności świata”66. Czynnikiem generującym nierówności 

61 L. Fontagné, Winners and Losers of Economic Globalisation, w: Social Justice in the Global 
Age, red . O. Cramme, P. Diamond, Cambridge-Boston: Polity 2009, s. 62-63.

62 Dane oparte na raportach Banku Światowego wskazują, że od lat 80. XX wieku odsetek 
ludności żyjącej poniżej progu minimum egzystencji spadł w Chinach z poziomu 85 procent do  
16 procent, co w liczbach bezwzględnych odpowiada 600 milionom mieszkańców. S. Chen, M. 
Ravallion, The developing… Według wielu badaczy chiński cud ekonomiczny opierał się na przystą-
pieniu do światowych rynków. Stiglitz podkreśla jednak, że sukces ekonomiczny Chin był możliwy 
dzięki nieuleganiu państwom Zachodu i globalnym instytucjom finansowo-kontrolnym, narzucają-
cym biednym krajom swoje „zachodnie” standardy i prowadzącym politykę ekonomiczną korzystną 
dla państw bogatej globalnej Północy. Por. J. Stiglitz, Globalizacja…, s . 66-73 .

63 Transformacja ekonomiczna w Chinach „przyniosła największe w historii zmniejszenie ubó-
stwa w tak krótkim czasie (z 358 milionów osób w 1990 roku do 208 milionów w 1997 roku)” .  
J . Stiglitz, Globalizacja…, s . 165 .

64 Benedykt zwraca uwagę na „zwiększanie nierówności między grupami społecznymi w tym 
samym kraju”, co może prowadzić do utraty spójności społecznej i degradacji kapitału społecznego. 
Por. CA 32.

65 United Nations Development Program, 2007 Human Development Report, New York 2007, 
s . 25 . Benedykt XVI zwraca uwagę na tę kwestię, pisząc o „rozrzutnym i konsumpcyjnym nadro-
zwoju” w krajach uboższych. Por. CA 33.

66 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków: Znak 2004, s. 255.
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zasobów i dochodów jest zatem brak dostępu do głównego nurtu globalizacji, 
a nie jej nadmiar czy intensyfikacja.

Kiedy podsumujemy dostępne analizy na temat wzrostu gospodarczego 
i nierówności ekonomicznych w dobie globalizacji, możemy dojść do konsensu 
właściwie tylko w jednej, następującej kwestii. Globalizacja wywołuje żarliwą 
dyskusję i mocno polaryzuje stanowiska pomiędzy jej zwolennikami a krytyka-
mi67. Wyniki badań nad wpływem globalizacji na życie także są spolaryzowane. 
Jedne wskazują na dychotomię między bogatymi zwycięzcami a ubożejący-
mi przegranymi. Inne określają, że globalizacja przynosi wzrost ekonomiczny 
wszystkim, choć nierównomiernie, ale ogólny bilans należy uznać za zdecydo-
wanie pozytywny68. W tym kontekście trudno określić, na ile trafnie diagnoza 
społeczna Benedykta XVI odzwierciedla zachodzące przemiany zogniskowane 
wokół problemów nierówności i ubóstwa.

3.2. TEORIE GLOBALNYCH NIERÓWNOŚCI

Drugi wymiar zbieżności pomiędzy papieską diagnozą światowego ubóstwa 
a samym rozumieniem globalizacji odnosi się do kategorii teoretycznej. W li-
teraturze socjologicznej odnajdziemy rozmaite teorie zmiany społecznej, które 
służą wyjaśnieniu nierówności w skali globalnej. W kontekście encykliki Ca-
ritas in veritate należy wskazać na cztery teorie rozwoju społecznego: moder-
nizacji, dependencji (zależności) oraz systemów-światów i instytucjonalizacji. 
Przeanalizowane w poprzednim rozdziale nauczanie Benedykta XVI odwołuje 
się, mniej lub bardziej bezpośrednio, do każdej z tych teorii.

Teoria modernizacji jest zorientowana na swobodne działanie gospodarki 
wolnorynkowej, która ma przyspieszać rozwój ekonomiczny, technologicz-
ny i postęp cywilizacyjny. Wskazuje różnice pomiędzy krajami wysoko roz-
winiętymi a zacofanymi w rozwoju, będąc jednocześnie przykładem ewolu-
cjonistycznego podejścia do zmiany społecznej. Teoria modernizacji traktuje 
wszelkie społeczności na świecie jako zbiorowości poddane procesowi konwer-
gencji. Z uwagi na różne warunki startowe i odmienne prędkości konwergencji 
poszczególne kraje w różnym tempie osiągają kolejne etapy rozwoju. Celem 
teorii było wskazanie procedur, które mają przyczynić się do unowocześnie-

67 „Dla powiązanych ze Światową Organizacją Handlu globalizacja ekonomiczna oznacza 
wzrost przepływów handlowych i kapitałowych. Dla społeczności rozwijających się otwarła drogę 
do walki z ubóstwem i chorobami. Dla protestujących antyglobalistów równa się wyzyskowi bied-
nych przez bogatych, a dla wielu mieszkańców «świata dwóch-trzecich» [synonim dla Trzeciego 
Świata – ML] służy rozprzestrzenianiu nowej formy kolonializmu”. R . T . Peters, In search of the 
good life: the ethics of globalization, New York-London: Bloomsbury Academic 2004, s. 9.

68 J. Villaverde, A. Maza, Globalisation, Growth and Convergence, „The World Economy”  
34 (2011) nr 6, s . 952-953 .
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nia społeczności słabo zmodernizowanych. W ten sposób cywilizacja bogatego 
Zachodu przez narzucenie swoich wzorów wyprowadza z zacofania społecz-
ności uboższe i nierozwinięte gospodarczo69 . Dla protagonistów tej teorii glo-
balizacja sprowadza się jedynie do intensyfikacji modernizacji. Nie następuje 
wówczas żadna zmiana jakościowa, ale nasila się przejście od „tradycyjnego” 
do „nowoczesnego”70. W epoce globalizacji jesteśmy wiec świadkami dyfuzji 
czynnika modernizującego, a sama globalizacja polega na przyspieszeniu mo-
dernizacji. „Różnica między globalizacją a modernizacją jest jedynie ilościowa, 
a nie żadnego innego rodzaju”71 – stwierdza Mendieta .

Elementy zbieżne z teorią modernizacji pojawiają się w diagnozie, którą 
przygotował Benedykt XVI. W pewnym zakresie globalizacja rozumiana jest 
w Caritas in veritate jako „intensyfikacja” rozwoju technologicznego i ekono-
micznego72. Przystąpienie do procesu modernizacji-globalizacji stało się głów-
nym „motorem” wyjścia z zacofania – jak podkreśla papież73 .

Problematyczność teorii modernizacji polega na założeniu, iż konwergencja, 
choćby nawet spowolniona, jest procesem samoczynnym, liniowym, polegają-
cym na jednokierunkowym postępie. Kraje słabo rozwinięte spotykają się właś-
ciwie z oskarżeniem o tradycjonalizm i zawiniony niedorozwój ekonomiczny. 
Jak stwierdza Hettne: „Na krętej drodze prowadzącej ku teorii zmiany społecz-
nej popełniono wiele pomyłek, zarówno głośnych, jak i trywialnych. Teoria mo-
dernizacji należy oczywiście do tej pierwszej kategorii błędów […]. Miała ona 
długą tradycję w myśli społecznej Zachodu […]. Zyskała duży rozgłos ze wzglę-
du na paternalistyczne podejście wobec kultur nieeuropejskich […] i prawdopo-
dobnie nadal ogólna wizja teorii modernizacji kreśli obraz krajów rozwijających 
się”74 . Modernizacja jako bardzo uproszczona teoria zyskuje w konsekwencji 
wielu krytyków .

Teoria dependencji przeciwstawia się koncepcji modernizacji, której braku-
je zdolności eksplanacyjnych w zakresie przyczyn nierówności ekonomicznych 
i procesów dyferencjacji. Zrodzona na gruncie postkolonialnej Ameryki Łaciń-
skiej, teoria zależności odwołuje się do czynników z przeszłości, które spowo-
dowały niedorozwój. Dla André Gundera Franka była to zwłaszcza kolonialna 

69 P. Share, H. Tovey, M. Corcoran, A Sociology of Ireland, Dublin: Gill & MacMillan 2007, 
s . 48-50 .

70 Modernizacja koresponduje z klasyczną już koncepcją przejścia od Gemeinschaft do Gesell-
schaft wedle F . Tönniesa . 

71 E . Mendieta, Society’s Religion: The Rise of Social Theory, Globalization and the Invention 
of Religion, w: Religions/Globalizations. Theories and Cases, red . D . Hopkins i inni, Durnham-Lon-
don: Duke University Press 2001, s. 50.

72 CV 68-69.
73 CV 33.
74 B . Hettne, Development theory and the three worlds, Harlow: Longman Scientific & Techni-

cal 1990, s. 72. Cytat za: P. Share, H. Tovey, M. Corcoran, A Sociology..., s . 50 .
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eksploatacja: transfer zasobów, także kapitału ludzkiego, do państw centralnych 
– kolonizatorów . Obecny nierównomierny rozwój powodowany jest podobnymi 
czynnikami, w tym zwłaszcza eksploatacją ze strony transnarodowych korpora-
cji. Ubogie kraje, społeczności czy jednostki są uzależnione od działań i zaso-
bów alokowanych w rozwiniętych państwach oraz w transnarodowych korpo-
racjach, których bazowe ośrodki zlokalizowane są na bogatej Północy. Transfer 
zasobów, w tym również rozwoju cywilizacyjnego, następuje wyłącznie w kie-
runku do bogatych, rozwiniętych krajów. Słabość teorii dependencji stanowi 
brak możliwości wyjaśnienia sposobów rozwoju, osiągniętych sukcesów, cy-
wilizacyjnego awansu społeczności „nowo uprzemysłowionych krajów” (NICs 
– newly industrialising countries)75. Jednocześnie jednak koncepcja „zależnego 
rozwoju” NICs otworzyła debatę nad strategią rozwoju, która różni się od pro-
stej konwergencji modernizacyjnej .

W nauczaniu Benedykta XVI możemy zidentyfikować pewne elementy te-
orii dependencji. Stanowi ona część matrycy poznawczej wyrażonej między in-
nymi w postaci terminu „systemowe zwiększanie nierówności”76 . W perspekty-
wie teorii zależności papież krytycznie ocenia zmiany społeczne zachodzące od 
czasu wydania encykliki Populorum progressio, w której Paweł VI zalecał, aby 
dekolonizacja postępowała na drodze usamodzielnienia, uzyskiwania autonomii 
przez kraje kolonialne77. Benedykt XVI jednak zauważa, że „po upływie ponad 
czterdziestu lat musimy przyznać, że ta droga była bardzo trudna, zarówno z po-
wodu nowych form kolonializmu i zależności od dawnych i nowych krajów he-
gemonicznych, jak i z powodu znacznej nieodpowiedzialności w łonie krajów, 
które uzyskały niepodległość”78 .

Trzecia z koncepcji zmiany wskazuje na globalny system zależności. Teo-
ria światowego systemu (światów-systemów) ekonomicznego pochodzi od Im-
manuela Wallersteina79 . Wedle tej marksistowsko podbudowanej koncepcji, po 
epoce mikro-systemów oraz imperiów światowych nastąpił etap rozwoju ekono-
micznej sieci świata-systemu. System globalnej gospodarki jest nierównomier-
nym łańcuchem produkcji i alokacji dóbr. Państwa wiodące w systemie-świecie 

75 P. Share, H. Tovey, M. Corcoran, A Sociology..., s . 51-53 .
76 CV 32.
77 „Nie ulega wątpliwości, że dwu- lub wielostronne umowy winny być przestrzegane: spra-

wiają one bowiem, że na miejsce poniżającej zależności i zawiści, jakie niosła ze sobą era kolonia-
lizmu, przychodzą na szczęście zdrowe więzy przyjaźni opartej na równości prawnej i politycznej. 
Umowy te, jeśli włączy się je w ogólny plan wzajemnej pomocy obowiązujący wszystkie narody, nie 
budzą żadnych podejrzeń. Ci bowiem, co z nich korzystają, nie będą mieli powodów do nieufności 
ani do obaw, że pod pozorem otrzymywania pomocy finansowej czy technicznej znajdą się pod 
panowaniem jakiegoś nowego kolonializmu, który by ograniczył ich wolność polityczną, nałożył 
wielkie obciążenia ekonomiczne i albo utwierdził, albo zaprowadził rządy nielicznej grupy”. PP 52.

78 CV 33.
79 Por . I . Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Star-

nawski, Warszawa: Dialog 2007 .
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tworzą bogate i wpływowe centrum (rdzeń). Centrum światowego systemu 
ekonomicznego podporządkowuje sobie peryferie. Na uboczu globalizacji pań-
stwa peryferyjne, zdominowane przez rdzeń, pełnią rolę dostarczyciela surow-
ców i taniej siły roboczej. Pośrednie kraje półperyferii są albo pobocznymi, 
mniejszymi państwami z obszaru rdzenia, albo liderami regionalnymi wśród 
obszarów peryferyjnych. Słabości teorii świata-systemu możemy upatrywać 
w ograniczeniu analizy do stosunków ekonomicznych oraz do roli strukturalnej 
państw. Pominięty zostaje istotny strukturalny aspekt światowych stosunków 
ekonomicznych: głównymi aktorami stały się transnarodowe korporacje, a rola 
państw narodowych uległa ograniczeniu. 

Kiedy przeanalizujemy papieską diagnozę globalizacji, dostrzeżemy ele-
menty zbliżone do teorii systemów-światów. Benedykt XVI traktuje globalizację 
jako gwałtowny rozwój światowego (planetarnego) systemu wzajemnych zależ-
ności, i to głównie w zakresie ekonomicznym. Uważa również, że kraje rozwi-
nięte ekonomicznie zapoczątkowały globalizację, dalej nadają kształt światowej 
ekonomii80 i są głównymi beneficjentami globalizacji81 . Odpowiada to koncepcji 
centrum-rdzenia światowego łańcucha ekonomicznego.

Kolejna istotna dla naszej analizy teoria rozwoju społecznego koncentruje 
się na instytucjach. Teoria instytucjonalizacji (institutional theory) przynależy 
do szerszej dziedziny teorii relacji międzynarodowych w ramach nauk o polity-
ce, ale posiada również swój ściśle socjologiczny wymiar82 . W socjologii i poli-
tologii koncepcje instytucjonalizacji skierowane są na debatę pomiędzy teoriami 
skoncentrowanymi na roli państwa a koncentrującymi się na roli społeczeństwa 
obywatelskiego83. W perspektywie globalnej pojawia się jeszcze wymiar insty-
tucji zarządzających światowymi systemami oraz kontrolujących głównych ak-
torów życia gospodarczego, czyli transnarodowych korporacji. Identyfikowana 
jest zatem potrzeba odnowienia międzynarodowych instytucji oraz wykształce-
nia transnarodowej władzy politycznej, gotowej zarządzać w imieniu globalne-
go społeczeństwa obywatelskiego84. Właściwe zarządzanie polityczne w skali 
globalnej i polityka socjalna nie powinny zaburzać działalności gospodarczej 

80 Por. CV 32-33, 69.
81 Por. CV 42.
82 Por . E . Amenta, K . Ramsey, Institutional Theory, w: The Handbook of Politics: State and 

Civil Society in Global Perspective, red. K. Leichtand, J. Jenkins, J. Craig, New York: Springer 
2010, s . 15-40 .

83 S . Stryker, The Rationalization of the Political Field: Beyond the State and Society-Centered 
Theories of Policy Change, Berkely: University of California 1997, s. 1-5. http://www.irle.berkeley.
edu/culture/papers/Stryker.pdf [dostęp: 01.05.2013 r.].

84 E . Amenta, State-Centered and Political Institutional Theories in Political Sociology: Ret-
rospect and Prospect, w: Handbook of Political Sociology, red . R . Alford, A . Hicks, T . Janoski, M . 
Schwartz, New York: Cambridge University Press 2005, s. 103-106.
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ani pogłębiać niedoborów demokracji85 . Koncepcje instytucjonalizacji w per-
spektywie globalnej możemy zidentyfikować w postaci alterglobalizmu Josepha 
Stiglitza86 czy Naomi Klein87. Zbliżone są też do teorii politycznych państwa 
socjalnego (Sozialstaat), niemieckiego ordoliberalizmu i społecznej gospodarki 
rynkowej88, trzeciej drogi w rozumieniu Anthony’ego Giddensa89 czy neofunk-
cjonalizmu autorstwa Jeana Monneta oraz teorii kartelu państw90 . W globalnych 
procesach dostrzega się niedobór działania władzy politycznej, której zadaniem 

85 „Brak normatywnej aprobaty dla globalizacji, widoczny w znacznym zakresie literatury, wy-
nika z przekonania, że suwerenność demokracji została przygnieciona pod nawałem ataków global-
nej korporacyjnej dominacji. Co prawda, nie ulega wątpliwości, że wielkie siły rządzą globalną po-
lityką gospodarczą i czynią to bez oglądania się na innych zainteresowanych. Jednak trudno w tym 
przypadku obwiniać globalizację i wcale nie jest jasne, że istnieje jakaś alternatywa dla obecnego 
status quo. W odniesieniu do ideału demokracji dzisiejszy sposób zarządzania polityką gospodarczą 
jest ułomny. Kiedy jednak porównamy obecną sytuację z przeszłością, możemy mieć nadzieję na 
zmianę”. D . Drenzer, All Politics is Global: Explaining International Regulatory Regimes, New 
York: Princeton 2007, s . 31 .

86 Amerykański noblista demaskuje nadużycia międzynarodowych instytucji finansowych 
i niesprawiedliwą politykę ekonomiczną państw rozwiniętych gospodarczo: „Krytycy globalizacji 
oskarżają kraje Zachodu o hipokryzję – i mają rację. Kraje Zachodu nakłoniły biedne kraje do znie-
sienia barier handlowych, ale własne bariery utrzymały na niezmienionym poziomie, uniemożliwia-
jąc krajom rozwijającym się wywóz ich płodów rolnych i tym samym pozbawiając je rozpaczliwie 
potrzebnych dochodów z eksportu. Stany Zjednoczone były oczywiście jednym z głównych wino-
wajców, co głęboko przeżywałem”. J. Stiglitz, Globalizacja, s. 24. Szereg tego rodzaju nadużyć 
i niedomagań globalizacji powinna naprawić władza polityczna.

87 „Znaczenie silnego sektora publicznego odkrywają na nowo nie tylko bogate kraje, jak USA, 
lecz również państwa biedne, w których błyskawicznie rozprzestrzenia się religijny fundamenta-
lizm. [...] kiedy analizujemy mechanizmy terroryzmu – na Północy czy na Południu – nieustannie 
powraca ten sam motyw: płacimy wysoką cenę za stawianie doraźnych żądań biznesu (obniżenia 
podatków, rozluźnienia przepisów, zmniejszenia biurokracji, dania «zielonego światła» dla inwe-
stycji) przed potrzebami ludzi. Po 11 września kurczowe trzymanie się rozwiązań wolnego rynku 
opartych na zasadzie laissez faire, wbrew przytłaczającym dowodom ich nieskuteczności, coraz 
bardziej przypomina ślepą wiarę, równie irracjonalną co system wierzeń fanatyków religijnych 
prowadzących samobójczy dżihad”. N. Klein, No logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin: Świat Literacki 
2004, s . 466 .

88 Por . E . Kundera, Ład społeczny i gospodarczy w doktrynie ordoliberalizmu niemieckiego, w: 
Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red .  
U. Kalina-Prasznic, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2007, s. 53-73.

89 Brytyjski socjolog postuluje odrzucenie utopijnej logiki czystego „wolnego” rynku i prze-
sunięcie w kierunku: równości, ochrony słabszych, powiązania praw i obowiązków obywatelskich, 
umocnienia autorytetu demokracji (partycypacji i inkluzji), kosmopolityzmu i pluralizmu, filozo-
ficznego konserwatyzmu. Por. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, tłum. H. Jan-
kowska, Warszawa: Książka i Wiedza 1999, s. 61-62.

90 Por . H . Leonhardt, Kartelltheorie und Internationale Beziehungen. Theoriegeschichtliche 
Studien, Hildesheim: Georg Olms Verlag 2013 .
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winno być właściwe zarządzanie, w tym redystrybucja dóbr91. Z kolei problema-
tyczność teorii instytucjonalizacji polega na efektywności odgórnie konstruowa-
nych instytucji, etatyzmie, niedomaganiach socjalnych państwa opiekuńczego 
czy diagnozowanym przez Habermasa deficycie legitymizacji we współczesnej 
demokracji deliberatywnej . 

W swojej diagnozie Benedykt XVI potwierdza słabość władzy politycznej 
w skali świata i wyraźnie wskazuje na potrzebę instytucjonalizacji procesów 
globalizacji. Ideał dla zarządzania procesami globalnymi powinien polegać na 
wprowadzeniu „sprawiedliwości przez redystrybucję dóbr”92, gdyż sama od-
dolna pomoc charytatywna nie wystarcza93. Władza polityczna winna pomóc 
w zarządzaniu sferą ekonomiczną, przy czym „zarządzanie globalizacją powin-
na znamionować pomocniczość, wyrażająca się na wielu poziomach i różnych 
płaszczyznach, które mogą ze sobą współdziałać”. Papież wspiera zatem de-
mokratyczną legitymizację i kontrolę dla władzy politycznej i ekonomicznej 
– wyraża to uznanie dla jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego 
Kościoła, czyli zasady subsydiarności94 .

91 Polska politolog i etyk wskazuje na potrzebę zarządzania politycznego wobec róż-
nic między wymuszonymi i dobrowolnymi strategiami globalnej redystrybucji: „globaliza-
cyjna «pułapka» polega właśnie na tym redystrybucyjnym dylemacie. Dobrowolne dziele-
nie się jest dalece niewystarczające wobec skali globalnych potrzeb, zaś dla przymusowych 
wyrazów solidarności brak dostatecznych podstaw w postaci odpowiednio rozwiniętych 
form globalnej wspólnotowości politycznej”. A. Dylus, Globalizacja, s . 143 . Por . A . Dy-
lus, Globalny rynek i jego granice, Warszawa: Fundacja ATK 2001, s. 70-81. Odwołanie 
do globalnej solidarności (współpracy „rodziny ludzkiej” – por. CV 53-67) wydaje się jed-
nak utopijne albo co najmniej odległe dla praktyki zmiany społecznej. W zglobalizowanym 
świecie brakuje struktur politycznych oraz perspektywy integracyjno-tożsamościowej glo-
balnego społeczeństwa obywatelskiego. Por . M . Lisak, Global Solidarity Mission Impos-
sible in Sociological Perspective, w: Solidarity, Memory and Identity, red . M. Cremasco,  
W. Owczarski, Cambridge 2014 (w przygotowaniu do druku).

92 CV 34.
93 CV 42.
94 Wokół idei globalnej władzy politycznej i zarządzania procesami na skalę globalną urosła 

cała polemiczna debata. Por . M . Toso, Antropologiczne i etyczne przesłanki „global governance”, 
„Społeczeństwo” 52 (2002) nr 6, s. 729-753; M. Toso, Globalizacja, powszechne dobro wspólne 
i sprawiedliwość społeczna, „Społeczeństwo” 84 (2008) nr 2, s. 171-187; Papieska Rada „Iustitia 
et Pax”, Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di 
un’autorità pubblica a competenza universale, Vatican 2011; V . Possenti, The Governance of 
Globalization: Global Political Authority, Solidarity and Subsidiarity, w: Pontifical Academy of 
Social Sciences, Crisis in a Global Economy. Re-planning the Journey, red . J . Raga, M . Glendon, 
Vatican 2011, s . 424-441 .
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4. ZAKOŃCZENIE 
– W KIERUNKU INTRADYSCYPLINARNOŚCI I PLURIDYSCYPLINARNOŚCI

W poprzednim rozdziale zestawiliśmy zasadnicze elementy papieskiego na-
uczania na temat problemu ubóstwa i nierówności w perspektywie globalizacji 
z wybranymi analizami tych samych zagadnień dokonanymi w paradygmacie 
nauk społecznych. Zarówno wnioski wynikające z analizy danych empirycz-
nych, jak i teorie zawarte implicite w papieskiej diagnozie globalizacji odzwier-
ciedlają narzędzia badawcze socjologii, ekonomii, nauk politycznych czy etyki 
społecznej. Pod względem metodologicznym diagnoza społeczna, którą prezen-
tuje Benedykt XVI, nie należy zatem do dyscypliny teologicznej, choć z uwagi 
na parenetyczny wymiar nauczania papieskiego zyskuje ona teologiczne tło – 
swoisty chrześcijański horyzont poznawczy.

Kwestie metodologiczne mają istotne znaczenie dla określenia statusu nauko-
wego i metateoretycznego samorozumienia katolickiej nauki społecznej (KNS), 
która jest stosunkowo młodą dyscypliną. W europejskiej, głównie włoskiej 
i polskiej, dyskusji na temat metody naukowej tej dyscypliny wielu autorów po-
dejmuje szczególnie żywo zagadnienie profilu teologicznego oraz analitycznie 
rozróżnia pomiędzy nauczaniem społecznym Kościoła (NSK) a KNS95 . Szersze 
zakresowo i powiązane z oficjalnymi urzędami kościelnymi NSK posługuje się 
narzędziami antropologii chrześcijańskiej. Bardziej szczegółowa i systematycz-
na KNS w zasadniczym zrębie posługuje się metodami etyki społecznej. „NSK 
jest przedmiotem refleksji teoretycznych KNS, ale i odwrotnie: przemyślenia 
problemów społecznych przez KNS mają innowacyjnie służyć NSK do rozpo-
znania nowych obszarów problemowych oraz do wyznaczania orientacyjnych 
dróg wyjścia z dylematów społeczno-etycznych”96 – jak precyzyjnie konstatuje 
Juros. Niezależnie od przyjętego stanowiska metodologicznego, ewaluacja osią-
ga co najmniej jeden punkt zbieżny: nauka społeczna uprawiana w katolickim 
środowisku naukowym cechuje się interdyscyplinarnością. Wyraża to w swojej 
klasycznej już pracy Strzeszewski: „Jako nauka interdyscyplinarna katolicka 
nauka społeczna musi korzystać z metod naukowych innych nauk, zwłaszcza 
filozofii i teologii, a po części i nauk społecznych”97 .

Pewną pomoc metodologiczną możemy znaleźć w północnoamerykańskiej 
literaturze z zakresu KNS. Katolicyzm społeczny, funkcjonujący w pluralistycz-
nym środowisku religijnym USA, dokonuje rozróżnienia pomiędzy oficjalnym 
katolickim nauczaniem społecznym (official Catholic Social Teaching – OCST) 

95 Por . H . Juros, Kościół – Kultura – Europa. Katolicka nauka społeczna wobec współczesno-
ści, Lubin-Warszawa: TN KUL 1997, s. 13-36; S. Pyszka, Katolicka nauka społeczna, w: Słownik 
społeczny, red . B . Szlachta, Kraków: WAM 2004, s . 514-544 .

96 H . Juros, Kościół..., s . 47 . 
97 C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994, s . 158 .
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a nieoficjalną katolicką refleksją społeczną (nonofficial Catholic social thought 
– NCST). Pierwsze (OCST) oficjalnie formują przedstawiciele instytucjonalne-
go Kościoła: papieże, biskupi, sobory czy synody. Odpowiada to doktrynie spo-
łecznej Kościoła, jak KNS-NSK określana jest w przestrzeni języka włoskiego 
(dottrina sociale della Chiesa). Druga (NCST) stanowi wyraz pracy naukowej, 
refleksji i praktycznego zaangażowania ze strony teologów, filozofów, innych 
naukowców oraz aktywistów i duszpasterzy98 . Postulowana interdyscyplinar-
ność także przybiera na poziomie metateoretycznym odmienne formy heteroge-
nicznie stosowanej metodologii. Przywołam w tym miejscu elementy koncepcji 
interdyscyplinarności zaczerpniętej z dyscypliny komparystycznych studiów 
kulturoznawczych. Koncepcja autorstwa Tötosy’ego de Zepetneka określa 
między innymi metametodę intradyscyplinarną (intra-disciplinarity) i pluri-
dyscyplinarną (pluri-disciplinarity)99. W przypadku, gdy w główną dziedzinę 
i jej specyficzną metodę badań naukowych włączane są metody i narzędzia ba-
dawcze dziedzin czy dyscyplin pokrewnych, mówimy o intradyscyplinarności. 
Zasadniczy profil metodologiczny nadrzędnej dziedziny pozostaje niezmienny, 
a równocześnie cele badawcze zostają osiągnięte przy pomocy innych „wło-
żonych” narzędzi badawczych. W ten sposób można na przykład rozumieć in-
tradyscyplinarność dziedziny nauk teologicznych, które jako intranarzędziem 
posługują się filozofią. Natomiast w przypadku pracy badawczej, której cel 
stanowi rozwiązanie konkretnego problemu naukowego, możemy zastosować 
metodologiczną pluridyscyplinarność. Takie podejście „zakłada istnienie zespo-
łu badawczego, złożonego ze specjalistów różnych dziedzin, pracujących nad 
określonym zagadnieniem”100. Metodologiczne sprzężenie występuje wtedy na 
poziomie zaangażowania zespołu naukowców, reprezentujących odrębne dzie-
dziny, w rozwiązywanie zadania naukowego, które dotyczy jakiegoś fenomenu 
życia społecznego, a każde z takich zjawisk jest przecież wieloaspektowe101 .

Metateoretyczny postulat intradyscyplinarności i pluridyscyplinarności mo-
żemy określić na podstawie analizy problematyki ubóstwa i globalizacji, w któ-
rej społeczna refleksja bazuje na pozateologicznych narzędziach badawczych. 

98 Por . B . V . Brady, Essential Catholic Social Thought, Maryknoll: Orbis Books 2008, s . 7-31; 
J . M . Thompson, Introducing Catholic social thought, Maryknoll: Orbis Books 2010, s . 5-35 .

99 O. Płaszczewska, O interdyscyplinarności komparastyki, „Studia Europea Gnesnensia”  
8 (2013), s . 107-108; A . Lisiak, Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy’ego, „Porównania” 
4 (2007), s . 57 . Por. także: A. Warleigh, In defence of intra-disciplianrity: ‘European studies’, the 
‘New Regionalism’, and the issue of democratization, „Cambridge Review of International Affairs” 
17 (2004) nr 2, s . 301-318 .

100 O. Płaszczewska, O interdyscyplinarności..., s . 108 .
101 W dziedzinie teologii można zestawić tę propozycję metodologiczną z koncepcją teologii 

kontekstualnej . Por . I . Linden, Global Catholicism. Diversity and Change Since Vatican II, Lon-
don: Oxford University Press 2009, s. 189-198; D. Bosch, Oblicza misji chrześcijańskiej. Zmiany 
paradygmatu w teologii misji, tłum. M. Wilkosz, Katowice: Wydawnictwo Credo 2010, s. 443-455.
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Jeśli potraktujemy nauczanie papieskie jako OCST, to intradyscyplinarne wyko-
rzystanie narzędzia analitycznego nauk społecznych pomoże w metodologicz-
nie poprawnym określeniu teologicznego charakteru, w rozumieniu bliskim do 
NSK. Natomiast jeśli KNS potraktujemy jako inspirowaną teologią i NSK, ale 
jednak nieformalną w sensie instytucjonalnym NCST, to jej metodę możemy 
rozumieć w kategorii pluridyscyplinarności – zespołowej pracy badawczej spe-
cjalistów różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych, współpracujących 
w obrębie chrześcijańskiego horyzontu poznawczego.

Poverty in a Globalizing World in the Perspective of the Social Teaching of 
Pope Benedict XVI and Social Sciences 

 
Summary

The main task of the paper is to analyse pope Benedict XVI’s social teaching on 
poverty as introduced in the encyclical letter ‘Caritas in veritate’. While the methodo-
logical language of the papal teaching is anthropological and theological in character, 
the document uses its own interdisciplinary approach that is characteristic of Catholic 
Social Teaching. Consequently such a Christian reflection on social issues like pover-
ty, inequality, marginalisation and globalisation can be compared with other social fin-
dings. In the global context the pope identifies growing economic inequalities but also 
the advantages of cooperation within the global economy. The analysis also discerns 
the theories of social development that are convergent with the papal social diagnosis. 
Finally, comparing the pope’s social teaching with some studies in economy, sociolo-
gy and political sciences, the author of the paper examines the possibility to construct 
an interdisciplinary link between Catholic Social Teaching and other social sciences.

Armut in der Zeit der Globalisierung aus der Perspektive der Soziallehre Bene-
dikt XVI . Sowie der Sozialwissenschaften . 

 
Zusammenfassung

Das Hauptthema des Artikels ist die Analyse der Soziallehre Benedikt XVI . Über 
das Thema Armut, enthalten in der Enzyklika „Caritas in veritate”. Die päpstliche 
Verkündigung hat die Form einer theologischen und zugleich anthropologischen 
Reflexion. Gleichzeitig wurde in der Enzyklika die für die katholiche Soziallehre 
charakteristische interdisziplinäre Perspektive eingeführt. Dank eines solchen me-
thodologischen Ausgangspunkts kann die christliche Reflexion über die Armut, die 
Ungleichheit, die Ausgrenzung sowie über globale Umwälzungen mit den Ergebnis-
sen der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen verglichen werden. Der Papst ver-
weist auf die in der Zeit der Globalisierung wachsende ökonomische Ungleichheiten, 
betont aber gleichzeitig den positiven Einfluss der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
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Der Artikel identifiziert auch Theorien des sozialen Fortschritts, welche Benedikt XVI 
in seiner sozialen Diagnose verwendet. Dank der Zusammenstellung der päpstlichen 
sozialen Reflexion sowie der Untersuchungen aus dem Bereich der Ökonomie, Sozio-
logie und Politologie analysiert der Autor die einzigartige interdisziplinäre Wechsel-
wirkung zwischen der katholischen Soziallehre und anderen Sozialwissenschaften . 

Słowa kluczowe: katolicka nauka społeczna, nauczanie społeczne Kościoła, 
interdyscyplinarność, nauki społeczne, teorie zmiany społecznej, globalizacja, ubóst-
wo, nierówności.

Keywords: Catholic Social Teaching, Catholic social thought, interdisciplinary, 
social sciences, theories of development , globalisation, poverty, inequalities

Schlüsselworte: katholische Soziallehre, Soziallehre der Kirche, Interdiszip-
linarität. Sozialwissenschaften, Theorien der sozialen Veränderung, Globalisierung, 
Armut, Ungleichheit . 
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OPCJA NA RZECZ UBOGICH

Kategoria opcji na rzecz ubogich powstała na przełomie lat 60. i 70. XX 
wieku w Ameryce Łacińskiej jako owoc audytu wiary, życia osobistego, wspól-
notowego, społecznego i eklezjalnego1. Decydujący wpływ na jej kształt miała 
odnowa pastoralna i teologiczna. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II, wo-
bec różnych inicjatyw aktywizacji wiernych i instytucji eklezjalnych, zwrócono 
uwagę na konieczność rozeznania kontekstu społeczno-religijnego, w tym trud-
ności doświadczanych przez narody latynoamerykańskie. Takie poszukiwania, 
umocnione zachętą Soboru Watykańskiego II do rozpoznawania znaków czasu2, 
zaowocowały wytypowaniem kwestii, popartych badaniami naukowymi, które 
wymagały szczególnej uwagi pastoralnej. Wśród nich znalazł się problem po-
wszechnej biedy. Uznano, że ze względu na zasięg i zagrożenie życia należy 
preferencyjnie ukierunkować dostępne siły i środki na ubogich, nie zapominając 
oczywiście o innych grupach społecznych. W formowaniu tej idei pomocne były 
badania biblijne, historyczne, teologiczne i współczesne nauczanie społeczne 
Kościoła. Po próbach wdrożenia i oceny, opcja na rzecz ubogich przeszła do 

1 J. Lois twierdzi, że po raz pierwszy wyrażenie „opcja na rzecz ubogich” pojawia się w pracy 
J . de Santa Ana pt . Notas para una ética de la liberación a partir de la Biblia (Cristianismo y Socie-
dad 1970 nr 24-25, s . 55 n) . Por . J . Lois, Teología de la liberación: opción por los pobres, Madrid 
1986, zwłaszcza przypis 112, s. 40. Jednakże idea opcji na rzecz ubogich jest wcześniejsza. Była 
już obecna np. w niektórych przedsoborowych prospołecznych inicjatywach latynoamerykańskiej 
Akcji Katolickiej, w brazylijskim ruchu Movimento de Educação de Base, w KK 8, w tzw. postano-
wieniach biskupów z Katakumb św. Domitilli (16 X 1965) i w dokumencie końcowym Konferencji 
Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Medellín z 1968 r. (dokument 14. poświęcony ubóstwu). 
Na temat opcji na rzecz ubogich i zagadnień poruszanych w artykule por.: J. Pixley, Opción por los 
pobres y Dios de los pobres, [w:] La opción por los pobres, red . M . J . Vigil, Santander 1991, s . 19-31;  
A . Pietrzak, Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, Pieniężno 2002; tenże, Igna-
cio Ellacuría. Teoria poświadczona męczeństwem, [w:] Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, 
red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2006, s. 101-111; tenże, Modele ewangelizacji kultur i in-
kulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej, Lublin 2013; Z. Zgrzebny, Opcja na rzecz ubogich 
Leonardo Boffa i jej ocena w oparciu o nauczanie społeczne Jana Pawła II, Częstochowa 2007.

2 KK 4; 11; DK 9; DWR 15; KL 43; DA 14 . 
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nauczania papieskiego i Kościołów partykularnych3. Niniejszy artykuł przybliża 
ją w świetle osiągnięć Kościoła i teologii w Ameryce Łacińskiej.

1. CO TO JEST OPCJA NA RZECZ UBOGICH?

Na powyższe pytanie biskupi latynoamerykańscy, zgromadzeni na Kon-
ferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebla, odpowiadają: 
„Preferencyjna opcja na rzecz ubogich ma na celu przepowiadanie Chrystusa 
Zbawiciela, który im ukaże godność, pomoże w ich wysiłkach wyzwolenia ze 
wszystkich niedostatków i doprowadzi do komunii z Ojcem i braćmi poprzez 
życie ubóstwem ewangelicznym”4. Ideę tę wyraża także stwierdzenie biskupów 
na Konferencji w Medellín: „Episkopat Latynoamerykański nie może stać obo-
jętnie wobec strasznych niesprawiedliwości socjalnych istniejących w Ameryce 
Łacińskiej, które utrzymują większość naszych narodów w bolesnym ubóstwie, 
podobnym w bardzo wielu przypadkach do nieludzkiej nędzy. Nieludzkie wo-
łanie dochodzi od milionów ludzi, proszących swoich pasterzy o wyzwolenie, 
które nie nadchodzi z żadnej strony”5 .

Jan Paweł II wyjaśnia opcję na rzecz ubogich następująco: „Dziś bardziej niż 
kiedykolwiek Kościół jest świadom, że jego orędzie społeczne zyska większą 
wiarygodność dzięki świadectwu działania niż dzięki swej wewnętrznej spójno-
ści i logice. Również z tej świadomości wypływa jego opcja preferencyjna na 
rzecz ubogich, która nigdy nie jest wyłączną ani nie dyskryminuje innych grup. 
Opcja ta nie dotyczy tylko ubóstwa materialnego, wiadomo bowiem, że zwłasz-
cza we współczesnym społeczeństwie spotyka się liczne formy ubóstwa nie tyl-
ko ekonomicznego, ale również kulturowego i religijnego. Miłość Kościoła do 
ubogich, kierująca jego działaniem i należąca do jego stałej tradycji, każe mu 
zwracać się ku światu, w którym pomimo postępu techniczno-ekonomicznego 
istnieje niebezpieczeństwo, że ubóstwo przybierze gigantyczne formy. W kra-
jach zachodnich istnieje różnorakie ubóstwo grup zepchniętych na margines, 
ludzi starych i chorych, ofiar konsumizmu i – w jeszcze większym stopniu – 
ubóstwo bardzo licznych uchodźców i emigrantów; w krajach rozwijających się 
może dojść do dramatycznych kryzysów, którym są w stanie zapobiec tylko pod-

3 Por . np .: Posługa charytatywna Kościoła, [w:] II Polski Synod Plenarny, II Polski Synod 
Plenarny. 1991-1999, Poznań 2001, nr 56; Conferencia Episcopal Española, La caridad en la vida 
de la Iglesia. Introducción doctrinal y propuestas operativas; LX asamblea plenaria de la C.E.E, 
Madrid 1994 . 

4 CELA, Puebla. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, Madrid 
1985, nr 1153 .

5 CELAM, Medellin Conclusiones, Lima 2005, 14,1 .
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jęte na czas i skoordynowane działania międzynarodowe”6 . W Adhortacji apo-
stolskiej Ecclesia in Africa (44) mówi, że „opcja preferencyjna na rzecz ubogich 
to specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, 
poświadczona przez całą Tradycję Kościoła. [...] Żywe zaniepokojenie losem 
ubogich, którzy – według wymownego sformułowania – są «ubogimi Pana», 
winno przekształcić się na wszystkich poziomach w konkretne czyny, aż do pod-
jęcia decyzji dokonania szeregu potrzebnych reform (SRS 42-43)”.

Wobec powyższego opcja na rzecz ubogich jest propozycją podmiotowych, 
emancypacyjnych i odnowionych działań na rzecz ludności dotkniętej konse-
kwencjami braku dóbr potrzebnych do rozwoju. Julio Lois, na podstawie badań 
tej kwestii u teologów latynoamerykańskich, dodaje, że jest ona świadomą de-
cyzją prowadzącą do wcielenia się w świat ubogich. W praktyce życia codzien-
nego sprowadza się ona do mądrego i realistycznego udziału w integralnym wy-
zwoleniu ubogich7 . 

Opcja na rzecz ubogich, chociaż należy do przedsięwzięć typu promotio hu-
mana, ściśle wiąże się z doktryną i zadaniami ewangelizacyjno-misyjnymi Koś-
cioła8. Dlatego nie należy jej traktować wyłącznie jako zwyczajnego wezwania 
do świadczenia pomocy ubogim, a w uzasadnieniach odwoływać się jedynie do 
racji humanistycznych i moralności chrześcijańskiej. Opcja ta wypływa z Boże-
go planu zbawienia i związanych z nim twierdzeń o sensie, godności i przezna-
czeniu wszystkich stworzeń i historii, o życiu człowieka i wspólnocie ludzkiej. 

Opcję dookreśla się często słowem „preferencyjna”. Przez to zwraca się 
uwagę na znamię powszechności Kościoła i jego misji, a zwłaszcza na to, że 
ubodzy nie są jedyną grupą, do której kieruje się przesłanie o Dobrej Nowinie 
i na rzecz której działa Kościół. Niemniej jednak należy zauważyć, że słowo 
„opcja preferencyjna” pozostaje w pewnym sensie w sprzeczności z faktem, że 
w dzisiejszym świecie większość ludzi to właśnie ubodzy. Ten argument iloś-
ciowy dowodzi, że ubodzy stanowią jakby naturalne miejsce działań Kościoła. 
W tym kierunku zmierza popularyzowana przez papieża Franciszka idea Koś-
cioła ubogiego i dla ubogich, rozumianego jako przestrzeń, w której odnajdują 
się ofiary dawnych i współczesnych systemów społeczno-kulturowo-religij-
nych. Poprzez solidarność z ubogimi, odkrywanie roli stworzeń i historii, dóbr 
kulturowo-cywilizacyjnych w życiu osób, opcja i idea Kościoła ubogiego i dla 
ubogich prowadzi do chrystycznej odnowy życia wszystkich członków Kościo-
ła. W szczególny jednak sposób umożliwia wypracowanie, wspólnie z ubogi-
mi, godnych warunków życia, odzyskanie należytego miejsca w społeczeństwie 
i we wspólnocie eklezjalnej oraz pogłębienie ich wiary. Dlatego opcja na rzecz 

6 CA 57.
7 J . Lois, Opción por los pobres. Síntesis doctrinal, [w:] La opción por los pobres, red . M . J . Vigil, 

Santander 1991, s . 9 .
8 Mt 28, 18-20; Mk 16, 15-18; Łk 24, 47-48 (Dz 1, 8); J 20, 21-23 (17, 18-23).
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ubogich nie jest opcją klasową i wykluczającą inne grupy społeczne, chociaż 
powołuje się na przywilej ubogich w przepowiadaniu królestwa Bożego przez 
Jezusa Chrystusa i na starotestamentalną tradycję. 

Konkludując, opcję na rzecz ubogich można określić jako inkulturacyjno-
-ewangelizacyjną propozycję łączącą wiarę chrześcijańską ze współczesną 
problematyką życia wspólnego, zwłaszcza zubożenia; wezwanie do solidarnych 
i podmiotowych działań na rzecz ubogich, do odnowy życia indywidualnego 
i zbiorowego w świetle wiary. Opcji dokonują wszyscy ochrzczeni i instytucje 
eklezjalne, także sami ubodzy.

2 . KIM SĄ DZIŚ UBODZY?

Warunkiem właściwego rozumienia i przeprowadzenia opcji na rzecz 
ubogich jest udzielenie zobiektywizowanej odpowiedzi na pytania: czym jest 
ubóstwo?, kto dziś jest ubogim?, dlaczego istnieją ubodzy? Brak rozumienia 
tych kwestii prowadzi do tworzenia trywialnych pojęć i prowadzenia banal-
nych dysput. Te zaś kreują postawy i działania naznaczone często wielkim 
sercem, ale grzeszące brakiem krytycznej wiary i wiedzy o zawiłościach ży-
cia zbiorowego. W takich przypadkach zazwyczaj proponuje się działania na-
iwne i nietrafne, paliatywne i ograniczone do doraźnej pomocy, które zamiast 
leczyć, utrwalają sytuację zubożenia i społeczne status quo . Uzasadnienia 
takich postaw i działań często opierają się na roszczącej sobie prawo do or-
todoksyjności szczątkowej teologii miłosierdzia i jałmużny oraz na popular-
nych „miejskich legendach”. W tego rodzaju narracjach pojawia się temat 
zagrożeń ideologią lewicową i liberalną, spisków, lenistwa ubogich, żebrzą-
cych naciągaczy, osób uzależnionych od używek i hazardu, niezaradności, 
marginesu społecznego żerującego na dobroci instytucji pomocy społecznej 
i wrażliwych na cierpienie ludzi itp. Ten rodzaj rozumienia ubóstwa wymaga 
rewizji i zdecydowanie nie może stanowić podstaw działania na rzecz ubo-
gich; może stanowić ciekawy materiał do studiów nad społeczeństwem, świa-
topoglądem i ideologią. 

Poszukując odpowiedzi na postawione wyżej pytania, warto zwrócić uwagę 
na język, który w każdej społeczności reguluje nazywanie i klasyfikację osób, 
grup społecznych i sytuacji ubóstwa oraz jego przeciwieństwa – bogactwa. W j. 
polskim mówimy np.: bieda, mizeria, niedostatek, nędza, niezamożność, brak 
środków, ubóstwo; bogactwo, zamożność, majętność, dostatek, dobrobyt itp. 
Słowa te oraz odpowiednie ich formy przymiotnikowe, przysłówkowe i czasow-
nikowe chociaż domagają się doprecyzowania, są nośnikiem charakterystycznej 
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wiedzy milczącej (tacit knowledge9): zazwyczaj każdy potrafi wskazać, kto jest 
ubogi lub bogaty w znanym mu środowisku, bez teoretycznej wykładni kryte-
riów i prowadzenia naukowych badań. Podobnie jest w skali globalnej. Dziś sy-
tuacja dwóch trzecich współczesnego świata nie pozostawia cienia wątpliwości, 
kim są ubodzy – twierdzi Ignacio Ellacuría10 . 

W ustaleniu znaczenia ubóstwa i identyfikacji ubogich pomaga nauka. Uży-
teczne okazują się zwłaszcza definicje i metody wypracowane przez socjologię, 
instytucje państwowe, samorządowe i pożytku publicznego, zajmujące się zja-
wiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jako przykład możliwych spo-
sobów rozumienia biedy i jego problematyki niech posłużą kategorie ubóstwa 
absolutnego i względnego. W pierwszym znaczeniu ubogą jest osoba lub grupa 
społeczna, której nie zostają zaspokajane podstawowe potrzeby, konieczne do 
podtrzymania życia i minimalnego jego rozwoju (zazwyczaj brak dostępu do 
niezbędnych produktów żywnościowych, wody, ubrania i mieszkania). W in-
nym znaczeniu ubóstwo określa się poprzez opisanie rozbieżności w poziomie 
życia grup ludzkich (poprzez wyznaczenie progu ubóstwa – poverty line, po-
verty threshold – np. 50 procent średnich dochodów całej populacji). Powyższe 
rozróżnienie poszerza często banalne zawężanie ubóstwa tylko do tzw. margi-
nesu społecznego, do nieprzystosowanych, kloszardów itd. Trzeba jednak nad-
mienić, że chociaż są to rozróżnienia potrzebne w działaniach na rzecz ubogich, 
ich mankament stanowią zewnętrzność i przedmiotowość wykluczająca samych 
ubogich w określeniu, czym jest ubóstwo i kim są oni sami. Wątpliwości mogą 
także budzić kryteria stosowane w wyznaczeniu potrzebnych dóbr oraz ich re-
dukcja wyłącznie do tzw. dóbr materialnych. 

W opcji na ubogich chodzi na pierwszym miejscu o ubogich w znaczeniu 
ekonomicznospołecznym, których opisuje popularna kategoria ubóstwa mate-
rialnego. Obszar ekonomiczny pełni tu rolę podstawową, chociaż nie jedyną. 
Braki materialne, zwłaszcza jeśli są długotrwałe i dotkliwe, uniemożliwiają 
dostęp do dóbr kulturowo-cywilizacyjnych, utrudniają poprawny rozwój. Pro-
wadzą także do marginalnego statusu społecznego, redukują ludzi do użytecz-
nych lub zbędnych przedmiotów, utrudniają uczestnictwo w tworzeniu życia 
społecznego. Chociaż osoba doświadczająca niedoboru podstawowych środków 
umożliwiających życie posiada bez wątpienia także inne potrzeby, to zazwyczaj 
gdy rzeczywiście brakuje chleba, „człowiek żyje samym chlebem”11 . Dlatego 
wspomniany już Ellacuría proponuje, aby traktować ubóstwo primum et per se 
jako problem ekonomiczny i społeczny. Inne zastosowania tego słowa, np. dla 

9 M . Polanyi, A . Sen, The tacit dimension, Chicago, London: University of Chicago Press 2009. 
10 I. Ellacuría, Pobres, [w:] Conceptos fundamentales del cristianismo, red. C. Floristán Sa-

manes, J . J . Tamayo-Acosta, Madrid 1993, s . 1044 .
11 A . H . Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s . 75 .
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określenia chorych i cierpiących, wprawdzie uzasadnione, mają charakter wtór-
ny i analogiczny12 . 

W dokumentach Kościoła powstających głównie w Ameryce Łaciń-
skiej, a także w refleksji teologicznej często odkreśla się, że ubóstwo w życiu 
codziennym to konkretny brak dóbr powodujący głód, nędzę, choroby, śmier-
telność dzieci, analfabetyzm, brak zdrowia i dostępu do osiągnięć medycyny, 
marginalizację, niesprawiedliwy podział dochodu przedsiębiorstw i narodowe-
go, napięcia pomiędzy klasami społecznymi, wzrost przemocy, brak uczestni-
ctwa w wytwarzaniu i zarządzaniu wspólnym dobrem. Dlatego ubogi, na rzecz 
którego podejmuje się działania, nie jest postacią abstrakcyjną, wyidealizowaną 
i romantyczną, członkiem bliżej nieokreślonej masy, przedmiotem analiz na-
ukowych i teologicznych. Ubogi jest osobą – podmiotem usytuowanym w kon-
kretnym czasie i przestrzeni. Dlatego też w Ameryce Łacińskiej często unika 
się uogólnień na temat ubóstwa i zwraca się uwagę na konkretnych ubogich, 
„twarze ubogich”, które odzwierciedlają oblicze cierpiącego Chrystusa. W ten 
sposób czyni to np . cytowany dokument z Puebla, który nie mówi o ubogich 
i ubóstwie abstrakcyjnie i ahistorycznie, ale o konkretnych obliczach ubogich 
dzieci, młodzieży, Indian, rolników, robotników, bezrobotnych, zepchniętych na 
margines, ludzi starszych – tych wszystkich, których godność nie jest szanowa-
na, którzy przeżywają różne dylematy i trudności13 .

Ubóstwo w opcji na rzecz ubogich wskazuje także na rzeczywistość prze-
ciwną, tj. bogactwo. Mamy tu do czynienia z rodzajem relacji dialektycznej 
między nimi – pomiędzy różnymi grupami ludzkimi, ale nie w znaczeniu nie-
uchronnej i rewolucyjnej marksistowskiej walki klas. Ellacuría zwraca uwagę, 
że istnieje trudny do zakwestionowania związek przyczynowo-skutkowy pomię-
dzy współczesnym fenomenem ubóstwa a kumulacją dóbr w rękach nielicznych. 
Przypomina on, że w dziejach ludzkości ubodzy i bogaci pojawiają się tam, gdy 
zachodzi społeczna różnica w sposobie rozumienia własności i rozporządzania 
dobrami materialnymi, zwłaszcza jeśli stanowią one owoc nadużyć i domina-
cji. Dlatego dziś ubogim jest nie tylko ten, kto nie posiada określonych dóbr, 
ale także ten, któremu odebrano owoce jego pracy, ograniczono dostęp do dóbr 
i możliwości ich wytwarzania, uniemożliwiono w pewnym stopniu dostęp do 
osiągnięć kultury i cywilizacji. Mówimy tu o współczesnych ubogich, którzy 
istnieją obecnie obok tych dawnych, oraz o dzisiejszych sposobach naruszania 
godności człowieka i zaprzeczenia ostatecznemu przeznaczeniu dóbr ziemskich 
danych przez Boga14 . 

W niektórych kręgach eklezjalnych i środowiskach cywilnych drażliwą kwe-
stię stanowi zagadnienie związków opcji na rzecz ubogich z polityką. Chociaż 

12 Ellacuría, Pobres, s . 1044 n .
13 CELA, Puebla..., nr 31-39 .
14 Ellacuría, Pobres, s . 1045 .
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sprawa ta należy do domeny ewangelizacji, niewątpliwie jest ważnym głosem 
w dziedzinie obrony praw człowieka i sprawiedliwości, a tym samym w kwe-
stii politycznie nieobojętnej. Jednakże należy stanowczo podkreślić, że opcja 
na rzecz ubogich nie oznacza polityzacji wiary i wspólnot eklezjalnych. W ży-
ciu społecznym jest ona bardziej zaczynem, orędziem o organizowaniu życia 
wspólnego gwarantującego rzeczywiste możliwości rozwoju każdego człowie-
ka, znakiem promującym sprawiedliwość, obronę praw najsłabszych i wyklu-
czonych. Ten głos słyszano w ostatnich dziesięcioleciach i nie pozostał on bez 
odpowiedzi. Przyczynił się do wytworzenia nowej wrażliwości prospołecznej 
Latynoamerykanów, także niektórych elit rządowych, biznesu i przedsiębiorstw. 

Kolejną kwestię, którą należy poruszyć przy ustalaniu znaczenia ubóstwa 
i wyjaśnianiu, kim są dziś ubodzy, stanowi fakt, że współcześnie ludzkość opa-
nowała techniki wytwarzania dóbr potrzebnych do życia w takim stopniu i w ta-
kiej ilości, że siły przyrody nie decydują już np. o głodzie, jak to miało miejsce 
w przeszłości. Współczesny fenomen ubóstwa nie jest zjawiskiem „natural-
nym”. Dziś jeśli mówimy o fenomenie ubóstwa, to tylko dlatego, że stanowi ono 
pochodną zakłamanych i niesprawiedliwych relacji zachodzących w historii po-
między ludźmi, ekosystemem i transcendencją. Współczesny problem ubóstwa 
to bardziej sposób organizacji modelu życia społecznego niż sprawa zagubie-
nia i niezaradności jednostek. Powszechnie znane sytuacje ubóstwa i dobrobytu 
mają wiele wspólnego z dobrem i złem, sprawiedliwością i niesprawiedliwoś-
cią, strukturami społecznymi. Dlatego ubóstwo i fakt istnienia zubożałych mas 
jawią się także jako problem etyczny15 .

W dyskusjach nad opcją na rzecz ubogich należy zwracać uwagę na fakt, że 
dotyka ona nieobojętnej nikomu sprawy ewentualnych „niedostatków” w dostę-
pie do dóbr. Wprawdzie w centrum uwagi znajdują się biedni, w rzeczywistości 
jednak opcja dotyczy witalnych kwestii wszystkich ludzi, tj.: życia, jego rozwo-
ju, jakości i sensu oraz sprawy przekazania życia następnym pokoleniom. O ja-
kie niedostatki, o jakie dobra w tym przypadku chodzi? Pytanie to zazwyczaj 
w odpowiedzi wzbudza ożywione dyskusje, w których rzeczowa argumentacja 
przeradza się w światopoglądowe i ideologiczne spory. Stąd jawi się jako nie-
zbędna obiektywizacja pojęcia potrzebnych dóbr. Można jej dokonać, posiłkując 
się takimi osiągnięciami nauki, jak np. piramida potrzeb Abrahama Maslowa. 
Wprawdzie jego teoria nie jest ostateczna i pozbawiona ograniczeń, pokazuje 
jednak, jak rozległe jest zagadnienie potrzeb umożliwiających życie. W oparciu 
o jego systematyzację można mówić o złożonym wachlarzu potrzeb-dóbr klu-
czowych dla rozwoju każdego człowieka, których ograniczenie powoduje oso-
bowe i społeczne anomalie. Obserwacja potwierdza, że problematyka ludzi ubo-
gich to nie tylko kwestia dostępu do tzw. dóbr materialnych. Każdy człowiek, 
w myśl teorii Maslowa, bez względu na istniejące podziały i status społeczny 

15 Tamże, s. 1046.
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posiada potrzeby natury fizjologicznej (np.: jedzenia, wody, tlenu, snu, braku 
napięcia, odpoczynku, popędu seksualnego), bezpieczeństwa (np.: stabilizacji, 
uwolnienia od strachu, lęku i chaosu, potrzebę porządku, oparcia w opiekunie), 
przynależności i miłości (np.: uczucia, więzi, przynależności, bycia kochanym), 
uznania-szacunku (np.: samopoważania, szacunku ze strony innych) i samourze-
czywistnienia (np.: estetycznego, poznawczego, spełnienia, posiadania celów)16 . 
Dlatego gdy mowa o potrzebnych dobrach, nie chodzi bynajmniej o wyznacze-
nie dla ubogich przez osoby i instytucje zainteresowane problematyką społeczną 
podstawowego „koszyka”. Problem jest o wiele szerszy, na co zresztą zwraca 
uwagę Jan Paweł II.

Zasygnalizowane tu zagadnienia wydają się potwierdzać konieczność 
usprawnienia współczesnego języka teologii. Rewizji i doprecyzowania wy-
magają pojęcia ubóstwa materialnego, duchowego i ewangelicznego oraz wza-
jemne ich relacje. Uwzględniając współczesny stan badań nad Pismem Świę-
tym i Tradycją oraz stan wiedzy na temat człowieka, wątpliwość może budzić 
upraszczająca redukcja ubóstwa materialnego do „chleba”, a jego braku wy-
łącznie do kwestii przyczyn osobistych. Zastrzeżenia można mieć do tych nar-
racji, w których ubóstwo duchowe jest ukazywane wyłącznie jako abstrakcyjny 
ideał religijny, bez wyraźnych związków z problematyką współczesnego ubó-
stwa, społecznych kultur, światopoglądów, grupowych celów i ideologii. Z po-
dobnych przyczyn dyskusyjny może być sposób rozumienia i praktyki ubóstwa 
ewangelicznego .

3. DLACZEGO OPCJA NA RZECZ UBOGICH?

Współczesne zjawisko ubóstwa, budzące współczucie i sprzeciw, niewąt-
pliwie stanowi ważny argument przemawiający za podjęciem działań na rzecz 
ubogich. Fakt empiryczny i towarzyszące jemu uczucia nie są jednak najważ-
niejszym ani jedynym powodem podjęcia przez Kościół opcji na rzecz ubogich. 
Zasadnicza argumentacja dotyczy miejsca ubogich w Bożym planie zbawienia 
i w misji Kościoła17 . 

Opcja na rzecz ubogich ponad wszelką wątpliwość wiąże się z funda-
mentalnymi twierdzeniami o Bogu, Jego planie zbawienia, sensie stworzeń 

16 Maslow, Motywacja..., s . 72-102 .
17 Oprócz cytowanych już prac warto skonsultować pod kątem argumentacji teologicznej:  

D . Dorr, Option for the poor. A hundred years of Vatican social teaching, Maryknoll 1992; G . Guti-
érrez, G. L. Müller, An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung, Augsburg 2004; G. Gutiérrez, 
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job, Salamanca 
1986; tenże, We drink from our own wells. The spiritual journey of a people, Maryknoll 2003 .
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i historii. Idąc po linii teologii dokumentu końcowego z Puebla, można po-
wiedzieć, że rodzi ją prawda o Bogu, o Kościele, o człowieku i wspólnocie 
ludzkiej. Tej prawdzie służy, bez niej byłaby nieczytelna i bezsensowna. Bóg 
tradycji judeochrześcijańskiej nie jest samotnym i dalekim demiurgiem religii 
przedchrześcijańskich, ale Bogiem stwarzającym i zbawiającym z miłości, 
Bogiem współczującym, bliskim swoim stworzeniom i obecnym w ich dziejach. 
Stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo w Chrystusie, Bóg czyni 
go swoim dzieckiem i obdarowuje szczególną godnością. Powołując do życia 
człowieka-osobę o duchowej, rozumnej i biologicznej strukturze, stwarza rów-
nież wspólnotę ludzką i zaprasza wszystkich do udziału w misterium swego ży-
cia. Powierza im zaszczytną rolę pomocników Stwórcy w creatio continua . Tym 
samym uzdalnia ludzkość do zbudowania we współpracy z Nim egzystencji  
opartej na wartościach wypływających ze źródła miłości trynitarnej (amor fon-
talis, DM 2), tj. na fundamencie miłości, jedności i współuczestnictwa, spra-
wiedliwości i pokoju. Z podobnych powodów Gustavo Gutiérrez twierdzi, że 
„opcja na rzecz ubogich ostatecznie jest opowiedzeniem się po stronie Boga 
królestwa, które ogłasza Jezus”18 .

W praktyce realizacji opcji na rzecz ubogich szczególnie ważna pozostaje 
prawda, że każda istota ludzka, bez względu na płeć, rasę, status społeczny i sy-
tuację moralną, jest obdarzona wspomnianą wyżej godnością. Godność tę należy 
postrzegać całościowo i uwzględnić jej różne aspekty. Zwłaszcza nie można za-
pominać, że wymiar biologiczny jest także dziełem Boga i pełni istotną funkcję 
w planie zbawienia, chociaż nie ogranicza się do niego. Wraz z pierwiastkiem 
duchowym i rozumowym, z woli Stwórcy wymiar biologiczny konstytuuje czło-
wieka, co trudno pominąć. Przypomnienie tej prawdy okazuje się ważne zwłasz-
cza we współczesnym, współzależnym świecie, w którym trudnych warunków 
bytowych człowieka nie można nazwać przypadkowymi; są one zjawiskiem 
wręcz powszechnym. Przywoływanie tej rzeczywistości jawi się jako szczegól-
nie ważne w środowiskach, które uciekają w nie do końca zgodną z doktryną 
chrześcijańską ahistoryczną spirytualizację życia, zaprzeczającą teologii stwo-
rzenia i zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Boży plan zbawienia i teologia stworzenia dostarczają ważnych przesłanek 
doktrynalnych, które wyznaczają właściwy kierunek rozumienia i realizacji op-
cji. Chociaż zubożenie, jak powiedziono wyżej, stanowi zjawisko złożone, nie 
można pominąć niebłahego z punktu widzenia teologii faktu, że ostateczną jego 
przyczyną jest misterium grzechu, tj. odejście człowieka od Boga, Jego planu 
zbawienia oraz zastąpienie go różnymi współczesnymi idolami. Dlatego walka 
z zubożeniem, poza ewidentnymi przemianami strukturalnymi, wiąże się tak-
że z powrotem – nawróceniem do Boga prawdziwego, objawiającego się jako 

18 G. Gutiérrez, Pobres y opción fundamental, [w:] Mysterium liberationis: Conceptos funda-
mentales de la teología de la liberación, red. I. Ellacuría, J. Sobrino, Madrid 1990, s. 309.
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obrońca słabych i uciśnionych, miłosierny i sprawiedliwy. Ostatecznie tylko 
Bóg jest motywem i wzorem działań na rzecz ubogich19 .

W teologii latynoamerykańskiej wypracowano tezę, że zjawisko istnienia 
ubogich dotyczy problemu samego Boga, ponieważ w ubogich sprawdzają się 
dziś lub mogą zostać zanegowane główne twierdzenia o Nim. Fakt istnienia ubo-
gich mas i dramatyczność ich sytuacji może rodzić pytanie: jak pogodzić z wiarą 
w Boga fakt, że większa część dzisiejszego świata to ubodzy? Trudny do zro-
zumienia i akceptacji może być problem „skandalu niemocy” Boga w obliczu 
tak rozległego ubóstwa i kruchości życia ludzkiego. Ellacuría twierdzi, że do-
tychczasowe rozwiązania tego problemu, np. powoływanie się na przyzwolenie 
i dopust Boży, na istnienie zła i grzechu, chociaż istotne, okazują się jednak nie-
wystarczające. Teolog ten sugeruje, że współcześnie bardziej wiarygodne staje 
się twierdzenie, że ubodzy pomagają poznać, kim jest Bóg, którego objawia tra-
dycja starotestamentalna, a zwłaszcza Jezus Chrystus. Jest on Bogiem-Obrońcą 
ubogich i słabych, Bogiem obecnym w życiu każdego człowieka i każdej spo-
łeczności. Jest on także Bogiem miłującym ludzkość; towarzyszy jej w dziejach 
poprzez creatio prima et contiuna, wcielenie Syna, Jego zbawczą śmierć i zmar-
twychwstanie. W ubogich Bóg doznaje tylko pozornej klęski. Ubodzy prowadzą 
do Jego definitywnego tryumfu, a tym samym są „miejscem” Boga, „obecnoś-
cią” Boga, „sakramentem” Boga20 .

Ubodzy i ubóstwo zajmują również ważne miejsce w czynach i słowach Je-
zusa Chrystusa, które scala ipsissima verba Jesu o królestwie Bożym. Ogłaszana 
basileia objawia Boga-Ojca przepełnionego dobrocią, który zaprasza do życia 
w jedności ze sobą. Każdy indywidualnie i we wspólnocie przyjmuje Jego prze-
słanie i nawraca się na wartości królestwa Bożego oraz przyczynia się do jego 
antycypacji w dziejach, chociaż ostatecznie spełni się ono w czasach paruzji. 
Dlatego opcja na rzecz ubogich ma sens, jeśli prowadzi do królowania Boga, 
gdy w Chrystusie dokonuje się osobista i wspólnotowa metanoia . Ubodzy i ubó-
stwo stanowią więc swoisty klucz do zrozumienia przesłania Jezusa o królestwie 
Bożym. Wprawdzie zostaje ono skierowane do wszystkich, w szczególny jednak 
sposób odnosi się do ubogich i pozostających na marginesie rozmaitych relacji 
międzyludzkich. To ubogim na pierwszym miejscu Jezus głosi Dobrą Nowinę, 
wśród nich dokonuje cudów. O nich mówi, że będąc ofiarami odrzucenia i po-
gardy, stają się błogosławionymi w królestwie Bożym, a ich ewangelizacja jest 
w najwyższym stopniu znakiem nadejścia czasów mesjańskich i Jego wiarygod-
ności jako mesjasza. Poza tym Jezus urodził się i żył jako człowiek ubogi; nawią-
zywał kontakty z ubogimi i ludźmi z marginesu społeczno-religijnego. Wśród 
osób podążających za Nim, tj. uczniów, znajdują się także ubodzy. Sposób ich 

19 J. M. Castillo, Los pobres y la teología. ¿Qué queda de la teología de la liberación?, Bilbao 
1997, s . 27-41 .

20 Ellacuría, Pobres, s . 1046-1048 .
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taktowania, miłosierny i godny, w połączeniu z ubóstwem ewangelicznym, sta-
nowi wyróżnik ludzi podążających za Panem. W Nowym Testamencie stosunek 
do ubogich decyduje także o naszym zbawieniu21 .

Opcja na rzecz ubogich posiada również znaczenie eklezjologiczne. Kościół 
jest wspólnotą uczniów-misjonarzy Jezusa Chrystusa, który nadał im tożsamość 
i określił ich cele. Z tego powodu Kościół w świecie jawi się jako znak-sakra-
ment Chrystusa także w obszarze swojej postawy wobec ubogich i ubóstwa. 
Można nawet wysunąć tezę, że przypisanie jakiejś wspólnocie znamienia chry-
stusowości implikuje realizację w jej życiu zamiarów i słów Założyciela w sto-
sunku do ubóstwa i ubogich. Dlatego opcję na rzecz ubogich trzeba postrzegać 
jako ważny sposób urzeczywistniania się Kościoła w świecie; to ona sprawia, że 
Kościół staje się jeden, święty, powszechny, apostolski, ubogi i ubogich na wzór 
Jezusa Chrystusa. Opcja na rzecz ubogich pełni więc funkcję eklezjotwórczą22 .

4. JAK DOKONAĆ OPCJI NA RZECZ UBOGICH?

Nie istnieje recepta na realizację tej opcji obowiązująca w każdym czasie 
i w każdym miejscu. Ubóstwo i ubodzy, jak wspominano, zawsze stanowią zja-
wisko usytuowane historycznie. Stąd jest niemal konieczne każdorazowe „od-
krycie” tej opcji. Jednakże na podstawie wieloletniego doświadczenia Kościoła 
w Ameryce Łacińskiej można wskazać na kilka ważnych kwestii w osobistym 
i wspólnotowym optowaniu na rzecz ubogich .

Przede wszystkim obowiązkowo należy odróżnić opcję na rzecz ubogich od 
doraźnych lub systematycznych charytatywnych akcji pomocy potrzebującym 
oraz związanych z tym inicjatyw zbierania funduszy i różnych dóbr. Wprawdzie 
zachodzą sytuacje, w których konieczna okazuje się pomoc rzeczowa ubogim, 
jednak opcji na ich rzecz nie należy mylić i redukować do tego rodzaju działań. 
Trzeba także dodać, że celem opcji nie jest uczynienie z ubogich ludzi bogatych 
– takich, jak my chcemy, według naszych standardów.

Zanim zdecydujemy się na wdrożenie opcji na rzecz ubogich, konieczne 
trzeba nabyć zobiektywizowanej wiedzy o zubożeniu we współczesnym świe-
cie. Z ludzkiego punktu widzenia stanowi to gwarancję słusznych wyborów 
i działań. Nieodzowne jest również zgłębienie danych Objawienia i Tradycji. 
W przyswajaniu takiej wiedzy pomocne stają się metody stosowane w bada-
niach znaków czasu oraz ich interpretacji w świetle wiary. Od lat w Ameryce 
Łacińskiej, ojczyźnie opcji na rzecz ubogich, CELAM i wiodące środowiska 

21 Pietrzak, Opcja . . ., s. 109-140; Ellacuría, Pobres, s . 1048-1054 .
22 Pietrzak, Opcja . . ., s. 141-175; Ellacuría, Pobres, s . 1054-1057 .
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eklezjalne realizują metody analiz koniunktur, a zwłaszcza przejętą od Akcji 
Katolickiej i rozwiniętą metodę widzieć-ocenić-działać23 . Oparta na podmio-
towości i uczestnictwie, prowadzi do indywidualnego i wspólnotowego roze-
znania. Wspomaga także opracowanie krótkich oraz dalekosiężnych strategii 
działań. Praktyczną konsekwencją stosowania takich metod są decyzje i plany 
pastoralne wspólnot, parafii, diecezji i konferencji episkopatów oraz osobiste 
zobowiązania. 

Opcja na rzecz ubogich nie może zaistnieć bez osobistej i instytucjonal-
nej decyzji. Historia uczy, że „słomiane” i wyizolowane inicjatywy, cho-
ciaż odznaczające się wielkim poświęceniem, nie gwarantują skutecznych 
i stałych działań na rzecz tak rozległego i złożonego zjawiska, jakim jest 
ubóstwo. Konieczna jest decyzja Kościoła lokalnego, przyzwolenie jego li-
derów. To dzięki takiej decyzji opcja może stać się integralną częścią pro-
jektów pastoralnych, może czerpać korzyści z pracy oddelegowanych osób, 
czasu i infrastruktury, udostępnionych funduszy. Przyzwolenie władz winno 
nie tylko legitymizować opcję, ale również nadać jej charakter priorytetowy. 
W diecezjach, które wdrożyły tę opcję, decydowano się również na audyt 
ekonomiczny i kadrowy, w którym ważne kryterium oceny stanowił ewange-
liczny przywilej ubogich .

Opcja na rzecz ubogich posiada charakter wybitnie projektu ewangelizacyj-
nego. Oznacza to, że jej istota nie sprowadza się do dystrybucji paczek, ubrań 
i innych utensyliów czy uczenia ubogich naszej kultury, ale do inkulturacyjnego 
przepowiadania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie osobom, których dotyka 
ubóstwo. Opcja wiąże się z obecnością ewangelizatorów wśród ubogich, znajo-
mością ich języka, kultury i problemów. Działalność taka, zazwyczaj długofa-
lowa, oparta na metodologii podmiotowej i uczestnictwie, prowadzi do odnowy 
życia ubogich w świetle wiary oraz do powstania żywej wspólnoty eklezjalnej 
lub jej integracji w istniejących już wspólnotach.

Optując na rzecz ubogich, trzeba przyjąć, że decydujemy się na publiczne 
wsparcie ich spraw. Ubóstwo nie jest społecznie i politycznie obojętne. Podob-
nie dzieje się w życiu osobistym. Opowiedzenie się za ubogimi i działalność 
promująca ich rozwój i religijność stanowią wyjątkowo czytelny znak wsparcia 
konkretnych wartości, wzorców i symboliki. Dlatego opcja ta niejako wymusza 
przemianę osobistą i społeczną. Stąd może budzić napięcia przekształcające się 
w konflikty i zwalczanie środowisk działających wśród ubogich. Kwestia ta wy-
maga szczególnej uwagi .

23 A . Pietrzak, Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykań-
skiej, Lublin 2013, s . 190-207 .
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5. PAKT Z KATAKUMB ŚW. DOMITILLI

W ramach podsumowania warto przytoczyć tekst zobowiązania grupy bisku-
pów, tzw . Pakt z Katakumb św. Domitilli, który ilustruje jedną z możliwych form 
życia opcją na rzecz ubogich i sposób jej wdrożenia w życie osobiste i wspól-
noty eklezjalnej. 16 listopada 1965 roku w Rzymie, krótko przed oficjalnym 
zamknięciem obrad Soboru Watykańskiego II, w Katakumbach św. Domitilli 
około 40 biskupów pochodzących z różnych stron świata, po sprawowaniu Eu-
charystii, w osobistym akcie wiary zobowiązało się do życia radami ewangelicz-
nymi w duchu idei Kościoła ubogiego, ubogich i dla ubogich24 . Postanowienie 
biskupów nie wymaga większych komentarzy:

„My, biskupi zgromadzeni na Soborze Watykańskim II, świadomi naszych 
braków w życiu ubóstwem według Ewangelii, zachęcani wzajemnym wspar-
ciem dla zamiaru, w którym każdy chciałby uniknąć wyjątkowości i zarozumia-
łości; zjednoczeni ze wszystkimi naszymi braćmi w biskupstwie; licząc przede 
wszystkim na łaskę i moc Pana naszego Jezusa Chrystusa, na modlitwę wier-
nych i kapłanów naszych diecezji; myślami i modlitwą stojąc przed Trójcą Świę-
tą, przed Kościołem Chrystusa, przed kapłanami i wiernymi naszych diecezji, 
w pokorze i ze świadomością naszych słabości, ale także ufając z całą determi-
nacją i ze wszystkich sił, że Bóg chce udzielić nam łaski, zobowiązujemy się do 
tego, co następuje:

1) Będziemy żyć według zwykłego sposobu życia naszej ludności w tym, co 
dotyczy mieszkania, wyżywienia, środków transportu i wszystkiego, co z tym 
jest związane. Por. Mt 5, 3; 6, 33 n; 8, 20.

2) Na zawsze wyrzekamy się tego wszystkiego, co oznacza bogactwo, 
zwłaszcza stroju (bogate materiały, jaskrawe kolory), insygniów z cennego 
kruszcu (powinny one być znakami ewangelicznymi). Por. Mk 6, 9; Mt 10, 9 n; 
Dz 3, 6. Ani złota, ani srebra.

3) W naszym własnym imieniu nie będziemy posiadali nieruchomości, 
majątku ruchomego, konta w banku itd. Jeśli będzie to konieczne, zapiszemy 
wszystko na imię diecezji, dzieł społecznych lub charytatywnych. Por. Mt 6, 
19-21; Łk 12, 33 n.

4) Za każdym razem, jeśli będzie taka możliwość, w naszej diecezji powie-
rzymy zarządzanie finansami i dobrami materialnymi komisjom świeckich, sto-
sownie przygotowanych i świadomych swojej roli apostolskiej, abyśmy mogli 
być mniej administratorami, a bardziej pasterzami i apostołami. Por. Mt 10, 8; 
Dz 6, 1-7 .

24 Tłumaczenie na podstawie: B. Kloppenburg (org.), Concílio Vaticano II . Vol. V, Quarta 
Sessão, Petrópolis 1966, s . 526-528 .
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5) Rezygnujemy z nazywania nas, ustnie lub na piśmie, nazwami i tytułami, 
które oznaczają wielkość i siłę (Eminencjo, Ekscelencjo, Prałacie...). Wolimy, 
aby nas nazywano ewangelicznym imieniem ojca . Por . Mt 20, 25-28; 23, 6-11; 
J 13, 12-15 .

6) W naszym zachowaniu i relacjach społecznych będziemy unikać tego, 
co może wskazywać na przyznawanie przywilejów osobom bogatym i mającym 
władzę (np. urządzanie i uczęszczanie na bankiety, oferowanie przywilejów re-
ligijnych). Por. Łk 14, 12-14; 1 Kor 9, 14-19.

7) Podobnie będziemy unikać zachowań interesownych i sprzyjających 
próżności w celu nagradzania czy pozyskiwania darowizn lub z innych powo-
dów. Poprosimy naszych wiernych, aby traktowali swoje ofiary jak zwyczajny 
udział w kulcie, w apostolacie i w działaniach prospołecznych. Mt 6, 2-4; Łk 16, 
9-13; 2 Kor 12, 14 .

8) Oddamy wszystko, co potrzebne (nasz czas, refleksję, serce, media itp.) 
w służbie apostolskiej i duszpasterskiej, osobom i grupom robotniczym, ekono-
micznie słabym i nierozwiniętym, bez szkody dla innych osób i grup w diecezji. 
Wspomożemy świeckich, zakonników, diakonów i kapłanów, których Pan po-
wołuje do ewangelizacji ubogich i robotników, dzieląc z nimi życie i pracę. Por. 
Łk 4, 18 n; Mk 6, 3; Mt 11, 4 n; Dz 18, 3 n; 20, 33-35; 1 Kor 4, 12; 9, 1-27. 

9) Świadomi wymogów sprawiedliwości i miłości, ich wzajemnych relacji, 
będziemy dążyli do przekształcenia dzieł charytatywnych w dzieła społeczne 
oparte na sprawiedliwości społecznej i miłości, z uwzględnieniem wszystkich 
wymagań, jako pokorną służbę właściwych organów publicznych. Por. Mt 25, 
31-46; Łk 16, 12-14. 19-31.

10) Dołożymy starań, aby odpowiedzialni za nasze rządy i nasze służby 
publiczne podjęli decyzje i wprowadzili w życie prawa, struktury i instytucje 
społeczne, które są niezbędne do rozwoju sprawiedliwości, równości, pełnego 
i harmonijnego rozwoju każdego człowieka i wszystkich ludzi, a tym samym 
aby nadszedł nowy porządek społeczny, godny synów ludzkich i dzieci Bożych. 
Por . Dz 2, 44 n; 4, 32-35; 5, 4; 2 Kor 9, 6 n .

11) Wierząc, że kolegialność biskupów, aby miała znaczenie ewangelicz-
ne, stoi przed wyzwaniem ludzkich mas znajdujących się w stanie fizycznej, 
kulturowej i moralnej nędzy (dwie trzecie ludzkości), zobowiązujemy się do: 
uczestniczenia, stosownie do naszych środków, w pilnych projektach episko-
patów krajów ubogich; skierowania wspólnej prośby na poziomie organizmów 
międzynarodowych, zawsze dając świadectwo Ewangelii, i podobnie jak uczy-
nił papież Paweł VI w ONZ, o przyjęcie struktur gospodarczych i kulturowych, 
które nie będą tworzyły krajów biednych w świecie coraz bogatszym, ale które 
umożliwią biednej większości wyjście ze swojej nędzy. Por. 1 Kor 12, 12-26; 2 
Kor 8; 1 J 3, 11-18 .

12) Zobowiązujemy się, z miłości pasterskiej, do dzielenia naszego życia 
z naszymi braćmi w Chrystusie, kapłanami, zakonnikami i świeckimi, aby nasza 
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służba była prawdziwą służbą. Dlatego: dołożymy wszelkich starań, aby prze-
prowadzać rewizję naszego życia z nimi; wychowamy współpracowników, któ-
rzy będą bardziej animatorami według Ducha niż szefami według świata; przyj-
miemy ludzką postawę obecności i przyjaźni; będziemy otwarci na wszystkich, 
niezależnie od ich religii. Mk 8, 34 n; 1 P 5, 1-4.

13) Kiedy wrócimy do naszych diecezji, przedstawimy tę rezolucję naszym 
wiernym, prosząc ich, aby nam pomogli swoją wyrozumiałością, współpracą 
i modlitwą. 

Boże, dopomóż dochować wierności”.

*  *  *

Przedstawione zagadnienia, chociaż nie wyczerpują problematyki opcji na 
rzecz ubogich, opisują ważne elementy, które ją tworzą. Bez wątpienia katego-
ria ta jest wyborem związanym z realizacją misji ewangelizacyjnej, dalekim od 
wykluczania kogokolwiek, mody i ideologicznych intryg . Jej implementacja po-
siada doniosłe znaczenie dla promocji życia społecznego opartego na godności 
człowieka. Poprzez opcję na rzecz ubogich uczniowie i misjonarze Jezusa Chry-
stusa, realizując Jego testament, stają się konstruktywnym przykładem i głosem 
w dziedzinie rewizji wartości, na podstawie których funkcjonują osoby i syste-
my generujące ubóstwo i ubogich. Pakt z Katakumb św. Domitilli jest inspirującą 
ilustracją sposobu jej wdrożenia.

The Option for the Poor 
 

Summary

The article discusses the category of the option for the poor, by answering four 
key questions: 1) What is the option for the poor?; 2) Who are the poor?; 3) Why the 
option for the poor?; 4) How to opt? The category of the option for the poor emerged 
in Latin America at the turn of the 60s and 70s of the twentieth century, as the fruit of 
an audit of faith and the personal, communitarian, social and ecclesial life . The author 
defines the category according to the teaching of the bishops (Medellin and Puebla), to 
John Paul II and Latin-American theologians . He highlights the need for clarifying the 
meaning of poverty and the poor, specifically of the current theological understanding 
of these concepts . He then describes main theological reasons of the option for the 
poor: God’s plan of salvation; the theology of creation; human dignity; the mystery 
of sin; the phenomenon of poverty as a place of proving the fundamental statements 
about God and Jesus Christ; an ecclesiological significance of the option for the poor. 
In the last part of the paper the author quotes the Polish translation of the so-called 
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The Pact of St. Domitilla Catacombs, which illustrates one of more promising ways 
of implementing that option in both personal and ecclesial life .

Option für die Armen 
 

Zusammenfassung

Die Kategorie der Option für die Armen entstand in Lateinamerika an der Schwel-
le der 60. und 70. Jahre als eine Frucht der Verbindung von Glauben und sozial-kirch-
lichen Leben. Im ersten Punkt beschreibt der Autor ihre Definition, unter Heranzie-
hung der Äußerungen von Bischöfen (Medellín und Puebla), Johannes Paul II. sowie 
von allgemein angenommenen Definitionen in der lateinamerikanischen Theologie. 
Er verweist auf die Notwendigkeit der Präzisierung der Bedeutung von der Armut 
und den Armen, der Objektivierung von der populären und theologischen Bedeutung 
dieser Begriffe. Im dritten Punkt wird die theologische Begründung der Option für 
die Armen dargestellt. Darunter werden folgende Aspekte aufgezählt: Erlösungsplan 
Gottes; Schöpfungstheologie; Menschenwürde; Geheimnis der Sünde; Phänomen der 
Armut als Verifizierungsort der fundamentalen Aussagen über Gott; Funktion der Ar-
men und der Armut in Worten und Taten Jesu Christi; ekklesiologische Bedeutung der 
Option für die Armen. Im letzten Teil im Rahmen der Rekapitulation zieht der Autor 
die Übersetzung des sog . Paktes aus den St . Domitilli Katakomben heran, der eine der 
möglichen Einführungswege der Option für die Armen ins persönliche und kirchliche 
Leben illustriert . 

Słowa kluczowe: ubodzy, ubóstwo, opcja na rzecz ubogich, Kościół ubogi, 
CELAM, Kościół w Ameryce Łacińskiej, teologia latynoamerykańska.

Keywords: the poor, poverty, option for the poor, Church of the poor, CELAM, 
Church in Latin America, Latin American theology.

Schlüsselworte: Arme, Armut, Option für die Armen, arme Kirche, CELAM, 
Kirche in Lateinamerika, lateinamerikanische Theologie . 
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UDZIAŁ UBOGICH W EWANGELIZACJI NA PRZYKŁADZIE  
DZIAŁALNOŚCI KOŚCIELNYCH WSPÓLNOT PODSTAWOWYCH

Kościół to communio, czyli wspólnota wierzących w Chrystusa powstała dzię-
ki zbawczej inicjatywie Boga i podtrzymywana w istnieniu mocą Ducha Święte-
go1. Kościół jest jedną wielką wspólnotą, do której należy wiele mniejszych wspól-
not ściśle złączonych ze sobą. Kościół jest dostrzegalny w parafii, w diecezjach 
i w Rzymie. Kościół jest dostrzegalny także u podstaw, tzn. w codziennym życiu 
zwyczajnych ludzi, których łączy wiara w Chrystusa. Czasem tworzą oni wspól-
noty w swoim miejscu zamieszkania, by żyć Ewangelią na co dzień oraz w swoim 
otoczeniu dawać świadectwo o zbawieniu i wyzwoleniu w Chrystusie2 .

W tego rodzaju wspólnotach ludzie nie są już tylko przedmiotami troski dusz-
pasterskiej, ale jej podmiotami, odpowiedzialnymi za całe życie i działanie Koś-
cioła. Wtedy też ich głównym zadaniem staje się ewangelizacja, która obejmuje 
całą działalność duszpasterską Kościoła3. Wszędzie bowiem tam dokonuje się 
ewangelizacja, gdzie działa Kościół, potwierdzając i pogłębiając swoją tożsamość 
jako wspólnota ludzi przyjmujących z wiarą Ewangelię i głoszących ją światu.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II podkreśla rolę 
świeckich w dziele ewangelizacji, którzy wzorem Chrystusa spełniają swój urząd 
prorocki, gdy czynem i słowem dają świadectwo Ewangelii4 . Ich apostolat jest 
„uczestnictwem w samej zbawczej misji Kościoła”5. Działalność świeckich ro-
zumianą jako kontynuacja misji Chrystusa Proroka sobór nazywa ewangelizacją6 . 

1 P . Wehrle, Kirche als Communio – Anspruch und Wirklichkeit, „Lebendige Seelsorge” 1 (1991), 
s . 61; R . Hajduk, Evangelisieren durch die gelebte Communio, „Studia Redemptorystowskie”  
11 (2013), s . 122 .

2 E . Klinger, Die Kirche der Basisgemeinden. Der Mensch als Prinzip der Ekklesiologie, w:  
E. Klinger, R. Zerfaß, Die Basisgemeinden. Ein Schritt auf dem Weg zur Kirche des Konzils, Würzburg: 
Echter 1984, s . 50 .

3 EN 14; EG 14.
4 KK 35 .
5 KK 33 .
6 KK 35 .
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W tym dziele szczególne miejsce przypada ludziom ubogim, czyli pozbawio-
nym dostępu do dóbr koniecznych do prowadzenia godnego życia7. Zwłaszcza 
w Kościele w Ameryce Łacińskiej żywe stało się doświadczenie, iż Bóg zwraca się 
do ubogich żyjących często w skrajnie trudnych warunkach, aby uczynić ich głosi-
cielami radosnego oraz przemieniającego świat orędzia o Jezusie Chrystusie i Jego 
zbawczym dziele. To ludzie pozbawieni znaczenia w życiu społecznym i cierpiący 
niedostatek są „drogą Kościoła”8, a zarazem głosicielami zbawienia, wzywającymi 
współczesnych do uwolnienia się od przesadnej koncentracji na dobrach material-
nych i do zwrócenia się ku Bogu9. To oni od początku tworzą kościelne wspólnoty 
podstawowe, stanowiące „bogactwo Kościoła, które Duch wzbudza dla ewange-
lizowania wszystkich środowisk i dziedzin życia”10 .

1. UBODZY JAKO ADRESACI I PODMIOTY EWANGELIZACJI

W Biblii ubodzy oczekujący na Dobrą Nowinę o zbawieniu to ptochoi – 
ludzie przygniecieni ciężarem potrzeb, niemogący się podnieść, pełzający po 
ziemi. W Starym Testamencie „ubogi” to nędzarz, żebrak, cierpiący głód, czło-
wiek wzgardzony, poniżony. Do ubogich zaliczano więźniów i chorych, których 
postrzegano jako grzeszników ukaranych przez Boga (por. J 9, 2). Ubóstwo było 
więc także rozumiane jako skutek braku łaski Bożej, gdyż często wydawało się 
ono konsekwencją grzechu czy też zaniedbań wynikających z ludzkiej opiesza-
łości bądź lenistwa11 .

7 W teologii po Soborze Watykańskim II ubodzy to ludzie cierpiący niedostatek z powodów 
ekonomicznych (brak wystarczających środków do godnego życia) oraz z przyczyn społecznych 
(ludzie żyjący na marginesie społecznym, uciskani przez innych oraz niesprawiedliwie wykorzysty-
wani); U . Kuhnke, Koinonia. Zur theologischen Rekonstruktion der Identität christlicher Gemeinde, 
Düsseldorf: Patmos Verlag 1992, s. 230; J. Madappattu, Evangelization in a Marginalizing Word. 
With Spezial Reference to the Marginalised Satnamis in the Diocese of Raipur, Nettetal: Diplomar-
beiten Agentur 1997, s . 32 .

8 RH 14 .
9 CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina, Puebla 1979, 750; F . Weber, Not lehrt han-

deln. Lateinamerikanische Kirchenerfahrungen als Ermutigung zu einer Neugestaltung unserer Seel-
sorge, w: H . Windisch, Seelsorge neu gestalten. Fragen und Impulse, Graz: Verlag Styria 1995, s . 82 .

10 EG 29 .
11 U . Busse, Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach 

Lk 4, 16-30, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 1978, s. 78; J. Łach, Błogosławieni ubodzy 
w duchu (Mt 5, 3), „Communio” 5 (1986), s. 40-47.
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W znaczeniu przenośnym „ubodzy” to ludzie biedni, pozbawieni środków 
do życia, to ci, którzy całkowicie zdani są na pomoc innych12 . Od czasu nie-
woli babilońskiej słowo „ubodzy” jest synonimem ludu Izraela. W nim jednak 
uprzywilejowanymi adresatami Bożych obietnic są ludzie przygnieceni cięża-
rem swoich spraw, którzy nie są pewni, czy będą w stanie przeżyć okres nędzy 
i ucisku. Jezus napełniony Duchem Świętym ku nim się zwraca, gdyż to właśnie 
oni są otwarci na Jego nauczanie. Głosząc Dobrą Nowinę biednym, pozbawionym 
pełnego dostępu do dóbr ekonomicznych oraz zepchniętym na margines życia 
społecznego, uwięzionym, ślepym oraz uciśnionym, Syn Boży umacnia ich na-
dzieję na uwolnienie się od brzemienia pogardy i odrzucenia. Jezus również 
posyła ich, aby opowiadali innym o swoim spotkaniu z Odkupicielem i dzie-
lili się z nimi swoim doświadczeniem wyswobodzenia od grzechu, nieszczęść 
i ludzkiej wzgardy (por . Mk 5, 19)13 .

Misję Jezusa kontynuują Jego uczniowie, dzięki którym Ewangelia dociera 
do ubogich i najmniejszych (por. Łk 10, 21). Ci, którzy przyjęli słowo Boże 
i uwierzyli w Jezusa Chrystusa, od początku tworzą wspólnoty skupiające ludzi 
z różnych stanów. Należą do nich pogardzani w antycznych społecznościach 
niewolnicy, a także kobiety, dzieci i starcy pozbawieni materialnego wsparcia 
oraz skazani na życie w poniżeniu. Odnosząc się do najuboższych z szacun-
kiem, starożytni chrześcijanie apelują tym samym do środowiska o uznanie 
godności każdej osoby ludzkiej14. Pierwsze wspólnoty służą dziełu ewangeli-
zacji, pociągając pogan do przyjęcia wiary w Chrystusa swoim świadectwem 
życia. Antyczni chrześcijanie nie są indywidualistami, lecz tworzą nową rodzinę 
sióstr i braci udzielających sobie nawzajem wsparcia materialnego i duchowego. 
W czasach antycznych podziw budzi ich autentyczne braterstwo, dzięki któremu 
mogły być zaspokajane ich egzystencjalne potrzeby. Oparta na wzajemnej miło-
ści jedność stanowi także źródło umocnienia dla wyznawców Chrystusa w cza-
sie prześladowań15 .

Do Jezusowej opcji na rzecz ubogich nawiązuje współczesny Kościół w swo-
im nauczaniu. Jego zadaniem jest wprawdzie docierać z Ewangelią do wszyst-
kich, to jednak pierwszeństwo w jego działalności posiadają ubodzy i chorzy, 

12 D . McBride, Proclamar la buena noticia a los pobres: Lc 4, 18, w: N. Londoño, Ser reden-
torista hoy . Testimonios sobre el carisma, Roma: Comisión de Espiritualidad CSSR 1996, s. 35.

13 M . Rosik, Jezus w synagodze w Nazarecie (Łk 4, 16-30) – zapowiedź misji namaszczonego 
Proroka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 (2001), s. 146; A. Grün, Jezus – wizerunek Człowie-
ka . Ewangelia św. Łukasza, Kraków: Znak 2002, s. 60.

14 M . Barden Dowling, Clemency and Cruelty in the Roman World, Ann Arbor: University of 
Michigan Press 2006, s . 16; A . Dulles, Evangelization for the Third Millennium, New York: Paulist 
Press 2009, s . 96 .

15 E . G . Hinson, The Evangelization of the Roman Empire. Identity and Adaptability, Macon 
(Ga): Mercer University Press 1981, s. 51; K. Berger, Die Urchristen. Gründerjahre einer Weltreli-
gion, München: Pattloch 2008, s. 125.
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pogardzani i opuszczeni przez innych. Są oni „uprzywilejowanymi adresatami 
Ewangelii, a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem 
Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść”16 . Bez opcji preferencyjnej na rzecz 
ubogich, która skłania Kościół do przyjęcia skromnego stylu życia oraz otwarto-
ści na biednych i potrzebujących, orędzie chrześcijańskie mogłoby zaginąć w la-
winie słów wydobywających się ze środków masowego przekazu oraz zatracić 
swoje pełne znaczenie17 . 

Ubodzy mają uprzywilejowaną pozycję w Kościele, gdyż zajmują szcze-
gólne miejsce w sercu Boga18. To ku nim jako pierwszym Bóg zwraca się ze 
swoim miłosierdziem. Przez Jezusa objawia im, że do nich należy królestwo 
Boże (por. Łk 6, 20). Z nimi Syn Boży w czasie swojej ziemskiej działalności 
utożsamia się i o nich się troszczy – nie tylko przekazując im radosne orędzie 
o zbawieniu, ale także zapewniając im zaspokojenie ich doczesnych potrzeb 
(por . Mk 6, 37) .

Naśladowanie Jezusa skłania Jego uczniów do kontynuacji Bożej preferen-
cji na rzecz ubogich, przy czym nie chodzi tylko o komunikowanie im praw-
dy Ewangelii czy otaczanie ich troską duszpasterską obejmującą ich wszel-
kiego rodzaju potrzeby. Działalność Kościoła musi przyjąć taką formę, aby 
była respektowana godność osobowa ubogich, a nauczanie winno prowadzić 
do sytuacji, w której ubodzy będą w stanie pomóc sami sobie19. Zwróceniu 
się Kościoła ku ubogim powinna towarzyszyć „wyobraźnia miłosierdzia”20 
czy też „wrażliwość miłości”21, która nakazuje otoczyć szacunkiem każdego 
człowieka, dostrzec jego dobroć i docenić sposób życia, w tym także formy 
praktykowania wiary. Ubóstwo wyznawców Chrystusa ubogaca Kościół oraz 
samych ewangelizatorów. Co więcej, ubodzy posiadają wielki potencjał ewan-
gelizacyjny, dzięki któremu stają się podmiotami działalności ewangelizacyj-
nej w Kościele22 .

Ubodzy są nie tylko pierwszymi odbiorcami Ewangelii, ale także zostali po-
wołani do jej przekazywania. Ich życie stanowi źródło szczególnego bogactwa 
dla Kościoła, gdyż poprzez swoje cierpienie stają się oni uczestnikami cierpień 
Chrystusowych. Z nimi w szczególny sposób zjednoczył się sam Zbawiciel 
i jest w nich obecny. W wierze można dostrzec żywego Jezusa w obliczu ludzi 
głodnych, zawiedzionych przez polityków, upokorzonych, zatrwożonych i za-

16 EG 48 .
17 NMI 50. 
18 EG 197 .
19 CELAM, Presencia de la Iglesia en la Actual Transformación de América Latina, Medellín 

1968, 10-11 .
20 NMI 50.
21 EG 199 .
22 CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina,1147; CELAM, Nueva Evangelización, 

Promoción Humana, Cultura Cristiana. Jesucristo, Ayer Hoy y Siempre, Santo Domingo 1992, 95 .
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niepokojonych o swoją przyszłość. Odnalezienie w cierpiącym obliczu ubogich 
oblicza Jezusa jest czymś, co dla wszystkich chrześcijan stanowi wyzwanie dla 
głębszego osobistego i wspólnotowego nawrócenia. Wszystko to sprawia, że eg-
zystencja ubogich posiada zbawczą moc. Dlatego też uczestniczą oni czynnie 
w dziele ewangelizacji, gdy wzbogacają życie Kościoła i jego posłannictwo po-
chodzącą od Boga mądrością23 . 

Każda ewangelizacja biorąca swój początek z misji Jezusa przekazanej Jego 
Apostołom i następcom rozwija się we wspólnocie ochrzczonych, czyli w co-
dziennej praktyce w środowisku mniejszych żywych wspólnot, w których wy-
znawcy Chrystusa dzielą się ze sobą swoją wiarą. Ewangelizacja zmierza do tego, 
by umocnić życie przybranych dzieci Bożych w Chrystusie, co wyraża się przede 
wszystkim w braterskiej miłości. Jest to możliwe dzięki wspólnotom, które za-
pewniają wiernym świeckim odpowiednią formację. Tylko w ten sposób mogą 
pojawić się dojrzali świeccy ewangelizatorzy24 .

W tym dziele – jak pokazuje doświadczenie Kościoła katolickiego w Ame-
ryce Południowej – ważną rolę odgrywają kościelne wspólnoty podstawowe, 
w których formowani są uczniowie Chrystusa i poprzez które rozwija się dzieło 
ewangelizacji25. Doniosłą rolę odgrywają w nich wierni świeccy, którzy pełnią 
posługę ewangelizacyjną w Kościele i dla Kościoła. Są oni posłani w samo cen-
trum życia świata, aby odnawiać struktury społeczne, ekonomiczne i polityczne 
zgodnie z planem Bożym. Uformowani duchowo w podstawowych wspólnotach 
kościelnych poprzez słowo Boże i zjednoczeni w działaniu ze swymi pasterza-
mi, wypełniają swoje zadanie głoszenia Ewangelii wśród ubogich i najmniej-
szych. W działalności ewangelizacyjnej kościelnych wspólnot podstawowych 
w wyraźny sposób urzeczywistnia się opcja preferencyjna Kościoła na rzecz 
ubogich26 .

23 EG nr 198; CELAM, Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana, 178; 
J . B . Metz, Significado de la teología latinoamericana para mi teología, w: L. C. Susin, El mar se 
abrió. treinta años de teología en América Latina, Santander: Sal Terrae 2001, s . 139.

24 CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina, 155; CELAM, Nueva Evangelización, 
Promoción Humana, Cultura Cristiana, 25 .

25 CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina, 156; CELAM, Discípulos y Misione-
ros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. „Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida” (Jn 16, 4). Documento conclusivo, Aparecida 2007, nr 99; V. Menéndez Martínez, La misión 
de la Iglesia. Un estudio sobre el debate teológico y ecclesial en América Latina (1955-1992), con 
atención al aporte de algunos teólogos de la Compañia de Jesús, Roma: Editrice Ponificia Univer-
sita Gregoriana 2002, s . 51 .

26 CELAM, Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan 
vida, 179; S . Galilea, El fervor de la evangelización, Santafé de Bogotá: Sociedad de San Pablo 
1998, s . 36-40 .
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2. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIELNYCH WSPÓLNOT PODSTAWOWYCH

Działalność kościelnych wspólnot podstawowych (zwanych też czasem ma-
łymi wspólnotami kościelnymi) została zapoczątkowana w Kościele południowo-
amerykańskim. Wspólnoty te to najczęściej jednorodne pod względem społecz-
nym grupy, liczące od 10 do 150 członków. Realizują one jasno sformułowane 
cele, które mają charakter religijny, a także społeczny27. Dzisiaj kościelne wspól-
noty podstawowe można spotkać już nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale także 
w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i w Europie, w tym także w Polsce28 .

Zgodnie z posoborowym magisterium Kościoła, kościelne wspólnoty pod-
stawowe są adresatami i nośnikami ewangelizacji – „prawdziwym wyrazem 
kościelnej komunii i ośrodkami ewangelizacji”29 oraz „nadzieją dla Kościoła 
powszechnego”30. Powstają one w Kościele, aby przyczyniać się do umocnienia 
jego jedności i do jego wzrostu. Cel ich działalności stanowi ewangelizacja31 . 
W nich bowiem głoszona jest Ewangelia, która staje się źródłem siły życiowej 
i inspiracją do angażowania się w przemianę rzeczywistości w królestwo Boże. 
Ich działalność służy dobru większych wspólnot kościelnych, zwłaszcza zaś Koś-
ciołom lokalnym.

Kościelne wspólnoty podstawowe to narzędzie ewangelizacji i budowania 
Kościoła u samych jego podstaw pośród ludu. Ich istnienie gwarantuje, że Ewan-
gelia przeniknie takie obszary życia społecznego, jak szkoły, zakłady pracy, partie 
polityczne itp. Dzięki nim pojawia się szansa, że z czasem kościelne wspólnoty 
podstawowe pojawią się tam, gdzie nie sięga zwyczajne duszpasterstwo kościelne, 
a wskutek ich działalności w środowiska życia ludzkiego przenikać będą wartości 
chrześcijańskie.

Kościelne wspólnoty podstawowe są ściśle związane z parafią, dzięki czemu 
uzyskują więź z Kościołem diecezjalnym oraz Kościołem powszechnym. Obok 
nich istnieją również w parafii ruchy oraz stowarzyszenia. W takiej wspólnocie 
parafialnej chrześcijanin przeżywa swoją przynależność do Kościoła na trzech 

27 M. Sievernich, Basisgemeinden, w: K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, Lexikon der Pasto-
ral, t . I, Freiburg: Herder Freiburg 2002, kol . 134-135 .

28 E . Dussel, J . Meier, Die kirchlichen Basisgemeinden in Brasilien, w: E. Klinger, R. Zerfaß, Die 
Basisgemeinden, s . 20; A . Smith, Gemeinde der Zukunft. Ein Weg, Darmstadt: Movement für a Better 
World 1987, s . 35; R . Hajduk, Parafia jako „wspólnota wspólnot”. Od teorii do praktyki, „Homo 
Dei” 1 (2007), s . 43-55 .

29 ChL 26.
30 EN 58.
31 D . Borobio, Catecumenado e iniciación cristiana. Un desafío para la Iglesia hoy, Barcelona: 

Centre de Pastoral Liturgica 2007, s. 47; T . Hartch, The Rebirth of Latin American Christianity, 
New York: Oxford University Press 2014, s. 53.
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płaszczyznach: w rodzinie, w małych wspólnotach kościelnych oraz we wspólno-
cie parafialnej.

Każda wspólnota żyje w jedności z całym Kościołem. Kościelny charak-
ter wspólnot wyraża się przede wszystkim tym, że należą one do parafii, której 
z polecenia biskupa przewodzi kapłan. Jego zadaniem jest prowadzić wierzących 
w Chrystusa ku jedności we wspólnocie parafialnej oraz przewodniczyć Euchary-
stii. Proboszcz i współpracujący z nim duszpasterze uczestniczą regularnie w spot-
kaniach poszczególnych wspólnot, aby umacniać ich więź z parafią i całym Koś-
ciołem32 .

Tych, którzy przynależą do kościelnych wspólnot podstawowych, łączy przede 
wszystkim wspólna wiara. Wspólnoty te stanowią odpowiedź wiary udzieloną 
przez ludzi ubogich i żyjących na marginesie życia społecznego, a nawet i reli-
gijnego, gdy nie są oni jeszcze w pełni objęci troską duszpasterską. Takie wspól-
noty są nie do zastąpienia w dziele rozszerzania autentycznej wiary przenikającej 
życie chrześcijańskie, gdyż w nich pielęgnowane jest życie zgodne z Ewangelią 
przemieniającą sumienia i poruszającą wierzących do służby na rzecz ubogich33 . 
Łączą one w sobie autentyczne życie inspirowane wiarą chrześcijańską oraz za-
angażowanie w kształtowanie sprawiedliwych stosunków społecznych.

Kościelne wspólnoty podstawowe powstają tam, gdzie zaistnieją ku temu 
odpowiednie warunki: sąsiedztwo, wspólne wykonywanie zawodu albo wspól-
ne zmaganie się z bezrobociem, a zwłaszcza wspólna niedola. Wspólnota tworzy 
się najczęściej wtedy, gdy ktoś staje po stronie innego i z nim się solidaryzuje34 . 
Wspólnoty te regularnie (zwykle raz na tydzień) zbierają się po domach, gdyż 
w przeciwnym razie budowanie jedności braterskiej okazałoby się niemożliwe. 
Należą do nich ludzie, którzy razem żyją i cierpią z powodu niesprawiedliwości, 
czytają wspólnie słowo Boże i modlą się, ucząc się solidarności, umacniając swoje 
wzajemne odniesienia oraz wyznaczając sobie wspólne zadania z uwagi na potrze-
by Kościoła i ich otoczenia życiowego. 

Katolicy tworzący kościelne wspólnoty podstawowe aktywnie uczestniczą 
w życiu swojej parafii. Wspólnoty gromadzą się w kościele parafialnym na spra-
wowanie Eucharystii, angażując się na różne sposoby w jej celebrację. Ich człon-
kowie biorą udział w posiedzeniach rady duszpasterskiej, a także chętnie zajmują 
się przygotowaniem wiernych do pełnienia rozmaitych posług. Uczestniczą rów-

32 A . Prior, Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften. Unterwegs zur Pfarrgemeinde der Zu-
kunft, München: Missio Verlag und Vertriebsge 1994, s. 55; D. Irarrázaval, Audacia evangelizadora: 
Entre culturas y entre religiones, Cochabamba: Editorial Verbo Divino 2001, s. 55.

33 J . O’Halloran, Small Christian Communities. A Pastoral Companion, Dublin: Orbis Books 
1996, s . 146; T . Hartch, The Rebirth of Latin American Christianity..., s . 128 .

34 W . Repges, Die Basis-Gemeinden Lateinamerikas und ihr Verhältnis zu den Pfarrgemeinden, 
„Diakonia” 6 (1972), s . 400-401; L . A . Gallo, El camino del Evangelio en el continente de la espe-
ranza, Quito: Ediciones Abya-Yala 2006, s. 197.
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nież w zebraniach grup parafialnych, dniach skupienia oraz spotkaniach modlitew-
nych, które służą ich formacji chrześcijańskiej.

Kościelne wspólnoty podstawowe chcą być przestrzenią, w której człowiek 
ubogi na nowo odkrywa szansę podjęcia odpowiedzialności za swój los i możli-
wość jego aktywnego kształtowania. W ich obrębie pojawia się dla niego sposob-
ność nawiązania bliskich, osobowych relacji, w których może zrozumieć prak-
tyczne znaczenie słowa „miłość”. Z uwagi na stosunkowo małą liczbę członków 
komunikacja międzyosobowa we wspólnotach przestaje być fenomenem czysto 
funkcjonalnym (wymiana posług i pielęgnowanie odniesień, które sprowadzają się 
do wykonywania czynności urzędowych), a staje się wymianą doświadczeń anga-
żującą osoby na płaszczyźnie afektywnej i wolitywnej35 . 

W działalności kościelnych wspólnot podstawowych Kościół traci swe oblicze 
instytucji dążącej do zachowania prestiżu i wpływów w życiu społecznym, a uka-
zuje się jako żywa braterska communio36. „Życiem i działaniem małych wspólnot 
kościelnych kieruje współczucie i dążenie do rozeznania konkretnych ludzkich 
potrzeb, aby każdy, kto znajdzie się w ich przestrzeni, mógł poczuć się wyswo-
bodzony z izolacji i osamotnienia. Mogą one wypełnić lukę w Kościele, któ-
ra powstała, gdy parafie utraciły swój charakter wspólnotowy i przestały być 
przestrzenią, w której może być zaspokojona ludzka potrzeba przynależności 
i bezpieczeństwa. Istnienie i rozwój małych wspólnot daje także nadzieję na 
ożywienie życia religijnego, którego człowiek koniecznie potrzebuje, aby mógł 
się cieszyć pełnym zdrowiem ducha. Religia zaś może uzdrawiać, gdy przeży-
wana we wspólnocie, pozwala człowiekowi doświadczyć tajemniczej obecności 
Boga pośród ludzi”37 .

3. KOŚCIELNE WSPÓLNOTY PODSTAWOWE PRZESTRZENIĄ REALIZACJI 
POWOŁANIA UBOGICH DO EWANGELIZACJI

Ubodzy powołani do głoszenia Ewangelii w świecie są najpierw adresatami 
Dobrej Nowiny. Słowo Boże w ich życiu zajmuje miejsce centralne. Każde spot-

35 J. Comblin, Les communautés de base comme lieu d’expériences nouvelles, „Concilium” 104 
(1975), s. 97; J. Caldentey, Signification pour l’Eglise des communautés chrétiennes de base, „Conci-
lium” 104 (1975), s . 105; R . Muñoz, Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado. Her-
mandad sin fronteras. desde los pobres, a contracorriente de la dominación del consumismo indi-
vidualista y excluyente (de Medellín a Aparecida), Santiago de Chile: LOM Ediciones 2009, s. 185.

36 A . Sparrer, Zur Pastoral der kleinen christlichen Gemeinschaften. Erfahrungen und Anre-
gungen aus der Seelsorge, „Lebendige Seelsorge” 5/6 (1986), s. 272.

37 R . Hajduk, Kształtowanie relacji międzyosobowych w Kościele jako communio fidelium, 
Kraków: Scriptum 2000, s . 179 .
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kanie kościelnej wspólnoty podstawowej rozpoczyna się od lektury Pisma Świę-
tego, które wspólnie jest tak komentowane, aby w jego świetle można było na 
nowo spojrzeć na rzeczywistość. Ponadto wielu członków wspólnot czyta Biblię 
indywidualnie. Nierzadko zdarza się, że ubodzy, biorąc do ręki Biblię, dopiero 
uczą się czytać. Niejednej kościelnej wspólnocie podstawowej początek dały „krę-
gi biblijne”38 . 

Ubodzy należący do kościelnych wspólnot podstawowych są podmiotami 
odpowiedzialnymi za przyjęcie i właściwe rozumienie Bożego Objawienia. We 
wspólnotach problemy egzystencjalne poddaje się refleksji w świetle Ewangelii. 
Wyznawcy Chrystusa dokonują w nich konfrontacji słowa Bożego ze swoim ży-
ciem. Z początku w centrum zainteresowania członków wspólnoty znajdują się 
osobiste i rodzinne problemy, jak np. choroba, bezrobocie czy różnego rodzaju 
następstwa biedy. Następnie wierzący odkrywają, że polem ich aktywności win-
no być także życie społeczne. Kierunek ich działaniu wyznacza sam Bóg, gdyż 
na sytuację panującą w otaczającej ich rzeczywistości coraz bardziej spoglądają 
w sposób religijny dzięki wsłuchaniu się w słowo Boże. 

Ludzie wspólnie czytający i rozważający Biblię dzięki światłu słowa natchnio-
nego spoglądają na swoje problemy oczyma wiary i dostrzegają w swym życiu 
obecność Boga, który zachęca ich do odważnego i pełnego miłości działania. 
Czytając Pismo Święte, wierni zbliżają się do osoby Jezusa, w którego cierpieniu 
rozpoznają swój własny los i którego zmartwychwstanie staje się dla nich źród-
łem nadziei oraz siły. W Biblii wierzący odnajdują odpowiedź na nurtujące ich 
problemy. Wspólne czytanie Ewangelii sprawia, że umacnia się ich wiara pole-
gająca na widzeniu rzeczywistości oczyma Jezusa, gdyż obcując z Jego słowem, 
przyswajają sobie Jego sposób patrzenia na świat39. Teksty biblijne są dla ubo-
gich wyzwaniem oraz możliwością odczytania własnej biografii w świetle słowa 
Bożego. 

Ewangelizacja urzeczywistniająca się w łonie wspólnoty gromadzącej ubo-
gich polega na tym, że dorośli zwracają się z orędziem Ewangelii do dorosłych. 
Formacja chrześcijańska, dokonująca się we wspólnotach, obejmuje zatem nie 
dzieci, ale rodziców i wychowawców, którzy gromadzą się na słuchanie słowa 
Bożego i próbują potem żyć zgodnie z Ewangelią w swoim środowisku. Osoby 
dorosłe poddane ewangelizacji mają prawo i obowiązek katechizowania dzieci 
i młodzieży. Dzięki temu Dobra Nowina poprzez dorosłych dociera do dzieci, a nie 
poprzez dzieci do dorosłych. Jest to zgodne z procesem wychowania, za którego 
przebieg odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim rodzice i wychowawcy40 .

38 W . Repges, Die Basis-Gemeinden Lateinamerikas und ihr Verhältnis zu den Pfarrgemeinden, 
s . 401 .

39 LF 18; F . Weber, Not lehrt handeln..., s . 97 .
40 FC 53; W. Repges, Die Basis-Gemeinden Lateinamerikas und ihr Verhältnis zu den Pfarrge-

meinden, s . 401 .
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W kościelnych wspólnotach podstawowych ma miejsce przekaz wartości, któ-
ry może przebiegać w dwojaki sposób: albo jako konsekwencja stałej przynależ-
ności do wspólnoty, albo przez identyfikację z jakąś znaczącą osobą. Człowiek 
może się utożsamiać z innymi ludźmi i przejąć wyznawane przez nich wartości 
ewangeliczne pod warunkiem, że łączy go z nimi pozytywna, stała, czasem emo-
cjonalnie zabarwiona relacja, która posiada dla niego doniosłe znaczenie. Taką 
szansę stwarza ubogim przynależność do kościelnej wspólnoty podstawowej, 
w której każdy ma możliwość zidentyfikowania się z innymi, z ich wiarą i wy-
znawanymi przez nich wartościami. „Człowiek, który może stać się w pełni sobą 
tylko w odniesieniu do bliźnich, uczy się we wspólnocie przyjmowania i obda-
rzania innych uczuciem, pogłębia postawę zrozumienia dla drugich oraz naby-
wa umiejętności otwartego i szczerego komunikowania swoich myśli i przeżyć. 
Mała wspólnota staje się dla niego miejscem osiągania dojrzałej osobowości, 
o której świadczy znajomość własnych możliwości i ograniczeń, umiejętność 
dokonywania krytycznych ocen, stanowczość w podejmowaniu decyzji, a także 
zdolność do znoszenia napięć i rozwiązywania konfliktów”41 .

Pierwszą czynnością w dziele ewangelizacji prowadzonym przez podstawowe 
wspólnoty kościelne nie jest głoszenie słowa, ale służba na rzecz uciśnionych42 . 
Postawa ta rodzi się ze współczucia i rozeznania ludzkich potrzeb, które domagają 
się zaspokojenia. Diakonia praktykowana przez wyznawców Chrystusa należą-
cych do kościelnych wspólnot podstawowych przybiera postać samopomocy. 
W nich to spełnia się – zgodnie z tradycją sięgającą początków chrześcijaństwa 
– ideał Kościoła jako communio poprzez diakonię, czyli braterską solidarność 
i wspólne korzystanie z dóbr43. Dzięki temu ubodzy urzeczywistniający ideał 
chrześcijańskiej komunii stają się dla świata znakiem nadziei na życie w brater-
stwie umożliwiającym przezwyciężenie ludzkiej obojętności, nędzy materialnej 
i niesprawiedliwych stosunków społecznych.

Żyjąc Ewangelią na co dzień, członkowie wspólnot odkrywają, że Bóg napraw-
dę przebywa pośród nich i przemawia do nich w ich codziennej egzystencji. Ubo-
dzy we wspólnotach doświadczają bliskości Jezusa zmartwychwstałego i świad-
czą o niej wobec świata. Swoje specyficzne zadanie dostrzegają w tym, by być 
znakiem obecności Boga wśród ludzi poprzez swoje zaangażowanie w budowa-
nie bardziej ludzkiego i sprawiedliwego społeczeństwa. Swoim życiem inspiro-
wanym Ewangelią ubodzy poddają krytyce naruszające godność ludzką stosunki 
społeczne. Równocześnie własnym życiem, które wypełnia żywa komunikacja 
międzyludzka, ukazują swemu otoczeniu, iż możliwe jest praktykowanie ewan-

41 R . Hajduk, Kształcenie relacji międzyosobowych w Kościele..., s . 185 .
42 H . Goldstein, Ein Pastoralexperiment in Brasilien – Modell für die Praxis der Kirche bei uns?, 

„Diakonia” 6 (1977), s . 415; U . Kuhnke, Koinonia..., s . 259 .
43 R . Hajduk, Trzy czy cztery podstawowe funkcje Kościoła? Pastoralnoteologiczny spór o ko-

inonię, „Studia Elbląskie” 14 (2013), s. 98-102.
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gelicznego braterstwa, dzięki czemu kościelne wspólnoty podstawowe jawią się 
światu jako inspirowane nauką Chrystusową „społeczeństwo kontrastu”44 .

Kościelne wspólnoty podstawowe ewangelizują poprzez zaangażowanie się 
w kształtowanie środowiska i przepajanie otaczającej ich rzeczywistości społecz-
nej wartościami chrześcijańskimi. We wspólnotach wierni uczą się odpowiadać 
w perspektywie wiary na wyzwania współczesności. Punktem odniesienia dla ich 
działalności jest słowo Boże, przykład Jezusa oraz obecność Ducha Świętego. 
Wiara umacniana Ewangelią pozwala im przezwyciężać trudności i z ufnością pa-
trzeć w przyszłość. Chociaż ubodzy zdają sobie sprawę, że tworzone przez nich 
wspólnoty same z siebie nie są w stanie zmienić rzeczywistości, to jednak nie tracą 
nadziei, gdyż w świetle wiary odkrywają, że naprawdę może tego dokonać tylko 
sam Bóg, zaprowadzając na ziemi swoje królestwo45. Ich życiu i działaniu towa-
rzyszy głębokie przekonanie, że królestwo Boże to „nie wyimaginowane zaświaty, 
umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; Jego królestwo jest obec-
ne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. Tylko Jego miłość daje 
nam możliwość trwania w umiarkowaniu, dzień po dniu, bez utraty zapału, który 
daje nadzieja w świecie ze swej natury niedoskonałym”46 . 

W kościelnych wspólnotach podstawowych wierzący wypełniają misję pro-
rocką, odsłaniając w świetle słowa Bożego struktury ucisku i czynniki prowa-
dzące do marginalizacji jednostek oraz całych grup społecznych47. Równocześ-
nie zarówno swoim życiem, jak i słowem wskazują na działanie Boga, który 
wzywa wszystkich ludzi do siebie, aby uczynić z nich wspólnotę zjednoczoną 
w Chrystusie mocą Ducha Świętego. W ten sposób w ich życiu i działaniu znaj-
duje urzeczywistnienie zbawcze posłannictwo Kościoła, który jest «sakramen-
tem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jed-
ności całego rodzaju ludzkiego»”48 .

* * *

Kościelne wspólnoty podstawowe są szczególnym narzędziem ewangeliza-
cji, która jest dziełem laikatu katolickiego. W nich wierni świeccy ewangelizują 
siebie nawzajem, stawiając słowo Boże w centrum swojego życia i działalności. 

44 G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, Freiburg: Herder 1991, s . 62; J . Ratzinger, 
Comunicazione e cultura: nuovi percorsi per l’evangelizzazione nel Terzo Millennio, „Nuova 
Umanità” 1 (2003), s . 52; R . Hajduk, O gościnności, która ewangelizuje świat…, w: M . Jodkowski, 
Ut in omnibus glorificetur Deus, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2013, s . 152 .

45 L . A . Gallo, El camino del Evangelio en el continente de la esperanza..., s . 182 .
46 SpS 31 .
47 U . Kuhnke, Koinonia..., s . 268 .
48 KK 1 .
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Rolę ewangelizatorów spełniają w nich ludzie ubodzy, którzy w świetle Ewan-
gelii są uprzywilejowanymi adresatami Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie 
Chrystusie. We wspólnotach i poprzez wspólnoty orędzie chrześcijańskie docie-
ra do ubogich .

Dzięki istnieniu i działalności kościelnych wspólnot podstawowych opcja 
Kościoła na rzecz ubogich nie ogranicza się tylko do okazywania współczucia 
czy świadczenia jakichś werbalnych aktów wyrażających solidarność z potrze-
bującymi i opuszczonymi. Za sprawą wspólnot opowiedzenie się Kościoła po 
stronie ubogich staje się opcją umożliwiającą im aktywną partycypację w jego 
życiu i posłannictwie. Nie jest to opcja na rzecz ubogich o charakterze paterna-
listycznym, ponieważ umożliwia ona ubogim stawanie się podmiotami w Koś-
ciele. Wspólnoty podstawowe zrzeszające wyznawców Chrystusa żyjących na 
marginesie społeczeństwa pozwalają im doświadczyć, iż w dziele ewangeliza-
cji są podmiotami odpowiedzialnymi za urzeczywistnienie w świecie królestwa 
Bożego.

Działalność ewangelizacyjna kościelnych wspólnot podstawowych służy nie 
tylko ubogim, lecz całemu Kościołowi i społeczeństwu. Wierni przynależący do 
wspólnot nie zwracają się przeciwko komukolwiek, lecz dążą do dokonania ta-
kich przemian w rzeczywistości, aby zapanowała w niej sprawiedliwość. Ich 
działalność wpisuje się w dążenie wszystkich ludzi dobrej woli, zabiegających 
o uznanie tak fundamentalnych praw ludzkich, jak prawo do życia, do pracy, 
do wykształcenia, do opieki zdrowotnej i do dostępu do dóbr umożliwiających 
godną egzystencję. W ten sposób opcja Kościoła na rzecz ubogich nie zostaje 
ograniczona do zainteresowania się sytuacją niesprawiedliwości i ucisku, lecz 
staje się skierowanym do nich wezwaniem, by ukazywali „współczesnemu 
światu nowe znaki nadziei, troszcząc się o wzrost sprawiedliwości i solidarno-
ści, o utrwalenie nowej kultury ludzkiego życia, w celu budowania autentycznej 
cywilizacji prawdy i miłości”49 .

The Activity of Basic Ecclesial Communities as an Example  
of the Participation of the Poor in the Evangelizaton 

 
Summary

The Christian laity is called to the ministry of evangelization in the Church and for 
the Church. In this work, basic ecclesial communities play an important role, because 
they are forming disciples of Christ and preparing them to bear testimony to the Gos-
pel in the world. The communities have been initiated in the Church of South America 
and are centres of evangelization as a true expression of ecclesial communion (ChL 
no. 26). They also express the preferential option of the Church for the poor, because 

49 EV 6 .
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they are often created by people deprived of fair access to material goods and live on 
the margins of society. In the activities of basic ecclesial communities, the poor evan-
gelize themselves first, feeding on the Word of God, to make it a source of inspiration 
for life and action. At that time, the poor are becoming subjects of evangelization, 
when they recognize the proclamation of the Good News of salvation as their task, 
not only with words but also through the testimony of life . The transmission of the 
Gospel occurs in interpersonal encounters in which the attitude of believers in Christ 
urges people to adopt Christian values and imbue in them the culture created by them.

Teilnahme der Armen an der Evangelisierung am Beispiel  
der Aktivität der kirchlichen Basisgemeinden 

 
Zusammenfassung 

Gläubige Laien sind für den Dienst der Evangelisierung in und für die Kirche 
berufen . In diesem Werk spielen eine wichtige Rolle die kirchlichen Basisgemeinden, 
in denen die Jünger Christi geformt werden und durch die sich das Evangelisierungs-
werk entfaltet. Diese Gemeinden, deren Aktivität in der lateinamerikanischen Kirche 
ihren Anfang nahm, sind wahre Äußerungen der kirchlichen Kommunion und Zentren 
der Evangelisierung (Christifideles Laici, nr 26). Sie sind auch ein besonderes Zei-
chen der Entscheidung für die Kirche von Seiten der Armen, weil sie aus Menschen 
bestehen, denen der gerechte Zugang zu materiellen Gütern verwehrt wurde und die 
am Rande des gesellschaftlichen Lebens stehen. Im Rahmen der Aktivität der kirchli-
chen Basisgemeinden evangelisieren die Armen zuerst sich selbst, indem sie das Wort 
Gottes annehmen, damit es für sie zur Inspiration fürs Leben und Wirken wird. Da-
durch werden die Armen zu Subjekten des Evangelisierungswerkes, sie verkünden die 
frohe Botschaft von der Erlösung nicht nur durch Wort, sondern auch durch das Zeug-
nis ihres Lebens. Die Verkündigung geschieht dank der persönlichen Begegnungen, in 
denen die Haltung der an Christus Glaubenden gegenüber den anderen Menschen zu 
einer Einladung wird, die christlichen Werte anzunehmen und die von ihnen bildende 
Kultur von ihnen durchdringen zu lassen. 

Słowa kluczowe: Kościół, ewangelizacja, laikat, ubodzy, kościelne wspólnoty 
podstawowe .

Keywords: Church, evangelization, laity, the poor, basic ecclesial communities.

Schlüsselworte: Kirche, Evangelisierung, Laikat, Arme, kirchliche Basis-
gemeinden .
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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO Y LA REFORMA DE LA IGLESIA . 
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM

La exhortación apostólica Evangelii gaudium del papa Francisco es un texto 
aparentemente sencillo; directo en las expresiones que encontramos a lo largo de 
sus páginas, sin embargo resulta más complejo cuando queremos encontrar las 
líneas directrices o su columna vertebral que articula el conjunto de sus innume-
rables afirmaciones concretas para la vida y la misión de la Iglesia. Nuestra pre-
sentación está dividida en dos partes. En primer lugar nos referiremos al contexto 
y a su autor. Partimos de un horizonte amplio, teniendo en cuenta que EG ha sido 
escrita en el camino iniciado por la Iglesia hace cuarenta años bajo el lema de 
la nueva evangelización. Más en concreto, hay que tener en cuenta el Sínodo de 
2012 sobre este mismo tema y la clausura del año de la fe. La exhortación, sin 
ser la primera encíclica de Francisco, tiene un carácter programático por lo que 
tenemos que entenderla a la luz del nuevo pontificado que prácticamente acaba-
mos de estrenar. El papa está ejerciendo a su vez una forma de magisterio muy 
particular, caracterizada por un estilo directo, sencillo, piadoso y práctico, muy 
diferente al magisterio teológico de su predecesor. Esta característica es esencial 
para entender el estilo de la exhortación . Finalmente, afrontamos la cuestión de 
las fuentes o influencias posibles de nuestro texto, que las hemos encontrado en 
Pablo VI y en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. 
En segundo lugar, nos fijaremos en el contenido fundamental estructurado desde 
cuatro palabras claves: alegría, misión, crisis social y espíritu. 

I. EL CONTEXTO

1. NUEVA EVANGELIZACIÓN

La exhortación apostólica Evangelii gaudium no es propiamente hablando 
una exhortación postsinodal, aunque está escrita teniendo en cuenta las propo-
siciones que los padres sinodales entregaron al Papa, entonces Benedicto XVI, 
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después del Sínodo de Octubre de 2012 sobre la Nueva Evangelización y la 
transmisión de la fe. Hay que anotar que está firmada en la clausura del año de 
la fe el 24 de noviembre de 20131 . El Papa Francisco participó en la asamblea si-
nodal, entonces como arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge María Bergoglio, 
con sus palabras sobre la necesidad urgente de abandonar la auto-referencialidad 
de la Iglesia, que posteriormente se han convertido en santo y seña de su pontifi-
cado y en el programa de su renovación eclesial. El Sínodo sobre la Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe fue celebrado con mucha expectación ya 
que se trataba de un tema central de la vida de la Iglesia que abarca todo su ser 
y su misión. La evangelización ha dejado de ser ad extra de los confines de la 
Iglesia y geográfica referida a las zonas alejadas y desconocidas. La evangeliza-
ción es en primer lugar “auto-evangelización”2 de unas comunidades cristianas 
fuertemente secularizadas que hemos asumido sin más y casi sin darnos cuenta 
la atmósfera cultural de nuestra época (ad intra); y es sobre todo capacidad para 
leer y descifrar los nuevos escenarios donde se juega la vida de los hombres para 
habitarlos y transformarlos con la luz y la fuerza del Evangelio (ad extra)3 . 

En la Evangelii gaudium el papa Francisco hace una interpretación significati-
va de esta nueva evangelización, en la misma línea que ya había hecho antes Bene-
dicto XVI. El adjetivo «nueva» pertenece intrínsecamente a la palabra evangelio, 
porque la novedad no viene de nosotros, ni de nuestros tiempos, sino que viene de 
Dios. El centro y la esencia del Evangelio es siempre el mismo: el inmenso amor 
de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Pero las riquezas de este 
Evangelio eterno que es Cristo son insondables, ofrecidas ahí en todo tiempo para 
que sepamos descubrir cada vez de nuevo su eterna novedad. Desde esta novedad 
de Dios podemos renovar la Iglesia y ante todo la vida de los hombres. En este 
sentido, «toda auténtica acción evangelizadora es siempre “nueva”»4 . 

2. NUEVO PONTIFICADO

Todavía es pronto para saber cuál será el impulso decisivo de Francisco en 
el conjunto del magisterio de los papas de los siglos XX y XXI . Su elección ha 

1 A ella se refiere el papa en Evangelii Gaudium 14 . A partir de ahora citaremos dentro del 
cuerpo de texto EG seguido del número .

2 Expresión tomada del Sínodo extraordinario a los 20 años del Concilio Vaticano II. La ex-
presión puede tener un sentido deficiente si se entiende que es la Iglesia la que se evangeliza a sí 
misma. La evangelización siempre supone la alteridad del Señorío de Dios y de su Evangelio. Con 
esta expresión se pone de relieve que el anuncio del Evangelio va dirigido también y especialmente 
a los miembros de la Iglesia . 

3 Cfr. Lineamenta para el Sínodo sobre La nueva evangelización y la transmisión de la fe, 6 . 
Cfr. A. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo esencial, Santander: Sal Terrae 2013 .

4 EG 11 . 
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representado una recepción del Concilio Vaticano II que todavía estaba pendien-
te: la expresión real de la universalidad y catolicidad de la Iglesia; así como el 
paso de una Iglesia eurocéntrica a otra más plural, donde el centro demográfico 
ya no es Europa sino América. Con el papa venido del sur el sedimento de la 
experiencia eclesial y el magisterio de los obispos de la Iglesia Latinoamericana 
han encontrado finalmente su reconocimiento e integración más plena en el seno 
de la Iglesia católica . Algunos lo han comparado con Juan XXIII, otros lo han 
situado en clara diferencia con Benedicto XVI. Por mi parte, si tuviera que ele-
gir un papa cercano a Francisco este sería Pablo VI. Las referencias explícitas e 
implícitas en su magisterio a textos como la Evangelii nuntiandi, la Gaudete in 
Domino y la Ecclesiam suam no dejan lugar a dudas .

Es una obviedad afirmar que Francisco está en profunda e íntima continuidad 
con sus predecesores y que en los temas centrales de la fe y de la moral católica 
no va a realizar cambios sustanciales. Quien espere otra cosa manifiesta un de-
sconocimiento radical de la naturaleza de la Iglesia y de la misión del sucesor de 
Pedro . Sin embargo, dentro de esta continuidad fundamental, no podemos negar 
la evidencia: el clima y la atmósfera general de la percepción social de la Iglesia 
y de la vida cotidiana dentro de ella han cambiado considerablemente5 . La llega-
da de Francisco ha generado unas expectativas e ilusiones dentro de la sociedad 
y de la Iglesia que difícilmente podrán ser correspondidas según el deseo de 
quien las espera. Pero, ¿qué representa realmente Francisco para la Iglesia hoy? 
¿Qué ha significado o que quiere significar en la reciente historia de la Iglesia 
según los gestos y las palabras pronunciadas?6 En mi opinión tres cosas: la vuel- 
ta al Evangelio; la reforma desde la sencillez; y el discernimiento o el sentido 
práctico y pastoral del magisterio. 

No es casual que el papa haya elegido el nombre de Francisco7 . Para la Igle-
sia el santo de Asís ha sido la expresión, quizá más lograda, de la vuelta al Evan-
gelio sine glossa8 y desde aquí el impulso para una renovación y la reforma de 

5 Este es un hecho que merece que sea analizado desde la sociología. ¿Cómo puede cambiar 
tan rápido y de forma tan significativa la percepción externa sobre una institución? ¿Es tan poderosa 
la fuerza del testimonio de coherencia de una persona, aun cuando esta sea su cabeza visible? ¿Es 
necesaria una cierta orquestación desde los poderosos medios de comunicación? ¿Es la expresión de 
un deseo incubado en la conciencia colectiva de los hombres proyectada sobre una institución que 
siempre se le espera y se le exige un liderazgo espiritual y moral? 

6 La bibliografía sobre el papa Francisco va creciendo de forma exponencial. Abundan los 
libros de periodistas familiarizados con la temática religiosa, interesantes para constatar el cambio 
de percepción social, aunque poco valiosos para situar correctamente al papa Francisco en el hori-
zonte de la historia de la Iglesia. Todavía faltan monografías algo más serias y rigurosas. Entre todo 
este bosque podemos mencionar algunas como la obra del periodista italiano A. Tornielli, Jorge 
Bergoglio. La vida, las ideas, las palabras del papa que cambiará la Iglesia, Barcelona: Vintage 
Espanol 2013 . 

7 EG 216 .
8 EG 271 .
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la vida eclesial. Con la elección de este nombre Bergoglio ha querido ponerse 
bajo su modelo y protección. Precisamente, la exhortación apostólica que nos ha 
dirigido a toda la Iglesia comienza con la palabra evangelio (en latín y en geniti-
vo). No es un hecho casual ni improvisado, sino que hay que entenderlo como un 
auténtico programa. El papa Francisco ha invitado a la Iglesia a volver al Evan-
gelio como centro de la vida personal, eclesial y social. Esto significa recuperar 
la alegría que llena el corazón del hombre; salir fuera de la conciencia aislada 
y de la vida autorreferencial que nos entristece; poner a la Iglesia en estado de 
misión; conectar el discurso cristiano con el corazón del evangelio; concentrar la 
doctrina eclesial con lo esencial y positivo de la propuesta cristiana (gracia) para 
poder ofrecer desde aquí el marco adecuado de interpretación de la moral de la 
Iglesia (ley); la audacia y la creatividad para encontrar nuevas formas de evan-
gelización y trasmisión de la fe; la urgente y necesaria inclusión social de los 
pobres, su lugar preferencial en la Iglesia, la relevancia social del Evangelio, etc.

El segundo horizonte es la reforma de la Iglesia, que en el fondo está direc-
tamente ligado al anterior. Es verdad que esta es una tarea permanente y nunca 
acabada, pues la Iglesia es una comunidad siempre en camino, en estado perma-
nente de reforma. Sin embargo, por circunstancias diversas se había ido creando 
una sensación, fuera y dentro de la Iglesia, de que estaba excesivamente anqui-
losada en estructuras del pasado que le hacía perder credibilidad y eficacia en su 
misión fundamental de la evangelización. Francisco ha asumido esta tarea como 
algo programático de su pontificado, señalando que se trata de una reforma des-
de la sencillez y la conversión pastoral que haga de contrapeso a la “mundani-
zación espiritual”9. Con el teólogo dominico Yves Congar podríamos decir que 
Francisco ha asumido esta máxima: Todo lo que ayude a otorgar más dinamismo 
apostólico y misionero a la Iglesia puede ser planteado con rigor y seriedad en 
este orden de la reforma eclesial, porque la verdadera reforma es siempre una 
vuelta a la profundidad de la tradición y a la novedad de la vida evangélica10 . La 
gran apuesta del papa ha sido afrontar la cuestión de la reforma de la Iglesia no 
como un fin en sí mismo, quedándose estancado en discusiones clericales estéri-
les, sino en situar este problema en el horizonte de la misión . 

Finalmente nos referimos a su sentido práctico o dicho de una forma más 
clásica según los padres del desierto y la tradición jesuítica: el ejercicio del di-
scernimiento . A diferencia de Benedicto, Francisco no es un hombre de la teo-
logía. Él es un jesuita que ha acompañado personalmente a distintas personas, 
ha gobernado las instituciones jesuíticas donde se le pidió esa responsabilidad, 

9 Francisco se inspira en H . de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 1980, 295 . Lubac 
remite al Dom Vonier en su obra El Espíritu y la Esposa, quien define la mundanidad espiritual como 
una actitud «radicalmente antropocéntrica».

10 Y. Congar, Verdadera y falsa reforma, Salamanca 2014 (en prensa). A pesar de los años tran-
scurridos todavía hoy sigue siendo la obra de referencia para entender la reforma eclesial desde el 
punto de vista teológico e histórico. 
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con un estilo carismático y fuertes convicciones personales; y ha dirigido pasto-
ralmente la extensa y compleja diócesis de Buenos Aires. Conoce la Iglesia y la 
sociedad desde dentro, fruto de su propia experiencia personal, no por cultura 
libresca o análisis intelectuales. A lo largo de toda su vida ha ejercitado el discer-
nimiento espiritual acompañando a personas concretas y guiando la porción del 
pueblo de Dios que le ha tocado presidir. Cuando al final de su trayectoria epi-
scopal ha sido llamado a la sede de Roma no está haciendo otra cosa que ejercer 
esta guía espiritual, que había realizado antes, pero ahora para toda la cristiandad 
y con una repercusión internacional. Si Benedicto prolongaba su pequeño atril 
universitario en cada homilía y discurso que pronunciaba desde Roma, con la 
profundidad y lucidez que siempre le caracterizó, convirtiéndose en el sabio 
maestro y profesor que nos mostraba la luz y belleza de la fe, Francisco dirige 
espiritualmente a cada fiel cristiano en la predicación diaria de la eucaristía y da 
orientaciones prácticas para lograr renovar y remover una institución tan pesada 
y compleja como es la Iglesia para que así se ponga en estado permanente de 
misión. Este estilo y lenguaje directo hace que cada cristiano lo entienda sin difi-
cultad y sin necesidad de mediadores, y así se sienta interpelado por sus palabras 
evangélicas y su autenticidad personal. 

3. ESTILO DIRECTO, PIADOSO Y PRÁCTICO

Hemos comentado anteriormente que el papa Francisco no es un hombre de 
la teología. Se nota en sus homilías, en sus discursos y especialmente en esta 
exhortación apostólica que podríamos decir que es su “programa”. Él mismo 
en el número 25 nos dice: «Lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 
programático y consecuencias importantes». La exhortación tiene una estructu-
ra bien compleja pues no ha tratado de presentar armónicamente un contenido 
determinado, sino más bien ofrecer orientaciones prácticas para la vida de cada 
creyente y para la vida de la Iglesia. Utiliza un lenguaje llano, con abundantes 
frecuencias de un estilo directo, ayudado por la pregunta y la interjección, como 
si quisiera hablar personalmente con cada uno de los lectores11. No busca tanto 
ofrecer razones ni una reflexión que convenza por la fuerza de los argumentos, 
sino más bien despertar el espíritu, mover las conciencias, iniciar un movimien-
to… Antes he mencionado que Francisco se ha convertido en el director espiri-
tual para toda la cristiandad; muchas de sus afirmaciones me recuerdan a lo que 
conocemos como plática de ejercicios, aunque aquí dirigidos a todo la Iglesia, 
que buscan el corazón para reformar la vida. En este sentido utiliza un estilo 
directo, piadoso y práctico que tiene infinitas posibilidades en un orden, pero su 
límite en otros. Con él abre debates en la Iglesia que quizá han estado presentes 

11 Por ejemplo en EG 80, 83, 86, 92, 97, 101, 109, 124 .
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de una forma callada, genera discusiones públicas sobre cuestiones que se hacían 
habitualmente en privado. Y esto es bueno. Pero también hay que ser conscientes 
del grado de autoridad magisterial que tiene cada una de sus afirmaciones o ex-
presiones para saber en qué nivel ha de ser recibida y acogida.

4. PABLO VI Y APARECIDA

¿Cuáles son sus fuentes? Es difícil saberlo, aunque a simple vista, sin hacer 
un estudio excesivamente riguroso creemos que son Pablo VI y la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida . Las referencias a Pablo 
VI son evidentes, en el título y en el texto, en citas explícitas y en orientaciones 
fundamentales. Como hemos dicho antes aparece la dimensión evangelizadora 
y misionera de la Iglesia (Evangelii nuntiandi), la alegría como forma funda-
mental de la vida cristiana (Gaudete in Domino), el diálogo sincero y evangéli-
co como forma de ser de la Iglesia en su relación con el mundo y dentro de la 
comunidad cristiana (Ecclesiam suam). Esto no significa una desafección por 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, con quienes el papa Francisco ha mostrado de 
forma manifiesta su admiración y cuyo magisterio cita de forma abundante en 
la exhortación, o que ahora vayamos a retomar lo que dejó por hacer Pablo VI 
después de un lapsus de 40 años. Quien lea así esta referencia se equivoca. Pero 
no podemos ocultar que las ideas fundamentales de la evangelización y de la 
misión de la Iglesia para el papa Francisco han cuajado en el magisterio de Pablo 
VI y en el contexto de la Iglesia Latinoamericana. La insistencia en la alegría de 
ser cristiano, la primacía del evangelio, la urgencia de la misión, el diálogo como 
forma de ser y estar en el mundo son ideas que jalonaron el magisterio de Pablo 
VI y que han encontrado una actualización en el magisterio del papa Francisco. 
Compartir (una alegría), señalar (un horizonte), ofrecer (un banquete deseable), 
son verbos repetidos por Francisco en su exhortación para describir la tarea fun-
damental de la Iglesia que conectan, a mi modo de ver, con el que podríamos 
llamar “estilo paulino”.

Pero también tenemos que tener en cuenta el Documento de Aparecida, fruto 
de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano12 . Leyendo ahora 
este texto, podemos encontrar muchas referencias explícitas e implícitas a este 
documento. La idea de que cada cristiano por el bautismo está llamado a ser un 
discípulo misionero de Jesucristo13, la alegría y acción de gracias como tono ge-

12 Recordemos las anteriores: La primera, casi desconocida, en Río de Janeiro, en 1955; las 
dos más famosas en Medellín (1968) y Puebla (1979); la cuarta, en Santo Domingo que supone una 
cierta inflexión respecto a los textos anteriores, celebrada en el IV Centenario del Descubrimiento 
de América en 1992.  

13 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida. Docu-
mento Conclusivo, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 2007, Capítulo 1. Citamos el 
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neral de la evangelización14, la necesidad de la conversión pastoral de la Iglesia 
en orden a la misión15, la sensibilidad por la crisis social y la opción por los po-
bres16, la importancia de las ciudades como nuevo lugar decisivo de la evangeli-
zación17, el valor de la religiosidad popular como etc. De alguna forma podemos 
decir que el sedimento de la experiencia y magisterio de la Iglesia Latinoameri-
cana ha encontrado en este texto de Francisco su reconocimiento e integración 
más alta en el magisterio de la Iglesia. 

II. EL CONTENIDO

1. ALEGRÍA: PRIMACÍA DE DIOS

La alegría es el estilo total de la exhortación. El papa Francisco quiere en pri-
mer lugar y ante todo una Iglesia y un cristiano alegre que contrarreste la tristeza 
individualista que domina en la sociedad de consumo y el desencanto instalado 
en muchos miembros de la Iglesia. ¿Pero de qué alegría se trata? Al invitarnos 
a recuperar la alegría del Evangelio no está apelando a un sentimiento que direc-
tamente nazca de nuestro estado de ánimo o del fondo de nuestro corazón. Quizá 
la situación personal y colectiva no nos lo permite. La invitación a la alegría es 
una invitación en el fondo a dejar que Dios sea el primero de todo, a ejercitar 
eso que él ha llamado “primerear”, es decir, reconocer el primado de Dios18 . La 
alegría nace del corazón de Dios al venir a nosotros (Sof 3, 17) y esta alegría 
nos alcanza a través del encuentro con Jesucristo resucitado (Jn 20, 19-21) y la 
fuerza creadora de su Evangelio (1 Ts 1, 6). 

La alegría expresa la actitud fundamental de la vida cristiana, porque ésta es 
siempre respuesta adecuada a la acción previa de Dios. La alegría reconoce la 
precedencia de Dios respecto a la vida humana y es además la experiencia fun-
damental que surge de saberse amado por Dios desde la vida de su Hijo y el don 
de su Espíritu. Una alegría serena, nada eufórica, pacificadora y reconciliadora 
que se asienta en el fondo del corazón, sin ser perturbada en su raíz por los acon-
tecimientos cotidianos. Ante el amor de Dios dándose a sí mismo en la vida de su 
Hijo y el don del Espíritu, el creyente no puede menos que dar gracias a Dios en 
un ejercicio de reconocimiento y acción de gracias . Esta acción humana es reali-

número del capítulo y después los números de los parágrafos.
14 Aparecida 1, 23-29 .
15 Aparecida 7, 365-372 .
16 Aparecida 2; y 8, 391-398 .
17 Aparecida 5, 170; 10, 509-519 .
18 Cfr. EG 24, 112.
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zada a imagen del Hijo, quien en su vida muestra la naturaleza última de su ser. 
El Hijo es existencia en recepción y en acción de gracias, su ser es literalmente 
eucaristía, agradecimiento al Padre, reconociéndolo a él como fuente de su ser 
y de su persona. La acción de gracias es así la respuesta primera y más humana 
que los seres humanos, creados a imagen del Hijo, podemos dar a Dios Padre19 . 

Para el papa Francisco la alegría es una experiencia extática, es decir, que 
de suyo nos saca de nosotros mismos de la “conciencia aislada”20 y la auto-
-referencialidad, sea ésta personal o colectiva. Frente «al gran riesgo y peligro 
en el mundo actual es la tristeza individualista que nace de un corazón cómodo 
y avaro en una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada»21, la alegría del evangelio colma el corazón del hombre, sacándolo de sí 
mismo e invitándole a que comparta esta alegría dándola y comunicándola a los 
demás. La evangelización no es una pesada carga que hay que soportar y que no 
tenemos más remedio que realizar; se trata de compartir una alegría; ofrecer un 
banquete deseable; señalar un horizonte bello; crecer por atracción22 . Pero frente 
al dinamismo de autopreservación de las estructuras, incluidas las eclesiales23, la 
alegría nos invita a la salida de sí, y cuanto más salgamos de nosotros mismos, 
personal y eclesialmente, más crecerá nuestra alegría24. La alegría verdadera tie-
ne en sí la dinámica del éxodo y de la misión25 . 

Por eso, finalmente, la alegría cristiana es la alegría misionera. Me gustaría 
recordar aquí los tres relatos del capítulo 15 de Lucas que forman una única 
parábola de la misericordia y de la alegría. Es necesario alegrarse con la alegría 
de Dios. Esta puede ser nuestra conversión. Y además admirarse de que Dios 
haga todo eso que va a contar a través de tres acciones de la vida cotidiana, 
“por un solo pecador que se convierta”. Un solo pecador… todo, por uno solo. 
Así actúa Dios, tal y como pone de manifiesta Jesús, a través de sus acciones y 
parábolas, de su vida y su destino. Desde estas parábolas de la alegría Jesús nos 
invita a vivir desde esta alegría y desde este derroche de gracia. Es claro que 
supone un cambio de mentalidad para los que nos hemos quedado en casa. Debe-
mos convertirnos a la alegría de Dios, pasar de una justicia rala a la misericordia 
excesiva; de los cálculos al derroche de todo, por un solo, ya que en todo ello se 
muestra el ser de Dios. Esta acción excesiva es pura revelación de su ser divino. 

19 Cfr. EG 282.
20 Esta expresión tiene una importancia en la filosofía de Hegel. Cfr. F.W. Hegel, La fenomeno-

logía del espíritu. No hay constancia de que ésta sea una referencia directa del papa Francisco. No 
obstante, es interesante comprobar que hace un prólogo a una obra de A. Podetti, Comentario a la 
introducción de la fenomenología del Espíritu, Biblos, Buenos Aires 2007 .

21 EG 2 .
22 EG 14 .
23 EG 27 .
24 EG 20 .
25 EG 21
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Jesús no se preocupa por la cantidad de convertidos, sino porque la alegría de 
Dios se oiga y se contagie; que su excesiva misericordia se revele en medio del 
pecado de los hombres. Esto es lo decisivo en la pastoral y en la espiritualidad 
del evangelizador26 . 

2. MISIÓN: CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA

La primacía de Dios no sólo se convierte en fuente de gozo y alegría, sino 
imperativo para la misión, tema que domina toda la exhortación pero que destaca 
especialmente en los capítulos primero (La trasformación misionera de la Igle-
sia) y tercero (El anuncio del Evangelio). Ésta no es una elección que puedan 
hacer los discípulos de su Hijo. Ser discípulo y ser cristiano significan inmedia-
tamente y de suyo ser misionero. Dios ha decidido salir de sí mismo, involucrar-
se en la historia de los hombres, achicar distancias, abajarse hasta la humillación . 
La Iglesia, nacida de la voluntad salvífica de Dios, no puede entenderse a sí 
misma si no es en salida y en misión, metiéndose con obras y gestos en la vida 
cotidiana de los hombres, achicando distancias, tocando la carne de Cristo en la 
vida de los hombres27 . Esto no es discutible e implica una trasformación de la 
Iglesia para llegar a ser de una forma más trasparente y eficaz lo que ya es por 
gracia y vocación. La Iglesia es sacramento universal de salvación, instrumento 
y mediación para la misión . 

Por esta razón, ¿cuál es la transformación, renovación o reforma más impor-
tante para la vida de la Iglesia? ¿La reforma de la curia, el banco del Vaticano, el 
celibato sacerdotal, las normas sobre algún asunto particular…? No cabe duda de 
que algunas de estas cuestiones necesitan una revisión. Pero para el papa Fran-
cisco aquí no está el centro de la cuestión. El asunto más importante es pasar de 
una pastoral comprendida como «una simple administración» a una conversión 
pastoral y misionera28 . La gran apuesta del papa, su jugada genial si se me per-
mite hablar así, ha sido afrontar la cuestión de la reforma de la Iglesia no como 
un fin en sí mismo, quedándose estancado en discusiones inútiles intraeclesiales, 
sino en situar este problema en el horizonte de la misión . Su idea directriz puede 
encontrarse en el número 27 de la exhortación: «Sueño con una opción misione-
ra capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la auto-preservación. La reforma 
de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en 

26 EG 274 .
27 Meterse, achicar distancias, tocar… son verbos muy queridos por Francisco para hablar de la 

acción salvífica de Dios y por consiguiente para hablar de la acción misionera de la Iglesia. 
28 EG 25 .
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este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta po-
sitiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad».

Esta conversión pastoral y misionera de toda la Iglesia, más allá de la refor-
ma que pide en el fondo que se reparta el poder y los privilegios o de la comodi-
dad del que se quede todo como está incumbe a todos los miembros de la Iglesia, 
vida y estructuras. Viéndolo desde abajo, el papa afronta lo que esto significa 
para toda la Iglesia, empezando por la parroquia y terminando por el papa. La 
parroquia aporta una presencia eclesial pegada a la tierra y con la posibilidad de 
una gran plasticidad de adaptarse a todo tipo de situaciones y ámbitos. No es, 
por otro lado, la única institución pastoral, las comunidades de base, los nuevos 
movimientos, otras formas de asociación suponen una riqueza para la Iglesia, 
a pesar de las dificultades que puedan causar a las “viejas instituciones” y están 
destinadas sobre todo a sectores y ambientes, más que a territorios. La Iglesia 
particular, entendida como una porción del pueblo de Dios bajo la guía de su obi-
spo, es el sujeto primario de la evangelización, pues es la expresión de la única 
Iglesia, una santa, católica y apostólica en un lugar determinado. «Es la Iglesia 
encarnada en un lugar determinado, provista de todos los medios de salvación 
dados por Cristo, pero con rostro local». En ella destaca especialmente el obispo, 
como quien va delante, detrás y en medio de su pueblo, alentando y procuran-
do la maduración de los mecanismos de participación en la Iglesia, tal y como 
dispone el Código de Derecho Canónico. Una participación que no va dirigida 
a una mayor reparto de poder eclesiástico entre los miembros de la Iglesia, sino 
bajo la pasión misionera de llegar a todos, nuevamente nos encontramos aquí 
con la conversión pastoral-misionera. Bajo esta misma luz y criterio, el papa 
habla del papado, recogiendo la petición que hizo Juan Pablo II en la encíclica Ut 
unum sint reclamando una revisión de la forma de ejercer el primado de Pedro29 . 
Reconoce el papa Francisco que en este tema se ha avanzado poco y hace una 
nueva llamada para que tanto el papado como las estructuras centrales de la Igle-
sia universal también pasen por la criba de la conversión pastoral, en la que está 
incluida una justa des-centralización otorgando un papel real y significativo a los 
patriarcados y las conferencias episcopales, significativamente citadas a lo largo 
del documento30. Finaliza el papa invitando a la Iglesia y a sus miembros a ser 
creativos y audaces, ya que es peor quedarse como estamos que iniciar nuevos 
caminos de evangelización y de misión31 .

29 Juan Pablo II, Ut unum sint, 95 (DH 5011) .
30 Francisco se ha esforzado por acoger la palabra de distintas conferencias episcopales de 

todas las partes del mundo: EEUU (EG 64, 220), Francia (EG 66, 205), Congo (EG 230), India (EG 
250), Filipinas (EG 215); incluyendo las exhortaciones apostólicas de los Sínodos de Europa, Asia, 
África, Oceanía, y como ya hemos dicho , de forma abundante, la del Episcopado Latinoamericano.

31 EG 49 .
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Esta conversión pastoral y misionera, ya lo hemos dicho antes, debemos 
realizarla desde el corazón del Evangelio, lo que nos obliga a buscar primacías 
y a establecer una adecuada jerarquía de verdades32. La conversión no es sólo 
de estructuras, sino del mensaje que comunicamos, dado que el contexto 
concreto y actual de las comunicaciones sociales hace que nuestro mensaje 
pueda aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios . 
En este orden, son especialmente sensibles los contenidos de relevancia ética 
y doctrina moral desde el que nos relacionamos con la cultura actual; ya que 
desgajados del horizonte en el que son entendidos por los cristianos, pueden 
perder su sentido profundo y su contenido evangélico, dejando así de ser pro-
puestas atractivas y liberadoras para la sociedad actual. Nuestro anuncio ha de 
centrarse en lo esencial, con simplicidad y profundidad, para que se manifieste 
en este mensaje lo más bello, grande, atractivo y más necesario para la vida del 
hombre33. Sin mutilar nada del Evangelio, ha de destacarse el “principio de la 
misericordia”34, la “revolución de la ternura”35, una Iglesia con corazón de ma-
dre, con las puertas abiertas, dejando un lugar privilegiado para los pobres36, 
fraterna37 que crea espacios motivadores y sanadores38 donde hay más temor en 
quedar encerrado en los propios miedos e impotencias que de equivocarse por 
lanzarse con arrojo pastoral . El evangelio es una oferta que responde gozosa-
mente al amor previo y gratuito de Dios. «Si esa invitación no brilla con fuerza 
y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un 
castillo de naipes, y allí está nuestro mayor peligro»39. Y esto sirve tanto para 
el discurso autorizado de las autoridades eclesiales o en las homilías diarias y 
dominicales de la Eucaristía a las que el papa dedica unos números significa-
tivos, dirigidos especialmente a los sacerdotes, para que logremos mejorar su 
calidad y eficacia40 .       

32 EG 34-39. La expresión jerarquía de verdades remite al Concilio Vaticano II al decreto Uni-
tatis redintegratio en el contexto del diálogo ecuménico. Francisco lo utiliza aquí en un contexto 
distinto en un sentido análogo. 

33 EG 35 .
34 Cfr. EG 34-45; 128.
35 EG 88 .
36 EG 46-49; 197-201 .
37 EG 92 .
38 EG 77 .
39 EG 39 .
40 EG 128. Dedica 10 números a la homilía EG 135-144. Después bajo la expresión más amplia 

de la predicación otros cuantos 145-159. Se percibe muy bien que este es un tema que le preocupa 
al papa especialmente y sobre el que se ha referido en repetidas ocasiones, llegando a pronunciarse 
incluso sobre el tiempo adecuado de la homilía. 
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3. CRISIS SOCIAL: CONCIENCIA AISLADA Y ECONOMÍA DE EXCLUSIÓN

Los capítulos segundo (En la crisis de compromiso comunitario) y cuarto 
(La dimensión social de la evangelización) son los que más profundizan en esta 
dimensión que hemos resumido con la expresión “crisis social”. Desde el inicio 
de la exhortación aparece esa expresión que recorre todo su escrito describiendo 
uno de los grandes males de nuestro tiempo: la conciencia aislada, el aislamien-
to, la autorrefencialidad41 que genera una economía de exclusión y una sociedad 
desigual con graves desequilibrios sociales42 . Si su predecesor en el cargo se 
había fijado en que el problema fundamental era la crisis de fe y crisis de Dios, el 
papa Francisco describe la situación histórica como crisis de compromiso social, 
una crisis social. No están en contradicción, pues una puede implicar o suponer 
la otras, pero no nos engañemos, la expresión y el análisis apuntan a cosas dist-
intas y a propuestas o primacías pastorales diferentes.

En primer lugar, el papa Francisco nos invita al discernimiento. Algo muy 
ignaciano, aunque no sólo. La Iglesia siempre lo practicó desde su inicio, aunque 
quizá fue Ignacio quien lo extendió mediante una aplicación y métodos moder-
nos como fueron los Ejercicios Espirituales. No quiere caer el papa en un “ex-
ceso de diagnóstico”, sino ofrecer un discernimiento evangélico de la realidad 
para marcar así el camino para construir sobre lo bueno, purificar lo ambiguo y 
superar las tentaciones y los obstáculos. Recupera una expresión de los tiempos 
del Concilio que encontramos en Gaudium et spes 3: los signos de los tiempos, 
que no significa sin más lo que ocurre o acontece hoy en el mundo y así interpela 
a la Iglesia o a sus discípulos, sino más bien la presencia de Dios en la vida actual 
de los hombres o en el acontecer hodierno de la historia . Los signos de los tiem-
pos son la presencia actual de Dios en el mundo. Y desde ella descubrir lo que 
es de Dios y lo que no; lo que pertenece al Reino o lo que pertenece al mundo 
del anti-reino. Este descubrimiento y análisis conlleva cuatro pasos: reconocer 
e interpretar, elegir y rechazar. Se trata de discernir qué hay en el mundo y en la 
Iglesia que nos lleva a este camino de conversión pastoral y que debemos po-
tenciar; y qué cosas que pueden dificultar la renovación misionera o conversión 
pastoral de la Iglesia, y por lo tanto debemos rechazar y combatir43 .

Ante todo, hay que ser consciente de que estamos ante un giro histórico 
o un cambio de época que está diversamente implantado en el mundo: con-
ciencia aislada, economía de exclusión, cultura del descarte, globalización de 
la indiferencia… Todas estas expresiones muestran la desigualdad que existe en 
este momento histórico donde se están dando cambios decisivos y cualitativos 
en la vida humana, pero no están igualmente repartidos en todas las latitudes y 

41 Expresiones repetidas a lo largo de toda la exhortación EG 1, 89, 113 . 
42 EG 53-54 .
43 EG 51 .
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fronteras, geográficas y de la existencia. Quizá el mayor mal es el consumismo 
feroz que lleva a la inequidad y que se convierte en algo profundamente dañino 
para el tejido social. Esta es una de las posibles raíces de las crisis social que se 
expresa en una crisis cultura; más en concreto y de modos diversos en la falta de 
libertad religiosa y persecución de minorías, una difusa indiferencia relativista, 
la centralidad e importancia casi exclusiva de los exterior, inmediato, visible, 
rápido, superficial y provisorio, la pérdida de raíces culturales, la privatización 
de la fe, el individualismo postmoderno y donde están surgiendo nuevos desafíos 
como los nuevos movimientos de religiosidad, las nuevas formas de familia, una 
cultura inédita en la ciudad con sus posibilidades y sus límites (exclusión). 

No obstante, si esto es un pequeño panorama del mundo, hay una mirada 
dentro de la Iglesia contra una mundanidad espiritual que puede convertirse en la 
lacra y el lastre más importante para la nueva evangelización44. No obstante, esta 
situación hay que comprenderla como un desafío y un reto. Frente a la munda-
nidad espiritual, hay que poner como antídoto el evangelio45. Desde él tenemos 
que renovar el entusiasmo misionero frente a la acedia egoísta46; la alegría evan-
gelizadora y la esperanza, frente al pesimismo estéril47; fortalecer la comuni-
dad y al amor fraterno frente al aislamiento, individualismo y guerras fratricidas 
dentro de la Iglesia48; la fuerza misionera ante la escasez, merma y fragilidad 
que vamos sufrimiento cada vez de una forma más aguda de las instituciones y 
personas en la Iglesia49; una Iglesia pobre para los pobres50 . Y fuera de la Iglesia, 
aparece con toda su fuerza la dimensión social del Evangelio, ya que «evangeli-
zar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios»51 . Esta dimensión social del 
Evangelio no es algo añadido, sino una parte esencial del Evangelio del Reino y 
de la confesión de fe en el misterio de Dios como comunión trinitaria . De todas 
las perspectivas que podrían ser tratadas aquí, Francisco ha querido centrarse en 
las dos más importantes en este momento de la historia: la inclusión social de los 
pobres52, el trabajo por la paz y el diálogo social53 . 

44 EG 93-97 . El papa cita a Henri de Lubac en su obra Méditation sur l’Eglise, Paris: Editions 
du Cerf 1968, 231. El autor francés habla de las tentaciones dentro de la Iglesia. Posteriormente el 
papa explica esta mundanización desde el gnosticismo y el pelagianismo como dos formas de un 
cristianismo equivocado que tienen en común que en ellas el hombre sigue siendo el centro y la 
referencia de su comprensión .

45 EG 93 .
46 EG 80 .
47 EG 83; 86 .
48 EG 92, 101 .
49 EG 109 .
50 EG 198 .
51 EG 176 .
52 EG 186-216 .
53 EG 185 .
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La primera tarea nace del Evangelio y del misterio de la encarnación del 
Hijo de Dios . Todos somos llamados a ser instrumentos de Dios para la libera-
ción y promoción de los pobres y a escuchar su clamor . Ellos tienen un lugar 
privilegiado en el pueblo de Dios, reconociendo la fuerza salvífica de sus vidas. 
Junto a esta Iglesia de los pobres para los pobres, es necesario la resolución de 
las causas estructurales de la pobreza desde el punto de vista económico, social 
y político, teniendo un especial cuidado por cuidar la fragilidad de la creación y 
la fragilidad de lo más débiles de la sociedad. 

La segunda cuestión es la construcción de la paz, la justicia y la fraternidad 
desde el diálogo social. El papa lo explica desde cuatro principios fundamen-
tales que hay que entender como criterios prácticos para la vida más que como 
principios filosóficos abstractos: el tiempo es superior al espacio (los procesos 
al instante); la unidad prevalece sobre el conflicto; la realidad es más importante 
que la idea; el todo es superior a la parte. Finalmente, la evangelización implica 
iniciar un camino de diálogo54 en tres campos fundamentales: el diálogo insti-
tucional con los Estados; el diálogo con la sociedad que incluye en diálogo con 
las culturas y las ciencias; y, finalmente, el diálogo con otros creyentes que no 
forman parte de la Iglesia católica, cristianos de otra confesiones (ecuménico), 
judíos y creyentes de otras religiones. 

4. ESPÍRITU: AUDACIA Y ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

Todo esto de lo que hemos hablado siguiendo las directrices prácticas y pa-
storal del papa Francisco no es posible sin Espíritu. En una verdadera acogida 
y recepción del Espíritu está la clave de toda evangelización, reforma o revolu-
ción. Los evangelizadores han de tener el Espíritu. Sin él, sin el Espíritu Santo y 
sin el espíritu interior que anima la vida de cada creyente, alma verdadera de las 
instituciones y de las estructuras, en el fondo todo quedaría igual y toda propue-
sta sería letra muerta. Es necesario la apertura a la novedad del Espíritu para que 
nos otorgue la audacia de la misión. El papa Francisco afirma repetidas veces, 
con razón, que el peor pecado de la Iglesia sería quedar encerrada en sus miedos 
o en sus comodidades. «Estando las puestas cerradas, por miedo a los judíos» (Jn 
20, 19). En medio de los discípulos temerosos se presenta Jesús resucitado para 
comunicarles la alegría del reencuentro con él y el don y aliento del Espíritu. 
Esta alegría del resucitado y el don del Espíritu que saca a la Iglesia de sí misma 
son los dones que necesitamos los miembros de la Iglesia para convertirnos en 
discípulos misioneros. Desde esta convicción de fondo, el Papa nos ofrece un 
esbozo o notas de espiritualidad misionera que da la impresión que están sacados 

54 EG 238-258 .
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de su propia experiencia pastoral y que estoy seguro que reconfortarán a muchos 
misioneros que están “perdidos” por esos mundos y caminos de Dios. 

El mundo y la Iglesia estamos necesitados de Espíritu y de espiritualidad, en 
un equilibrio entre oración y trabajo, de encuentro con Jesús y de la necesidad 
de compartir esa experiencia, de la unidad entre contemplación y misión, para 
que la contemplación no sea falsa, ajena a la vida real de los seres humanos, ni 
la misión se convierta en una carga realizada con tristeza o desde una visión 
funcional-administrativa. La oración y la contemplación es en realidad ser ante 
él y vivir en él para así trabajar con él y desde él. Así esta misión ha de estar re-
alizada desde la cercanía al pueblo, tocando la miseria de los hombres y ejercida 
desde la dulzura y la ternura. Con la conciencia de que no tenemos una misión 
encargada desde fuera, sino que somos una misión. Nuestro ser se define como 
“ser-con-los-de-más” y “ser para los demás”. Sin olvidar la oración de interce-
sión «que – en expresión audaz y atrevida- es como “levadura” en el seno de la 
Trinidad»55. Termina poniendo los ojos en María, Iglesia en germen, regalo de 
Jesús a su Iglesia, estrella de la nueva evangelización desde la fe, humildad y la 
ternura .

Que nosotros otorgando la primacía a Dios nos contagiemos de su amor y su 
alegría para que seamos capaces de anunciar a Dios y su reino como buena noti-
cia para el mundo de hoy; injertando ese evangelio en el tejido familiar y social 
desde la inclusión de los pobres y el trabajo por la paz siendo siempre dóciles al 
Espíritu de Cristo. 

The joy of the Gospel and the Reform of the Church 
The Main Lines of the Apostolic Exhortation Evangelii gaudium 

 
Summary

The article analyzes and presents the recent exhortation of Pope Francis, the con-
text in which it was written (the New Evangelization, the new pontificate, the new 
form of fulfilling of the ministry of teaching) and its main content, expressed in four 
basic concepts (joy, mission, social crisis, the Spirit) . As regards the context, it must 
be taken into account that the exhortation is a part of the call to the New Evangelizati-
on, in which the Church has already been involved for several decades. The text itself 
of the document, although not being an encyclical letter, is a full program of the new 
pontificate. The exhortation should therefore be understood as taking into account the 
importance of the person of the new pope and the specific nature of his teaching. Its 
possible sources can be found in the Document of Aparecida of the Latin American 
Bishops Conference and in the teaching of Paul VI. In the content of the document 
four concepts that express the main ideas of the exhortation can be found: joy or the 

55 EG 283 .
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priority of God; mission as the key to the pastoral and missionary conversion of the 
Church; social crisis as the basic problem of the culture of rejection and economics 
of exclusion; finally the Spirit as a courageous form and a basic incentive to pursue 
the mission .

Die Freude des Evangeliums und die Reform der Kirche. 
Grundzüge des apostolischen Rundschreibens Evangelii gaudium 

 
Zusammenfassung

Im Artikel wird das apostolische Rundschreiben des Papstes Franziskus präsen-
tiert und analysiert im Kontext seiner Entstehung (die Neuevangelisierung, ein neues  
Pontifikat, eine neue Weise der Ausübung des Lehramtes). Der Autor präsentiert den 
Inhalt des Dokumentes in den vier Grundbegriffen (Freude, Mission, Sozialkrise, 
Geist) . Was den Kontext angeht, muss man bedenken, dass sich das Rundschreiben 
in den Aufruf zur Neuevangelisierung einfügt, in die sich die Kirche seit einigen 
Jahrzehnten engagiert. Der Text selbst, obwohl es keine Enzyklika ist, enthält das 
vollständige Programm des neuen Pontifikats. Das Rundschreiben muss unter Be-
rücksichtigung der Bedeutung der Person des neuen Papstes sowie der besonderen 
Eigenart seiner Verkündigung verstanden werden. Mögliche Quellen finden wir im 
Dokument von Aparecida des lateinamerikanischen Episkopats sowie in der Ver-
kündigung von Paul VI. In Bezug auf den Inhalt finden wir vier Begriffe, welche 
die Grundidee des Rundschreibens ausdrücken: Freude oder der Gehorsam Gottes; 
Mission als Schlüssel zur seelsorglichen und missionarischen Umkehr der Kirche; 
Sozialkrise als das kulturelle Hauptproblem der Verstoßung und der ausgrenzenden 
Ökonomie; und schließlich der Geist als eine mutige Form und der wichtigste Anstoß 
zur Realisierung der Mission . 

Radość ewangelii a reforma Kościoła.  
Główne linie adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium 

 
Streszczenie

Artykuł analizuje i prezentuje adhortację papieża Franciszka, mając na uwad-
ze kontekst, w jakim została napisana (nowa ewangelizacja, nowy pontyfikat, nowa 
forma wypełniania posługi nauczania), oraz jej główną treść wyrażoną w czterech 
podstawowych pojęciach (radość, misja, kryzys społeczny, duch).  Jeśli chodzi o kon-
tekst, to trzeba wziąć pod uwagę, że adhortacja wpisuje się w wezwanie do nowej 
ewangelizacji, w której Kościół jest już zaangażowany od kilku dekad. Sam tekst, 
choć nie jest encykliką, stanowi pełny program nowego pontyfikatu. Adhortację 
należy zatem rozumieć, biorąc po uwagę znaczenie postaci nowego papieża i jego 
szczególny charakter nauczania. Możliwe źródła znajdujemy w Dokumencie z Apa-
recidy Espiskopatu Latynoamerykańskiego i w nauczaniu Pawła VI.  Jeśli chodzi  
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o treść, to znajdujemy cztery pojęcia, które wyrażają główne idee adhortacji: radość 
lub pierwszeństwo Boga; misja jako klucz do nawrócenia duszpasterskiego i misyj-
nego Kościoła; kryzys społeczny jako podstawowy problem kultury odrzucenia i eko-
nomii wykluczającej; wreszcie duch jako odważna forma i podstawowa zachęta do 
realizowania misji .

Słowa kluczowe: nowa ewangelizacja, praktyczne przepowiadanie, radość, 
misja, kryzys społeczny, Duch Święty.

Keywords: New Evangelization, practical teaching, joy, mission, social crisis, 
the Holy Spirit .

Schlüsselworte: Neuevangelisierung, praktische Verkündigung, Freude, Mis-
sion, Sozialkrise, der Heilige Geist .





STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 8 (2013)

KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ

RADOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA JAKO CNOTA EKLEZJALNA.  
NA MARGINESIE EVANGELII GAUDIUM PAPIEŻA FRANCISZKA

Papież Franciszek rozwija swoją myśl wokół tematyki radości jako specyfiki 
egzystencji chrześcijańskiej. Wyjaśnienia, które przedstawia Ojciec Święty, są ade-
kwatne do teologicznej koncepcji dialogu. W tym ujęciu – dialogicznym – radość 
ukazuje się jako cnota chrześcijańska, którą można ująć w nową kategorię – ekle-
zjalną, bazującą na „teologii ubóstwa” według papieża Franciszka, zawiązkowo – 
czy też profetycznie – przedstawionej w adhortacji Evangelii gaudium. Papież nie 
porusza tematyki aretologicznej, nie nawiązuje do poprzedników w zakresie kon-
cepcji cnoty eklezjalnej. Stąd w tytule pojawia się określenie „na marginesie”, a nie 
„według”. Takie bowiem spojrzenie pozwala uniknąć nadinterpretacji myśli Fran-
ciszka, w której nie ma sugestii identyfikujących radość chrześcijańską z cnotą.

Niniejsze wywody opierają się na Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium 
(24 XI 2013), w której Ojciec Święty szczegółowo omawia kwestie eklezjalne 
związane z postawą radości chrześcijańskiej. Odnoszą się też do dokumentów 
Benedykta XVI poruszających tematykę cnót chrześcijańskich. Analiza źródeł 
rozwija tezę o radości chrześcijańskiej jako cnocie eklezjalnej. Interpretację tre-
ści dokumentu papieskiego poprzedza szkic nowej kategorii cnót. Koncepcja 
radości według Evangelii gaudium jest wyłoniona z treści adhortacji oraz za-
prezentowana z perspektywy dialogicznej . Uzasadnienie eklezjalnego kontekstu 
radości według Franciszka opiera się na wskazaniu zbieżności merytorycznych 
wcześniej omówionych aspektów aretologicznych z głównym przesłaniem do-
kumentu źródłowego. Analiza myśli Franciszka i odnalezienie komplemen-
tarności z wątkiem nauczania Benedykta XVI pozwoli na określenie „radości 
Ewangelii” jako cnoty chrześcijańskiej o charakterze eklezjologicznym.

1. „NOWA” KATEGORIA CNÓT

Pojęcie „cnota” odnosi się do wartości osobowej, zalety, jakiegoś przymiotu 
doskonalonego siłami naturalnymi. Jest to stała dyspozycja intelektualna, mo-
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ralna albo religijna ukierunkowująca do dobra. Zwiększa ona sprawność osoby 
w zakresie wprowadzania porządku aksjologicznego w relacje międzyludzkie. 
Uwidacznia się w działaniu. 

Według tradycji biblijnej, do cnót zalicza się dary Ducha Świętego, których 
owocami są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, życzli-
wość, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5, 22-23). Owoce Ducha ujaw-
niają się przez uczynki ciała1. Cnoty określają postawy i zachowania chrześ-
cijan, które powinny charakteryzować się pokorą, delikatnością i cierpliwością 
w znoszeniu siebie nawzajem w miłości (por. Ga 4, 2)2. W Liście do Rzymian (5, 
4) została opisana postawa, jaką chrześcijanin winien przyjąć w sytuacji, która 
w warunkach naturalnych może powodować odwet. Apostoł uczy, że chrześci- 
janin otrzymuje od Boga łaskę, dzięki której każdy ucisk stanowi sposobność 
do wyrobienia cierpliwości prowadzącej do wytrwałości, a następnie do nadziei. 
W Liście do Filipian (4, 8) wymienia się wartości chrześcijańskie: to, co praw-
dziwe, godne czci, sprawiedliwe, czyste, miłe, szlachetne, godne pochwały3 . 
Mają one na względzie dobro wspólnoty4. Drugi List św. Piotra (1, 5) sugeruje 
konieczność starania się o dołączenie do wiary prawości, do prawości – pozna-
nia, do poznania – opanowania, do opanowania – wytrwałości, do wytrwałości 
– pobożności, do pobożności – braterskiej życzliwości, do życzliwości – brater-
skiej miłości. Postępowanie chrześcijan musi odzwierciedlać prawdziwą wiarę5 . 
Na tym polega podstawowy zarys etyki chrześcijańskiej6. W Liście do Kolosan 
(1, 9-14) wymienione są przymioty egzystencji chrześcijańskiej: wiara, nadzie-
ja, miłość, dobre uczynki, mądrość, cierpliwość, radość7. Chrześcijański etos 
wyrażony w przytoczonych przez Apostołów wykazach postaw społecznych 
stanowi efekt wiary8 .

Wiarę, nadzieję i miłość źródła biblijne wskazują jako trzy główne drogi 
duchowego życia chrześcijan (por. 1 Kor 13). Wyjaśniona jest nadrzędność mi-
łości wobec wszelkich innych darów Bożych jako czyniącej wartościowymi 
wszystkie rodzaje postaw chrześcijańskich, tj. jako niezbędnej9 . W teologii dro-

1 Por . J . A . Fitzmyer, List do Galatów, w: Katolicki komentarz biblijny, Warszawa: Vocatio 
2001, n . 55,30, s . 1385 .

2 Zob. Cnota, w: E . Ozorowski, Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa: Wy-
dawnictwo UKSW 2007, s . 49 .

3 Por . P . Ortiz, List do Filipian, tłum. E . Burska, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma 
Świętego, Warszawa: Verbinum 2001, s . 1545 .

4 Por . B . Byrne, List do Filipian, w: Katolicki komentarz..., n . 57,28, s . 1408 .
5 Por. J. H. Neyrey, Drugi List Świętego Piotra, w: Katolicki komentarz..., n . 66-67, s . 1515 .
6 Por. D. Farkasfalvy, Drugi List św. Piotra Apostoła, tłum. M. Kulikowska, w: Międzynaro-

dowy komentarz..., s . 1654 .
7 C. A. Mora Paz, List do Kolosan, tłum. E. Burska, w: Międzynarodowy komentarz..., s . 1549 .
8 Por . B . Byrne, List do Filipian, w: Katolicki komentarz..., n . 57,13, s . 1402 .
9 J . Lambrecht, Pierwszy List do Koryntian, tłum. B. Widła, w: Międzynarodowy komentarz..., 

s . 1478 .
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gi te przedstawiane są jako cnoty. Przygotowują one człowieka do bezpośred-
niego widzenia Boga. Dlatego okazują się najwartościowszymi; chociaż wiara 
i nadzieja wyczerpują się na doczesnym etapie życia, to jednak miłość trwa po 
śmierci. One wprowadzają człowieka w stan zbawienia, dlatego należy je uznać 
za najważniejsze w życiu chrześcijańskim. Pierwszy List do Tesaloniczan (1, 3) 
wskazuje na wysiłek wiernych wkładany w dzieło wiary, nadziei i miłości. List 
do Galatów (5, 5-6) omawia związek wiary z miłością: oto wiara wyraża się 
w miłości. List do Kolosan (1, 4-5) wyjaśnia powiązanie wiary, miłości i nadziei 
na fundamencie wspólnoty10. Wiara w Chrystusa jest zasiana słowem i umoc-
niona nadzieją, zaś miłość do bliźnich wprowadza się w relacje społeczne ze 
względu na obietnicę spełnienia w niebie nadziei na wyższe dobra.

Teologiczne znaczenie słowa „cnota” wskazuje na dar Boży – tj. dar nad-
przyrodzony, rozwijany przy Boskiej pomocy przez człowieka i powodujący 
rozwój duchowy oraz religijny. W tym znaczeniu cnota formuje osobę ludz-
ką według profilu kreślonego nauką ewangeliczną i apostolską. Odnosi się ona 
do dwóch wymiarów życia religijnego: wertykalnego (w odniesieniu do Boga) 
i horyzontalnego (w odniesieniu do ludzi). Zaangażowanie ze strony ludzkiej 
w rozwój posiadanych cnót powoduje doskonalenie cech osobowych oraz relacji 
z Bogiem, a w efekcie przyjmowanie postaw społecznych reprezentatywnych 
dla stopnia zażyłości z Bogiem. Koncepcja tak rozumianej cnoty nawiązuje do 
kategorii cnót teologicznych i moralnych . Jest to reprezentatywne dla dynamiki 
eklezjalnej polegającej na otwartości Kościoła na świat.

Aretologia teologiczna, w oparciu o dane biblijne i Tradycję, wyróżnia dwie 
kategorie cnót: naturalne (wrodzone) i nadprzyrodzone (udzielone przez Boga, 
„wlane”)11. Nauczanie papieskie ostatnich pontyfikatów nawiązuje do biblijnego 
katalogu cnót. Encykliki i adhortacje Benedykta XVI i Franciszka skłaniają do 
podjęcia refleksji nad wyodrębnieniem trzeciej kategorii – cnót eklezjalnych.

Pojęcie „cnota eklezjalna” zostało użyte – prawdopodobnie pierwszy raz – 
przez Benedykta XVI12. Papież omawia „nowe” cnoty. Przedstawia je jako re-
alizujące wspólnotę eklezjalną w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym na 

10 Por . M . P . Horgan, List do Kolosan, w: Katolicki komentarz..., n . 58,10, s . 1412-1413 .
11 St . Witek, Cnota. II, w: EK, kol. 522; Z. Pałubska włącza roztropność jako cnotę kardynalną 

do darów Bożych z tego względu, że wspomaga ona człowieka w działaniu zgodnym z zasadami 
chrześcijańskimi, które są ukierunkowane na cel nadprzyrodzony – zob. Roztropność, w: EK, t . 17, 
kol . 440 .

12 Meeting of His Holiness Benedict XVI with the parish priests of the Rome diocese, Lec-
tio divina, (23 II 2012), (w wersji * .pdf, s . 4), w: The Holy See [online], <http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20120223_parroci-
-roma_en.html>, [dostęp: 15.05.2014 r.]; Przemówienie w wersji polskojęzycznej zob.: Iść za Chry-
stusem drogą pokory, „Pastores” 58 (1) 2013 [online], <http://pastores.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=442%3Ai-za-chrystusem-drog-pokory&catid=52%3A5812013&lang=
pl>, [dostęp: 15.05.2014 r.].
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bazie powołania Bożego, które jest zawsze posłaniem „do” Kościoła13 . Te cnoty 
stanowią naśladowanie Chrystusa, dlatego należy je nazwać chrystologicznymi. 
Papież wymienia tu pokorę i łagodność; św. Paweł zalicza je do sprawności 
właściwych dla chrześcijan posiadających dary Ducha Świętego. Śledząc dalej 
myśl papieską, widzimy, że treść tych cnót rozpościera się pomiędzy wymia-
rem chrystologicznym a eklezjologicznym . Pokora – jako cnota chrystologicz-
na – nabiera znaczenia wspólnotowego i eklezjalnego, będąc przeciwieństwem 
pychy prowadzącej do indywidualizmu. Druga cnota – łagodność jest też chry-
stologiczną, bo oznacza naśladowanie Chrystusa. W przeciwieństwie do agresji 
i przemocy oznacza postawę cierpliwości i przebaczenia, której wartość ujawnia 
się wobec innego człowieka i ma znaczenie wspólnototwórcze14. Papież stwier-
dza dalej, że cnoty chrystologiczne tworzą razem cnotę eklezjalną (ecclesial 
virtue) służącą budowaniu Ciała Chrystusa. Dlatego też nazywa je cnotami jed-
ności (virtues of unity)15 .

Papież Franciszek akcentuje w swoim nauczaniu kwestię ubóstwa. Można 
przypuszczać, że sugeruje potrzebę „teologii ubóstwa”. Wsłuchanie się w głos 
Ojca Świętego na ten temat połączony z koncepcją radości Ewangelii daje pod-
stawę do określenia eklezjalnej perspektywy cnót naturalnych. „Ubóstwo Koś-
cioła” jest ukazane jako sprawiające, że „zwyczajne” postawy w życiu codzien-
nym – jakby prozaiczne – stają się aktywnością pogłębiającą więzi z Bogiem. 

2. RADOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Święty Paweł Apostoł wymienia radość obok pokory i łagodności jako 
sprawności chrześcijańskie, wobec których Benedykt XVI używa określenia 
„cnoty eklezjalne”. Specyfika eklezjalna cnoty chrześcijańskiej znajduje pokry-
cie w koncepcji radości według Evangelii gaudium papieża Franciszka. Radość 
według Ojca Świętego posiada swą podstawę w Ewangelii i ściśle wiąże się 

13 Benedykt XVI stwierdza: „the call is always also a vocation in the Church. Being faithful to 
the Lord’s call entails discovering this ‘we’ in which and for which we are called, as well as journey-
ing on together to attain the necessary virtues. The ‘call’ involves ecclesiality, hence the vertical and 
horizontal dimensions which are inseparable from each other; in involves ecclesiality in the sense of 
letting ourselves be helped by the ‘we’, and building this ‘we’ of the Church. In this regard, St Paul 
illustrates the call with this aim: one God alone but in this direction towards the future; hope is in the 
‘we’ of those who have hope, who love within hope with several virtues which constitute the very 
elements of journeying on together” – zob . Meeting..., s . 2 .

14 Meeting..., s . 3 .
15 Meeting..., s . 4 .
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z ubóstwem. Rozwija się wokół fenomenu chrystologicznego. Jej dynamika po-
siada charakter dialogiczny . 

2. 1. UBÓSTWO I RADOŚĆ EWANGELII

Problemem współczesności zauważonym przez Ojca Świętego Franciszka 
jest tendencja do „immanencji”, zamykania się w kręgu samowystarczalności 
i niezależności od innych (EG 94). Kultura globalna sprzyja „antropocentryczne-
mu indywidualizmowi” (EG 94), który osłabia więzi międzyludzkie. Skutkiem 
utrwalenia i upowszechnienia takich postaw jest zanik naturalnych kompetencji 
społecznych, przejawiający się w wewnętrznym zamknięciu „we własnych in-
teresach” (EG 2), „paraliżującej acedii” (EG 81) albo też otępiającym subiek-
tywizmie (EG 94). Jest to zjawisko negatywne, które można by porównać do 
autyzmu upowszechnianego przez współczesną kulturę jako postawa społeczna. 
Ten problem dotyka także środowiska chrześcijańskie (EG 94). 

Ewangelia przedstawia naukę Jezusa Chrystusa o życiu ludzkim, którego 
sens wypełnia się w ukierunkowaniu na Boga widocznym w postawach społecz-
nych. Nauka w niej zawarta zaradza problemowi izolacji jako efektu uwikła-
nia w pułapki niezależności i indywidualizmu. Mówi bowiem o najważniejszej 
ludzkiej potrzebie, którą jest bliskość Boga dokonująca się m.in. w obecności 
drugiego człowieka. Tej potrzeby nie zastąpią żadne dobra materialne ani inne 
serwowane przez cywilizację nastawioną na postęp i sukces. Toteż Ewangelia 
uczy „otwierania się” na drugiego człowieka. Jest to trudne zajęcie, zapewne 
dlatego łatwo zastępuje się je pracą nad konstruowaniem rzeczy, które pełnią 
rolę zupełnie drugorzędną w formowaniu wspólnot (EG 34). Papież wyjaśnia, 
że wybór Ewangelii i przyjęcie życiowych konsekwencji tego wyboru sprawia 
radość – taką, która jest niezniszczalna: „jest tym, czego nic i nikt nie zdoła 
nam odebrać (por. J 16, 22)” (EG 84). Ewangelia stawia przed człowiekiem 
wyzwania, które czynią życie ludzkie atrakcyjnym (EG 34). Ona inspiruje i po-
budza, odsłaniając prawdę o życiu w bogactwie ciągle odkrywanych nowości. 
W efekcie człowiek, próbując owej ewangelicznej nowości, podejmuje „ryzy-
ko” spotkania z innym oraz współdoświadczania jego cierpień i radości (EG 88). 
Warunkiem koniecznym poprzedzającym uzyskanie tej radości jest otwarcie się 
na drugiego człowieka przez dar z siebie, służbę, pojednanie, okazywanie życz-
liwości (EG 88). 

Postawa otwartości oznacza gotowość do ofiary wobec potrzebujących 
i ubogich. Troska o ubogich posiada decydujące znaczenie w formowaniu posta-
wy otwartości ewangelicznej, gdyż strzeże przed popadnięciem w indywidua-
lizm (por. EG 195). Wprowadzanie w życie Ewangelii przez człowieka żyjącego 
we współczesnej kulturze, zdaniem papieża, należy rozpocząć od poddania się 
Duchowi Świętemu (EG 151). On bowiem budzi w człowieku „wrażliwość mi-
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łości” wyrażającą się w trosce o drugiego człowieka (EG 199). Bóg pierwszy 
obdarza swoim miłosierdziem, wobec którego każdy człowiek jest ubogi. Ojciec 
Święty stwierdza, że pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich, wyjaśniając, iż 
ubóstwo uczy przyjmowania Bożego miłosierdzia (EG 198). Kościół ubogi to 
Kościół otwarty, który ze względu na ubóstwo każdego człowieka jest gotowy 
ponosić straty (EG 49). Ubóstwo Kościoła według Franciszka wierni praktykują 
jako otwarcie na każdego człowieka ze względu na potrzebę dzielenia się radoś-
cią Ewangelii. Tak rozumiane ubóstwo prowadzi do zbliżenia osób, czyli pełni 
rolę wspólnototwórczą. Towarzyszy mu radość spotkania świadcząca o przy-
jęciu wartości ewangelicznych przez obie strony dialogu. Według Franciszka, 
ubogi to spragniony Ewangelii, potrzebujący Bożego miłosierdzia. Ewangeli-
zacja polegająca na dzieleniu się własnym doświadczeniem spotkania z Bogiem 
w Jezusie Chrystusie jest dzieleniem się „radością Ewangelii”. Ubóstwo i radość 
Dobrej Nowiny pozostają nierozerwalne. Związek ten polega na wprowadzaniu 
w relacje międzyludzkie wartości pojmowanych wiarą. 

2. 2. FENOMEN CHRYSTOLOGICZNY RADOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Ewangelizacja doprowadza do spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Tego 
spotkania potrzebuje każdy człowiek, nawet nie zdając sobie do końca sprawy 
z konieczności zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa (por. EG 89). To 
spotkanie odbywa się w przestrzeni eklezjalnej – w Kościele, który gromadzi 
wiernych na wspólnej modlitwie i udziela sakramentów otwierających Chry-
stusowe źródło łaski. Łaska ta jest niezbędna do nieustannej odnowy życia. Jest 
tym, co sprawia radość. Papież Franciszek stwierdza: „Te radości w przeróżnej 
formie czerpią ze źródła zawsze większej miłości Bożej objawionej w Jezusie 
Chrystusie. Niezmordowanie będę powtarzał słowa Benedykta XVI wprowa-
dzające nas w serce Ewangelii: «U początku bycia chrześcijaninem nie ma de-
cyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, 
z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukie-
runkowanie»” (EG 7). Jezus Chrystus jest fundamentem radości chrześcijań-
skiej. On bowiem „rozbija uciążliwe schematy”, ujawnia „Boską kreatywność”, 
„czyni swoich wiernych zawsze nowymi” (EG 11). W spotkaniu z Nim, uosabia-
jącym Bożą miłość, człowiek zostaje oswobodzony z wyobcowania i egoizmu, 
a wyzwolony do przekraczania ludzkich ograniczeń (EG 8)16 . 

16 Według Benedykta XVI bycie z Chrystusem włącza we wspólnotę z ludźmi i aktywizuje 
w jej rozwijaniu. (por. D. Chegurova, „A nadzieja zawieźć nie może…”. Nadzieja chrześcijańska 
w encyklice Benedykta XVI „Spe salvi”, „Teologia w Polsce” 2 (2008) nr 1, s . 88 .) Franciszek 
rozwija ten wątek, dając szersze podstawy do refleksji nad chrystocentryzmem teologii wspólnoty.
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2. 3. DIALOGICZNY CHARAKTER RADOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Słabość współczesnej kultury stanowi zamknięcie w antropocentryzmie 
powodującym degradację każdej struktury społecznej (por. EG 26). W takich 
okolicznościach gubi się wartość wspólnoty. Wobec tego problemu Ojciec Świę-
ty skupia uwagę na kwestii wspólnotowej. Celem dialogu jest wspólnota, któ-
rą papież stawia na początku celów ewangelizacyjnych (EG 92). Wrażliwość 
duszpasterska na potrzebę poszukiwania nowych sposobów dotarcia do każdego 
człowieka pobudziła do refleksji na temat dialogu jako sposobu głoszenia Ewan-
gelii. Radość chrześcijańska zaś, uwarunkowana istnieniem więzi wspólnoto-
wych utworzonych na fundamencie Ewangelii, stała się kwestią dialogiczną, 
to znaczy zagadnieniem wymagającym badań w ramach dialogiki filozoficzno-
-teologicznej . 

Wykładem o radości Ewangelii papież odpowiada na pytanie, jak głosić Do-
brą Nowinę współczesnemu człowiekowi, wprowadzanemu przez kulturę w in-
trowertyzm. Chodzi tu o otwarcie osoby wobec ludzi oraz o ewangelizację na-
stawioną na wychowanie do dialogicznego otwarcia. Otwarcie to musi posiadać 
charakter dialogiczny, w przeciwnym razie człowiek będzie traktowany przed-
miotowo, a nie podmiotowo. Stąd wynika dialogiczne uwarunkowanie nowej 
ewangelizacji, realizującej zadania statutowe Kościoła według Vaticanum II .  
W naturze Kościoła jest „wyruszanie w drogę”, trzymanie „otwartych drzwi”, 
docieranie do „ludzkich peryferii” (EG 46). Kościół ma bowiem zadanie udo-
stępnienia każdemu człowiekowi prawdy o Jezusie Chrystusie, Jego cierpieniu 
(EG 91) i o zbawiającej miłości Ojca (EG 92). Kościół przez ewangelizację 
upowszechnia chrześcijański styl życia, który cechuje żywotność, nowość i od-
nawianie oraz odkrywanie coraz dalszych perspektyw . Prowadzi do Boga i ob-
jawia prawdę o samym człowieku. Radość towarzysząca tym egzystencjalnym 
odkryciom potęguje potrzebę dzielenia się nią i przekazywania innym poznanej 
prawdy (EG 8) .

Dialog jest rozumiany przez Ojca Świętego Franciszka jako wymiana darów 
międzyosobowych, które podwyższają jakość bytu ludzkiego – w dialogu czło-
wiek staje się lepszy (por. EG 142)17 . Prowadzi on do prawdy i dobra przez wymia-
nę darów Ducha (EG 46, 246). W dialogu między ludźmi przekazuje się miłość 
do prawdy (EG 250). Dialog z ludźmi i Bogiem umacnia zbawcze przymierze 

17 To rozumienie dialogu wskazuje na zachowanie ciągłości z dialogiką teologiczną Jana Pa-
wła II, rozwijającą soborową koncepcję dialogu zbawienia. Na temat dialogu według Jana Pawła II 
zob. artykuły K. Parzych: Na progu teologii dialogu. Dar według studium „Osoba i czyn” Karola 
Wojtyły, w: Filozofia dialogu, t. 1, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2003, s. 167-174; 
Pojęcie dialogu wg Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jego zastosowanie teologiczne, w: Filozofia 
dialogu, t. 2, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2004, s. 185-200; Dialog jako wymiana 
darów w perspektywie dialogu międzyreligijnego według myśli Jana Pawła II, w: Filozofia dialogu, 
t. 4, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2006, s. 179-198.



102 KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ 

i pogłębia więź miłości (por. EG 143). Oprócz pojednania, dialog daje także po-
znanie. Papież stwierdza, że „wysiłki na rzecz dialogu są przejawem miłości do 
prawdy” (EG 250). Chodzi tu o świadectwo dawane ludziom o „zbawczej mi-
łości Pana” (EG 121). Pierwszym etapem przepowiadania jest osobisty dialog, 
w którym dochodzi do dzielenia się radością i nadzieją. Można by go nazwać, za 
Janem Pawłem II, dialogiem miłości18, jako że stanowi wprowadzenie do dzielenia 
się doświadczeniem miłości Boga, który stał się człowiekiem (EG 128). Owocem 
tego dialogu jest poznanie Boga i bliskość między ludźmi oraz pojednanie we 
wspólnocie Kościoła poprzez wzajemne obdarowanie, które obfituje w radość – 
dlatego jest to „dialog radości” według „teologii ubóstwa” Franciszka.

3. EKLEZJALNY KONTEKST „RADOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”

Teologia nadziei Benedykta XVI koresponduje z teologią zaufania Jana Pa-
wła II. Benedykt XVI mówił o doświadczeniu zbawienia „w nadziei” tu i teraz. 
Zaś Jan Paweł II zachęcał do „nielękania się”, do zawierzenia Bożemu miłosier-
dziu. Nadzieja chrześcijańska, którą daje wiara w Jezusa Chrystusa, w objawioną 
przez Niego i w Nim Bożą miłość, wyklucza wszelki lęk19. Obaj papieże dotknę-
li wspólnego obszaru – historii zbawienia dokonującej się w dziejach Kościoła 
i świata20. Teologia Jana Pawła II i Benedykta XVI ma charakter historiozbaw-
czy. Oba papieskie ujęcia harmonizują ze sobą. Można jednak zauważyć, że 
u Jana Pawła II wybrzmiał nurt chrystologiczny, nachylony antropologicznie. 
Benedykt XVI zaś zaprezentował nurt eschatologiczny w oparciu o cnoty teo-
logalne, zwłaszcza nadzieję, jako sprawności nabywane przez wiernych i w ten 
sposób aktualizujące w życiu doczesnym wartości zbawcze, które są stricte es-
chatyczne. Papież Franciszek teologiczną koncepcją radości chrześcijańskiej 
według „teologii ubóstwa” także rozwija nurt historiozbawczy w teologii, ale 
z dominacją wątku eklezjologicznego.

18 Jan Paweł II wyróżnił trzy formy dialogu ekumenicznego: dialog dzieł, miłości i teologiczny 
(zob . K . A . Parzych, Dialog – jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II,  
Olsztyn: Hosianum 2000, s. 163-174). Franciszek zdaje się pojmować uniwersalnie ekumeniczne 
granice dialogu wyznaczone przez Jana Pawła II. 

19 M . Pyc, Czy mamy prawo, s. 129; zob. także na temat kontynuacji przez Benedykta XVI teo-
logii miłosierdzia według Jana Pawła II, ze wskazaniem perspektywy eklezjologicznej: K. Parzych, 
Eklezjalny aspekt kulturowego wymiaru dialogu na podstawie encyklik „Dives in misericordia” 
i „Deus caritas est”, w: Filozofia dialogu, t. 5, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2007, 
s. 103-115; toż w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 .

20 Zob. sugestie na ten temat teologii historiozbawczej Benedykta XVI: K. Parzych-Blakie-
wicz, Teologia nadziei Benedykta XVI jako perspektywa hermeneutyki Soboru Watykańskiego II, 
„Studia Loviciensia” 15 (2013), s. 59. Teologia historiozbawcza w nauczaniu Jana Pawła II oraz 
Benedykta XVI wymaga metodycznego opracowania i syntezy .
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Ojciec Święty rozpoczyna swój dokument słowami: „Radość Ewangelii na-
pełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwa-
lają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej 
pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza” 
(EG 1). Radość chrześcijańska, wywołana uwierzeniem w zmartwychwstanie 
Jezusa, jest doskonałym świadectwem i uwiarygodnieniem ostatecznego zwy-
cięstwa Boga nad wszelkim złem. Do Chrystusa bardziej niż słowo – choćby 
najmądrzejsze, najbardziej logiczne i ujęte pięknym językiem – przyciąga pro-
mień radości, wysyłany prosto z serca wypełnionego nadzieją, którą daje wiara. 
Jezus Chrystus stanowi źródło tej radości. Paradoksalnym może się wydawać 
to, iż patrząc na krzyż, miejsce kaźni Zbawiciela, oraz na Jego umęczone ciało, 
chrześcijanie radują się. Dla wierzących krzyż nie jest końcem, ale symbolem 
zwycięstwa nad cierpieniem, odrzuceniem, niezrozumieniem oraz samotnoś-
cią z braku miłości. W chrześcijańskiej kontemplacji krzyża nie chodzi o samo 
współczucie. Radość jej towarzysząca odnosi się do triumfu nad śmiercią, po-
gardą, krzywdą i wszelkim grzechem. Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Śmiertel-
ne rany ukazują, jak ostra była Jego walka, a zmartwychwstanie – jak wielkie 
odniósł zwycięstwo. Chrześcijanie doświadczają tego zwycięstwa; ono nieja-
ko staje się ich udziałem w modlitwie i sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi 
i Eucharystii. Widzą je też osoby będące świadkami życia chrześcijan. Dlatego 
w dialogu chrześcijan z innymi ludźmi ma miejsce dzielenie się radością Ewan-
gelii. Aktywność misyjna Kościoła we współczesnym świecie ma być ożywiana 
tą radością.

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek przedstawia Kościół 
w perspektywie duszpasterskiej, tj. w odniesieniu do świata, który potrzebuje 
posługi kościelnej. Sprawy, na które zwraca uwagę, to zindywidualizowany styl 
życia we współczesnym świecie i potrzeby ubogich (EG 67). Kościół, według 
Franciszka, został posłany do ubogich. Z natury swej udziela dostępu do dóbr 
zbawczych, których żaden człowiek nie posiada od siebie i na wyłączną włas-
ność. Zbawienie pozostaje zawsze Bożą łaską zdeponowaną w Kościele, który 
stanowi wspólnotę Bosko-ludzką. Wobec tej rzeczywistości każdy człowiek jest 
ubogi, gdyż potrzebuje zbawienia. Dlatego też Kościół nie czyni różnic między 
ludźmi, ale dla każdego przygotowuje dar pochodzący od Jezusa Chrystusa – 
Zbawiciela. Tym darem jest miłość Boża, w której człowiek zostaje odnowiony 
i ubogacony (por . EG 125) . 

Aktywność Kościoła pośredniczącą w miłości od Boga do człowieka moż-
na określić mianem „miłości eklezjalnej”21. Gotowość do obfitego szafowania 

21 „Miłość eklezjalna” – to pojęcie precyzuje styl wypełniania zadań statutowych Kościoła 
w świecie według nauczania Soboru Watykańskiego II. Zob. K. Parzych-Blakiewicz, „Miłość ekle-
zjalna” w dialogicznym aspekcie sakramentalności Kościoła, w: In Persona Christi – w służbie 
pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu 
Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin, red . E . Wiszowaty, Olsztyn: WT UWM 2013, s . 237-245 .



104 KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ 

łaskami Bożego miłosierdzia realizuje się przez otwartość Kościoła. Ubodzy – 
w myśli Franciszka – są jakby symbolem Kościoła, a nawet jego ikoną. Ich 
obecność bowiem stymuluje do dzielenia się własnymi dobrami z potrzebują-
cymi. Toteż z perspektywy kościelnej osobiste dobra nie są tylko własnymi, 
ale ich sens spełnia się w rozdawaniu ich ubogim. Gest dzielenia się należy do 
obowiązków chrześcijańskich (por. EG 57). W taki sposób urzeczywistnia się 
bowiem aktywność Kościoła „na peryferiach” (por. EG 20). Dzięki tej działal-
ności umacniają się więzi międzyludzkie i buduje się wspólnota braterstwa na 
fundamencie miłości chrześcijańskiej (por. EG 67). Wdrażanie nauki o ubogich 
jako dyrektywy pochodzącej z Ewangelii uczy zaangażowania wobec innych. 
Jako takie jest też wyrazem aktywnej relacji z Bogiem (EG 91). Dlatego też 
owocuje radością z ewangelizacji i jednocześnie stanowi aktywność eklezjalną.

4. KONKLUZJE

Papieże Benedykt XVI i Franciszek interpretują sens źródeł biblijnych w za-
kresie dotyczącym sprawności chrześcijańskich, które de facto są cnotami. Sku-
piają się na wątku egzystencjalnym; w ten sposób wydobyty zostaje związek 
cnót kardynalnych z teologicznymi, a następnie wyodrębniony w kategorii cnót 
eklezjalnych .

Nauczanie papieskie Benedykta XVI dostarcza współczesnej teologii inspi-
racji do refleksji nad znaczeniem cnót chrześcijańskich w kształtowaniu relacji 
międzyludzkich mających charakter ewangelizacyjny. Papież nazywa je wprost 
chrystologicznymi, wspólnotowymi, eklezjalnymi. „Nowe” cnoty jawią się jako 
formy aktywności chrześcijańskiej w świecie. Posiadają one zakorzenienie bi-
blijne. Wymagają ścisłego powiązania z cnotami tradycyjnymi (moralnymi i te-
ologicznymi). Pogłębioną refleksją teologiczną nad zagadnieniem cnót chrześ-
cijańskich Benedykt XVI nakreślił strukturę nowej teologicznej kategorii cnót 
– kategorii eklezjalnej . Wynika z niej chrystologiczny fundament i wspólnotowe 
ukierunkowanie. Benedykta XVI katalog cnót eklezjalnych rozpoczynają poko-
ra i łagodność. 

Teologia ubóstwa według Franciszka otwiera nową perspektywę badawczą 
dla eklezjologii, skupiającą się na aspekcie dynamiki życia, która jest formowana 
na fundamencie teorii systematyzujących kwestie Bożego Objawienia. Rozwija-
na przez papieża myśl o radości Ewangelii w perspektywie „teologii ubóstwa” 
doskonale komponuje się z eklezjalną kategorią cnót chrześcijańskich, odpowia-
dającą założeniom podanym przez Benedykta XVI. Posiada mocny fundament 
chrystologiczny. Została zaprezentowana jako efekt zaangażowania w działania 
wspólnotowe. Ojciec Święty podkreśla wartość tej radości w przezwyciężaniu 
izolacji i wyobcowania, które znamionują współczesną kulturę. Dlatego zale-
ca, aby działania duszpasterskie zmierzały do jej rozbudzania i wzmacniania. 
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Papież czyni Kościół odpowiedzialnym za skuteczną ewangelizację w tych wa-
runkach. Radość, którą powoduje znajomość Ewangelii i jej akceptacja oraz 
dzielenie się nią ze wszystkimi, okazuje się najbardziej charakterystyczną cechą 
nowej ewangelizacji. W tym ujęciu „radość Ewangelii” nabiera znamion cno-
ty, tj. łaski Bożej, z którą należy współpracować. Skutkiem działania tej cnoty 
jest przezwyciężanie podziałów, barier oraz izolacji idące w kierunku tworzenia 
wspólnoty eklezjalnej, z natury skierowanej na realizację w świecie powszech-
nej Boskiej woli zbawczej .

Christian joy as an ecclesial virtue.  
On the margins of Pope Francis’ Evangelii gaudium 

 
Summary

The article is an interpretation of the teaching of Pope Francis on „the joy of the 
Gospel” . An analysis of the Exhortation Evangelii gaudium has led to the conclusion 
that the joy of the Gospel according to Francis is a Christian virtue. Traditional the-
ology distinguishes two categories of virtues: theological and cardinal. Benedict XVI 
points out to a new group of virtues: ecclesial ones. According to Francis the basis 
of this joy is the adoption and proclamation of the Gospel . Its source is the person of 
Jesus Christ. Through the union with Him, the human person is liberated from alien-
ation, selfishness and slavery. The joy of the Gospel is being revealed in the dialogue 
which is an exchange of gifts between individual persons. It takes place in an en-
counter which gives an opportunity to know one another, God and man. The ecclesial 
context of joy is presented in the personal opening to Christ and in the opening of the 
Church to all people. Christian joy, based on Pope Francis’ concept of the joy of the 
Gospel, can be qualified as one of the ecclesial virtues.

Die christliche Freude als eine ekklesiale Tugend . 
Am Rande Evangelii gaudium vom Papst Franziskus 

 
Zusammenfassung

Im Artikel wurde eine Interpretation der Verkündigung des Papstes Franziskus 
über die „Freude des Evangeliums” vorgestellt. Die Analyse des Rundschreibens 
Evangelii gaudium führt zur Feststellung, dass die Freude des Evangeliums nach 
Franziskus eine christliche Tugend ist . Die Traditionelle Theologie kennt zwei Tu-
gendkategorien: theologische Tugenden und Kardinaltugenden . Papst Benedikt XVI . 
hat auf eine neue Gruppe von Tugenden verwiesen: ekklesiale Tugenden. Die Grund-
lage der Freude ist, nach Franziskus, die Annahme des Evangeliums und seine Ver-
kündigung. Die Quelle ist die Person Jesus Christus. Durch die Verbindung mit Ihm 
wird die menschliche Person von der Vereinsamung, vom Egoismus und den ver-



106 KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ 

schiedenen Abhängigkeiten befreit. Die Freude des Evangeliums zeigt sich im Dialog, 
der einen Austausch der Gaben zwischen den Personen darstellt . Sie ereignet sich in 
der Begegnung, welche die Möglichkeit des Kennenlernens des anderen, Gottes und 
des Menschen, eröffnet. Der ekklesiale Kontext der Freude zeigt sich in der indivi-
duellen Offenheit der Kirche gegenüber allen Menschen. Die christliche Freude, de-
finiert anhand des Konzeptes der Freude des Evangeliums nach Franziskus, muss zu 
einer neuen Tugendkategorie, nämlich der ekklesialen Tugenden, zugezählt werden.     

Słowa kluczowe: Evangelii gaudium, cnoty teologiczne, cnoty kardynalne, 
cnoty eklezjalne, nowa ewangelizacja, teologia ubóstwa . 

Keywords: Evangelii gaudium, theological virtues, cardinal virtues, ecclesial 
virtues, new evangelization, theology of poverty.

Schlüsselworte: Evangelii gaudium, theologische Tugenden, Kardinaltugen-
den, ekklesiale Tugende, Neuevangelisierung, Theologie der Armut.
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CHRZEŚCIJAŃSKI LIDER BIZNESU

Od kiedy papież Franciszek mocno wyakcentował znaczenie postawy 
ubóstwa oraz pragnienie budowania „Kościoła ubogiego dla ubogich”1, wielu 
komentatorów mogło odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo dystansuje się od 
wszelkiej działalności biznesowej nastawionej na zysk. Nie trzeba wielkiej 
przenikliwości, by stwierdzić, że wrażenie to jest całkowicie błędne. Chrześci-
jaństwo wprawdzie niezmiennie krytykuje chciwość i ślepe pragnienie zysku, 
ale jednocześnie głosi pochwałę przedsiębiorczości oraz rozwijania działalności 
gospodarczej, zmierzającej do rozwoju i podniesienia poziomu życia społeczeń-
stwa. Bogate tradycje katolickiej myśli społecznej, wyrażone także w nauczaniu 
Magisterium, dostarczają bogatego materiału do refleksji na temat chrześcijań-
skich postaw tych, którzy zajmują się obszarem działalności biznesowej. Ostat-
nią wypowiedzią Magisterium na ten temat są fragmenty ogłoszonej w 2013 r. 
Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium2, dotyczące spo-
łecznego wymiaru ewangelizacji. 

Podczas gdy refleksja ta jest w innych obszarach językowych intensywnie 
rozwijana, teologia moralna społeczna3 w Polsce stanowczo za mało uwagi po-
święca roli ludzi przedsiębiorczych w budowaniu dobra wspólnego, włączając 
w to tworzone przez nich miejsca pracy i aktywną walkę z ubóstwem. W myśle-
niu wielu katolików, zwłaszcza starszego pokolenia, przedsiębiorca kojarzy się 
z kapitalistą, obciążonym negatywnymi skojarzeniami poprzedniego systemu. 
Wprawdzie w czasie transformacji ustrojowej obudzony został w narodzie duch 
przedsiębiorczości, ale towarzyszy mu wciąż sceptycyzm związany z podejrze-
niami wobec samej transformacji, przekonaniem wielu o rozkradaniu majątku 

1 EG 198 .
2 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii 

w dzisiejszym świecie, Kraków: Wydawnictwo M 2013 . 
3 O to pojęcie toczy się metodologiczny spór dotyczący związku i niezależności teologii mo-

ralnej społecznej oraz katolickiej nauki społecznej. Zob. C. Breuer, Christliche Sozialethik und 
Moraltheologie. Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und Frage ihrer 
Eigenständigkeit, Paderborn-Münschen-Wien-Zurich: Ferdinand Schöningh 2003.
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narodowego i pierwszym milionie, który rzekomo zawsze pochodzi z nieuczci-
wych transakcji. Jeśli do tego dodamy zwyczajną zazdrość wobec stanu po-
siadania ludzi, którym się udało, to wcale nie na wyrost okażą się skargi ludzi 
przedsiębiorczych o brak zrozumienia dla ich ciężkiej pracy.

Ów brak zrozumienia w pierwszym rzędzie dotyczy przejrzystości prawa, 
wielkości opodatkowania i nastawienia urzędników wobec ludzi wykazujących 
przedsiębiorczość. Niemniej klimat społeczny, stabilność polityczna, zdolność 
do dialogu społecznego, nie mówiąc już o jakości moralnej pracodawców i pra-
cobiorców, odgrywają niebagatelną rolę. Wszystko to tworzy infrastrukturę spo-
łeczną, w której duchowość chrześcijańska ma wiele do powiedzenia.

Zakładając, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do prześwietlania owej 
infrastruktury społecznej miłością społeczną w sposób odpowiadający jego 
powołaniu i zgodnie z posiadającymi możliwościami4, w niniejszym artykule 
przedstawimy polski kontekst działalności chrześcijańskich liderów biznesu, 
wymienimy fundamentalne i praktyczne zasady etyczne w biznesie oraz wska-
żemy na znaczenie duchowości lidera biznesu zaprezentowanej przez Chrisa 
Lowneya . 

1. POLSKI KONTEKST DZIAŁALNOŚCI  
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO LIDERA BIZNESU

Zgodnie z tradycyjną metodą katolickiej nauki społecznej, chrześcijański 
lider biznesu powinien umieć oceniać sytuację społeczno-gospodarczą współ-
czesnego świata, a w szczególności regionu czy kraju, w którym pragnie re-
alizować swoje powołanie. Ma do dyspozycji wiele centrów analitycznych, 
które dzięki sztabom fachowców, poczynając od ekonomistów, socjologów, 
poprzez psychologów, doradców firm konsultingowych, aż po znawców teorii 
chaosu, produkują codziennie niezliczoną ilość raportów, sprawozdań, prognoz. 
Wszystko to nie zastąpi jego własnych zdolności analitycznych, głębi spojrzenia 
chwytającego istotę procesów cywilizacyjnych, kreatywności myślenia, odwagi 
w podejmowaniu decyzji oraz konsekwencji w działaniu.

Chrześcijański lider biznesu, który odkrywa w sobie powołanie przedsię-
biorcy, konfrontuje to wszystko z religijną wizją świata. Stawia go ona w roli 
tego, który poprzez wykorzystanie talentów otrzymanych od Boga czyni sobie 
ziemię poddaną, przyczynia się do budowania solidarności społecznej i – co naj-
ważniejsze – pozwala badać znaki czasu oraz je interpretować w świetle Ewan-

4 Por. CiV 7. 
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gelii5. Chrześcijański lider biznesu utożsamia się ze słowami Soboru Watykań-
skiego II: „Dla ludzi wierzących istotne jest to, że zarówno indywidualna, jak 
i zbiorowa działalność ludzka, czyli ten ogromny wysiłek, przez który ludzie na 
przestrzeni wieków starają się zmienić na lepsze warunki swego życia, rozpatry-
wany sam w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu”6 .

Bardzo ważne jest podkreślenie starania o zmianę na lepsze w działalności 
przedsiębiorczej. Tu, bardziej niż gdzie indziej, dochodzi do głosu możliwość 
oddziaływania tych czynników, które ograniczą możliwości ludzi przedsiębior-
czych, nie mówiąc już o błędach, na które są narażeni na skutek poruszania się 
w sferze ciągłego ryzyka. Dlatego wybitni katoliccy specjaliści życia gospo-
darczego są wezwani do ciągłej krytycznej analizy tych aspektów świata, które 
hamują rozwój cywilizacji i mogą słusznie być nazwane strukturami zła. 

Z samej istoty tych zjawisk wynika, że powinny one być poddawane kryty-
ce. Dynamiczne procesy społeczno-gospodarcze są skomplikowane na tyle, że 
należy bać się wszelkich uproszczeń w ich ocenach. Katolicka nauka społeczna, 
oparta na realistycznie opisanej godności osoby ludzkiej, zasadach dobra wspól-
nego: sprawiedliwości i pomocniczości, znajduje właściwe oceny dla współ-
czesnych czynników wpływających na działalność ludzi przedsiębiorczych. Do-
skonałym przykładem jest dokument wydany pod auspicjami Papieskiej Rady 
„Iustitia et Pax”, zatytułowany Powołanie lidera biznesu . Refleksja7 . 

Autorzy dokumentu wymieniają cztery najważniejsze czynniki, które całko-
wicie zmieniły sytuację działalności gospodarczej w ostatnim ćwierćwieczu. Są 
to: globalizacja, nowe technologie komunikacyjne, finansjalizacja gospodarki 
oraz zmiany kulturowe (indywidualizm, relatywizm i utylitaryzm) . Wymienie-
nie tych akurat czynników nie oznacza, że zapomina się o innych, które wpły-
wają na działalność przedsiębiorczą lub postrzeganie liderów biznesu. W szcze-
gólności ważne są: jakość przepisów krajowych, rola władz międzynarodowych, 
działalność związków zawodowych, problem ochrony środowiska, wzrost nie-
równości między bogatymi i ubogimi. 

W czterech czynnikach analizowanych w dokumencie skupiają się jak w so-
czewce najważniejsze zmiany i najgłębsze wyzwania współczesności. Widać to 
szczególnie wyraźnie w Polsce, która przed dwudziestu pięciu laty weszła na 
drogę transformacji ustrojowej, otworzyła granice celne i polityczne, a dzisiaj 
stanowi doskonały przykład szans i zagrożeń, które tkwią w globalizacji, finan-
sjalizacji gospodarki, a zwłaszcza w zmianach kulturowych. 

Globalizacja, której przejawem jest stopniowe budowanie światowego ładu 
ekonomicznego, polega na ponadnarodowym przemieszczaniu się pracy i kapi-

5 KDK 8 .
6 KDK 34 .
7 Polskie wydanie tego dokumentu okazało się w Wydawnictwie Księży Sercanów Dehon, 

Kraków 2012 r. Zob. http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/VBL/powolanie-lide-
ra-biznesu_VBL.pdf [dostęp: 31.12.2013 r.].
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tału, budowie sieci wzajemnych powiązań, otwieraniu nowych przestrzeni dzia-
łalności gospodarczej. Polska znalazła się wśród tych krajów, które wcześniej 
skazane zostały na niewydajny socjalistyczny model gospodarczy, a po 1989 r. 
otworzyła się na światowy system gospodarczy. Po dwudziestu pięciu latach ko-
rzyści są ewidentne, chociaż nie brakuje skutków negatywnych. Globalny wol-
ny rynek zweryfikował niewydolny system gospodarczy, stworzył szanse dla 
przedsiębiorczości ludzi, otworzył nasz rynek dla produktów i usług, z którego 
może korzystać większa liczba obywateli, wymusił większą wydajność i kulturę 
pracy, zarządzania, marketingu. 

Jednocześnie narzekamy na coraz bardziej rozwarstwiające się społeczeń-
stwo. Nie wszystkie regiony w Polsce rozwijają się jednakowo, coraz częściej 
zauważamy zależność naszej gospodarki od kierowanej wyłącznie zyskami po-
lityki wielkich koncernów. Skutki takiego podejścia do reform gospodarczych 
są dzisiaj coraz ostrzej krytykowane. Po dwudziestu pięciu latach uczciwi libe-
rałowie przyznają się do błędów i zaniechań. W wypadku polskiej transformacji 
uczono się na bieżąco, w trakcie dynamicznego procesu, którego nikt dotych-
czas nie przerabiał. Łatwo jest więc dzisiaj podnosić np. zarzuty wobec sposo-
bu likwidacji PGR-ów, które stały się dyżurnym symbolem krzywdy społecznej 
określonej grupy pracowników. Faktycznie pozbawiono ich z dnia na dzień za-
bezpieczeń społecznych, z których korzystali. Trzeba więc pytać, czy była moż-
liwa jakaś forma społecznego zagospodarowania ziemi po PGR-ach i oddania jej 
byłym pracownikom na własność.

Z dzisiejszej perspektywy polska transformacja nie zatroszczyła się o inne 
formy prywatyzacji niż prywatyzacja kapitałowa. Najwięcej skorzystał na niej 
wielki kapitał zagraniczny i ludzie dawnej nomenklatury. Nie można jednak za-
pomnieć, że przy prywatyzacji kapitałowej pracownicy mieli prawo do darmo-
wych lub półdarmowych akcji, niektórzy dostawali odprawy, inni stawali się 
właścicielami komunalnych i spółdzielczych mieszkań. W rynkowym chaosie 
lat transformacji ludzie bogacili się bardzo nierównomiernie, w zależności od 
szczęścia, układów i zaradności. Z dzisiejszego punktu widzenia można żało-
wać, że za mało było przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności. Zabrakło 
też dyskursu etycznego o tym, że również w stosunkach rynkowych zasada bez-
interesowności oraz logika daru jako wyraz braterstwa mogą i powinny znaleźć 
swoje miejsce8 . 

Drugą okolicznością, w jakiej przychodzi działać chrześcijańskiemu lidero-
wi biznesu w ostatnich latach, jest finansjalizacja gospodarki. Termin ten „opisu-
je przejście w gospodarce kapitalistycznej od produkcji do finansów. Przychód 
i zyski sektora finansowego stają się coraz większym segmentem światowej 

8 Por. CV 36. 



 CHRZEŚCIJAŃSKI LIDER BIZNESU 111

gospodarki”9. Jakkolwiek sektor ten ułatwia coraz większej liczbie przedsiębior-
czych ludzi dostęp do mniej czy bardziej tanich kredytów, to w swojej żarłocznej 
formie stał się przyczyną ostatniego kryzysu finansowego na świecie. Banki po-
przez zarządzanie ogromnymi funduszami prywatnymi, państwowymi i emery-
talnymi skupiły w swoich rękach władzę, którą zresztą codziennie oddają wolnej 
grze giełdowej. Mówi się wręcz o kapitalizmie kasyna, w którym maksymaliza-
cja zysków udziałowców staje się wyłącznym miernikiem dla zarządzających. 

W polskiej transformacji ustrojowej to właśnie banki zostały najszybciej 
sprywatyzowane i oddane kapitałowi zagranicznemu. Coraz częściej odsłaniane 
bywają ryzykowne transakcje banków, ukazywana jest logika rywalizacji oraz 
asymetryczność kosztów w wypadku strat. Jeśli do tego dodamy fakt, że właś-
cicielami banków okazują się korporacje związane jednak z określonymi ośrod-
kami władzy, to kapitał może stać się – zwłaszcza w sytuacji kryzysu – bardzo 
realnym destabilizatorem życia społeczno-gospodarczego. W tej sytuacji zglo-
balizowany rynek nie tylko nie czyni ludzi braćmi, ale nawet ich nie zbliża10 .

2. ETYCZNE ZASADY SPOŁECZNE W BIZNESIE

Sytuacja jest więc specyficzna; ludzie współpracują ze sobą, tworzą projek-
ty, gospodarczo i społecznie się zbliżają, ale nie wiedzą, w imię czego mają być 
braćmi. „W związku z silnie utylitarnym spojrzeniem na gospodarkę czy nawet 
na społeczeństwo próbuje się zachęcić całe społeczności ludzkie do skupienia 
się na osiąganiu celów osobistych – «tego, co mi pasuje». Nie bierze się przy 
tym pod uwagę wpływu, jaki ma to na innych, co z kolei negatywnie oddziałuje 
na życie rodzinne. «Wartości» postrzega się jako względne i mierzy się je na 
podstawie tego, jak bardzo przyczyniają się do indywidualnych preferencji i zy-
sków w biznesie. […] Prawa stają się znacznie ważniejsze niż obowiązki, nie 
bierze się już pod uwagę poświęcenia dla dobra wyższego”11 .

Na takim podłożu, wypłukiwanym z motywacji religijnych przez sekularyza-
cję, neoliberalizm gospodarczy zbiera swoje owoce. Typowym przykładem była 
polska transformacja, która dokonywała się pod hasłem społecznej gospodar-

9 Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków: Wydawnictwo 
Księży Sercanów. 

10 Benedykt XVI napisał w Caritas in veritate, że społeczeństwo coraz bardziej zglobalizo-
wane zbliża nas, ale nie czyni braćmi (por. nr 19). Implikacje modelu neoliberalnego w gospodar-
ce analizuje z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej A. Rauscher, Katholische Soziallehre 
und soziale Marktwirtschaft, Handbuch der Katholischen Soziallehre, red . A . Rauscher, Berlin: 
Duncker&Humblot 2008, s . 539-563 . 

11 Powołanie lidera biznesu. Refleksja, 14 . 
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ki rynkowej premiera Tadeusza Mazowieckiego, ale w konsekwencji przybrała 
neoliberalne rysy Leszka Balcerowicza. Trzeba też przyznać, że nie znalazła 
wsparcia w nauce społecznej Kościoła w Polsce, uśpionej przez lata planowanej 
gospodarki socjalistycznej. Żeby mogła się odrodzić, potrzebne jest harmonijne 
działanie autorytatywnych uczonych (katolicka myśl społeczna), chrześcijań-
skich nauczycieli (chrześcijańska teologia moralna i teologia duchowości) oraz 
praktyki chrześcijańskich liderów biznesu (katolicka praktyka społeczna)12 .

Na razie polska katolicka myśl społeczna nie zdobyła się na ocenę polskiej 
transformacji gospodarczej. Nie słychać też o konkretnej współpracy Rady 
ds. Społecznych KEP13 ze specjalistami katolickiej nauki społecznej, którzy 
szczególnie w Warszawie i Lublinie starają się odnawiać znakomite przecież 
osiągnięcia polskich społeczników. Wśród samych katolików panuje duża dez-
orientacja, którą wykorzystują przedstawiciele partii politycznych, powołując 
się – zwłaszcza przed wyborami – na zasady katolickiej nauki społecznej. Nikt 
zresztą ich nie weryfikuje. Biskupi najczęściej wzywają do tego, aby głosować 
zgodnie z własnym sumieniem, które z kolei – piórami katolickich dziennikarzy 
– odpytuje kandydatów na posłów i senatorów głównie z kwestii bioetycznych. 
Skutkiem tego panuje spore zamieszanie w szeregach katolickich, kiedy do-
chodzi do sporów na temat prywatyzacji, reprywatyzacji, reformy emerytalnej, 
polityki społecznej, prorodzinnej, ubezpieczeń społecznych. W większości tych 
sporów Kościół nie zabiera głosu, a w prasie katolickiej brylują albo liberałowie, 
albo zwolennicy daleko posuniętej opieki społecznej państwa. 

W tej sytuacji ożywczo brzmi przypomnienie fundamentalnych zasad spo-
łecznych, którymi są godność osoby i dobro wspólne. Godność chrześcijańskie-
go przedsiębiorcy wypływa z godności osoby ludzkiej. Jej ziemski rozwój nigdy 
nie będzie zakończony, co nie znaczy, że jest nieważny. „Przeciwnie, rozwój 
ziemski jest ważnym elementem dobrego, ludzkiego życia. Brak środków ma-
terialnych, podobnie jak ich nadmiar, często wręcz przeszkadza w dążeniu do 
cnót i świętości lub odciąga od takiego dążenia”14. Poprzez swój rozum, wolną 
wolę i odniesienie do transcendencji każda osoba jest celem samym w sobie, 
wartością bezcenną i nigdy nie może być traktowana jak narzędzie. Jest kimś, 
a nie czymś15 . 

Osobisty rozwój przedsiębiorcy nigdy nie dokonuje się w izolacji, ale włą-
cza się w budowanie dobra wspólnego, czyli sumę wszystkich warunków, dóbr 
i relacji we wspólnocie, dzięki którym każdy jej członek, razem i osobno, może 
się rozwijać16. Powiedzmy więc chrześcijańskim przedsiębiorcom, że realizacja 

12 Por . Powołanie lidera biznesu. Refleksja, 28 .
13 Por . Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, Warszawa 2012 . 
14 Powołanie lidera biznesu. Refleksja, 33 .
15 Por . KnsK 108 . Zob. także E. Schockenhoff, Die Achtung der Menschenwürde in der tech-

nisch-wissenschaftlichen Zivilisation, w: Handbuch der Katholischen Soziallehre, s . 61-76 .
16 Por . KnsK 34 .
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ich powołania stanowi warunek sine qua non rozwoju społeczeństwa, zapew-
nienia miejsc pracy, zwiększania jej kultury, poprawy życia najbiedniejszych 
i tworzenia lepszych szans dla rozwoju najzdolniejszych. Mają oni prawo do 
pomocy ze strony struktur państwa, które powinno zapewnić takie czynniki, jak: 
rządy prawa, prawo własności, wolną i otwartą konkurencję, stabilną walutę 
i politykę fiskalną, a także odpowiedni poziom infrastruktury komunikacyjnej 
i transportowej17 . 

Szacunek dla ludzkiej godności i dobro wspólne stanowią podstawowe wy-
znaczniki organizacji pracy i zaangażowania przedsiębiorczości ludzkiej. Ka-
tolicka nauka społeczna stawia je na czele sześciu praktycznych zasad biznesu, 
które pomagają osiągnąć trzy zasadnicze cele przedsiębiorczości. Pierwszym 
z tych celów jest odpowiadanie na autentyczne ludzkie potrzeby poprzez tworze-
nie, rozwój oraz produkcję towarów i usług. Przedsiębiorstwa, które wytwarza-
ją towary prawdziwie dobre oraz świadczą prawdziwie dobre usługi, w sposób 
istotny przyczyniają się do dobra wspólnego18. Co więcej, przedsiębiorstwa te 
solidaryzują się z ubogimi poprzez gotowość do obsłużenia społeczności pozba-
wionych usług oraz ludzi będących w potrzebie19 . 

Drugim zasadniczym celem poszczególnych przedsiębiorstw i systemów 
handlowych jest organizowanie dobrej i produktywnej pracy. Chrześcijańscy 
przedsiębiorcy przyczyniają się do dobra społeczeństwa poprzez wspieranie 
godności ludzkiej pracy. Pracownicy nie są zasobami ludzkimi czy też kapitałem 
ludzkim. Dobra praca oznacza pracę planowaną pod kątem umiejętności pracow-
nika, która rozwija jego inteligencję i wolność, nie wyrządza mu szkody fizycz-
nej i psychicznej, jest dobrze zorganizowana i zarządzana oraz sprawiedliwie 
wynagradzana. Należy dołożyć wszelkich starań, aby kształt prawa regulujące-
go życie gospodarcze zapobiegł sytuacji, w której – jak powiedział Jan Paweł II 
– „jednostka dusi się […] pomiędzy dwoma biegunami: państwem i rynkiem”20 .

W organizowaniu dobrej i produktywnej pracy niezwykle ważną rolę odgry-
wa zasada pomocniczości . Stosując ją, przedsiębiorcy dają pracownikom moż-
liwość uczestnictwa (partycypacji) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki 
temu wzrasta odpowiedzialność pracowników za przedsiębiorstwo, poprawia 
się organizacja pracy i relacje międzyludzkie w zakładzie. „Pomocnicze struk-
tury biznesowe powinny pielęgnować wzajemny szacunek i odpowiedzialność 
oraz pozwolić pracownikom przypisywać dobre wyniki swojemu szczeremu 
zaangażowaniu”21 .

17 Por . KnsK 36 . 
18 O pojęciu dobra wspólnego zob . W . Kerber, Gemeinwohl, w: Lexikon der Wirtschaftsethik, 

red . G . Enderle i in ., Freiburg-Basel-Wien: Herder 1993, kol . 339-342 . 
19 Por . KnsK 40-43 .
20 CA 49.
21 KnsK 49. O zasadzie pomocniczości (subsydiarności) zob. także: L. Roos, Subsidiarität, w: 

Lexikon der Wirtschaftsethik, kol . 1045-1049 .
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Trzecim celem chrześcijańskiego przedsiębiorstwa jest używanie zasobów 
w celu tworzenia trwałego bogactwa i jego sprawiedliwy podział. Zysk w przed-
siębiorstwie wskazuje, że dobrze ono funkcjonuje, a środków produkcji użyto 
poprawnie. Najlepsi liderzy biznesu wykorzystują zasoby generowane przez 
zysk w taki sposób, który pozwala im utrzymać rozsądny poziom przychodów, 
marży, udziałów w rynku, produktywności i wydajności. Zysk nie może jednak 
stać się celem samym w sobie. Doświadczeni liderzy mówią, że zysk jest dobrym 
sługą, ale kiepskim panem. Chrześcijański przedsiębiorca nie może zapomnieć 
o środowisku naturalnym i kulturowym oraz o sprawiedliwym podziale zysku22 .

Zasada sprawiedliwości obejmuje nie tylko prawo do sprawiedliwego wy-
nagrodzenia, ale dotyczy także klientów (sprawiedliwe ceny), właścicieli (spra-
wiedliwy zysk), dostawców (sprawiedliwe ceny) oraz społeczeństwa (sprawied-
liwe stawki podatkowe). W zestawieniu właściwych proporcji między tymi 
elementami chrześcijańskiemu liderowi biznesu pomaga świadomość, iż na 
wszelkiej własności prywatnej, także na kapitale, ciąży hipoteka społeczna. Zna-
czy to, że własność prywatna została dana przez Boga niejako w dzierżawę i jest 
podporządkowana prawu uniwersalnego przyporządkowania dóbr. Ta świado-
mość będzie miała ewidentne skutki w chrześcijańskiej dystrybucji zysku23 . 

3. DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO LIDERA BIZNESU

Duchowość chrześcijańskiego lidera biznesu jest istotnym znakiem jakości 
osobowej człowieka przedsiębiorczego, którego Bóg obdarzył dużym talen-
tem24. Ilość talentów nie zmniejsza jednak siły pożądliwości, zwłaszcza pychy 
i chciwości. We współczesnym świecie lekceważy się moralne skutki ich od-
działywania, a czasami wprost promuje pod postacią celebryckiego prestiżu, 
bezwzględnej konkurencji, zwycięstwa za wszelką cenę. Za jedną ze struktur zła 

22 Por. KnsK 52-54. Jan Paweł II podkreślał, że „Kościół uznaje pozytywną rolę zysku”, zazna-
czając przy tym, że zysk nie może być „jedynym wskaźnikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa”, 
gdy „ludzie, którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich 
godność”. Zob. CA 35.

23 Por. KnsK 55-56. Jan Paweł II potwierdził naukę wyrażoną w encyklice Rerum novarum 
Leona XIII zarówno o naturalnym charakterze własności prywatnej, jak i o powszechnym przezna-
czeniu dóbr. Por. CA 30-32. Por. także J. Gniadek, Społeczny wymiar własności prywatnej w go-
spodarce wolnorynkowej w ujęciu Ludwika von Misesa, „Forum Teologiczne” 11 (2010), s . 51-66 . 

24 Papież Franciszek podkreśla, że „autentyczna wiara – która nie jest nigdy wygodna ani indy-
widualistyczna – zakłada zawsze głębokie pragnienie zmiany świata, przekazania wartości, zosta-
wienia czegoś dobrego po sobie na ziemi”. Zob. EG 183. 
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wyrosłych na pysze można uznać działalność tych bankowców, którzy w rzeczy-
wistości doprowadzili do kryzysu finansowego w 2008 r.25 .

Nic więc dziwnego, że ludzie zaczynają protestować przeciwko takiej logi-
ce, prowadzącej zresztą do tego, że powiększa się bogactwo światowe pojmowa-
ne globalnie, ale wzrastają nierówności. Kościół zawsze opowiadał się za roz-
wojem, zaznaczając jednocześnie, że musi to być rozwój integralny, a więc nie 
skoncentrowany jednostronnie jedynie na pomnażaniu dóbr i bogaceniu się26 . 
Benedykt XVI nawoływał do otwarcia się rynków na „przestrzenie dla działal-
ności ekonomicznej realizowanej przez podmioty, które w sposób wolny decy-
dują się kształtować swoją działalność w świetle zasad odmiennych od czystego 
zysku, nie rezygnując z tego powodu z wytwarzania wartości ekonomicznej”27 . 
Papież mówi też o ekonomii rynkowej obejmującej wszystkich ludzi, propaguje 
pojęcie moralności inwestowania, wspomina z aprobatą o różnych typach przed-
siębiorczości, w tym publicznej i non profit. 

Aby z nadzieją mówić o działalności ekonomicznej z elementami bezinte-
resowności i komunii, potrzebni są ludzie sumienia. Benedykt XVI zauważa, 
że nie istnieje rynek bezinteresowności i nie można zarządzać prawami postaw 
bezinteresownych28. To ludzie są wezwani do otwierania się na wzajemny dar. 
Tylko oni są zdolni do etycznego traktowania inwestycji, do przeciwstawienia 
się utylitaryzmowi indywidualistycznemu i determinizmowi rynkowemu. Osta-
tecznym źródłem motywacji może być tylko sumienie, ukształtowane na obiek-
tywnej prawdzie moralnej i wzmacniane łaską Jezusa Chrystusa. Brak takich 
sumień wśród liderów biznesu byłby oznaką kryzysu wartości chrześcijańskich 
w jednej z najważniejszych dziedzin życia społecznego.

W Polsce na szczęście widoczne są oznaki nadziei. Pojawiają się inicjatywy 
zmierzające do zjednoczenia środowiska przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić 
swoją działalność w oparciu o zasady chrześcijańskie. Postrzegają ją jako swoje 
świadectwo, że wierność wartościom chrześcijańskim nie tylko nie stoi w sprzecz-
ności z powodzeniem i materialną pomyślnością, ale wręcz stanowi warunek powo-
dzenia na dłuższą metę oraz pozwala doceniać wypracowany dobrobyt w całej pełni. 

Pojawiają się także tłumaczenia chrześcijańskiej literatury dotyczącej życia go-
spodarczego. Przykładem może być postać Chrisa Lowneya, który w wieku trzy-
dziestu kilku lat został dyrektorem zarządzającym J. P. Morgan &Co, gdzie praco-
wał przez siedemnaście lat. Zajmował najwyższe stanowiska m.in. w Nowym Jorku, 
Tokio, Singapurze i Londynie. Trafił tam po siedmioletnim pobycie w Towarzystwie 
Jezusowym, którego duchowość usiłuje połączyć z najnowszymi trendami panują-

25 Jedyną drogę do rozwiązania światowych problemów gospodarczych, ale także moralnych, 
papież Franciszek widzi w działaniach zdolnych do rezygnacji z absolutnej autonomii rynków i spe-
kulacji finansowych oraz usunięciu strukturalnych przyczyn nierównowagi. Zob. EG 202. 

26 Por . PP 14 nn .
27 CV 37.
28 Por. CV 39. 
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cymi w gospodarce. Na świecie jest uznanym mówcą, etykiem biznesu, autorem 
takich bestsellerów, jak Heroiczne przywództwo czy też Heroiczne życie29 . 

Ch. Lowney twierdzi, że to, co dzisiaj uchodzi za przywództwo, jest często 
tanią i płytką socjotechniką. Jezuici dlatego osiągnęli sukces, iż unikali efekciar-
skiego stylu przywództwa, wyrabiając u swoich wychowanków cztery wyjątko-
we cechy: samoświadomość, pomysłowość, miłość i heroizm. Jezuici przygoto-
wywali więc swoich nowicjuszy do tego, aby dostrzegali własne słabe i mocne 
strony, rozumieli wyznawane wartości oraz światopogląd. Uczyli ich odważ-
nego wprowadzania innowacji oraz rozumienia zmian zachodzących w świe-
cie. Umacniali swoich wychowanków w pozytywnym myśleniu i w postawie 
miłości wobec ludzi. Dodawali wreszcie sobie i innym sił poprzez rozbudzanie 
w sobie heroicznych ambicji30 . 

Prawdziwe przywództwo ma charakter duchowy. Dopóki ludzie nie uwierzą 
w swoją misję, budynki i inne środki produkcji nie mają dla nich właściwego 
znaczenia. Co więcej, mogą stać się okazją do życia podzielonego i przywództwa 
złamanego. Stąd przywództwo nie odnosi się tylko do ludzi sławnych i wpły-
wowych. Każdy jest liderem swojego życia i musi odpowiedzieć na pytania: 
dlaczego tu jestem, dokąd zmierzam, jak chcę się tam dostać. Każdy musi opra-
cować własną strategię rozwoju, w której znajdzie się miejsce dla umiejętności 
skupienia, przekładania wielkich wyzwań na konkretne kroki, otwartości na in-
formacje zwrotne, odpowiedzialności przed sobą i nieustannej pamięci o tym, 
co najważniejsze31 .

Niezbędne jest związanie życiowego celu z Bogiem, co może wymagać wy-
pracowania metod dokonywania codziennych wyborów, by nadać sens każde-
mu dniowi32. Musi znaleźć się miejsce na codzienną rewizję życia, rozszerza-
nie perspektywy poprzez rozpoznawanie w zdarzeniach Boga, okazywanie Mu 
wdzięczności oraz prośbę o łaskę poznania swoich grzechów33 . 

29 Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo. Tajemnice firmy istniejącej ponad 450 lat, tłum.  
Ł. Malczak, Kraków: WAM 2011; Ch. Lowney, Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, 
tłum. Ł. Malczak, Kraków: WAM 2013. 

30 Por. Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo..., s . 34-42 .
31 Por. Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo..., s. 21-26. Zob. także uwagi dotyczące etycznych 

wymogów zarządzania przedsiębiorstwem w: A. Zadroga, Zaangażowanie katolików świeckich 
w świecie ekonomii, „Forum Teologiczne” 11 (2010), s . 91-95 .

32 Na ścisły związek życia duchowego z aktywnością człowieka wskazywał już papież Jan 
XXIII w encyklice Mater et magistra: „Trzeba stwierdzić, że kiedykolwiek ludzka działalność oraz 
instytucje, zajmujące się sprawami doczesnymi, pomagają w postępie duchowym i w osiąganiu 
wiecznej szczęśliwości człowieka, wtedy zwiększa się też niewątpliwie ich skuteczność w osiąga-
niu tych właśnie celów, do których z natury swej bezpośrednio zmierzają”. Por. MM 258. 

33 Por. Ch. Lowney, Heroiczne życie . . ., s . 117-132 .
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The Christian Leader of Business 
 

Summary

25 years after the political transformation in Poland the time has come to assess 
the reforms and attitudes of entrepreneurs . The role of business leaders turns out to 
be particularly important in the creation of common good, inclusive of workplaces 
created by them and an active fight against poverty. On the basis of the most recent 
social documents of the Catholic Church, the author of the article considers an influ-
ence of the globalization and financialisation on the conditions in which Polish en-
trepreneurs function. For Christian business leaders particularly important are those 
fundamental and practical principles of business which emerge from the human di-
gnity, common good as well as from such principles as justice and subsidiarity . In 
the current context knowledge should be combined with spirituality so that those 
principles can be put into practice . The spirituality of St . Ignatius has always been 
open to this. The author then points to the activity of those young Christian business 
leaders in Poland who search for an inspiration in the books of Chris Lowney.

Der christliche Wirtschaftsmanager 
 

Zusammenfassung

Beinahe zwanzig Jahre nach den gesellschaftlichen Umwälzungen in Polen 
kommt die Zeit der Evaluation der Reformen, aber auch der Haltung von unterneh-
mungsfreudigen Menschen . Besonders wichtig erscheint in diesem Kontekst die Rolle 
der Wirtschaftsmanager in der Schaffung des Gemeinwohls, inklusive der Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie der aktiven Armutsbekämpfung. Unter Berufung auf die 
neuesten Dokumente des kirchlichen Lehramtes beurteilt der Autor den Einfluss der 
Globalisierung und die Prozesse auf den Finanzmärkten  hinsichtlich der Umstände, 
in denen die polnischen Unternehmer arbeiten. Für die christlichen Wirtschaftsmana-
ger sind besonders die fundamentalen und praktischen Wirtschaftsgrundsätze wichtig, 
die aus der Menschenwürde, dem Gemeinwohl sowie aus solchen Werten, wie Ge-
rechtigkeit und Subsidiarität resultieren. Der gegenwärtige Kontext ihrer Realisierung 
verlangt nach der Verbindung von Wissen und Spiritualität, wofür die Tradition vom 
hl. Ignatius ganz besonders offen war und ist. Im Artikel wird auf die Aktivitäten der 
jungen christlichen Wirtschaftsmanager verwiesen, die ihre Inspiration in den Bü-
chern von Chris Lowney suchen.

Słowa kluczowe: Chris Lowney, chrześcijański lider biznesu, teologia moral-
na społeczna, bogactwo, przedsiębiorczość.

Keywords: Chris Lowney, Christian business leader, social moral theology, 
wealth, entreprise . 

Schlüsselworte: Chris Lowney, chistlicher Wirstchaftsmanager, soziale Moral-
theologie, Reichtum, Unternehmnungsgeist .
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KONSEKRACJA ZAKONNA A WEZWANIE DO UBÓSTWA  
W KONTEKŚCIE NAUCZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA

Błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że w życiu konsekrowanym: „dzię-
ki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewi-
ctwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały sposób 
widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Króle-
stwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się 
w niebie”1 . Słowa te podkreślają znaczenie konsekracji zakonnej jako czynnika 
profetycznego dla współczesnego człowieka. Ukazują wpływ stylu życia osób 
konsekrowanych według rad ewangelicznych na odnowę człowieka żyjącego 
w świecie.

Do słów poprzednika nawiązuje w swoim nauczaniu papież Franciszek. Na 
podstawie analizy tekstów jego publikacji można powiedzieć, że specyficznym 
elementem jego duchowości jest troska o ubogich i cierpiących. Zaleca on, by 
wszyscy ludzie różnych stanów i sposobów życia w Kościele uczyli się „brać 
w objęcia” potrzebujących, jak to czynił św. Franciszek z Asyżu2 .

Troskę tę w sposób szczególny kieruje do kapłanów, zakonników, zakon-
nic oraz młodzieży obdarzonej powołaniem zakonnym. Uważa, że istotne jest 
wracanie do źródła powołania, żeby nie utracić istotnego odniesienia do po-
czątkowego momentu swej drogi. Jako pomoc w tym zadaniu wskazuje Maryję. 
Nie akcentuje konieczności kreatywności duszpasterskiej, ale przylgnięcie do 
Jezusa ubogiego, który powołuje do głoszenia Ewangelii, krzewienia „kultury 
spotkania” z drugim człowiekiem3. W taki sposób nakreśla koherentność relacji 
konsekracji zakonnej i ślubu ubóstwa.

1 VC 1.
2 Por . Franciszek, Uczmy się brać w ramiona tych, którzy cierpią, Wizyta w szpitalu św. Fran-

ciszka 24 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s . 15-16 .
3 Por . Franciszek, Idźmy na rozstaje dróg, Msza św. dla biskupów, kapłanów, zakonników, 

zakonnic, seminarzystów 27 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s . 17-18 .
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1. KONSEKRACJA ZAKONNA DO UBÓSTWA

Konsekracja jest pojęciem ściśle religijnym. Aktu konsekracji dokonywano 
za pomocą specjalnych obrzędów mających na celu ofiarowanie bóstwu rzeczy, 
osób i miejsc4. Polegał on na pewnego rodzaju procesie z jednej strony ich wy-
łączenia z użycia czysto świeckiego, a z drugiej – stopniowego przeznaczania 
do funkcji sakralnych. W znaczeniu chrześcijańskim konsekracja różni się od 
podobnych praktyk w innych religiach pod względem formy i ze względu na 
odmienną treść teologiczną. Ukazuje sposób szczególnej więzi z Bogiem i jest 
aktem kultu należnego tylko Stwórcy. W Biblii hebrajskiej zrozumienie idei 
konsekracji wymaga wyjaśnienia kilku bliskoznacznych terminów. Są to: qados 
(święty), nazir (konsekrowany), masiah (namaszczony) . Ich sens wprowadza 
w przestrzeń sacrum, świętości, oddzielenia i konsekracyjnego namaszczenia. 
Biblijne znaczenie hebrajskiego czasownika gadash i greckiego haghiazo język 
łaciński tłumaczy przez sanctificare i consecrare, które na pierwsze miejsce wy-
suwają temat sakralizacji i uświęcenia5 .

Właściwe wyjaśnienie znaczenia tych słów pozwala na stworzenie pewnego 
schematu dążenia do świętości dla osób konsekrowanych. Sakralizacja zaczy-
na się poprzez zerwanie kontaktu z profanum . Dowodzi tego idea oddzielenia, 
która okazuje się niezbędna dla kontaktu ze świętością. Oddzielenie powodu-
je nietykalność, nienaruszalność osoby albo rzeczy przeznaczonych dla Boga. 
Przez wybór Bóg oferuje człowiekowi swoją świętość, a to pociąga za sobą ko-
nieczność nawrócenia i w konsekwencji przemianę (por. J 6, 69; J 2, 20). Sa-
kralizacja stawia osobę z dala od świata, a towarzyszące jej uświęcanie zbliża 
do Boga. Konsekracja nadająca charakter sakralny nie pociąga jednak za sobą 
transformacji wewnętrznej, uświęcenie natomiast przenika człowieka i przemie-
nia. Konsekracja jest aktem zasadniczo skierowanym ku służbie wyrażającej 
się w oddaniu, uświęcenie stanowi ciągły postęp w kierunku pełni, wzrastanie, 
które skończy się dopiero w eschatologii6 .

Konsekracja jednak pociąga za sobą określone postępowanie. Odznacza się 
stałością i wiernością. Wymaga pełnej odpowiedzialności konsekrowanego oraz 
całkowitego i bezwarunkowego daru wyrażonego w ślubach zakonnych.

4 Mówiąc o konsekracji, należy rozróżnić konsekrację osobową, która domaga się świado-
mej i wolnej odpowiedzi człowieka, od konsekracji przedmiotowej (miejsc i rzeczy). Konsekrację 
przedmiotową nazywa się zwykle poświęceniem lub dedykacją, rezerwując pojęcie „konsekracji” 
tylko dla oddania się osób w akcie kultu i chwały Boga. Por. Z. Pałys, Rozwój teologii konsekracji 
zakonnej. Studium historyczno-teologiczne od Vaticanum II do „Vita consecrata” Jana Pawła II, 
Kraków: Wydawnictwo La Salette 2008, s . 34-38 .

5 Por. Z. Pałys, Rozwój teologii konsekracji zakonnej..., s . 42-51 .
6 Z. Pałys, Rozwój teologii konsekracji zakonnej..., s . 39; W . Gogola, Zasady wierno-

ści charyzmatowi, Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości 2000, s. 262.
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Momentem, w którym dokonuje się owo spotkanie daru miłości Boga z od-
powiedzią ze strony człowieka, jest przyrzeczenie samemu Bogu zachowania 
rad ewangelicznych. Jedną z nich jest ubóstwo, w rozumieniu błogosławieństwa 
ubogich w duchu (por. Mt 5, 3). Duch oznacza wnętrze człowieka. Zatem, zgod-
nie z rozumieniem nauki soborowej, można powiedzieć: błogosławieni ubodzy 
sami w sobie . Takie rozumienie ślubu ubóstwa wyjaśnia jego prawdziwy cel, 
którym nie jest jedynie pozbawienie czy znaczne ograniczenie posiadania dóbr, 
ale przede wszystkim pełne zawierzenie Bogu. Trzeba jednak być gotowym, je-
śli Bóg uzna to za konieczny warunek rozwoju duchowego człowieka, do całko-
witej rezygnacji. Ta gotowość bycia darem ma swoje biblijne podstawy, którymi 
są słowa Chrystusa: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” 
(Mt 19, 21). Sobór wyjaśnia, że „Gdy chodzi o ubóstwo zakonne, nie wystarczy 
być uzależnionym od przełożonych w używaniu dóbr, ale trzeba, żeby zakonni-
cy i w rzeczywistości, i w duchu byli ubodzy, mający skarby w niebie”7 .

Tematowi konsekracji zakonnej w odniesieniu do ślubu ubóstwa papież 
Franciszek poświecił fragment wystąpienia skierowanego do zakonników, 
w którym stwierdził, że być uczniem, zakonnikiem, misjonarzem oznacza: po-
wołanie, wezwanie i zaproszenie. Dotyczy konkretnego „dziś, ale i w napięciu”. 
Zdaniem papieża, uczeń nie może istnieć dla siebie. Musi odnosić się do Jezusa 
i do ludzi. Miejscem misjonarza nie jest centrum, ale peryferie, tam, gdzie może 
realizować swoją konsekrację wśród ubogich, chorych i cierpiących. Centrum 
stanowi Chrystus, który powołał i posyła na peryferie egzystencjalne8 .

Do tego tematu Ojciec Święty powrócił podczas homilii we wspomnienie 
św. Ignacego. Podkreślił, że dzisiaj istnieją liczne peryferie, na które musi udać 
się zakonnik. Winien to jednak czynić we wspólnocie, z przynależnością w po-
słuszeństwie i miłości do Mistycznego Ciała Chrystusa. Osoba konsekrowana, 
według Ojca Świętego, ma postawić Jezusa w centrum, służyć Mu w ubogich 
i potrzebujących oraz mieć świadomość ludzkich ograniczeń9 . Jezus bowiem 
jest wzorem wychodzenia ku ubogim i potrzebującym: „zawsze wychodził lu-
dziom naprzeciw. On szedł na spotkanie z nimi”. Wychodzenie prowadzi do 
spotkania, a spotkanie umożliwia pomaganie. Papież zachęca do budowy „kul-

7 Por . Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Per-
fectae caritatis”, 1965, 13 .

8 Por . Franciszek, Nie należy ignorować „rewolucji czułości”, która spowodowała wcielenie 
Słowa, Spotkanie z członkami komitetu koordynacyjnego CELAM, 28 VII 2012, ORpol 34 (2013), 
nr 10, s . 28 .

9 Por . Franciszek, Twórcze drogi i zakorzenienie w Kościele, Msza św., 31 VII 2013, we wspo-
mnienie św. Ignacego Loyoli, w rzymskim kościele Najświętszego Imienia Jezus, ORpol 34 (2013), 
nr 10, s . 40 .
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tury spotkania”10. Osoba zakonna powinna najpierw coraz pełniej realizować 
ślub ubóstwa, uczyć się spotykać ubogich, a następnie im pomagać.

Nawiązując do Adhortacji apostolskiej swojego poprzednika Benedykta XVI 
Africae munus, papież Franciszek podkreśla, że to za sprawą ślubów czystości, 
ubóstwa i  posłuszeństwa życie osób konsekrowanych stało się proroczym świa-
dectwem. Mogą być one wzorem w kwestii pojednania, sprawiedliwości i po-
koju, nawet w okolicznościach silnych napięć. Życie wspólnotowe pokazuje, że 
można żyć jak bracia albo jak siostry i być zjednoczonymi w walce o szeroko 
rozumiane dobro człowieka (por. Ps 133 [132], 1). Koniecznym warunkiem dla 
spełnienia tych zadań jest, zdaniem Ojca Świętego, trwanie w bliskości Chry-
stusa. W Nim osoby konsekrowane znajdują tajemnicę radości wspólnego życia: 
wzajemną miłość i braterską wspólnotę, codziennie wzmacnianą przez Eucha-
rystię i liturgię godzin11 .

Podstawę konsekracji zakonnej rozumianej jako wezwanie do ubóstwa sta-
nowi, zdaniem papieża Franciszka, wiara. Jest ona dla osoby konsekrowanej 
wezwaniem do ubóstwa serca. Ojciec Święty, powołując się na List do Hebraj-
czyków (11, 1-40), uwydatnia istotny aspekt wiary. Przedstawia ją nie tylko jako 
drogę, ale także jako budowanie, przygotowanie miejsca, w którym człowiek 
może zamieszkać razem z innymi. Wiara oświeca relacje między ludźmi, ponie-
waż rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej12 .

2. UBODZY MOTYWACJĄ DO GŁĘBSZEGO PRAKTYKOWANIA UBÓSTWA

Konsekracja zakonna do ubóstwa posiada swoje uzasadnienie biblijno-
-teologiczne i prawnicze. Papież Franciszek, zachęcając zakonników do głęb-
szego praktykowania ślubu ubóstwa, zwraca jednak uwagę na jego motywację 
egzystencjalno-moralną. Według Ojca Świętego to ludzie ubodzy i prości mogą 
przede wszystkim udzielić światu lekcji solidarności. Papież dał temu wyraz 
w trakcie swej pielgrzymki do Brazylii, gdzie apelował wielokrotnie o pomoc 
dla najuboższych. Przeciwstawił się niesprawiedliwości społecznej, popierając 
wysiłki w walce z głodem i ubóstwem. Jego zdaniem brak troski o ubogich jest 
znakiem ubóstwa całego społeczeństwa i przejawem „kultury odrzucenia”13 .

10 Franciszek, Kultura spotkania z najbardziej potrzebującymi. Przesłanie do wiernych w Bue-
nos Aires z okazji święta św. Kajetana, 7 VIII 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s. 42.

11 Por . Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach, Msza św. dla seminarzystów, no-
wicjuszy i nowicjuszek, 7 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s . 45-46; AM, 117 . 

12 Por . LF 50 .
13 Por . Franciszek, Nikogo nie wolno odrzucać, Wizyta w faweli Varginha, 25 VII 2013, ORpol 

34 (2013), nr 8-9, s . 6 .
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Do takiego sposobu myślenia i zobojętnienia prowadzi kultura dobrobytu. 
Papież nazywa to zjawisko „globalizacją zobojętnienia”. Wzywa do gościnności 
oraz wzajemnej pomocy i troski o drugiego człowieka14. Podkreśla, że prze-
słanie Ewangelii jest przeznaczone głownie dla ubogich. Im należy głosić, że 
Bóg przychodzi głównie do nich przez dzieła miłosierdzia spełnione przez ucz-
niów Chrystusa. Pierwszym krokiem, zdaniem Ojca Świętego, jest zwrócenie 
się właśnie do ubogich, którym brakuje nie tylko dóbr materialnych, ale nadziei, 
sensu życia i wiary15 . 

Zadanie to spoczywa na wszystkich, ale w głównej mierze na osobach kon-
sekrowanych i wspólnocie Kościoła, który jest rzecznikiem sprawiedliwości 
i obrońcą ubogich. Współpracuje dla rozwoju każdego człowieka. Troszczy się 
jednak w pierwszym rzędzie o inny rodzaj głodu – głód godności osoby ludzkiej. 
Apeluje o promocję i obronę rodziny, edukację, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 
Wzywa wszystkich do walki o sprawiedliwość16 .

Zdaniem papieża, wszyscy powinni doświadczyć radości z poczucia, że są 
kochani przez Boga. Tym darem chrześcijanie różnych stanów winni się dzielić. 
Wspólnota okazuje się dojrzałą, kiedy głosi i ewangelizuje. Trwałość wiary na 
poziomie wspólnotowym mierzy się zdolnością przekazywania jej innym. Każ-
da wspólnota, a w sposób szczególny zakonna, została wezwana i zaproszona do 
tego, by przyjąć polecenie Jezusa dane Apostołom i świadczyć o Nim. Papież 
wzywa, by w programach duszpasterskich i formacyjnych położyć nacisk na 
wymiar misyjny skierowany ku ubogim i potrzebującym17 .

Podobnie jak swój poprzednik, papież Benedykt XVI, Ojciec Święty Fran-
ciszek wzywa do udziału w „rewolucji miłości”. Twierdzi, że uczeń Chrystusa, 
zjednoczony ze swoim Mistrzem, powinien przyczynić się do tworzenia spo-
łeczeństwa sprawiedliwego. Chrystus nie proponuje rewolucji społecznej czy 
politycznej, ale rewolucję miłości, dokonaną w całkowitym darze z siebie przez 
swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Na tej rewolucji miłości opiera-
ją się błogosławieństwa (por. Mt 5, 3-10). Stanowią one nową perspektywę 
sprawiedliwości zapoczątkowaną w tajemnicy paschalnej, dzięki której można 
budować lepszy świat. W tym celu, zgodnie z logiką błogosławieństw, należy 
zwrócić szczególną uwagę na ubogiego, głodnego, chorego, cudzoziemca, upo-
korzonego, więźnia, pogardzanego migranta, uchodźcę lub wysiedleńca (por. Mt 
25, 31-46) . Nie można być chrześcijaninem samotnie. Dary, którymi Pan obda-
rza każdego: biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnice, katechi-

14 Por . Franciszek, Nie ulegajmy globalizacji zobojętnienia, Homilia wygłoszona podczas 
Mszy św. na stadionie w Salinie, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s. 26-27.

15 Por . Franciszek, Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi, Inauguracja kongresu diecezji 
rzymskiej, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s . 35-38 .

16 Por . Franciszek, Nikogo nie wolno odrzucać..., s . 7 .
17 Por . Franciszek, Orędzie na światowy dzień misyjny 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s . 10-11 .
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stów, świeckich, winny przyczyniać się do zgody, komunii i pokoju w samym 
Kościele i w społeczeństwie18 . 

Wiele miejsca obecny papież poświęca sprawie braterstwa, traktując je jako 
przesłankę do przezwyciężenia ubóstwa. W tym aspekcie ponownie korzysta 
z nauczania Benedykta XVI, który w encyklice Caritas in veritate przypomniał, 
że brak braterstwa między ludźmi stanowi główną przyczynę ubóstwa19 . 

Papież Franciszek podkreśla niebezpieczeństwo głębokiego ubóstwa re-
lacyjnego, spowodowanego brakiem silnych więzów rodzinnych i wspólno-
towych. Zauważa, że takie ubóstwo można przezwyciężyć jedynie dzięki od-
kryciu i docenieniu relacji braterskich w rodzinach i wspólnotach. Dodaje, że 
zmniejszenie się absolutnego ubóstwa nie powoduje od razu zniknięcia ubóstwa 
względnego, gdyż potrzeba dystansu wobec bogactw. Wzorem takiej postawy są 
osoby konsekrowane, które wybierają skromny styl życia, a ograniczając się do 
tego, co istotne, dzielą swoje dobra i w ten sposób mogą doświadczyć braterskiej 
wspólnoty z innymi . Posiada to kluczowe znaczenie w procesie naśladowania 
Jezusa Chrystusa ubogiego i bycia prawdziwym chrześcijaninem. Ojciec Święty 
zadania tego nie ogranicza jedynie do osób konsekrowanych składających śluby 
ubóstwa, ale również podobne wezwanie kieruje do rodzin i odpowiedzialnych 
obywateli, którzy mocno wierzą, że braterskie relacje z bliźnim stanowią naj-
cenniejsze dobro20 . 

Franciszek nazywa każdego ochrzczonego cristoforo. Winien on być „nio-
sącym Chrystusa” i „tlenem” Jego Ewangelii. Papież uważa, że Kościół został 
posłany, by wszędzie rozbudzać tę nadzieję, zwłaszcza tam, gdzie jest ona tłu-
miona przez ubóstwo, gdzie „nie oddycha się, ale dusi”. Podkreśla w tym miej-
scu, że Duch Święty przynagla chrześcijan wszystkich stanów do wychodzenia 
na peryferie ludzkości21 .

Papież Franciszek zaznacza, że dzisiaj istnieje usilna potrzeba wychowywa-
nia do solidarności, co oznacza wychowywanie do człowieczeństwa. Prowadzi 
ono do budowania społeczeństwa prawdziwie ludzkiego, co oznacza stawianie 
w centrum zawsze osoby ludzkiej i jej godności22 . W realizacji tego zadania do-
niosłą role odgrywają osoby konsekrowane, które posłane do uboższych sióstr 
i braci zepchniętych na margines, z dnia na dzień troszczą się także o obronę 

18 Por . Franciszek, Nie ulegajmy globalizacji zobojętnienia..., s . 26-27; AM 27, 97 .
19 Por. CV 19.
20 Por . Franciszek, Braterstwo podstawą pokoju i drogą do niego. Orędzie na Światowy Dzień 

Pokoju, 8 XII 2013, nr 4-6 . http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/peace/documents/pa-
pa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html [dostęp 12.03.2014 r.].

21 Por . Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii, Audiencja dla uczestników zgromadzenia 
plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 14 X 2013, ORpol 34 (2013), nr 
12, s . 18-19 .

22 Por . Franciszek, Trzeba pokonać bariery indywidualizmu. Przesłanie na Światowy Dzień 
Wyżywienia 2013, ORpol 34 (2013), nr 12, s. 22-23.
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ich wartości i godności23 . Dlatego Ojciec Święty przypomina, że podstawą god-
ności osoby są nie tyle kryteria efektywności, wydajności, pozycji społecznej, 
przynależności etnicznej bądź religijnej, lecz fakt stworzenia człowieka na obraz 
i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26-27)24 .

Służenie z miłością i czułością osobom potrzebującym powoduje wzrost „ja-
kości” człowieczeństwa. Ubodzy i potrzebujący stanowią bowiem prawdziwe 
bogactwo ludzkości. Jako przykład papież podaje postać św. Franciszka, który 
był młodzieńcem bogatym, lecz dzięki łasce Bożej zrozumiał, co naprawdę ma 
wartość w życiu: nie bogactwa, nie siła oręża, nie ziemska chwała, ale pokora, 
miłosierdzie, przebaczenie. Wsłuchany w słowa Jezusa: „Nikt nie może dwom 
panom służyć: albo służysz Bogu, albo służysz pieniądzom” (por. Mt 6, 24), 
św. Franciszek dokonał wyboru, by być ubogim. Papież akcentuje, że nie był 
to wybór socjologiczny, ideologiczny, ale opowiedzenie się za opcją fundamen-
talną, by żyć jak Jezus, by Go naśladować, by iść za Nim do końca. Jezus jest 
Bogiem, który się ogołaca ze swej chwały (por. Flp 2, 6-8). Obnażenie z szat 
św. Franciszka mówi po prostu to, czego uczy Ewangelia: naśladowanie Jezusa 
oznacza umieszczenie Go na pierwszym miejscu, wzięcie krzyża i niesienie go 
w ubóstwie z Jezusem25 .

Święty Franciszek dla Ojca Świętego jest przedstawicielem duchowości 
ewangelizacji dla ubogich. By ją praktykować, trzeba jednak napełnić się i zmo-
tywować swoje działanie miłością Jezusa. Najlepszą inspiracją, by zdecydować 
się głosić Ewangelię, jest jej kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na 
jej kartach i czytanie jej z sercem. Dlatego tak ważny, zdaniem papieża, jest 
powrót do ducha kontemplatywnego, pozwalającego odkrywać wciąż na nowo 
codziennie dobro w człowieku, które pomaga prowadzić nowe życie i przekazy-
wać nadzieję innym26 .

Kontemplowanie ziemskiego życia Jezusa, Jego sposobu traktowania ubo-
gich, Jego codziennej prostoty, ofiarności i w  końcu Jego całkowitego wydania 
siebie na okup, przyczyni się do zdynamizowania wysiłków na rzecz ubogich 
i potrzebujących. Stanowi to szczególną pomoc dla osób konsekrowanych, któ-
re czasami tracą entuzjazm dla misji, zapominając, że Ewangelia odpowiada 
na najgłębsze potrzeby osób, ponieważ wszyscy zostali stworzeni do przyjaźni 
z Jezusem i miłości braterskiej27. Prawdziwy misjonarz to dla papieża ten, kto 
nigdy nie przestaje być uczniem, wiedząc, że Jezus kroczy z nim, rozmawia 

23 Por . Franciszek, Wszyscy chrześcijanie powinni być nowymi apostołami miłości, Audiencja 
dla członków Koła św. Piotra, 31 X 2013, ORpol 34 (2013), nr 12, s. 31

24 Por . Franciszek, Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu. Orędzie na Światowy Dzień Mi-
granta i Uchodźcy, 5 VIII 2013, ORpol 34 (2013), nr 11, s . 4-6 .

25 Por . Franciszek, Jezus ukryty w ranach. Przemówienie do chorych i niepełnosprawnych 
dzieci w kaplicy Instytutu Serafickiego, ORpol 34 (2013), nr 11, s. 8-9.

26 Por . EG 264 .
27 Por . EG 265 .
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z nim, pracuje z nim. Dostrzega Jezusa żywego, towarzyszącego mu pośród ca-
łego zaangażowania misyjnego28 .  

Miłość do ludzi stanowi duchową siłę ułatwiającą spotkanie w pełni z Bo-
giem. Misjonarzem może być tylko ten, kto czuje się dobrze w szukaniu do-
bra bliźniego, kto pragnie szczęścia innych (por. Dz 20, 35)29 . Dla podtrzy-
mania żywego żaru misyjnego potrzebne jest głębokie życie duchowe osoby 
konsekrowanej, ponieważ „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8, 
26)30 . 

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek podkreśla, że w sercu 
Boga znajduje się preferencyjne miejsce dla ubogich, On sam bowiem „stał się 
ubogim” (2 Kor 8, 9) i cała droga ludzkiego odkupienia naznaczona jest ubogi-
mi. Zbawienie dotarło do człowieka dzięki wypowiedzianemu „tak” pokornej 
dziewczyny z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. 
Zbawiciel narodził się w stajni, jak zdarzało się to w przypadku ludzi najbardziej 
ubogich; został ofiarowany w świątyni z dwoma małymi gołębiami, stanowiący-
mi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by zapłacić za baranka (por. Łk 
2, 24; Kpł 5, 7). Dorastał w domu prostych robotników i własnymi rękami zara-
biał na chleb. Gdy zaczął głosić Królestwo, szły za Nim tłumy ubogich w myśl 
Jego słów: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18)31. Papież zauważa, że więk-
szość ubogich otwarta jest szczególnie na wiarę. Do nich powinno się skierować 
w pierwszym rzędzie orędzie Ewangelii. Im należy zanieść opiekę duchową32 . 

3. ZADANIA OSÓB KONSEKROWANYCH W SŁUŻBIE UBOGIM

Misyjny wymiar duchowości papieża Franciszka dynamizuje jego działanie 
ewangelizacyjne i troskę o ubogich. Z tego tytułu nakłada on na osoby konsekro-
wane konkretne zadania. Wypływają one z ich konsekracji zakonnej – ze ślubu 
ubóstwa w dzisiejszym świecie. Pierwszym krokiem jest uważniejsze zwrócenie 
się do ubogich, którym brakuje nie tylko dóbr materialnych, ale nadziei, sen-
su życia i wiary. To szczególne zadanie dla kapłanów, osób konsekrowanych 
i wspólnot chrześcijańskich Ojciec Święty nazywa „męczeństwem życia”33 .

28 Por . EG 266-267, 269 .
29 Por . EG 272 .
30 Por . EG 280 .
31 Por . EG 197 .
32 Por . EG 200, 212-213 .
33 Por . Franciszek, Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi..., s . 35-38 .
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Kolejne wezwanie skierowane do osób konsekrowanych zachęca je, by po-
święciły swoje życie Bogu i dawały świadectwo ubóstwa. Papież zwraca się do 
nowicjuszy, by kształtowali w sobie postawę wychodzenia poza siebie i otwiera-
li się na Jezusa i na potrzeby drugiego człowieka. Jako przykład do naśladowa-
nia podaje im Matkę Teresę z Kalkuty, która modliła się i troszczyła o ubogich. 
Zakonników i zakonnice wzywa do radości wypływającej z relacji z innymi 
i wzajemnej pomocy. Zachęca ich do bycia autentycznymi, konsekwentnymi 
i gorliwymi w głoszeniu Ewangelii34 .

Wszystkich mobilizuje, by szli drogą ubóstwa, które nie jest nędzą, lecz 
umiejętnością dzielenia się, solidarnością z tymi, którzy są potrzebujący, ufania 
bardziej Bogu, a mniej ludzkim siłom35 .

Papież zwraca się do osób konsekrowanych, wzywając ich do chrześcijań-
skiej misji. Jego zdaniem polega ona na przyjęciu postawy radości, pocieszenia 
w orędziu nadziei oraz krzyża, który stanowi źródło owocności duszpasterskiej 
i modlitwy. Wzywa osoby poświęcone Bogu do ewangelizacji na kolanach 
i kontemplacji Chrystusa, niosąc Go ubogim36. Zachętę tę motywuje przykładem 
samego Jezusa, który nie jest samotnym misjonarzem, ale włącza w swą mi-
sję uczniów: najpierw dwunastu, a potem następnych siedemdziesięciu dwóch. 
Tworzy w ten sposób wspólnotę misyjną, która ma pomagać potrzebującym37 .

Pomoc ta wypełnia się również w stosunku do ludzi obciążonych poczuciem 
winy. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, papież wzywa 
do miłosierdzia wobec innych. Stwierdza, że każdy ma miłosierne serce i może 
naśladować Boga. Jako przykład ukazuje w tym miejscu św. Kamila de Lellis38 .  

Ojciec Święty sugeruje potrzebę świadectwa poprzez własny przykład, prze-
żywając w prawdzie i radości swe przyrzeczenia kapłańskie i zakonne: celibat 
w czystości i oderwanie od dóbr materialnych. Kroczenie za Chrystusem zakła-
da dokonywanie wyborów, nie zawsze łatwych. Wymagania ewangeliczne, sko-
dyfikowane w ciągu wieków przez nauczanie Magisterium, jawią się w oczach 
świata jako radykalne. Chrystus uczy, że nie można służyć dwóm panom: Bogu 
i mamonie (por. Mt 6, 24). Oczekuje od tego, którego powołuje, aby całkowicie 
zdał się na Opatrzność. Domaga się radykalnego wyboru (por. Mt 7, 13-14). Pa-
pież przypomina powołanym, że Bóg jest prawdziwym skarbem – rzadką perłą, 

34 Por . Franciszek, Wiarygodni i konsekwentni, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami 
i nowicjuszkami, 6 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s . 41-45 .

35 Por . Franciszek, Kościół musi się ogołocić ze światowości. Przemówienie do ubo-
gich, bezrobotnych i imigrantów, którymi opiekuje się Caritas, w Sali Obnażenia w siedzi-
bie biskupiej, ORpol 34 (2013), nr 11, s . 9-11 .

36 Por . Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach..., s . 45-46 .
37 Por . Franciszek, Bądźmy misjonarzami królestwa Bożego. Modlitwa maryjna z papieżem,  

7 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s . 57-59 .
38 Por . Franciszek, Oby Bóg dał nam wszystkim miłosierne serce. Modlitwa maryjna z papie-

żem, 14 VII 2013, ORpol 34 (2013), nr 8-9, s. 60.
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za którą trzeba zapłacić każdą cenę, nabyć ją nawet za cenę wielkich wyrzeczeń 
(por . Mt 13, 45-46)39 . 

Franciszek zachęca osoby konsekrowane, by żyły swoim charyzmatem 
z prawdziwie apostolską gorliwością w dziedzinach wskazanych przez własnych 
założycieli. Podkreśla znaczący wkład zakonników i zakonnic w życie kościelne 
i misyjne. Jego zdaniem stanowią oni niezbędną i cenną pomoc w działalno-
ści duszpasterskiej, ale także ukazują wewnętrzną naturę powołania chrześci-
jańskiego. Papież zachęca ich w dalszym ciągu do trwania w ścisłej komunii 
z Kościołem partykularnym i jego pierwszym odpowiedzialnym – biskupem. 
Motywuje, by byli ubogimi jak Chrystus, by żyli z ubogimi i rozumieli ubo-
gich wokół siebie. Jezus stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wyklu-
czonych. Jeśli osoby konsekrowane chcą pozostawać blisko Jezusa, dodaje Oj-
ciec Święty, winny troszczyć się o integralny rozwój najbardziej opuszczonych 
w społeczeństwie40 . 

Seminarzystów zachęca, by zakorzenili swoje powołanie w wartościach 
ewangelicznych, wzmocnili swoje zaangażowanie w wierność i lojalność wo-
bec Chrystusa. Owocność ich przyszłej misji zależeć będzie od ich głębokiego 
zjednoczenia z Chrystusem, od jakości życia modlitewnego i od poziomu życia 
duchowego, od wartości ludzkich i moralnych, jakie sobie przyswoją w czasie 
formacji41 . 

Cytując Jezusa w Ewangelii św. Marka: „Wy dajcie im jeść!” (6, 37), papież 
Franciszek zauważa, że każdy chrześcijanin oraz każda wspólnota zostali po-
wołani, by stać się Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich w celu 
pełnej integracji społecznej42 .

Z kolei, nawiązując do Księgi Rodzaju, Ojciec Święty wzywa do troski 
o ziemię, która ma być miejscem życia dla wszystkich. Zauważa, że „kultura 
odrzucenia” jest niebezpiecznym zjawiskiem, w którym osoby ubogie i niepeł-
nosprawne bywają traktowane jak niepotrzebne43 .

Papież podkreśla z całą stanowczością, że dla Kościoła opcja na rzecz ubo-
gich stanowi kategorię bardziej teologiczną niż kulturową, socjologiczną, poli-
tyczną czy filozoficzną. Bóg użycza im „swego pierwszego miłosierdzia”. Dla-
tego chce Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni mogą wiele nauczyć, ponieważ 
oprócz uczestnictwa w sensus fidei, dzięki własnym cierpieniom znają Chrystu-
sa cierpiącego. Ojciec Święty podkreśla, że jest rzeczą konieczną, by wszyscy 

39 Por . Franciszek, Wiarygodni i konsekwentni..., s . 41-45; AM 111-112 .
40 Por . EG 186 .
41 Por . Por . Franciszek, Idźmy na rozstaje dróg..., s . 17-18 .
42 Por . EG 187-188 .
43 Por . Franciszek, Skażeni przez kulturę odrzucenia, Audiencja generalna, 5 VI 2013, ORpol 

34 (2013), nr 8-9, s . 48-49 .
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ludzie, a szczególnie osoby oddane Chrystusowi poprzez śluby, pozwolili się 
ewangelizować przez ubogich44 . 

W tym zadaniu mają uczestniczyć także inne instytucje kościelne, małe 
wspólnoty, ruchy oraz inne formy stowarzyszeń stanowiące bogactwo Kościo-
ła, które Duch wzbudza dla ewangelizowania wszystkich środowisk i obszarów. 
Wielekroć wnoszą one nowy zapał ewangelizacyjny i zdolność do dialogu ze 
światem, co przyczynia się do odnowy Kościoła45 . 

Papież dostrzegając brak powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, 
zaleca zwiększoną troskę o duszpasterstwo powołań. Stwierdza, że często przy-
czyną tego jest niedostatek we wspólnotach zapału apostolskiego, który by 
pociągał, dlatego nie budzą one entuzjazmu i nie stają się atrakcyjnymi. Zda-
niem Ojca Świętego, tam, gdzie jest życie, gorliwość, pragnienie niesienia in-
nym Chrystusa, tam rodzą się prawdziwe powołania. Braterskie i gorliwe życie 
wspólnoty parafialnej budzi pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu oraz 
ewangelizacji, zwłaszcza jeśli taka żywa wspólnota modli się nieustannie o po-
wołania i ma odwagę proponowania młodym ludziom drogi specjalnej konse-
kracji46 .

Wzywając do gorliwości apostolskiej na rzecz ubogich, papież podaje 
przykłady kapłanów i zakonników w ich wielkodusznej posłudze dla potrze-
bujących, nazywając ich „męczennikami codzienności”47 . Docenia fakt, że 
misjonarze, zakonnicy, zakonnice, świeccy zbudowali kościoły, szkoły i przy-
chodnie oraz w wielkim stopniu przyczynili się do rozwoju kultur licznych 
krajów poza Europą. W ich pracy podkreśla jednak wartość ich konsekracji 
dla ludzi ubogich i obdarowanie potrzebujących bogactwem Chrystusa i Jego 
Ewangelii . 

W przemówieniu do zakonników i zakonnic Ojciec Święty akcentuje nie-
które aspekty życia wspólnotowego. Wymienia wśród nich: słuchanie słowa 
Bożego, wędrowanie, misyjność: głoszenie aż po peryferie. Zachęca osoby kon-
sekrowane do troski o grupy ludzi zepchnięte na margines i pogardzane. Pod-
kreśla, że na peryferie można jednak iść tylko wtedy, gdy nosi się słowo Boże 
w sercu i idzie się z Kościołem tak jak św. Franciszek48 .

44 Por . EG 198 .
45 Por . EG 29 .
46 Por . EG 107 .
47 Por . Franciszek, Nie lękajcie się iść pod prąd. Modlitwa maryjna z papieżem, 23 VI 2013, 

ORpol 34 (2013), nr 8-9, s . 57 .
48 Por . Franciszek, Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa. Przemówienie 

do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina, 4 X 2013, ORpol 34 (2013),  
nr 11, s . 13-15 .
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ZAKOŃCZENIE

Według papieża Franciszka konsekracja zakonna realizowana w sposób 
szczególny w ślubie ubóstwa przyczynia się do miłowania Boga w świecie, i to 
dokładnie w takiej mierze, w jakiej zdoła On królować między ludźmi. Z takiej 
perspektywy rozpościera się przestrzeń życia społecznego ubogaconego bra-
terstwem, sprawiedliwością, pokojem, godnością wszystkich, w tym najuboż-
szych. Wszyscy ludzie: świeccy, pasterze i osoby konsekrowane są wezwani, by 
troszczyć się o budowę lepszego świata49 . 

Ojciec Święty zwraca się do zakonników, misjonarzy i wszystkich zaan-
gażowanych w dzieło misyjne, w którym realizuje się również konsekracja do 
ubóstwa. Zachęca rodziny zakonne, by wspierały powołania ad gentes i by po-
magały Kościołom, które potrzebują kapłanów i zakonników, we wzmacnianiu 
wspólnot chrześcijańskich50 . 

Stwierdza, że wstawiennictwo Maryi stanowi najlepszą pomoc dla misjona-
rzy i zakonników, ale też dla rodziców, dziadków i wszystkich osób w drodze 
wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi. Natomiast kantyk Magnificat 
jest, zdaniem papieża, szczególnie skuteczny w miejscach, gdzie Chrystus do-
znaje męki. Ponieważ tam, gdzie panuje cierpienie, tam potrzeba nadziei, którą 
przede wszystkim powinni nieść światu ludzie ubogaceni Chrystusem, a więc 
w pierwszym rzędzie osoby konsekrowane51 .

Religious Consecration and the Call to Poverty 
in the Context of the Teaching of Pope Francis 

 
Summary

Pope Francis often speaks about the new evangelization. He notices areas that need 
a special care of the Church. One of them is the problem of poverty. The Pope encou-
rages all the faithful to engage in the transformation of this situation . It can be called 
a “throwaway culture” and a sign of real poverty of the whole society when people 
remain indifferent to the cause of the poor. It is one of the negative consequences of 
the culture of prosperity. The Pope also calls it a “globalisation of indifference” and 
calls on all people of the three states in the Church to care for those who are poor and 
abandoned and to act against poverty. In a particular way Francis addresses his appeal 
to the consecrated persons, encouraging them to contemplate the poor Jesus, to the 
consecration of their lives through a faithful fulfilment of their vow of poverty and to 

49 Por . EG 180 .
50 Por . Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s . 12 .
51 Por . Franciszek, Magnificat kantykiem nadziei pokornych, Msza w Castel Gandolfo, uroczy-

stość Wniebowzięcia NMP, 15 VIII 2013, ORpol 34 (2013), nr 10, s. 45.
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the apostolate among the poor and the marginalized . By means of such an attitude of 
men and women religious they would contribute to their own sanctification, to bearing 
witness to love to the poor before the world and at least partly they will help those in 
need among whom they live and serve.

Das Geweihte Leben der Ordensleute und der Aufruf zur Armut  
im Kontext der Verkündigung vom Papst Franziskus 

 
Zusammenfassung

Papst Franziskus schenkt in seinen Äußerungen eine große Aufmerksamkeit dem 
Thema der Neuevangelisierung. Er sieht dabei Bereiche, die nach einer besonderen 
Sorge der Kirche verlangen. Eine davon ist das Problem der Armut. Der Papst ermu-
tigt die Gläubigen zum Engagement für die Änderung dieser Situation. Das Fehlen 
der Reaktion und des Engagements für Probleme der Armen seitens der Verantwort-
lichen zeigt, so der Papst, eine besondere Armut der ganzen Gesellschaft und ist ein 
Zeichen der „Kultur des Wegwerfens“. Es ist in gewisser Weise einer der negativen 
Folgen der Kultur des Wohlstandes. Pointiert bezeichnet der Papst dieses Phänomen 
als „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ und ruft zur ständigen Sorge um arme und 
verlassene Personen sowie zur breit angelegten Aktion der Armutsprävention und Hil-
fe für Arme auf. Dieser Appel ist an die Menschen aller Stände in der Kirche gerichtet. 
Einen besonderen Aufruf jedoch richtet er an gottgeweihte Personen, indem er sie zur 
Kontemplation von Jesus dem Armen ermutigt, zur Konsekration des Lebens durch 
die treue Realisierung des Armutsgelübdes sowie zum Apostolat unter den Armen und 
den Ausgegrenzten in der Gesellschaft. Eine solche Lebenshaltung der Ordensmänner 
und -frauen wird zu ihrer Heiligung beitragen und zu einem Zeugnis gegenüber der 
Welt von der Liebe zu den Armen werden. Es wird ebenfalls, wenn auch nur teilweise, 
aktuelle Bedürfnisse jener Personen mildern, unter denen die Ordensleute leben und 
dienen .    

Słowa kluczowe: papież Franciszek, ewangelizacja, ślub ubóstwa, „globali-
zacja zobojętnienia”, konsekracja zakonna, ubodzy.  

Keywords: pope Francis, evangelization, the vow of poverty, „globalisation of 
indifference”, religious consecration, poor people .

Schlüsselworte: Papst Franziskus, Evangelisierung, Armutsgelübde, das Ge-
weihte Leben der Ordensleute, Arme . 
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WSTĘP

Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest przekonanie o aktualności teolo-
gii przednicejskiej dla dzisiejszej refleksji teologicznej. Dzielę je m.in. z dwo-
ma współczesnymi patrologami francuskimi: ojcem Michelem Fédou1, jezuitą, 
profesorem patrologii i starożytnych doktryn chrześcijańskich w jezuickim Fa-
kultecie Teologii Centre Sèvres w Paryżu, oraz księdzem Józefem Wolińskim2, 
polskiego pochodzenia emerytowanym profesorem patrologii w Instytucie Ka-
tolickim w Paryżu. Powszechnie też wiadomo, że w niedawnej przeszłości teo-
logia przednicejska inspirowała refleksję m.in. takich wybitnych teologów, jak: 
Henri’ego de Lubac († 1991), Jeana Daniélou († 1974) i Hansa Ursa von Baltha-
sara († 1988). Z kolei Sobór Watykański II użył słynnego wyrażenia pochodze-
nia przednicejskiego „zarodki Słowa” (Λόγοι σπερματικοί)3 . 

Warto dodać od razu, że pisma przednicejskie z II i III wieku tradycyjnie nie 
stanowiły dla teologii katolickiej centralnego odniesienia, w przeciwieństwie 
do dzieł i traktatów teologicznych powstałych po Soborze Nicejskim. Co wię-

1 La théologie antinicéenne: Quelles ressources pour la christologie?, w:  De Jésus à Jé-
sus-Christ, t . 2: Christ dans l’histoire. Actes du colloque de Paris 24-25 mars 2011, seria „Jésus et 
Jésus-Christ”, Paris: Mame-Desclée 2011, s. 189-207. Proponowane w niniejszym artykule refleksje 
są osnute w dużej części na kanwie tego tekstu.

2 Le paradoxe chrétien avant et après Nicée, w: De commencement en commencement . Le 
renouveau patristique dans la théologie contemporaine, red . Y .-M . Blanchard et G . Bady, Paris: 
Bayard 2007, s . 15-65 (przedruk w: J . Wolinski, Sans cesse engendrés dans le Christ. Treize études 
patristiques, seria „Religie Świata – Świat Religii” 12, Lublin: Polihymnia 2013, s. 455-507).

3 Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus [dalej – DM], nr 11: „Aby (wy-
znawcy Chrystusa) mogli dawać skutecznie to świadectwo o Chrystusie, powinni tym ludziom oka-
zywać miłość i szacunek, uważać się za członków społeczności ludzi, wśród których żyją, i brać 
udział w życiu kulturalnym i społecznym przez różne życiowe kontakty i zajęcia. Powinni też zżyć 
się z ich narodowymi i religijnymi tradycjami; niech z radością i z szacunkiem odkrywają drzemiące 
w nich zarodki Słowa”.
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cej, w historii teologii katolickiej panował okres pewnej nieufności względem 
autorów przednicejskich, jak było to choćby w przypadku pism Orygenesa4, 
w których upatrywano niekiedy zapowiedź czy też „zarodki” herezji następnych 
wieków. Tymczasem dziś wśród teologów panuje powszechne przekonanie, że 
teologia przednicejska wciąż może dostarczyć myśli teologicznej niewyczerpa-
nych bogactw co do treści i sposobu refleksji. 

Problematykę teologii przednicejskiej i jej aktualność omówię w trzech 
punktach. Po pierwsze: Kontekst i środowisko teologii przednicejskiej. Po dru-
gie: Pismo Święte jako źródło tej teologii. Po trzecie: Teologia przednicejska 
a chrześcijańska egzystencja.

1. KONTEKST I ŚRODOWISKO TEOLOGII PRZEDNICEJSKIEJ

Dla teologii okresu przednicejskiego znamiennym jest to, że powstawała 
w różnych środowiskach kulturowych, które wywarły na nią przemożny wpływ. 
W trzytomowym dziele nt. starożytnych doktryn chrześcijańskich5 J. Daniélou 
zauważa, że Kościół starożytny cechuje zróżnicowanie kulturowe. Pewna licz-
ba wspólnot pozostaje mniej lub bardziej związana ze zwyczajami, praktykami 
i pojęciami judaizmu swego czasu (tzw. judeochrześcijanie6). Inni chrześcijanie 
wchodzą stopniowo w środowisko grecko-rzymskie i jego kulturę.

4 Był niezrozumiany za życia i jeszcze mniej po śmierci. Kilka błędów, które zostały mu przy-
pisane (m.in. preegzystencja dusz, ciągła niestałość wolności stworzonej, która sprawia, że upadek 
jest możliwy nawet w życiu przyszłym), były gwałtownie zwalczane od IV w. i zostały potępione 
w 543 r. Z kolei Sobór Konstantynopolitański II (553 r.) potępia Orygenesa wraz z Ariuszem i inny-
mi heretykami. Dopiero Sobór Watykański II odważył się zacytować pisma Orygenesa. Przytacza 
go 8 razy (cytując jego 12 tekstów).

5 Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée, t . I: Théologie du judéo-christianisme, Tour-
nai: Desclée & Co 1958; 2e édition revue et corrigée par J . Paramelle et M . J . Rondeau, seria 
„Bibliothèque de Théologie”, Paris: Desclée/Cerf 1991 (tłum. pol.: Teologia judeochrześcijańska. 
Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, seria „Myśl Teologiczna”, Kraków: 
WAM 2002); t . II: Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles, Tournai: 
Desclée & Co 1961; nowe wydanie: seria „Bibliothèque de Théologie”, Paris: Desclée/Cerf 1990; 
t . III: Les origines du christianisme latin, Paris: Cerf 1978; nowe wydanie: seria „Bibliothèque de 
Théologie”, Paris: Desclée/Cerf 1991.

6 Przez judeochrześcijan rozumie się najpierw żydowskich chrześcijan w Jerozolimie, z Jaku-
bem na czele (por. Ap 15, 13-21), zachowujących Prawo żydowskie i wyznających bóstwo Chry-
stusa. Po upadku Jerozolimy i zburzeniu świątyni w r. 70 przez Tytusa rozproszyli się oni po Azji 
Mniejszej. Ich wspólnoty przetrwały do połowy wieku II w Syrii Wschodniej (Adiabene). Określa 
się ich niekiedy mianem Nazarejczyków. Na drugim miejscu, judeochrześcijanie oznaczają Żydów, 
którzy uznawali misję Chrystusa, ale twierdzili, że „był człowiekiem ludzkiego pochodzenia” (Ju-
styn, Dialog z Żydem Tryfonem, XLVIII, 4). Ściślej mówiąc, należeli oni do tzw. judeochrześcijań-
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W pierwotnym chrześcijaństwie zdumiewa również różnorodność języków 
używanych w Kościele II i III wieku: obok wyrazu greckiego, najbardziej rozpo-
wszechnionego, wczesne gminy chrześcijańskie znalazły swój wyraz w ramach 
kultury semickiej, rodzimej dla pierwszych chrześcijan, posługującej się języ-
kami aramejskim i syryjskim. Chrześcijaństwo łacińskie, z językiem łacińskim, 
pojawia się po raz pierwszy w Afryce Północnej. Wystarczy tu przypomnieć, że 
Tertulian z Kartaginy († ok. 220) jest uważany za ojca łacińskiego języka teolo-
gicznego, podczas gdy w Rzymie językiem panującym pozostanie język grecki: 
w literaturze teologicznej do połowy III wieku, a w liturgii aż do IV wieku. Nie-
wątpliwie Kościół starożytny był wielojęzyczny. 

Znamiennym rysem teologii przednicejskiej jest jej powiązanie z praktyką 
liturgiczną wspólnoty chrześcijan, zgromadzonej na celebracji Jezusa zmar-
twychwstałego i czczonego jako „Chrystusa i Pana”. Zgodnie ze starożytną za-
sadą Lex orandi – lex credendi (Reguła modlitwy – regułą wiary), modlitwa i li-
turgia są ściśle powiązane z treścią wiary chrześcijańskiej; stanowią przestrzeń 
wyznania wiary. Oznacza to też, że modlitwa i liturgia to klasyczne miejsce 
refleksji teologicznej. Wystarczy tu wspomnieć liturgiczne zakorzenienie takich 
dzieł z tego okresu, jak: 

– zbiór 42 hymnów, znanych pod nazwą Ody Salomona (II w .), 
– modlitwę eucharystyczną dokumentu z końca I wieku pt. Didache (Nauka 

Dwunastu Apostołów),
– dzieło zatytułowane Tradycja Apostolska, przypisywane Hipolitowi 

Rzymskiemu († 235),
– czy też niektóre teksty św. Justyna († 165)7, św. Ireneusza († ok. 202)8, 

Tertuliana († po 220)9 i Orygenesa († 254)10, które mają kapitalne znaczenie dla 
teologii chrztu i Eucharystii .

stwa heterodoksyjnego: ebionici, elkazaici. W końcu judeochrześcijaństwo oznacza „ten typ myśli 
chrześcijańskiej, która – jakkolwiek nie zakłada ścisłych związków ze wspólnotą żydowską – jest 
wyrażona w ramach kategorii i pojęć zapożyczonych od judaizmu. Określenie to ma więc znaczenie 
dużo szersze [...]; obejmuje także chrześcijan, którzy całkowicie zerwali ze środowiskiem żydow-
skim, ale nie przestali myśleć w jego kategoriach” (J. Daniélou, Théologie du judéo-christianisme..., 
s. 37). W tym znaczeniu św. Paweł był judeochrześcijaninem; byli nimi również chrześcijanie wy-
wodzący się z judaizmu i niektórzy poganie nawróceni na chrześcijaństwo. W rzeczywistości wpły-
wy praktyk i pojęć żydowskich na chrześcijaństwo przetrwały do IV w.

7 Rozdziały 41-47 I-ej Apologii opisują liturgię chrzcielną i celebrację eucharystyczną.
8 O Eucharystii: Przeciw herezjom (AH), IV, 18,4-5; V, 2,2-3 . O chrzcie: Démonstration de la 

prédication apostolique (Wykład nauki apostolskiej), 7, seria „Sources Chrétiennes” [dalej w arty-
kule: SC] 406, Paris: Cerf 1995, s. 7; AH, II, 22,4 (chrzest dzieci); AH, V, 15-3 (chrzest odrodzenia).

9 Traktaty: O chrzcie, O modlitwie, O pokucie .
10 Homilie, komentarze do Starego i Nowego Testamentu (liturgiczne homilie do ksiąg: Ro-

dzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb; komentarze do: Jeremiasza, Ezechiela, Pieśni nad Pieśniami, do 
Ewangelii Mateusza, Łukasza i Jana. Traktat O modlitwie.
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Te wspomniane dzieła przypominają współczesnej teologii wymóg zakorze-
nienia w praktyce żywej wiary Kościoła, która wyraża się w pełni w modlitwie, 
w liturgii, w sakramentach i katechezie pojętej jako wprowadzenie w chrześci-
jańskie doświadczenie wiary.

W tym miejscu trzeba podkreślić z naciskiem, że nie ograniczając się do 
rozumienia tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła w ramach refleksji liturgiczno-
-katechetycznej na potrzeby wiernych wspólnot chrześcijańskich, w celu po-
głębienia ich rozumienia wiary w Chrystusa (ad intra), teologia przednicejska 
rozwinęła się szczególnie w wyniku sporów i kontrowersji z tymi, którzy nie 
podzielali wiary Kościoła (ad extra). Trzej ojcowie Kościoła przednicejskie-
go pozwolą nam zilustrować trzy podstawowe konfrontacje z otaczającym ich 
światem: św. Ignacy Antiocheński († ok.110) z judaizmem, św. Justyn († 165) 
z judaizmem i hellenizmem, a św. Ireneusz z Lyonu († ok. 202) z gnozą11 . W rze-
czywistości autorom tym nie chodziło tylko o refutację poglądów inaczej wie-
rzących lub inaczej myślących, lecz także o głębsze uświadomienie wiernym 
doniosłości i oryginalności wiary w Chrystusa.

1. 1. CHRZEŚCIJAŃSTWO A JUDAIZM

Jak wskazują na to już listy Pawłowe i Dzieje Apostolskie, problem stosun-
ku chrześcijaństwa do judaizmu należy do pierwszej wielkiej debaty Kościoła 
i stanowi pierwszy decydujący wybór, którego miał dokonać. Z jednej strony, 
judaizm był środowiskiem naturalnym dla chrześcijan (judeochrześcijanie). Sta-
ło się więc czymś oczywistym, że pierwotna myśl chrześcijańska została wyra-
żona w kategoriach i pojęciach zapożyczonych od judaizmu. Z drugiej strony, 
dziedzictwo żydowskie lub semickie nie mogło pozostać jedyną formą wyrazu 
orędzia chrześcijańskiego skierowanego do wszystkich ludzi; a zatem proces 
jakiejś emancypacji był nieunikniony (np. stopniowe uwalnianie się od praktyk 
kultycznych i ascetycznych) . Listy św. Ignacego Antiocheńskiego wprowadzają 
nas właśnie w zagadnienie judaizmu i chrześcijaństwa jako dwóch różnych spo-
sobów spojrzenia na wiarę .

Dla św. Ignacego stawką tej debaty była nowość i oryginalność chrześcijań-
stwa w stosunku do judaizmu. Chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu dróg w ju-
daizmie, ale tą drogą, na którą powinien wkroczyć judaizm, przyjmując wiarę 
w Chrystusa12. Za św. Pawłem i św. Janem św. Ignacy uwypukla myśl, że wraz 
z Chrystusem pojawiło się coś nadzwyczaj i ostatecznie nowego w dziejach 

11 Por. J. Liébaert, Les Pères de l’Eglise. Du Ier au IV siècle, t. 1, Paris: Desclée 1986, s. 19-66. 
Duża część niniejszego paragrafu powstała po lekturze tego podręcznika do patrologii.

12 „Jest rzeczą bezsensowną mówić o Jezusie Chrystusie i zarazem żyć po żydowsku, ponieważ 
to nie chrześcijaństwo przyjęło judaizm, lecz judaizm chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się 
wszyscy ludzie wierzący w Boga” (Do Kościoła w Magnezji, 10,3) .
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ludzkości. To właśnie Chrystus staje się odtąd miejscem spotkania z Bogiem; 
Chrystus jest objawieniem Boga (jest On „poznaniem Boga”)13 . 

Kryterium przynależności do Chrystusa stanowi wiara w Chrystusa ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego. Odtąd też to nie Izrael gromadzi ludy i narody, 
lecz Chrystus. To nie Prawo Starego Testamentu kieruje i reguluje interpreta-
cją Ewangelii Chrystusa, ale Chrystus stał się regułą i zasadą interpretacji Pra-
wa Starego Testamentu: „Dla mnie archiwami [książkami, pismami] jest Jezus 
Chrystus” – pisał św. Ignacy Antiocheński w Liście do Kościoła w Filadelfii14 . 

Wynika z tego, że chrześcijaństwo jest nade wszystko przepowiadaniem mi-
sterium Chrystusa – wydarzenia Jego historycznej i paschalnej tajemnicy. Ży-
cie chrześcijanina bierze swój początek z wiary w tę tajemnicę; jest naśladowa-
niem Chrystusa, życiem w Chrystusie, a przez to życiem przed Bogiem i według 
Boga. Chrześcijaństwo nie byłoby samym sobą, gdyby zamiast przepowiadać 
Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i doświadczać Jego działania w Kościele, 
cofnęło się do starotestamentalnego Prawa15 .

Inną stawką konfrontacji z judaizmem był właśnie sposób interpretacji Sta-
rego Testamentu. Tę kwestię poruszę głównie w drugim punkcie mego artykułu. 
W tym miejscu wspomnę tylko, że dla chrześcijan pierwszych wieków Stary 
Testament pozostaje słowem Bożym, Pismem Świętym. Zresztą praktycznie 
do roku 150 wyrażenie „Pismo Święte” oznaczało „Stary Testament”. Tak więc 
w świadomości chrześcijan rozłam z judaizmem nie pociąga za sobą żadną mia-
rą odrzucenia Starego Testamentu. Jezus i „pisma” Starego Testamentu są bo-
wiem czymś nieodłącznym, nierozdzielnym.

W tej sytuacji niezbędnym staje się określenie sposobu rozumienia więzi 
między Starym Testamentem a misterium Chrystusa. Święty Ignacy Antiocheń-
ski rozpatruje ich związek na dwóch płaszczyznach: z jednej strony, mówi o jed-
ności Objawienia, a z drugiej – o interpretacji profetycznej Starego Testamentu16 . 
W odniesieniu do jedności Objawienia podkreśla, że Ewangelia jest ważniej-
sza niż Tora, lecz obie pochodzą od Boga i stanowią wyraz tego samego planu 
zbawienia w celu doprowadzenia ludzi do „jedności z Bogiem”. Z kolei temat 
profetycznej interpretacji Starego Testamentu wiąże się z misterium Chrystusa. 
Oznacza to, że Stary Testament zapowiada i przygotowuje przyjście Chrystu-
sa. Począwszy od Mojżesza, prorocy mówili już o Chrystusie i byli w jedności 
z Nim.

13 Do Kościoła w Magnezji, 9 .
14 „Słyszałem, jak niektórzy mówią: «Jeśli nie znajdę tego w archiwach, nie uwierzę Ewange-

lii» [...]. Dla mnie archiwami jest Jezus Chrystus, archiwami nienaruszalnymi – krzyż Jego, Jego 
śmierć i zmartwychwstanie, i wiara [którą otrzymujemy] od Niego” (Do Kościoła w Filadelfii, 8,1) .

15 Do Kościoła w Magnezji, 8-10 .
16 Do Kościoła w Filadelfii, 5 i 9 .
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1. 2. WEJŚCIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W ŚWIAT HELLEŃSKI

Dla Kościoła pierwszych wieków oznaczało to konkretną odpowiedź na 
Chrystusowe wezwanie do głoszenia wszystkim ludziom orędzia zbawienia. 
W połowie II wieku tą drogą pójdzie św. Justyn, intelektualista chrześcijański, 
który podjął wysiłek rozumowego przedstawienia wiary chrześcijańskiej w kon-
tekście filozofii greckiej. Jego zdaniem wiara musi spotkać się z rozumem i pod-
jąć dialog ze światem i w świecie, w którym żyje chrześcijanin.

Dzieło św. Justyna charakteryzuje otwartość na filozofię grecką i poznanie 
rozumowe. Jest on przekonany, że wiara i rozum nie mogą się wykluczać, po-
nieważ prawda jest tylko jedna, mając swe jedyne źródło w Bogu i Jego Lo-
gosie, odwiecznym Słowie, którego Bóg udziela wszystkim ludziom od stwo-
rzenia świata. Zgodnie z Prologiem Ewangelii św. Jana, według którego Logos 
„oświeca każdego człowieka”, św. Justyn dowodzi, że Logos zawsze był obecny 
w historii ludzkości, także przed Jego Wcieleniem, ponieważ każdy człowiek 
– poprzez rozum – uczestniczy w boskim Logosie i jest uzdolniony do „życia 
według Logosu”. Święty Justyn nie waha się twierdzić, że ci, którzy żyli przed 
Chrystusem, zarówno Żydzi, jak i poganie, byli w pewnym sensie „chrześcijana-
mi”, tzn. pozostawali otwarci na wartości moralne i religijne, które przybliżały 
ich w sposób rzeczywisty do Ewangelii: pierwsi (Żydzi17) – zachowując Boże 
Prawo zawarte w księgach Starego Testamentu, a drudzy (poganie18) – podążając 
za prawem objawionym im przez Logos. Tak więc według św. Justyna Sokrates 
jest w pewnym sensie „chrześcijaninem”, ponieważ piętnował pogańskie prak-
tyki idolatryczne i odmówił składania ofiar bożkom (idolom). Z tego to powodu 
został skazany na śmierć. Istnieje zatem ciągłość między filozofami greckimi, 
którzy posiadali częściowe objawienie Logosu, a chrześcijanami, którym udzie-
lona została pełnia prawdy w Chrystusie, prawdziwym Logosie19 .

Odrzucenie idolatrii i przyjęcie chrześcijaństwa nie oznaczały więc dla Gre-
ka zdrady swej własnej tradycji. Wprost przeciwnie, oznaczały wierność temu, 
co było najlepsze w jego tradycji. Chrześcijaństwo stanowi pełniejsze odsłonię-
cie tego, czego filozofowie pogańscy mieli tylko częściowe objawienie. Znaj-
dujemy tu zarodek idei „przygotowania ewangelicznego” w świecie pogańskim 
(wyrażenie to jest tytułem jednego z dzieł Euzebiusza z Cezarei († 340). Idea ta 
została podjęta i rozwinięta przez Sobór Watykański II20, który wprost powołuje 
się na ojców przednicejskich21 .

17 Dialog z Żydem Tryfonem, VII, 1-3 .
18 Apologia I, 46 . Por . Dialog z Żydem Tryfonem, III, 7-IV, 1-5 .
19 Apologia II, 10 i 13 .
20 DM 3 .
21 Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, III, 18,1, PG 7, 932; IV, 6,7, PG 7, 990; IV, 20,6 -7, 

PG 7, 1037 . Idem, Wykład nauki apostolskiej, nr 34, PO XII, 773; SC 62, Paris: Cerf 1959, s. 87. 
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Aby zrozumieć lepiej aktualność myśli przednicejskiej ukazującej nam 
Chrystusa jako Logos, odwołam się do teologicznej refleksji Josepha Ratzinge-
ra, który wyraźnie mówi o konieczności nawiązania do tematu Logosu w dys-
kursie i przepowiadaniu chrześcijańskim. Zwraca on uwagę na dwa istotne za-
gadnienia z tym związane22 . 

Z jednej strony, mówienie dzisiaj o Chrystusie jako Logosie wiąże się z kwe-
stią sensu świata i ludzkiej egzystencji. Ukazywanie, że świat i człowiek mają 
swe źródło w Bogu i Jego Logosie, prowadzi niezawodnie w stronę świado-
mości, że życie posiada określony kierunek, bynajmniej nie tylko dlatego, że 
człowiek w trudzie i mozole podtrzymuje niejako woluntarystycznie afirmację 
swego istnienia, ale nade wszystko że logos, sens, poprzedza człowieka, otacza 
go i podtrzymuje w przestrzeni celu i powołania. 

Z drugiej strony, zgodnie ze znaczeniem Janowej Ewangelii, słowo Logos to 
coś więcej niż tylko sens, tzn. kierunek i cel. Pisze Ratzinger: „Janowy logos nie 
oznacza jedynie ratio, ale verbum, nie tylko sens, ale słowo”23. Rzecz w tym, że 
Bóg chrześcijan jest nie tylko rozumem świata i myślą, lecz także wypowiedzią, 
wezwaniem i relacją, słowem i miłością. „Pojęty jako Logos, stwierdza dalej 
Teolog, Bóg jest mową, tzn. że jest nie tylko stwórcą, ale objawieniem, które 
przychodzi do mnie ze słowem i oczekuje mojej odpowiedzi”24 . 

Rzuca to nowe światło na chrześcijańskie rozumienie modlitwy. Modlitwa 
jawi się w tym kontekście jako odpowiedź na Boże wezwanie. A zatem chrześci-
jańska modlitwa przybliża nam Logos, który ukazuje Boga jako istotę dogłębnie 
dialogiczną. Bóg jest nie tylko „Absolutem bytu”, lecz także dialogiczną wspól-
notą Osób, przepełnioną miłością i wzajemnie udzielającym się darem. Jest On 
nie tylko „ponad wszystkim”, ale i „we wszystkim” . Logos sprawia, że Bóg staje 
się bliski człowiekowi do tego stopnia, że dotyka go w jego najbardziej intym-
nym wnętrzu i przenosi w obszary swego wewnętrznego życia Bożego, w które 
ani oko, ani ucho nie sięga25 . 

1. 3. APOSTOLSKI CHARAKTER TRADYCJI KOŚCIELNEJ

Wraz ze św. Ireneuszem z Lyonu wchodzimy w inny wymiar dyskursu teolo-
gicznego. Potwierdza on, że w epoce przednicejskiej istnieje wyraźne rozróżnie-
nie między ortodoksją a herezją. W opozycji do grup pochodzenia gnostyckiego, 
św. Ireneusz wysuwa na czoło regułę prawdy (regula veritatis) opartą na wierze 

Klemens Aleksandryjski, Protrepticus, 112, 1, GCS, Clemens, I, 79. Idem, Stromates, VI, 6,44,1, 
GCS, Clemens, II, 453; VI, 13,106, 3-4.

22 Por . J . Ratzinger, Dogme et annonce, Paris: Parole et Silence 2012, s . 100-102 .
23 J . Ratzinger, Dogme et annonce, s . 101 .
24 J . Ratzinger, Dogme et annonce, s . 101 .
25 Por . J . Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków: Znak 1998, s. 340-343.
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otrzymanej od Apostołów i nieprzerwanie przekazywaną w Kościele przez ich 
następców, to jest biskupów26. Zatem św. Ireneusz opiera przekaz wiary na apo-
stolskim charakterze tradycji kościelnej. Apostołowie otrzymali nauczanie od 
samego Chrystusa, które to zostało przekazane i zachowane w Kościele poprzez 
sukcesję biskupów. Chodzi więc o ciągłość instytucjonalną, wewnątrz której 
jest przechowywany powierzony depozyt. Oznacza to, że Apostołowie, aby za-
chować orędzie Chrystusa, nie zdali się wyłącznie na księgi Pisma Świętego, 
ale także i na żywe osoby. Tradycja Apostołów związana jest przede wszystkim 
z tradycją Kościoła w Rzymie, „w którym zawsze była zachowywana Tradycja, 
pochodząca od Apostołów”27 . 

W ten sposób św. Ireneusz odrzuca „sukcesję” gnostyków powiązaną z ust-
nym przekazem ezoterycznym, rzekomo pochodzącym od Apostołów. Wyni-
ka z tego, że gnostycy sfałszowali regułę prawdy, która stanowi podstawową 
treść Tradycji otrzymanej od Apostołów i zachowanej do dziś przez biskupów28 . 
Ewangelie, które są utrwaleniem Tradycji Apostolskiej, i Tradycja Kościoła 
mają w rzeczywistości tę samą treść, na którą się składa Tradycja otrzymana od 
Apostołów i którą znajdujemy w regule prawdy . Owa reguła prawdy jest przeka-
zywana w pełni na chrzcie poprzez żywą tradycję zachowywaną we wszystkich 
pokoleniach chrześcijan po Chrystusie29 .

Inny ważny punkt nauki św. Ireneusza stanowi temat jedności dwóch Testa-
mentów. W reakcji na naukę gnostyków, którzy przeciwstawiają Staremu Testa-
mentowi Ewangelie, św. Ireneusz ukazuje jedność dwóch Testamentów, uwy-
datniając tym samym ciągłość i jedność historii zbawienia30 . Dwa Testamenty 
są w rzeczywistości dwoma etapami stopniowo postępującego wychowywania 
ludzkości. Uformowany wpierw przez zewnętrzną dyscyplinę, czyli Prawo Sta-
rego Testamentu, człowiek Nowego Testamentu staje się zdolny do działania 
w wolności31. W sytuacji, gdy gnostycy chcieliby zamknąć pewną kategorię lu-
dzi, zwanych hylikami, w fatalistycznym przeznaczeniu, tzn . w nieuniknionym 
i wiecznym złu32, św. Ireneusz broni ludzkiej wolności. Podkreśla z naciskiem, 
że człowiek jest stworzony wolnym i że słowo Boże nie determinuje wyboru 
człowieka, ale – kierując się do jego zdolności decyzyjnej – ofiarowuje mu moc 
uczestnictwa w życiu Bożym. Ów aspekt wolnego wyboru i autonomicznej de-

26 Wykład nauki apostolskiej, 6-7. Ta reguła wiary jest określona przez ewangeliczne przesłanie 
Pisma Świętego, wiarę chrzcielną i kościelne wyznanie wiary w jedności z Kościołem w Rzymie 
(por . AH, III, 3,2) .

27 AH, III, 3,2 .
28 AH, III, 1,1; III, 2,1; III, 4,2 . Wykład nauki apostolskiej, 6 .
29 AH, I, 9, 4; I, 22,1 .
30 AH, IV, 12,3 .
31 AH, IV, 4,3; IV, 9, 1: IV, 13,2 .
32 AH, I, 34,3-5 .
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cyzji człowieka nie może, rzecz jasna, umknąć uwadze współczesnemu wykła-
dowi doktryny chrystologicznej . 

2. PISMO ŚWIĘTE JAKO ŹRÓDŁO TEOLOGII PRZEDNICEJSKIEJ

Niezależnie od różnych sytuacji i kontekstów dyskursu teologicznego II i III 
wieku, należy pamiętać, że stanowi on przede wszystkim sposób rozumienia Pis-
ma Świętego, do czego kluczem pozostaje Chrystus. Tę zasadniczą rolę Pisma 
Świętego w teologii przednicejskiej można dobrze prześledzić na przykładzie 
myśli Orygenesa († ok. 253/4)33 . 

Orygenes był nade wszystko człowiekiem Biblii, której lekturę podjął za-
równo w duchu naukowym, jak i głęboko religijnym. Zajmowanie się wyjaśnia-
niem Pisma Świętego zakłada – według niego – specjalną łaskę od Boga i polega 
na „łamaniu” chleba Słowa i udzielaniu go wierzącym. Tak więc Orygenes łączy 
systematyczne badanie Pisma Świętego z jego lekturą medytacyjną i duchową34 . 
Z jednej strony, zatroskany35 o poprawne rozumienie Pisma Świętego, wielki 
Aleksandryjczyk podejmuje problem interpretacji Biblii w konfrontacji lektury 
chrześcijańskiej z lekturą żydowską i gnostycką. Z drugiej strony, punkt wyj-
ścia jego egzegezy stanowi świadomość, że lud Boży potrzebuje pouczenia dla 
poprawnego rozumienia Pisma Świętego, które czyta niekiedy w sposób naiwnie 
dosłowny i bez jakiegokolwiek zastanowienia.

Trzeba podkreślić, że Orygenes podaje wyraźnie zasady, które znajdują się 
u podstaw starożytnej chrześcijańskiej interpretacji Starego Testamentu36: 

1) Całe Pismo Święte jest natchnione przez Ducha Świętego. 

33 B. Sesboüé, J. Wolinski, Le Dieu du salut. La tradition, la règle de foi et les Symboles. 
L’économie du salut. Le développement des dogmes trinitaire et christologique, Paris: Desclée 1994 
(polski przekład: B. Sesboüé, J . Wolinski, Historia dogmatów, t . 1: Bóg zbawienia, Kraków: Wy-
dawnictwo M 1999). Niniejsze studium historii dogmatów stanowi punkt odniesienia dla podjętej 
poniżej refleksji.

34 Np. Homilie do Księgi Wyjścia, V,5 .
35 Lettre d’Origène à Grégoire le Thaumaturge, SC 148, Paris: Cerf 1969, s. 187-195.
36 Zob. H. de Lubac, Histoire et Esprit. L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène, seria 

„Théologie” 16, Paris: Aubier 1981², s. 139-294 (wznowienie: Paris: Cerf 2002). Résumé w wy-
daniu z 2002 roku: „Par cet ouvrage, le père de Lubac réhabilite de façon magistrale l’exégèse 
d’Origène: il montre en celui-ci le principal initiateur de la fameuse doctrine sur les sens de l’Écri-
ture et met en lumière son intelligence profonde du rapport entre les deux Testaments. Mais, par 
l’étude d’Origène, il entend en même temps se prononcer sur la tâche actuelle de l’exégète chrétien 
qui, tout en respectant les exigences nouvelles de sa discipline, doit recueillir le meilleur héritage 
de l’herméneutique origénienne: relire l’Ancien Testament dans l’esprit du Nouveau, interpréter 
l’Écriture à la lumière du même Esprit qui l’a inspirée. Autant de thèmes repris par Vatican II dans 
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2) Posiada ono ukryty głębszy sens pod warstwą sensu literalnego (dosłow-
nego37). Zauważmy w tym miejscu, że ta zasada podwójnego sensu tekstów na-
tchnionych jest charakterystyczna dla całej egzegezy starożytnej. Już św. Paweł 
odróżnia „ducha” od „litery” Prawa (2 Kor 3, 6). 

3) Poprzez Pismo Święte sam Bóg mówi dzisiaj do nas, chrześcijan. Tak 
więc Orygenes jest koronnym świadkiem, że autorzy przednicejscy nie podcho-
dzą do Biblii jak do dokumentu historycznego, lecz zawsze jak do księgi ży-
cia przeznaczonej „ku naszemu pouczeniu” (por. Rz 15, 4). Dlatego też według 
nich jedynie prawdziwą interpretacją Pism Starego Testamentu jest interpretacja 
chrześcijańska w świetle misterium Chrystusa.

Zdaniem J. Daniélou38, obok orzeczeń soborowych głębia patrystycznej 
egzegezy należy do prawdziwej tradycji chrześcijańskiej i wpisuje się w język 
wiary bezpośrednio zaczerpnięty z Pisma Świętego. Istota tej egzegezy, 
polegającej na typologii, pozostaje wciąż aktualna, nade wszystko zaś jej idea 
jedności dwóch Testamentów w świetle misterium paschalnego.

Należy tu od razu zauważyć, że typologia biblijna stanowi zabieg literacki, 
który polega na powiązaniu jakiejś rzeczywistości Starego Testamentu, nazywa-
nej „figurą” (τύπος), z odpowiadającą jej rzeczywistością Nowego Testamentu. 
Może to być osoba, rzecz, przepis Prawa lub wydarzenie, które zapowiadają taki 
czy inny aspekt zbawczej ekonomii . W tym sensie „typologia polega na ukaza-
niu obrazu przyszłych wydarzeń w wydarzeniach z przeszłości. Nie chodzi tu 
bynajmniej o proste skopiowanie tych samych zdarzeń z przeszłości. Nie idzie 
o powrót i powtórzenie, ale o nowe stworzenie”39. Tak więc w typologii zacho-
dzi związek pomiędzy dwoma wydarzeniami lub osobami odległymi od siebie 
w czasie. Wydarzenie pierwotne (lub osoba), które jest rzeczywistością Starego 
Testamentu, przygotowuje i zapowiada nowe wydarzenie, bogatsze i głębsze 
od pierwszego. Pierwsze bowiem jest jedynie szkicem i zapowiedzią Chrystusa 
i jego Kościoła. 

Typologiczna lektura Pisma Świętego znajduje swoje oparcie i podstawy nie 
tylko w egzegezie patrystycznej, lecz także w samym Piśmie Świętym. Można 
ją dostrzec już u proroków, którzy mówią o nadejściu czasów mesjańskich jako 
o nowym raju (Oz 2, 16-25; Am 9, 13-15; Ez 34, 26-29; 47, 7-12; Iz 11, 6-9) . 

sa constitution «Dei Verbum », attestant par là même la fécondité ecclésiale du travail accompli par 
le père de Lubac dans son étude savante et fervente sur l’œuvre d’Origène”.

37 Sens dosłowny oznacza dzisiaj sens, jaki autor natchniony chciał nadać swemu tekstowi 
(i który jest już bardzo często sensem „duchowym”). Tak nie jest w przypadku Orygenesa. Dla nie-
go sensem dosłownym jest pierwszy sens, jaki czytelnikowi przychodzi do głowy. Jest on dostępny 
każdemu człowiekowi. Utożsamia się często z „historią”, tzn . z tym, co jest „opowiadane” .

38 Sacramentum futuri. Etudes sur les origines de la typologie biblique, Paris: Beauchesne 
1950; Bible et liturgie. La théologie biblique des sacrements et des fêtes d’après les Pères de l’Eg-
lise, Paris: Cerf 1951.

39 Sacramentum futuri..., s . 4 .
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Również Ewangelie synoptyczne dostarczają nam przykładów takiego spojrze-
nia na starotestamentalne zdarzenia, które znalazły swe dopełnienie w Jezusie. 
W obrazie dobrego łotra św. Łukasz wyraża przekonanie, że męka i śmierć 
Jezusa stanowią powrót do raju (Łk 23, 43). Scena kuszenia Jezusa nawiązuje 
do kuszenia w raju z Księgi Rodzaju i ukazuje Chrystusa jako nowego Adama, 
który przywraca stan rzeczy sprzed pogwałcenia Bożego nakazu (Mk 1, 13). 
Z kolei Ewangelia Janowa ukazuje przekonanie pierwszych wspólnot chrześci-
jańskich o realizacji starostestamentalnych figur w sakramentach Kościoła. Da-
niélou wyraża pogląd, że jest ona swoistą katechezą paschalną, mającą na celu 
ukazanie ochrzczonym, że sakramenty otrzymane w nocy paschalnej są Bożymi 
wydarzeniami, które – mocą tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – 
kontynuują i przedłużają wielkie dzieła Boże podczas wyjścia Izraela z niewoli 
egipskiej40 . 

Ale ostatecznie to św. Paweł nada typologii pełny status lektury eklezjal-
nej Pisma Świętego. Daniélou jest przekonany, że bez przyjęcia metody typo-
logicznej nie sposób zrozumieć piątego rozdziału Listu do Rzymian. „Adam 
jest tu bowiem obrazem tego, który powinien był przyjść [...]. Naprzeciw jego 
nieposłuszeństwa staje posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (w. 15). Zależność jest 
tu oczywista. W Adamie Bóg powołał ludzkość do nieśmiertelności. Nieposłu-
szeństwo Adama jednak sprawiło, że ta pierwsza próba nie powiodła się. Bóg 
ponowił ją skutecznie w Jezusie Chrystusie. A zatem Jezus jest naprawdę owym 
drugim Adamem, który na nowo wprowadzi ludzi do utraconego raju”41 .

Co więcej, podobnie jak Chrystus, również chrześcijanin na mocy chrztu jest 
w jakimś sensie podjęciem na nowo pierwszego Adama (Rz 6, 6). Zapoczątko-
wana na chrzcie realizacja Bożego planu wobec człowieka jako nowego Ada-
ma dokonuje się poprzez życie duchowe chrześcijanina (Kol 3, 9-10, Ef 4, 24). 
Z kolei List do Efezjan 5, 21-32 pozwala na wydobycie jeszcze innego aspektu, 
według którego starotestamentalny motyw przymierza Boga z Izraelem realizuje 
się w pełni w przymierzu Chrystusa i Kościoła42 . 

W tym momencie dotykamy pojęcia trzech wymiarów typologii. „Stary 
Testament ukazał nam typologię eschatologiczną; Ewangelia objawiła nam jej 
wypełnienie się w Chrystusie; św. Paweł wskazuje, że obecnie realizuje się ona 
w chrześcijaninie”43 .

Przyjrzyjmy się najpierw typologii eschatologicznej. W sensie ścisłym służy 
ona prorokom do budzenia nadziei w ludzie Izraela skazanego na niewolę babi-
lońską, nadziei opartej na przypomnieniu cudownych dzieł Boga z przeszłości 
w czasie wyjścia z Egiptu. Owa anamneza sprawia, że budzi się w Izraelu we-

40 Por . ibidem, s . 139 .
41 Ibidem, s . 9-10 .
42 Por . ibidem, s . 11-12 .
43 Ibidem, s . 11 .
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wnętrzne przekonanie o tym, że Bóg podejmie nową inicjatywę i dokona jeszcze 
większych dzieł niż te w przeszłości. W ten sposób przed ludem wierzącym 
otwiera się przestrzeń nadziei na to, że Bóg odnowi ludzkość, że przyjdzie nowy 
Exodus, który oswobodzi zniewolonych ludzi (Iz 24, 1 . 18; 28, 14-18; 43, 16-
20; 54, 8-9; Jr 31, 31-33; Oz 2, 14-15), że w nowym raju Bóg na nowo zasadzi 
drzewo życia (Oz 2, 16-15; Am 9, 13-15; Ez 34, 26-29; 47, 7-12; Iz 11, 6-9). 
Typologia ta jest eschatologiczna, albowiem służy do opisu zjawisk, które ukażą 
się na końcu czasów44 .

Przejdźmy teraz do typologii chrystologicznej . Przepowiadanie apostolskie 
i ojców Kościoła ukazuje, że wszystkie proroctwa Starego Testamentu wypełni-
ły się w osobie Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że Chrystus jest nowym Adamem, 
w którym i przez którego nadszedł czas nowego raju. To Chrystus dokonał zbu-
rzenia starego porządku. To on urzeczywistnił prawdziwe wyjście swego ludu 
z domu niewoli. Ale zniszczenie grzesznego świata zapowiedziano już w staro-
testamentalnym opisie potopu. Tak więc Chrystusowe wyswobodzenie ludzi ku 
wolności znalazło swój pierwowzór w wyprowadzeniu Izraela z Egiptu. 

Jednakże idea typologii chrystologicznej służy do ukazania jeszcze innego 
znamiennego rysu: owszem, Chrystus kontynuuje, wypełnia i pogłębia wielkie 
dzieła Boga obecne już w Starym Testamencie, lecz nie zatrzymuje Jego aktyw-
nej obecności w historii. Wręcz przeciwnie, dynamizuje ją, dodaje jej sił i okre-
śla kierunek45. Oznacza to, że typologia eschatologiczna, praktykowana przez 
proroków, nie ogranicza się do osoby Jezusa. Odnosi się również do Kościoła 
i jego sakramentów . 

Dochodzimy w ten sposób do trzeciego wymiaru typologii, zwanego typo-
logią sakramentalną lub kościelną. Jej obecność napotykamy już w tekstach 
Nowego Testamentu. Tak więc Jan Ewangelista widzi w mannie figurę i obraz 
Eucharystii (J 6, 31-35), św. Paweł dostrzega w przejściu przez Morze Czerwone 
zapowiedź chrztu (1 Kor 10, 1-2), a św. Piotr zauważa w potopie jeszcze inną 
figurę chrztu (1 P 3, 20-21). Widać to dobrze: takie spojrzenie na sakramenty 
uwypukla znakomicie teologiczną prawdę o kontynuacji w czasie Kościoła Bo-
żych dzieł zbawienia, dokonanych w Starym i Nowym Testamencie46 . 

Te trzy formy typologii stanowią świadectwo świadomości chrześcijan o jed-
ności Bożego planu zbawienia wobec wszystkich ludzi, począwszy od stworze-
nia świata aż do końca czasów. Odsłaniają obecność tego samego miłującego 
Boga na wszystkich etapach ludzkiej historii. Ukazują Chrystusa jako wypeł-
nienie zbawczej woli Boga, a Kościół jako miejsce, w którym ona objawia się 
i realizuje w realny i skuteczny sposób na obecnym etapie dziejów zbawienia .

44 Por . ibidem, s . 3-12, 55-68, 131-143; J. Daniélou, Bible et liturgie..., s . 9 .
45 Por. J. Daniélou, Sacramentum futuri..., s . 8-52, 62-94, 135-176; idem, Bible et liturgie..., s . 10 .
46 Por. J. Daniélou, Bible et liturgie..., s . 10 .
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Ujmując zagadnienie z teologicznego punktu widzenia, należy pamiętać, że 
w świetle egzegezy typologicznej Objawieniem w sensie ścisłym jest sam Chry-
stus, wcielone Słowo Boże: Chrystus przemawia do ludzi nie tylko słowem, lecz 
także poprzez wszystkie swe czyny i całe swoje życie. Biblia stanowi więc nie-
jako tylko pośrednio objawienie: jest objawieniem, ponieważ mówi i świadczy 
o Chrystusie. W tym sensie trzeba podkreślić, że wypełnieniem Starego Testa-
mentu jest nie tyle Nowy Testament, co raczej Chrystus, który wypełnia Pisma 
Starego Testamentu. Jeśli chodzi o Nowy Testament, jego treścią jest nic innego, 
jak świadectwo złożone zbawczemu dziełu Chrystusa, które to dzieło wypełnia 
pisma Starego Testamentu47 . 

Oznacza to dla nas, że egzegeza typologiczna zachowuje swą aktualność48 . 
Nie umniejszając roli i znaczenia współczesnej egzegezy krytycznej dla dyskursu 
teologicznego, należy podkreślić, że aby ukazać w świetle Nowego Testamentu 
chrystyczne podstawy całego Starego Testamentu, współczesna teologia nie może 
oderwać się od podstawowej dla wiary chrześcijańskiej zasady egzegezy typo-
logicznej. Istotnym uzasadnieniem współczesnej chrystologii pozostaje bowiem 
twierdzenie, że Chrystus jest kluczem do Starego Testamentu, który to (Stary Te-
stament) jest proroctwem odnoszącym się bezpośrednio do Chrystusa i Jego Koś-
cioła (por. 1 Kor 10, 1-11; Ga 4, 21-33; J 6, 26-58; zob. 2 Kor 3, 16-18; Hbr 10, 1).

Tak więc zasługę egzegezy przednicejskiej stanowi ukazanie znaczenia koś-
cielnej interpretacji Pisma Świętego, przestrzegającej zasady jedności dwóch 
Testamentów, zakorzenionej w praktyce liturgicznej Kościoła oraz pozostają-
cej w ścisłym związku z tajemnicą paschalną Chrystusa i Kościoła. Utrzymanie 
współzależności pomiędzy starotestamentalnymi proroctwami, ich wypełnie-
niem się w Jezusie Chrystusie oraz afirmacją aktualnej i czynnej obecności Boga 
w Kościele stanowi klucz do właściwego rozumienia wiary Kościoła.

Warto w tym miejscu zauważyć, że taka koncepcja egzegezy była rów-
nież bliska wielkiemu współczesnemu teologowi francuskiemu, kardynałowi 
Henri’emu de Lubac. W jednej ze swych książek zapisał on trafne spostrzeże-
nie: „Słowo Boże, słowo żywe i skuteczne, znajduje pełnię swego znaczenia 
w przemianie dokonującej się w człowieku, który przyjmuje to Słowo. Stąd wy-
rażenia: «wkroczyć na poziom rozumienia duchowego Pism» i «nawrócić się do 
Chrystusa nawróceniem, które nigdy nie ma końca», są równoznaczne. Między 
nawróceniem do Chrystusa i rozumieniem Pism zachodzi wzajemna przyczy-
nowość [...]. Kiedy dusza otwiera się na Ewangelię i należy do Chrystusa, całe 
Pismo Święte jest spostrzegane w nowym świetle. Całe Pismo Święte jest prze-
mienione przez Chrystusa”49 . 

47 Zob. H. de Lubac, Histoire et Esprit. L’intelligence des Ecritures d’après Origène, s . 374-446 .
48 Zob. L’exégèse chrétienne aujourd’hui, praca zbiorowa, Paris: Fayard 2000 .
49 H . de Lubac, Histoire et Esprit. L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène,  

s . 392-393 .



146 KS. KRZYSZTOF WITKO 

Tekst ten wyraźnie nawiązuje do Drugiego Listu Pawłowego skierowane-
go do Koryntian: „I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, 
pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po 
dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kie-
dy ktoś zwraca się50 do Pana, zasłona opada” (2 Kor 3, 14-16). 

Dokładnie tu widać kapitalne znaczenie egzegezy typologicznej dla wiary 
i teologii dzisiaj. Albowiem ukazuje ona podstawową prawdę o osobie i wyda-
rzeniu Jezusa Chrystusa rozumianego jako źródło i ostateczne wypełnienie Pism 
natchnionych. Egzegeza ta jest zasadniczym argumentem wiary chrześcijańskiej 
wyznającej Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego zgodnie z Pismem 
(por. 1 Kor 15, 3-4). W końcu w sposób szczególnie wyraźny odsłania aktualne 
działanie Boga w czasie Kościoła, czasie uświęcania ludzi na obecnym etapie 
historii zbawienia . 

Istotnie teologia przednicejska stanowi dla nas nie tylko inspirację w spo-
sobie podejścia do rozumienia Pisma Świętego, lecz także odsyła nas do życia 
wiary i chrześcijańskiego świadectwa w otaczającym nas świecie.

3. TEOLOGIA PRZEDNICEJSKA A CHRZEŚCIJAŃSKA EGZYSTENCJA

Aby zrozumieć w pełni sens teologii przednicejskiej, trzeba wejść w jej 
doświadczenie duchowe, z którego wyrosła. Rzecz w tym, że dla pierwszych 
ojców Kościoła autentyczne rozumienie tajemnicy Boga i Jego planu zbawie-
nia objawionego w Jezusie Chrystusie zakłada żywą wiarę, od której zależy 
osobista postawa chrześcijanina powołanego do złożenia świadectwa Chry-
stusowi wobec świata nierzadko nieprzychylnego, wręcz wrogiego chrześci-
jaństwu. 

Lektura tekstów przednicejskich nasuwa dwa spostrzeżenia. 
Pierwsze wiąże się z tym, że autorzy przednicejscy nigdy nie rozdzielają 

w sposób sztuczny wiary od konkretnego życia. Praktyka chrześcijańska wynika 
z wyznawanej wiary Kościoła. Reguła prawdy i etyka, wiara i życie z wiary 
idą zawsze w parze. Ojcowie II i III wieku nieustannie przypominają wiernym, 
że nie wystarczy tylko wyznać ustami wiarę Kościoła, trzeba jednocześnie po-
stępować zgodnie z nią. Afirmacja prawd wiary stanowi tożsamość z afirmacją 

50 ἐπιστρέφῃ: nawraca się, powraca. 1. Nawrócić do, nakłonić – Łk 1, 16-17: „Wielu spośród 
synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby 
serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych”. 2. Powra-
cać – Łk 2, 39: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta – Nazaret”.
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ewangelicznej praktyki miłości bliźniego. Ewangelia Chrystusa jest nie tylko 
regułą wiary, lecz także regułą postępowania .

Drugie spostrzeżenie: chrześcijańska egzystencja jest realizacją łaski  
chrztu na co dzień. Tak więc praktykując ewangeliczny sposób bycia w świe-
cie, chrześcijanin daje do zrozumienia, że jego życie to rzeczywiste uczestni-
ctwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Życie chrześcijanina staje się 
wtedy poniekąd kontynuacją i przedłużeniem – w czasie Kościoła – misterium 
paschalnego Chrystusa. Stanowi jasne i wyraźne świadectwo, że na mocy sa-
kramentu chrztu wierzący „noszą nieustannie w swoim ciele konanie Jezusa, 
aby życie Jezusa objawiło się w ich ciele” (2 Kor 4, 10) . W tym właśnie za-
wiera się pełne znaczenie chrześcijańskiej egzystencji. Oznacza ona, z jednej 
strony, aktualizację łaski chrztu w codziennym życiu chrześcijanina. Z drugiej 
natomiast wyraża samą istotę chrześcijańskiego powołania, którym jest ży-
cie w Chrystusie i dla Chrystusa, czyli realne i egzystencjalne uczestnictwo 
w Jego śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. Dobitnie wyraża to biskup 
męczennik św. Ignacy Antiocheński w Liście do Rzymian, pisanym w drodze 
na śmierć męczeńską:

„Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami, okażę się czy-
stym chlebem Chrystusa [...]. Wtedy będę naprawdę uczniem Jezusa Chry-
stusa, kiedy nawet ciała mego świat widzieć nie będzie. Błagajcie za mnie 
Chrystusa, abym z pomocą zwierząt stał się ofiarą dla Boga. Nie wydaję wam 
rozkazów jak Piotr i Paweł. Oni – Apostołowie, ja – skazaniec, oni – wolni, ja 
– do dziś dnia niewolnik. Kiedy jednak będę cierpiał, wtedy stanę się wyzwo-
leńcem Jezusa Chrystusa i powstanę w Nim wolny [...]. Niechaj żaden z by-
tów widzialnych ani niewidzialnych nie próbuje mi przez zawiść przeszkadzać 
w dojściu do Chrystusa [...]. Wolę umrzeć, [by połączyć się] z Chrystusem, niż 
królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł, Tego pragnę, 
który dla nas zmartwychwstał. Moje narodziny się zbliżają [...]. Pozwólcie 
mi naśladować mękę mojego Boga [...]. Moje pragnienia [ziemskie] zostały 
ukrzyżowane i nie ma już we mnie ognia miłości do rzeczy materialnych, jest 
tylko woda żywa mówiąca we mnie, która z wnętrza mego woła: «Pójdź do 
Ojca»” (IV, 1-3; V, 3; VI, 1-3; VII, 2).

Mamy tu wyraźne świadectwo, że chrześcijanie w trzech pierwszych wie-
kach – w okresie wielkich prześladowań ze strony Cesarstwa Rzymskiego byli 
głęboko przekonani, że męczeństwo stanowi najdoskonalszy sposób naślado-
wania Chrystusa. Już choćby w świetle powyższego tekstu widzimy, iż męczeń-
stwo chrześcijańskie ma podstawę chrystocentryczną. Chrystus był i na zawsze 
pozostanie wzorem prawdziwego męczennika i świadka. Męczeństwo zaś – 
w chrystologicznej optyce – było i jest postrzegane jako najdoskonalszy wyraz 
naśladowania Chrystusa, aż do całkowitego zjednoczenia się z Nim w ofierze 
złożonej ze swego życia. 
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ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie tego artykułu należy podkreślić, że teologia przednicejska 
jawi się zgoła jako coś więcej niż doktryna. Jest ona najpierw i przede wszystkim 
świadectwem sakramentalnego i wciąż trwającego spotkania Boga z człowie-
kiem w Kościele, stanowi tajemnicę życia ludzkiego z Chrystusem. Jest rozpo-
znaniem w Chrystusie sensu ludzkiej drogi, obranej przez wierzącego w duchu 
nadziei i w zaangażowanej postawie uwielbiającej Boga i służącej bliźniego51 . 

Tak więc teologia przednicejska ukazuje współczesnemu teologowi, jak łą-
czyć regułę prawdy i etos, refleksję nad wiarą i autentyczny dar życia chrześci-
jańskiego, posunięty niejednokrotnie aż do męczeństwa. Bez wątpienia jest ona 
wciąż aktualnym świadectwem „myśli miłości”, opartej na modlitwie i auten-
tycznej praktyce wiary. Słowem, nawiązanie do żywej pamięci o przednicej-
skich ojcach Kościoła przyczynia się nie tylko do ubogacenia naszej własnej 
refleksji teologicznej, ale stanowi też jeden z istotnych warunków naszego oso-
bistego doświadczenia „bycia z Chrystusem” dla drugiego52 .

Pre-Nicene Theology and Its Relevance 
 

Summary

This paper focuses on three issues. First, it is about the context and environment 
of pre-Nicene theology. It is emphasized that pre-Nicene theology did not neglect ca-
techetical and liturgical reflection (ad intra) while at the same time successfully ente-
red into a critical and creative dialogue with both the Semitic and Greco-Roman world 
where first Christians lived (ad extra) . For contemporary theology its means that it 
cannot reject historical reasoning, placed in space and time . The second part stresses 
that, in spite of different situations and all historical and cultural contexts, theology 
before Nicea was above all an understanding of Sacred Scripture to which the key is 
the Risen Christ as the source and definitive fulfilment of the inspired writings. Final-
ly, the third part of the paper focuses on the existential and spiritual experience from 
which pre-Nicene theology originated. For this theology the Gospel of Christ is not 
just the rule of faith but also the rule of life . This leads to a conclusion that a contem-
porary theologian is a to take up an existential-personalistic reflection on Revelation 
using the historical-hermeneutic method . 

51 Por . K . Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin: Wydawnictwo KUL 
2004, s . 406 .

52 Por . K . Guzowski, Symbolika trynitarna.. ., s . 407 i 412 .
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Die vornizänische Theologie und ihre Aktualität 
 

Zusammenfassung

Im Artikel analysiere ich die Aktualität der vornizänischen Theologie. Erstens, 
betone ich ihren Kontext und das Umfeld. Ohne die katechetisch-liturgische Refle-
xion (ad intra) zu vernachlässigen, hat diese Theologie mit Erfolg dem kritisch-kre-
ativen Dialog mit der semitischen und griechisch-römischen Welt unternommen (ad 
extra). Für die gegenwärtige Theologie bedeutet dies, dass man sich nicht für das 
historische Denken, verortet in Raum und Zeit, verschließen darf. Desweiteren zeige 
ich, dass unabhängig von verschiedenen geschichtlich-kulturellen Kontexten, die vor-
nizänische Theologie eine Reflexion über die Heilige Schrift bleibt, deren Schlüssel 
der Auferstandene Christus ist – die Quelle und die letztgültige Erfüllung aller inspi-
rierten Schriften. Ein solches Verständnis der Offenbarung ist auch die Grundlage der 
Theologie der heutigen theologischen Reflexion. Zuletzt verweise ich auf die exis-
tentiell-geistliche Erfahrung, aus dem die vornizänische Theologie heranwächst. Das 
Evangelium ist für sie nicht nur die Glaubensregel, sondern auch die Lebensregel . 
Zweifelsohne zeigt dem heutigen Theologen ein so verstandenes theologisches Nach-
denken die Notwendigkeit der existentiellen Reflexion über die Offenbarung nach 
dem historisch-hermeneutischen Schlüssel.  

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, misterium paschalne, ojcowie Kościoła, ju-
daizm, świat helleński, gnoza, teologia przednicejska, Tradycja Apostolska, Pismo 
Święte, egzegeza typologiczna, chrześcijańska egzystencja, świadectwo, męczeństwo.

Keywords: Jesus Christ, paschal mystery, Church Fathers, Judaism, hellenistic 
culture, gnosis, theology before Nicea, Apostolic Tradition, Sacred Scripture, typolo-
gical exegesis, Christian life, Christian testimony, martyrdom .

Schlüsselworte: Jesus Christus, Paschamysterium, Kirchenväter, Judaismus, 
hellenistische Welt, Gnosis, vornizänische Theologie, apostolische Tradition, Heilige 
Schrift, topologische Exegese, christliche Existenz, Zeugnis, Martyrium. 
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Czwarty wiek, a szczególnie okres od soboru w Nicei (325) do soboru 
w Konstantynopolu (381), przeszedł do historii jako okres wielkich kontrowersji 
teologicznych, chyba największych w historii chrześcijaństwa. 

Symbolicznego wprost znaczenia nabrał synod w Sardyce (343), planowa-
ny początkowo jako sobór gromadzący biskupów ze Wschodu i z Zachodu, na 
którym doszło do podziału według strefy językowej: łacinnicy opowiedzieli się 
na wyznaniem nicejskim, a ci, którzy używali języka greckiego, skłonili się ku 
arianizmowi. Potem obie strony pogrążyły się w debatach. Tendencje ariańskie 
zwyciężyły na synodach w Sirmium. Nawet osobistości, jak słynny Hozjusz 
oraz papież Liberiusz, okazali się niestali w swych przekonaniach. Atanazy, nie-
złomny obrońca wiary nicejskiej, został wypędzony i potępiony, nawet przez 
papieża. Synod w Rimini (Ariminum)1, planowany w 359 roku, miał za zadanie 
doprowadzić do zgody podzielonych na różne frakcje biskupów. Zamiar ten zu-
pełnie się nie powiódł, a tylko zaostrzył opozycję. Szczególne napięcia wystąpi-
ły w połowie wieku IV. Biskupi w Rimini (359) zdobyli się na prawowierność, 
ale wkrótce okazali się chwiejni i pod wpływem cesarza zmienili zadanie. Ci 
zaś, którzy obradowali w Seleucji (359) i w Konstantynopolu (360), przeszli za-
pewne bez nacisku na pozycje ariańskie. Jako światło pośród ciemności zabłys-
nął synod w Paryżu (361), który na przekór arianom opowiedział się za soborem 
w Nicei. Kontrowersje jednak trwały nadal i dopiero sobór w Konstantynopolu 
(381) można uznać za zwycięstwo opcji pronicejskiej. 

Na powyższe tematy istnieje bogaty materiał źródłowy oraz liczne opraco-
wania ogólne. Wymieńmy najważniejsze: P. Crabe, Concilia omnia, tam gene-
ralia quam particularia, Coloniae Agrippinae 155, t. I-III; Epitome canonum 
omnium qui in conciliis generalibus ac provincialibus, in Decreto Gratiani, in 
Decretalibus, in Epistolis, in Constitutionibus Romanorum Pontificum usque ad 
SS. D.N. Alexandri VII annum quartum continentur, Roma 1659; N. Coleti, Sac-
rosancta Concilia ad regiam editionem exacta, Venezia 1728-1733, t . I-XXIII . 

1 Obie nazwy będą używane zamiennie, bowiem tak ich używają cytowani autorzy. 
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Najbardziej kompletnym dziełem jest: G. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, Venezia 1759-1798, t. I-XXXI. Cenny reprint tej kolekcji 
został wydany w Paryżu w latach 1901-1927. Kolejne tomy publikowano w XIX 
i XX wieku. Reprint 53 tomów pochodzi z lat 1960-1962. Cenne jest dzieło:  
J . Hefele, Konziliengesichte, Freiburg-in-Breisagau 1855. Znane jest ono głów-
nie w tłumaczeniu francuskim jako Histoire des conciles, Paris 1907 . 

W Polsce za ważne osiągnięcie należy uznać dwie kolekcje: Dokumenty 
Soborów Powszechnych, red . A . Baron, H . Pietras, Kraków: WAM 2001-2005,  
t . I-IV; oraz Synodi et Collectiones Legum, red . A . Baron, H . Pietras, Kraków: 
WAM 2006-2010, t. I-IV. Cenne są opracowania przekrojowe, jak: Marek Staro-
wieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego, Tarnów 1994; czy prace Jana Gliś-
cińskiego, szczególnie: Współistotny Ojcu, Łódź 1992; oraz: Polityka kościelna 
św. Hilarego z Arles, Warszawa 1990; Lewis Ayres, Nicaea and its Legacy, Ox-
ford 2004 . Istnieją prace podejmujące zagadnienia szczegółowe, jak: Jeffrey N. 
Steenson, Basil of Ancyra and the course of Nicene Orthodoxy, Oxford 1983; 
Stead G. Christopher, Divine Essence, Oxford 1977; czy: Mark Weedman, Hil-
ary and the Homoiousians: Using New Categories to Map the Trinitarian Con-
troversy, w: „Church History” 76, 3 (2007), 491-510 . Jest rzeczą oczywistą, 
że w małym artykule można sięgnąć do opracowań, tak obcojęzycznych, jak 
i polskich, w sposób selektywny .

Niniejszy artykuł nie pretenduje do rangi pracy odkrywczej, gdyż nie jest 
opracowany na podstawie dotąd nieznanych materiałów, lecz opiera się na po-
wszechnie dostępnych tekstach źródłowych. Jego celem jest przybliżenie trzech 
synodów: w Rimini, Seleucji i w Paryżu. Wydaje się, że one właśnie najbardziej 
ukazują ekstremalne postawy biskupów w kwestiach teologicznych w połowie 
IV wieku . 

1. SYNOD W RIMINI

Synod w Rimini w Italii rozpoczął się w jesieni 359 roku. Można go uznać 
za swego rodzaju kontynuację synodów w Ancyrze oraz w Sirmium, na których 
główną rolę odgrywał Bazyli z Ancyry, starający się wciągnąć cesarza w wal-
kę z anomejczykami2. Był to czas wielkiego zamieszania na Zachodzie. Nieco 
wcześniej papież Liberiusz broniący wiary nicejskiej został wypędzony na wy-

2 J. Gliściński, Polityka kościelna św. Hilarego z Poitiers, Warszawa 1990, s . 81: „Bazyli z An-
cyry, stojący na czele homeuzjan, świadom był tego, że bez aprobaty cesarza Konstancjusza jego 
walka za anomejczykami nie przyniesie pożądanych owoców. Dlatego postanowił [...] udać się na 
jego dwór do Sirmium” . 
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gnanie do Tracji (356), a jego miejcie zajął Feliks jako antypapież. W 358 roku 
Liberiusz, ulegając cesarzowi, podpisał trzecią formułę z Sirmium3; jest pewne, 
że potępił Atanazego4, po czym wrócił do Rzymu, ludność zaś usunęła Feliksa. 
Liberiusz rozpoczął na nowo urzędowanie, utrzymywał łączność z biskupami 
greckimi, głównie homojuzjanami, jednakże nie odzyskał szacunku w Kościele, 
gdyż wszyscy wiedzieli o jego upadku. Trzecią formułę z Sirmium (358) podpi-
sał także Hozjusz, biskup Kordoby, powszechnie szanowany jako obrońca wiary 
nicejskiej .

Okoliczności zwołania synodu do Rimini są niejasne. Według arian cesarz 
Konstantyn przed śmiercią polecił swemu synowi Konstancjuszowi, aby zwo-
łał synod w celu uporządkowania spraw kościelnych. Sozomen wszakże podaje 
inną przyczynę: „Absolutnie nikt nie pozwalał sobie na głoszenie poglądu, że 
Syn jest niepodobny do Ojca, póki nie wystąpił z tym twierdzeniem Aecjusz; 
tego właśnie nie mógł znieść cesarz i chcąc obalić tego rodzaju naukę, wydał 
polecenie, aby w jednym i tym samym czasie zebrali się biskupi w Ariminum 
i w Seleucji. Tak więc prawdziwą przyczyną tego synodu był nie rozkaz Kon-
stantyna, lecz dochodzenie w sprawie Aecjusza”5. Synod jednak zebrał się na 
polecenie Konstancjusza. Opinię, że to on właśnie zwołał ten synod, podziela 
także Sokrates: 

„Cesarz [...] powziął myśl zwołania soboru powszechnego [...]. W Ari-
minum w Italii polecił zgromadzić się tym, którzy byli na miejscu, biskupom 
zaś na Wschodzie rozesłał listy wzywające ich do stawienia się w Nikomedii 
Bizantyjskiej”6. Potem zmieniono miejsce i synod greckich biskupów się od-
był w Seleucji. Miał to być nie zwykły synod lokalny jak setki innych, lecz 
synod generalny (o„koumenik¾n sÚnodon), czyli sobór powszechny dla całe-

3 J. Gliściński przypuszcza, że mogła to być formuła pierwsza z 351 lub formuła trzecia 358 
roku (zob . Współistotny Ojcu, Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1992, s. 86). Według Her-
miasza Sozomena „papież Liberiusz podpisał w 358 roku formułę przyjętą na trzecim synodzie 
w Sirmium, która pomija określenie współistotności” (Historia Kościoła, IV, 15, tłum. S. Kazikow-
ski, Warszawa: PAX 1980, s. 236. Także A. Ziółkowski, autor komentarza do Historii Sokratesa 
Scholastyka, uważa, że „w 358 Liberiusz podpisał trzecią, nieheretycką formułę Sirmium (358), 
za co Konstancjusz pozwolił mu wrócić do Rzymu” (Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, War-
szawa: PAX 1986, s. 223, przypis 181). Ta formuła jednakże stanowiła odejście od credo z Nicei. 

4 Liberiusz napisał do biskupów Wschodu: „Ja Atanazego nie broniłem [...]. Kiedy się prze-
konałem, żeście go słusznie potępili, przyznałem rację waszym wyrokom [...]. Przeto po odłącze-
niu od jedności z nami wszystkimi Atanazego, od którego postanowiłem nie przyjmować listów, 
oświadczam, że utrzymuję pokój z wami i z wszystkimi biskupami wschodnimi” (Hilary z Poitiers, 
Fragmenta historica, 6, 5-6, w: J. Gliściński, Współistotny Ojcu, s. 85. Trzecią formułę z Sirmium 
podpisało wielu innych biskupów wschodnich i zachodnich. 

5 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, III, 19, tłum. S. Kazikowski, Warszawa: PAX 1980, 
s . 198 . 

6 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, tłum. S. Kazikowski, Warszawa: PAX 1986, 
s . 227-228 . 
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go Kościoła. Po raz pierwszy na taki pomysł wpadł cesarz Konstantyn, zwołu-
jąc biskupów do Nicei, prawda, że miało to związek z 20-letnią rocznicą jego 
panowania7, faktycznie jednak przybyli głównie biskupi greccy, a Zachód był 
reprezentowany przez delegatów; również papież Sylwester przysłał dwóch 
przedstawicieli. Teraz Konstancjusz postanowił powrócić do tej idei, z tym, że 
biorąc pod uwagę odległość ze Wschodu (z Syrii, Palestyny, Egiptu) do Italii, 
od razu postanowił odbyć narady w dwóch miejscach. Nikomedia znajdowała 
się w rejonie Konstantynopola, Seleucja zaś na wschodnich terenach dzisiejszej 
Turcji. Takie rozwiązanie było zapewne lepsze z przyczyn językowych, bowiem 
wykształceni ludzie na Wschodzie mieli podstawową znajomość łaciny, a wy-
kształceni ludzie na Wschodzie mieli podstawową znajomość greckiego, ale nie 
było zbyt wielu, którzy by zupełnie dobrze władali oboma językami. 

O Aecjuszu, o którym wspomniał Sozomen, wiadomo, że był on najpierw 
poganinem i „jako lekarz mieszkający w Antiochii Syryjskiej gorliwie uczęsz-
czał do kościołów i prowadził rozmowy na temat Pisma Świętego”8. Potem się 
nawrócił na chrześcijaństwo, jednakże „miał on te same poglądy co Ariusz i tę 
samą głosił naukę [...], co innego miał na myśli, a co innego wyznawał słowami 
[...]. Nie mógł sobie wyobrazić, w jaki sposób zrodzenie Syna może nie mieć 
początku i w jaki sposób istota zrodzona jest tak samo wieczna jak i istota, która 
ją zrodziła”9. Został on wszakże diakonem i podobno pragnął być biskupem; 
niewykluczone, że dlatego właśnie stał się chrześcijaninem. 

1. 1. SESJA PIERWSZA

Od razu na początku doszło do konfliktu. Posiadamy na ten temat cenne 
informacje od historyków. Według Sokratesa, gdy biskupi zebrali się w Rimini, 
wówczas Ursacjusz, Walens, Herminiusz, Auksencjusz, Demofil i Gajusz, któ-
rzy od początku propagowali doktrynę Ariusza, wystąpili z propozycją, by unie-
ważnić poprzednie wyznania wiary, a mieli głównie na myśli to z Nicei (325), 
i przyjąć inne. „Przemawiając w tym duchu, doprowadzili do tego, że odczy-
tano kartkę papirusu, którą mieli pod ręką. Był to wykład, który naszkicowali 
w Sirmium i tam sprytnie go sobie schowali na przyszłość, a teraz w Ariminum 

7 H . Pietras, Sobór Nicejski (325), Kraków: WAM 2013, s. 137: „Konstantyn zaprosił bisku-
pów do Nicei na uroczystości otwarcia jubileuszowego roku dwudziestolecia swego panowania. 
Przy tej podniosłej okazji zamierzał ogłosić uroczyście pojednanie zwaśnionych stron, kalendarz 
paschalny oraz podstawową formułę wiary chrześcijańskiej”. Objął rządy w 306 roku, a zatem 
w 325 rozpoczynał się jubileusz (vincennalia) . 

8 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, III, 15, s . 187 . 
9 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 23, s . 223-225 . 
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wydobyli na światło dzienne”10.Wcześniej pozyskali dla tego wyznania konsula 
rzymskiego. To wydarzenie opisuje także Atanazy:

„Biskupi zostali podzieleni: jedni udali się do Seleucji, zwanej Skalistą, dru-
dzy zaś zeszli się w Rimini. Było tam ponad czterystu biskupów. Tam przyby-
li: Germinios, Auksencjusz, Walens, Ursacjusz, Demofil i Gajos. Podczas gdy 
wszyscy biskupi dyskutowali zagadnienia wzięte z Boskich pism, tamci pokaza-
li zwój i odczytawszy w nim imię konsula, uznali, że znaczy ono więcej niż cały 
synod”11. Chodzi o zwój z Sirmium (359), czyli o czwartą formułę. Przytoczmy 
jego fragment: 

„Wierzymy w jednego jedynego i prawdziwego Boga, Ojca wszechmogą-
cego, Stwórcę i sprawcę wszystkich rzeczy. I w jednego jednorodzonego Syna 
Bożego, który przed wszystkimi wiekami, przed wszelkim początkiem, przed 
pojawieniem się czasu i przed wszelką istotą, którą możemy poznać, został 
niecierpiętliwie zrodzony z Boga. Przez niego zostały ukształtowane wieki 
i wszystko, co się stało. On jest [...] podobny do Ojca, który Go zrodził, jak 
mówią Pisma”12 . 

Na pierwszy rzut oka ta formuła nie wydaje się heretycka, jednakże zawiera 
ona ukryte akcenty ariańskie. Autorzy podkreślają z naciskiem, że wierzą w jed-
nego, jedynego i prawdziwego Boga, Ojca wszechmogącego. Skoro jest nim 
tylko Ojciec, to znaczy, że Syn nie jest Bogiem prawdziwym. Twierdzą, że zo-
stał On zrodzony przed wszystkimi wiekami, przed wszelkim początkiem, przed 
pojawieniem się czasu. Wiadomo, że arianie nauczali, że Syn został zrodzony 
przed czasem, ale z tego nie wynika, że jest wieczny, bo według nich najpierw 
istniał sam Bóg, potem zrodził Syna, a potem stworzony został czas i inne byty. 
Autorzy tego wyznania głoszą, że Syn został zrodzony przed wszelką istotą, któ-
rą możemy poznać, ale z tego nie wynika, że jest zrodzony także przed jakimiś 
istotami niebieskimi, których nie znamy . 

Do zasadniczego wyznania dołączone było wyjaśnienie ze względu na to-
czące się wówczas debaty: „Nazwę istota (tÁj oÙs…aj) wprowadzili ojcowie 
dla uproszczenia. Niezrozumiała przez lud (laîn), przynosi zgorszenie, gdyż 
tekst Pisma jej nie zawiera. Postanowiliśmy ją przeto usunąć i absolutnie nie 
dopuścić na przyszłość do żadnej wzmianki o istocie (oÙs…aj ™pˆ qeoà) w od-
niesieniu do Boga, ponieważ Pismo Święte nigdzie nie wspomina o istocie Ojca 
i Syna (perˆ patrÕj kaˆ uƒoà oÙs…aj). Twierdzimy, że Syn jest podobny do 

10 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, s . 230 . 
11 Atanazy Wielki, O synodach w Rimini i w Seleucji (De synodis), 8, tłum. P. M. Szewczyk, 

Źródła myśli teologicznej, 60, Kraków: WAM 2011, s . 60 . 
12 Acta Synodalia, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków: WAM 2006, t. I, s. 226. Formuła zacho-

wała się u Atanazego w De synodis, 8, 4-7, zob. wyd. cyt., s. 60. Podaje ją także Sokrates, Historia 
Kościoła, II, 37, s . 230-231 . 
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Ojca pod każdym względem (Ðmoion tÕn uƒÕn tù patrˆ kat¦ p£nta), jak 
mówią i uczą Pisma święte”13 . 

Tak oto biskupi z Sirmium nie wspominają nawet o słowie „współistotny” 
(ÐmooÚsioj), a zabraniają mówić o istocie (oÙs…a). Relację Syna do Ojca wy-
rażają terminem podobny (Ðmoioj), dodając wprawdzie, że jest podobny we 
wszystkim (kat¦ p£nta). Tak więc powyższe wyznanie ma charakter ariański, 
z tym, że nie radykalny, lecz umiarkowany, istniało bowiem ugrupowanie tak 
zwanych anomejów (anomejczyków), którzy posuwali się do twierdzenia, że 
Syn jest niepodobny do Ojca. Sozomen dodaje, że „wnioskodawcy stwierdzali, 
że nawet sam cesarz pochwalił tę formułę, a zatem synod powinien bezwzględ-
nie ją przyjąć”14 . 

Uczestnicy synodu w Rimini oburzyli się na wymienionych biskupów, bo-
wiem „po odczytaniu tych słów szybko odkryty został podstęp tych, którzy je 
pisali. Gdy bowiem biskupi wysunęli propozycję, ażeby ariańską herezję wy-
łączyć ze wspólnoty razem z innymi herezjami, i wszyscy na to przystawali, 
Ursacjusz, Walens i ich zwolennicy odmówili”15 . Pomimo to pozostali biskupi 
odrzucili tę formułę, potępili wymienionych biskupów, a sami opowiedzieli się 
za nauką soboru w Nicei. W opublikowanej Definicji wiary czytamy:

„Nie odstąpimy od wiary, którą przez proroków od Boga Ojca przez Chry-
stusa naszego Pana za sprawą Ducha Świętego przyjęliśmy w Ewangeliach we 
wszystkich listach apostolskich, tak jak ciągle trwa ustanowiona przez tradycję 
ojców według sukcesji Apostołów aż do Soboru Nicejskiego zwołanego przeciw 
herezji, która w tym czasie powstała”16. Potępiono tam najbardziej radykalnych 
arian: „Gdy w Rimini zebrał się synod biskupów i zajęto się sprawą wyznania 
wiary oraz decydowano, co należy robić, biskup Grecianus z Cagli powiedział: 
Na ile wypadało, najdrożsi bracia, katolicki synod miał cierpliwość i Kościół 
wielokrotnie okazał się miłosierny względem Ursacjusza, Walensa, Herminiu-
sza i Gajusa. Oni to, tylekroć zmieniając swe wyznanie wiary, wprowadzili 
zamęt we wszystkich Kościołach i teraz usiłują wszczepić heretyckiego ducha 
duszom chrześcijańskim. Obalić chcą traktat ogłoszony w Nicei [tractatum ha-
bitum apud Nicaeam]. Przynieśli nam ponadto spisane przez siebie wyznanie 
wiary, której nie wolno nam było przyjąć [...]. Wszyscy biskupi powiedzieli: 
Uznano, aby wyżej opisani heretycy zostali potępieni, aby Kościół mógł po-
zostać w wiecznym pokoju i przy niezachwianej wierze, która jest naprawdę 
katolicka”17 . 

L. Ayres przypuszcza, że biskupi w Rimini na tyle byli zdecydowanymi 
zwolennikami formuły nicejskiej, na ile nie chcieli przyjąć innej, w tym tej z Sir-

13 Acta Synodalia, t . I, s . 226; Atanazy, De synodis, 8, 4-7, zob. wyd. i tłum. cyt., s. 60. 
14 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 18, s . 245 . 
15 Atanazy, O synodach, 9, s . 60-61 . 
16 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, 7, 3, tłum. A. Caba, w: Acta Synodalia, t . I, s . 226 . 
17 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, 7, 4, w: Acta Synodalia, t . I, s . 227 . 
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mium, bowiem obawiali się subordynacjanizmu; credo nicejskie wydawało im 
się bardziej pewne pod względem doktrynalnym18 . 

Uczestnicy synodu ogłosili trzynaście anatematyzmów przeciw arianom19 
oraz wysłali list do cesarza Konstancjusza, w którym pisali między innymi: 
„Uznaliśmy za rzecz niegodną zniekształcanie w czymkolwiek ustaleń świętych 
ojców i tych, którzy zasiedli na soborze nicejskim razem z przesławnej pamięci 
Konstantynem, ojcem waszej miłości [patre pietatis tuae]”20 . Atanazy z uzna-
niem pisał o postawie uczestników tego synodu: „Któż nie pochwaliłby bogo-
bojności biskupów zgromadzonych na synodzie w Rimini? Znieśli oni wielki 
trud drogi i niebezpieczeństwa na morzu, aby pokonać myślących po ariańsku, 
zachować nienaruszone definicje ojców i podjąć postanowienie poprawne zgod-
nie z kanonami”21. Tedoret z Cyru napisał, że biskupi w Rimini „orzekli, że są 
synami i dziedzicami Ojców z Nicei”22. Jest rzeczą znamienną, że nie wspo-
mnieli o papieżu Liberiuszu, którego chwiejności na pewno nie akceptowali. 

1. 2. CZAS OCZEKIWANIA I ARIAŃSKICH ZABIEGÓW

Po zakończeniu obrad biskupi pozostali w Rimini, a ich delegaci w licznie 
20 biskupów udali się do cesarza na Wschód, ale on ich nie przyjął z powodu 
wojny z Persami, przekazali tylko mu dokumenty synodu i list, jaki napisali . 
Jednakże „Ursacjusz i Walens wraz ze swymi uprzedzili ich przyjście i zawcza-
su złożyli skargę na synod, pokazawszy formułę wiary, jaką ze sobą przywieźli. 
A cesarz, z góry nastawiony wobec nauki ariańskiej, zapałał gniewem przeciw 
synodowi, Walensa zaś i Ursacjusza obsypał licznymi dostojeństwami. Dlate-
go poselstwo wysłane z synodu marnowało wiele czasu, nie otrzymując żadnej 
odpowiedzi. Po dłuższym dopiero oczekiwaniu odpisał synodowi za pośredni-
ctwem obecnych biskupów”23 .

Takiego obrotu spraw można się było spodziewać, gdyż Konstancjusz zde-
cydowanie popierał arian, biskupi zaś Ursacjusz i Walens zapewne byli kryp-
topoganami, a tylko formalnie przyjęli religię chrześcijańską i przez cały czas 

18 L . Ayres, Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology, Ox-
ford: Oxford University Press 2006, s. 160: “We should be careful of assuming that this preference 
reveals a detailed understanding of Nicaea; it probably reflects a growing suspicion that those who 
were pushing the Dated creed understood its somewhat vague terminology in subordinationist sens-
es they found unacceptable” . 

19 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, 7, tłum. A. Caba, w: Acta Synodalia, t . I, s . 228-229 . 
20 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, 8, 1, tłum. A. Caba, w: Acta Synodalia, t. I, s. 229. 
21 Atanazy, O synodach w Rimini i Seleucji, 13, s . 65 . 
22 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, II, 18, 3, tłum. P. Vanivet, SCh 501, s. 417, tłum. 

własne.
23 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, s . 237 . 
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prowadzili agitację na rzecz doktryny ariańskiej. Cesarzowi zależało, aby bisku-
pi w Rimini przeszli na arianizm, gdyż był to synod generalny, na którym oni 
reprezentowali cały łaciński Zachód. Cesarz zaś, który rzeczywiście był zajęty 
walką z Persami w Mezopotamii, nie miał czasu na rozprawy teologiczne, na-
pisał do biskupów z Rimini: „Nie mogliśmy dotychczas [przyjąć] wybranych 
przez wasze oświecone grono dwudziestu biskupów [...]. Poleciłem, by biskupi 
w Adrianopolis wyczekiwali mego powrotu, abyśmy po uporządkowaniu spraw 
państwowych mogli udzielić im posłuchania i przemyśleć to, co mają nam do 
powiedzenia”24 . 

Nie stanowiło to najlepszego rozwiązania dla biskupów łacińskich, bo nie 
tylko wiedzieli oni, że już ponieśli porażkę na skutek interwencji Ursacjusza 
i Walensa, ale jeszcze musieli bezczynnie czekać na powrót cesarza z wojny. Po-
dobno część biskupów, znużona wyczekiwaniem, wyjechała z Rimini do swych 
miast, jak pisze Sokrates; inni pozostali na miejscu stosownie do życzenia cesa-
rza. Ale biskupi ariańscy nie ustawali w działaniu:

„Ursacjusz oraz jego zwolennicy wycofali się z Italii i udawszy się na 
Wschód, przybyli do trackiego miasta Nike. Zabawiwszy w nim krótko, orga-
nizują tam na własną rękę sesję synodalną i przełożywszy na język grecki od-
czytaną w Ariminum formułę wyznania wiary, jak to zostało odnotowane nieco 
wyżej, a następnie poddawszy jej treść do wiadomości publicznej, uznali ją za 
obowiązującą; oznajmili, że jest to formuła wyznania wiary ogłoszona przez 
sobór powszechny i ułożona w Nike. Podobieństwem nazwy pragnęli zwieść co 
prostszych, by ci sądzili, że jest to formuła wiary przyjęta w Nicei w Bitynii”25 . 

Również współczesny teolog L. Ayres przychyla się do poglądu, że powo-
dem, dla którego biskupów skierowano z Adrianopoli do Nike, mogło być po-
dobieństwo nazwy26. Sozomen zaznacza, że biskupi obradujący w Nike „znany 
dokument przełożyli z języka łacińskiego i w greckim tłumaczeniu wysłali do 
biskupów na Wschodzie”27, chcieli przy tym sprawić wrażenie, że został on już 
przyjęty przez biskupów łacińskich. Była to, jak pamiętamy, czwarta formuła 
z Sirmium (359), której dotąd nie znano w języku greckim. Zawierała ona mię-
dzy innymi stwierdzenie, że Syn jest „jedyny z jedynego Ojca, Bóg z Boga, 
według Pisma podobny do Ojca (Ðmoion tù patrˆ), który Go zrodził, a które-
go zrodzenia nie zna nikt, tylko Ojciec”28. Autorzy (tłumacze) pominęli słowo 
współistotny, nie wspomnieli o soborze w Nicei, odrzucili termin ousia, twier-

24 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, s . 237 .  
25 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, s . 239-240 . 
26 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s . 161: “Constantius kept this delegation waiting for some 

weeks in min-summer and eventually had moved them to the town of Nike in Thrace, apparently 
because of its resemblance to Nicaea”. 

27 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 19, s . 254 . 
28 Formuła wiary z Nike zapisana przez Teodora z Cyru (HE, II, 21), tłum. A. Baron, w: Acta 

Synodalia, t. I, s. 235; zob. SCh 501, s. 431-433. 
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dząc, że „termin ousia wprowadzili Ojcowie dla uproszczenia. Niezrozumiany, 
przyniósł ludowi zgorszenie; ponieważ nie zawiera go tekst Pisma, postanowili-
śmy go usunąć i nie dopuścić w przyszłości do żadnej wzmianki o ousii [...]. Nie 
należy w odniesieniu do osoby (™pˆ prosèpou) Ojca, Syna i Ducha Świętego 
używać nazwy jedna hipostaza (m…an ØpÒstasin). Nazywamy Syna podobnym 
do Ojca, jak mówią i uczą Pisma”29 .  

Jak widać, nie było to dosłowne tłumaczenie wyznania z Sirmium, bowiem 
ta wersja „nazwała Syna podobnym do Ojca zgodnie z Pismem Świętym, po-
mijając wyrażenie pod każdym względem oraz zabraniała głoszenia doktryny 
na temat jednej hipostazy Ojca, Syna i Ducha Świętego”30. Tak więc wyznanie 
wiary przygotowane w Nike było bardziej ariańskie niż to, które zostało odczy-
tane poprzednio w Rimini31 . Teodoret dzieli biskupów na tym synodzie na trzy 
grupy: „Jedni podpisali ten tekst ze strachu, inni dlatego, że zostali oszukani, ci 
zaś, którzy nie podpisali, zostali wypędzeni na krańce ziemi”32 . Inni historycy 
nie mówią o biskupach wypędzonych po tym synodzie. 

Dokonawszy swego dzieła, „autorzy formuły, Walens i Ursacjusz, wraz ze 
swymi zwolennikami, a także jej niefortunni sygnatariusze udali się w drogę po-
wrotną do Ariminum, aby oczekujących tam niecierpliwie biskupów nakłonić do 
pójścia w ich ślady”33. W tym czasie odbywał się synod w Seleucji Izauryskiej, 
który zaaprobował ariańską koncepcję w nauce o relacji Syna do Ojca. 

2. SYNOD W SELEUCJI

Inni biskupi zebrali się w Seleucji (28 IX 359) w liczbie 160. Według So-
zomena „z biskupami przybył i Leonas, wysoki urzędnik na cesarskim dworze. 
Brał on udział w obradach synodu na rozkaz cesarza i w jego obecności miano 
ustalić formułę wyznania wiary”34. Niektórzy wahali się z przybyciem. Sokrates 
pisze: „Nieobecni byli biskupi: Macedoniusz z Konstantynopola, Bazyli z An-
cyry i niektórzy inni obawiający się oskarżeń”35. To jest znak, że Bazyli poczuł 

29 Formuła wiary z Nike zapisana przez Teodora z Cyru (HE, II, 21), w: Acta Synodalia, t . I, 
s . 236 . 

30 J. Gliściński, Współistotny Ojcu, s . 97 . 
31 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s . 161: “After much pressure the delegates of the majority 

at Ariminum accepted the Dated creed excepting only the phrase ‘in all things’ used to qualify the 
Son’s likeness to the Father” . 

32 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, II, 21, 7, SCh 501, s. 433. 
33 J. Gliściński, Współistotny Ojcu, s . 98 . 
34 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 21, s . 258 . 
35 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 39, s . 246 . 
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się zagrożony. Biskupi podzielili się na dwie grupy: jednej przewodził Jerzy 
z Laodycei, a drugiej Akacjusz; po jego stronie stanęło 30 biskupów. Doszło do 
sporu: „Ojcowie spod znaku Akacjusza jawnie odrzucili nicejską formułę wy-
znania wiary i dawali do zrozumienia, że trzeba ułożyć inne credo . Duchowni 
zaś należący do drugiego ugrupowania, stanowiący liczebną większość, skłonni 
byli przyjąć wszystkie inne orzeczenia Soboru w Nicei, a tylko sformułowanie 
o współistotności krytykowali i odrzucali”36 . 

Zwolennicy Jerzego jak widać stali na stanowisku homojuzjańskim: „Na-
stępnego dnia zgromadzili się w seleucjańskim kościele i przy zamkniętych 
drzwiach odczytawszy antiocheńską formułę wiary, nadali jej moc obowiązują-
cą, składając pod nią swe podpisy”37. Była to formuła antiocheńska z 341 roku38 . 
Po jej podpisaniu przybył Bazyli z Ancyry. Akacjusz poddał krytyce ugrupowa-
nie, które podpisało tę formułę, bowiem posiadał własny wykład wiary, z którym 
zdążył zapoznać urzędników cesarskich obecnych na synodzie. Leonas odczytał 
zebranym wyznanie Akacjusza. Zawierało ono między innymi takie stwierdze-
nia: „Ponieważ sformułowanie mówiące o współistotności (ÐmooÚsion) oraz 
o współpodobieństwie (ÐmoioÚsion) niepokoiło wielu w minionej epoce i nie-
pokoi do dziś, a podobno ostatnio niektórzy wprowadzają innowację, mówiąc 
o braku podobieństwa Syna z Ojcem, dlatego usuwamy sformułowanie mówiące 
o współistotności i o współpodobieństwie jako obce i niespotykane w Piśmie 
Świętym, sformułowanie zaś o braku podobieństwa (¢nÒmoion) między Synem 
Bożym a Bogiem Ojcem wyklinamy”39 . 

Była to w zasadzie czwarta formuła z Sirmium z pominięciem zwrotu „zro-
dzonego przez Ojca przed wszystkimi wiekami” . Epifaniusz, przytoczywszy 
to wyznanie, dodał: „Czytelnicy zauważą, że credo opublikowane w Sirmium 
w obecności jego wysokości cesarza zgadza się z tym wyznaniem”40. Następ-
nie dodał: „O ludzie przy zdrowych zmysłach, którzy przeczytaliście to credo, 
a także inne, bądźcie świadomi, że wysiłki obu stron są kłamliwe i nie mają 
nic z prawowierności i nie mają nic wspólnego z Boskim wyznaniem wiary”41 . 
Uczestnicy synodu najpierw zaprotestowali, a potem poddali tę formułę dysku-
sji. Według Sozomena, biskupi podzieleni na dwa obozy nie doszli do zgody. 

36 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 39, s . 247 . 
37 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 39, s . 248 . 
38 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 39, s. 47, przypis 250: „Homojuzjańska więk-

szość broniła wyznania antiocheńskiego z 341 roku, mogącego rzeczywiście sprawiać wrażenie 
formuły nicejskiej z pominięciem homoousion” . 

39 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 40, s . 249-250 . 
40 The Panarion of Epiphanius of Salamis, II, 73, Anacephalaeosis IV, section VI, 25, 10, tłum. 

F. Williams, New York 1994, s. 459. Przytoczywszy to credo, Epifaniusz podaje imiona 43 bisku-
pów, którzy je podpisali . 

41 Tamże, II, 73, Anacephalaeosis IV, section VI, 27, 1, s . 461 . 
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Biskupi w ugrupowaniu Jerzego z Laodycei, czyli zwolennicy formuły z Antio-
chii, ogłosili depozycję wielu biskupów i „taki miał koniec synod w Seleucji”42 . 

Sokrates wszakże nieco inaczej przedstawia przebieg tego synodu. Według 
niego poddano dyskusji wyznanie Akacjusza: „Gdy zwolennicy nauki Akacju-
sza orzekli w odczytanej formule wyznania wiary, że Syn podobny jest do Ojca 
(Ómoioj), zaczęli pytać jedni drugich, w czymże to Syn podobny jest do Ojca? 
Wówczas Akacjusz wraz ze swoimi odrzekli, że podobny jest tylko w zakresie 
woli, ale co do istoty nie jest bynajmniej podobny Syn do Ojca . Wszyscy pozo-
stali jednak wypowiadali się w tym sensie, że Syn jest podobny do Ojca również 
pod względem istoty”43 . 

Widzimy, że jest to znaczny krok w stronę arian; Akacjusz nie dopuszczał 
myśli, by Syn był współistotny Ojcu (ÐmooÚsioj), nie akceptował poglądu, że 
Syn jest współpodobny (ÐmoioÚsioj) ani podobny co do istoty (Ómoioj kat‘ 
oÙs…an), ani podobny we wszystkim (Ðmoioj kat¦ p£nta), lecz głosił w spo-
sób bardzo ogólny, że Syn jest podobny do Ojca ostatecznie tylko w zakresie 
woli (Ðmoion kat¦ t¾n boÚlhsin mÒnon). Było to cofnięcie się nawet w sto-
sunku do czwartej formuły z Sirmium (359), która zawierała stwierdzenie: po-
dobny do Ojca pod każdym względem (kat¦ p£nta). Możliwe, że Akacjusz 
ograniczył się do sformułowania ogólnego „podobny” (Ðmoioj) z tego względu, 
że termin istota (oÚs…a) został odrzucony na wspomnianym wyżej czwartym 
synodzie w Sirmium. Gdyby posłużył się zwrotem „podobny we wszystkim”, 
to ten zwrot zawierałby pośrednio także istotę (ousia) . Tymczasem Akacjusz 
nie wierzył, aby Syn był podobny do Ojca we wszystkim, w tym pod względem 
istoty, a dopuszczał myśl, że pomiędzy Ojcem a Synem mogło być jakieś ogólne 
podobieństwo, nie zaś równość ani podobieństwo doskonałe. Ugrupowanie Aka-
cjusza określa się jako stronnictwo homejczyków, w odróżnieniu od homouzjan, 
homojuzjan i anomejczyków .

Podpisali to wyznanie uczestnicy grupy Akacjusza, czyli około 30 biskupów, 
ale inni – czyli większość – potępili je. Atanazy napisał o biskupach w Seleucji: 
„Bronili herezji, aż się sami między sobą podzielili. Akacjusz i jego stronni-
cy, ludzie, na których ciążyło oskarżenie, stanowili zaledwie garstkę, natomiast 
większość stanowili pozostali. Stronnicy Akacjusza, powodowani zuchwałoś-
cią głupoty, ostatecznie zanegowali zapisy dokonane w Nicei i odrzucili synod. 
Pozostali zaś (a tych była większość) przyjęli wszystkie zapisy synodu, a tylko 
wykręcali się od wyrażenia współistotny, które jako niejasne było podejrzane. 
Gdy zgromadzenie trwało już dłuższy czas i oskarżenia stawały się gwałtow-
ne, a oskarżani, usprawiedliwiając się, jeszcze bardziej wchodzili w bezbożność 
i bluźnili Panu, wtedy większość uniosła się gniewem i złożyła z urzędu Aka-

42 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 22, s . 265 . 
43 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 40, s . 252 . 
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cjusza, Patrofilosa, Eudoksjusza i Grzegorza”44. „Wykręcanie się” od terminu 
współistotny jest zjawiskiem typowym dla synodów IV wieku45. Nawet Atanazy, 
największy obrońca credo z Nicei, przed rokiem 350 rzadko posługiwał się tym 
terminem46. Dopiero potem zrozumiał, że jest on najodpowiedniejszy do zacho-
wania wiary nicejskiej47 . 

Oba ugrupowania znajdowały się na stanowiskach heterodoksyjnych: więk-
szość stanowili homojuzjanie; ci zaś, którym przewodził Akacjusz, byli bardziej 
radykalni, uważali bowiem, że Syn jest tylko podobny do Ojca, przy czym nie 
bardzo wiedzieli, pod jakim względem. O ile wiadomo, w synodzie w Seleucji 
oraz w Konstantynopolu brał także udział Hilary z Poitiers będący na wygnaniu 
na Wschodzie48. Według Sozomena, po zakończeniu obrad w Seleucji „stronnicy 
Akacjusza w pośpiechu udali się na dwór cesarski; wszyscy inni natomiast roz-
jechali się, wracając każdy do swej siedziby”49. Według Sokratesa, zwolennicy 
Akacjusza uprzedzili innych do Konstantynopola i „oskarżyli ich przed cesa-
rzem, informując, że nie chcą przyjąć ogłoszonej przez nich formuły wyznania 
wiary”50. Chodziło o formułę z Antiochii, którą podpisali zwolennicy Jerzego 
z Laodycei . 

Wiemy, że w Konstantynopolu (360) ugrupowanie Akacjusza odniosło zde-
cydowane zwycięstwo, bowiem ogłoszono tam ariańskie wyznanie wiary: „Sy-
nod, o którym mowa, opublikował formułę wiary z Ariminum [Nike], aczkol-
wiek dokonał w niej istotnej zmiany. Polegała ona na tym, że w odróżnieniu 
od swojej poprzedniczki zabraniała ona używać terminu hypostasis względem 
Ojca, Syna i Ducha Świętego, podczas gdy tamta zakazywała głoszenia doktry-
ny na temat jednej hipostazy trzech Osób Boskich, co sugerowało, jakkolwiek 
implicite, że akceptuje ona trzy oddzielne hipostazy w łonie Trójcy Świętej”51 .

44 Atanazy, O synodach, 12, s . 64; por . Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 40, s . 253 . 
45 W . G . Rusch, The Trinitarian Controversy, Philadelphia 1980, s. 21: “A number of councils 

were held to move away from the Nicene Creed by producing moderate formulas, critical of Arian-
ism but omitting the phrase homoousios” . 

46 Th . G . Weinandy, Athanasius. A Theological Introduction, Aldershot: Ashgate Publishing 
2007, s . 73: “It is often noted that prior to 350, in his three discourses against the Arians, Athanasius 
only once employs the term homoousios” . 

47 Th . G . Weinandy, Athanasius, s . 73-74: „It was the later assertions against the use of ho-
moousios that compelled Athanasius to defend it and so properly interpret it [...]. Athanasius became 
aware within the ensuing debate that the homoousion was absolutely essential for sustaining the 
Nicene declaration”. 

48 M . Weedman, Hilary and the Homoiouisians: Unisng New Categories to Map the Trinitari-
an Controversy, “Church History” 76, 3 (2007), 503: “From Sulpicius Severus we know that Hilary 
attended the Council of Seleucia in 359 [...]. Following Seleucia, Hilary went to Constantinople”. 
Zob. Suplicjusz Sewer, Kronika II, 42, 95 . 

49 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 23, s . 266 . 
50 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, s . 254 . 
51 J. Gliściński, Polityka kościelna św. Hilarego z Poitiers, s . 101 . 
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3. OSTATNIA SESJA W RIMINI

Atanazy, przytoczywszy formułę z Seleucji, pisze, że proariańscy biskupi 
„po napisaniu w ten sposób w Izaurii zgromadzili się w Konstantynopolu, ponie-
waż zmienili zdanie zgodnie ze swoim zwyczajem i zmienili te sformułowania 
przez dodanie kilku słówek, żeby nie mówić o hipostazie w odniesieniu do Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Posłali to zgromadzonym w Rimini i tych, którzy byli 
w tamtych stronach, zmuszali do podpisania, ci zaś, którzy się sprzeciwiali, zo-
stali za ich sprawą wygnani przez Konstancjusza”52 . 

Atanazy mówiąc o Izaurii, miał na myśli synod w Seleucji, gdyż Izauria to 
kraina, w której znajduje się to miasto. Wiadomo, że biskupi po ułożeniu formu-
ły w Seleucji udali się do Konstantynopola. Odbyło się tam kilka sesji; wiemy 
szczególnie o trzech. W Konstantynopolu zaakceptowano wyznanie, które było 
odczytane na pierwszej sesji synodu w Ariminum (czwarta formuła z Sirmium), 
które odrzuciła większość biskupów pronicejskich, a które zostało przetłuma-
czone na język grecki w Nike na zgromadzeniu pod kierunkiem Ursacjusza 
i Walensa. W Konstantynopolu dodano kilka słówek: „Zawiera ona dodatkową 
klauzulę, że nie wolno mówić ani o istocie, ani o hipostazie, kiedy jest mowa 
o Bogu”53 . 

Z informacji podanej przez Atanazego wynika, że zaakceptowaną (zaraz na 
początku synodu) w Konstantynopolu formułę wysłano do Rimini „do tych, któ-
rzy zmuszali do jej podpisania”. Z relacji Hilarego widać, że stało się odwrot-
nie: delegacja z Rimini udała się do Konstantynopola po podpisaniu ariańskiej 
formuły. 

Ursacjusz i Walens, gdyż oni zachęcali do biskupów w Rimini do podpisania 
tejże formuły, posiadali to samo wyznanie w kilku wersjach: to, które kiedyś 
odczytali w Rimini; to, które na podstawie tamtego sporządzili sami w Nike; 
to, które podpisano w Seleucji. Ponadto mieli za sobą autorytet cesarza, mogli 
zatem energicznie przystąpić do akcji, aby przekonać biskupów w Rimini co 
do owego wyznania. Ich perswazje odniosły skutek: „Szeregi nicejczyków za-
częły się stopniowo zmniejszać. Walens i jego ludzie, widząc, że zwycięstwo 
ich jest już bliskie, zaproponowali, aby wszyscy obecni złożyli podpis pod for-
mułą zaproponowaną w Nike, teraz zaś zredagowaną na nowo w formie nie-
co krótszej”54. Możliwe, że skrócili ją trochę w stosunku do czwartej formuły 
z Sirmium, a także w odniesieniu do tej, którą przyjęto w Seleucji. Ta właśnie 
formuła „została podpisana przez wszystkich biskupów tkwiących w Ariminum 
od ponad pół roku [...]. Mało wyćwiczeni w subtelnościach teologicznych, bi-

52 Atanazy, O Synodach w Rimini i Seleucji, 30, s . 84 . 
53 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 41, s . 257 . 
54 J. Gliściński, Współistotny Ojcu, s . 98 . 
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skupi zachodni zaakceptowali ten tekst, w ich pojęciu zupełnie zadowalający, 
a faktycznie zdecydowanie ariański”55 . 

Tak oto biskupi, pomimo że byli zmęczeni długim pobytem w Rimini, dość 
długo się opierali, ale wreszcie ulegli56. Według L. Ayres’a, wpłynęły na to głów-
nie dwa czynniki: zagrożono im depozycją, a przy tym wmawiano, że opór nie 
ma sensu, bowiem to właśnie credo już podpisali biskupi wschodni57, co stano-
wiło prawdę przynajmniej w części, bowiem nie wszyscy biskupi je podpisali. 
Mylące mogło być to, że Ursacjusz i Walens ostentacyjnie odcinali się od ariani-
zmu58, pomimo że faktycznie byli arianami. 

Zauważa się, że fragment dotyczący ousia jest prawie taki sam w wyznaniu 
z Sirmium, z Nike, z Seleucji i z Rimini. Biskupi na poszczególnych synodach 
działali pod presją cesarza Konstancjusza. Wykonawcami jego woli byli głów-
nie Ursacjusz i Walens . 

Według deklaracji synodu w Paryżu, zachowanej u Hilarego, „bisku-
pi z Rimini wrócili do Konstantynopola” (de Arimino Constantinopolim 
reverterunt)59. Zdaniem J. Hefele, po ostatniej sesji w Rimini Ursacjusz i Wa-
lens przybyli do Konstantynopola jako zwycięzcy; tu spotkali biskupów z Se-
leucji, którzy obradowali od pewnego czasu i niektóre kwestie konsultowa-
li z cesarzem60. Działo się to zapewne w grudniu roku 359. Jednakże synod 
w Konstantynopolu w sensie ścisłym rozpoczął się później, czyli na początku 
360 roku61. Na tym synodzie deponowano kilku biskupów, w tym Bazylego 

55 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 37, s . 239, przypis 219 . 
56 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s. 161: “The delegates returned (from Nike) west and 

much time they spent convincing the majority to change their minds. After a few weeks the opposi-
tion to this creed was small” . 

57 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s. 161: “We know that Constantius made it clear he was 
willing to exile those who resisted, and it seems also that the bishops were told the eastern council 
had already agreed to this new creed” . 

58 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s. 161: “During this second session of the council, Valens 
publicly professed a series of anti-Arian anathemas, in particular insisting that he did not think the 
Son to be a creature” . 

59 Wiara katolicka przedstawiona w Paryżu przez biskupów galijskich a przeznaczona dla bi-
skupów wschodnich, w: Acta Synodalia, t . I, s . 246 . Zob. Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, 11, 
CSEL 65, 43-46; PL 10, 710-713; SCh 241, 92-99. 

60 J . Hefele, Histoire des conciles, Paris 1906, t. I/2, s. 954-955: “La seconde ambassade du concile 
de Rimini arriva à Constantinople; elle se composa d’Ursace, de Valens et de leurs collègues. Comme ils 
‘étaient, de leur arrivée, liés avec les acaciens, les sémi-ariens, Silvain, Sophrone, etc, leur adressèrent une 
lettre, dans laquelle ils leur parlaient de tout ce qui s’était passé [...]. L’arrivée du concile de Rimini réjouit 
les ariens présents à la cour. Ils approuvèrent et louèrent ce qui s’était passé à Rimini” .

61 J . Hefele, Histoire des conciles, t. I/2, s. 956: “Après cette victoire, les acaciens prolongèrent 
leur séjour à Constantinople; ils convoquèrent dans cette ville un nouveau concile au début de 360 
et y appelèrent les évêques de Bithynie” .
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z Ancyry, z tym, że kara spotkała go nie za poglądy teologiczne, lecz za wy-
kroczenia natury moralnej62 . 

A. Ziółkowski pisze, że „Konstancjusz stanął ostatecznie po stronie Akacju-
sza dopiero na wieść o sukcesie Walena i Ursacjusza w Ariminum [Rimini]”63 . 
Na pewno pomiędzy ostatnią sesją w Rimini a obradami w Konstantynopolu 
i synodem w Konstantynopolu istnieje zbieżność w czasie, gdyż wszystko doko-
nało się na przełomie 359 i 360 roku. 

Chwiejność biskupów z Rimini napiętnował Atanazy w jednym ze swych 
listów; znajduje się on u Teodoreta z Cyru. Czytamy tam: 

„Po takim wykładzie któż przyjmie tych, którzy się przedstawiają jako 
zwolennicy Rimini albo jakiegoś innego synodu zamiast tego, który się odbył 
w Nicei. Kto nie potraktuje pogardliwie tych, którzy odrzucają naukę Ojców 
i przeciwstawiają jej innowacje wprowadzone w Rimini w atmosferze kontesta-
cji i przemocy? Któż zechce dołączyć do ludzi, którzy nie potwierdzają swych 
własnych decyzji? Ci, którzy co najmniej na kilkunastu synodach się zgroma-
dzili (jak to powiedzieliśmy wyżej) i na każdym zredagowali inną formułę wia-
ry, potem wszystkie przekreślili jedną po drugiej [...]. Nie nakłaniajmy ucha ku 
tym, którzy deklarują się jako zwolennicy Rimini albo jakiegoś innego synodu, 
zamiast tego, który się odbył w Nicei, ponieważ ci, którzy się przedstawiają jako 
zwolennicy Rimini, sprawiają wrażenie, że nie wiedzą, co się tam wydarzyło, bo 
gdyby wiedzieli, to by zachowywali milczenie”64 . 

To bardzo ostry zarzut pod adresem biskupów z Rimini, którzy najpierw 
złożyli wspaniałe świadectwo wierze, opublikowali formułę pronicejską oraz 
napisali list do cesarza, a potem wszystkiemu zaprzeczyli, zarówno ze strachu, 
jak i z powodu ignorancji. I zdaje się, że właśnie brak wystarczającej wiedzy był 
główną przyczyną upadku65. Prawda, że na poszczególnych synodach kompo-
nowano za każdym razem inne wyznanie wiary, skutkiem czego nie było wia-
domo, którego należałoby się trzymać. W takiej sytuacji, zdaniem Atanazego, 
nie należy zważać na owe wyznania lokalne, lecz za autorytatywne trzeba uznać 
to, które ogłoszono w Nicei. Rzeczywiście, na tym polegało najrozsądniejsze 
rozwiązanie. Gdy chodzi o tych, którzy opowiadali się za synodem w Rimini, 
a nie wiedzieli, co się tam wydarzyło, to bardzo możliwe, że byli tacy, którzy 

62 T . D . Barnes, Crimes of Basil of Ancyra, w: Journal of Theological Studies, Oxford 1996, 
t. 47, cz. 2, s. 552: “Basil’s offence was presumably to transit to the civil authorities the synodical 
Lester of a council of bishops over which he presided and which condemned the clergy in question”. 

63 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, II, 41, s . 255, przyp . 270 . 
64 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, II, 23, 1, s . 441 . 
65 L . Ayres, Nicaea and its Legacy, s. 161: “The lack of a clear sense that Nicaea was a unique 

cipher for orthodox theology meant that they were susceptible to the argument that the new proposed 
creed might serve as a cipher for that very same theology [...]. Very soon after the council those who 
originally wanted to hold to Nicaea had been duped: the new creed could be interpreted as represent-
ing the concerns of these western bishops, but that was not the intention of its framers” . 
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znali tylko pierwszą deklarację z Rimini, a ta była pronicejska, natomiast mogli 
nie wiedzieć, że ci sami biskupi potem ją odwołali, podpisując pod wpływem 
Ursacjusza i Walensa formułę ariańską. 

Wracając do cesarza Konstancjusza, należy stwierdzić, że jeśli jego prag-
nieniem było czysto formalne narzucenie wyznania ariańskiego całemu Koś-
ciołowi, to cel ten osiągnął, bowiem biskupi w Konstantynopolu i w Rimini 
(Ariminum) podpisali formułę według jego życzenia. Zdaje się, że i sam ce-
sarz kierował się bardziej względami politycznymi niż religijnymi, zależało 
mu bowiem głównie na unifikacji państwa. Gdy stanął wobec dwóch skrajnych 
koncepcji: anomejskiej (Syn niepodobny do Ojca) oraz nicejskiej (Syn współ-
istotny Ojcu), wybrał tę, która znajdowała się pośrodku, czyli homojuzjańską 
(Syn podobny do Ojca); ona jawiła się jako umiarkowana i kompromisowa66 . 
Jednakże sukces cesarza był mniejszy, niż się wydawało, bowiem biskupi 
wschodni, którzy na ogół nie akceptowali wyznania z Nicei, byli podzieleni 
na różne ugrupowania i nie chcieli – jak napisał Sokrates – wyznawać tej sa-
mej wiary, czyli zgodzić się na jakąś jedną formułę. Dlatego deklaracja, jaką 
podpisali najpierw w Sirmium, a potem w Seleucji i Konstantynopolu, nie 
oznaczała jednomyślności w wierze. Biskupi zachodni, pomimo że podpisali 
formułę ariańską w Rimini, uczynili to pod presją i de facto byli zwolennika-
mi credo z Nicei. Na Wschodzie zaś ci, którzy skłaniali się ku arianizmowi, 
wkrótce stracili poparcie cesarza Konstancjusza, gdyż zmarł on 3 listopada 
361 roku67, a jego następcą został Julian Apostata, który nie popierał żadnego 
ugrupowania chrześcijańskiego. 

4. SYNOD W PARYŻU

Jak wspomnieliśmy wyżej, w tym czasie (356-360) Hilary, biskup Poitiers 
(Pictavium), przebywał na wygnaniu na Wschodzie. Tam, „najprawdopodob-
niej w lecie 358 roku, wszedł w kontakt z homeuzjanami”68; o ile wiadomo, 
zetknął się z Bazylim z Ancyry. Był on nastawiony pojednawczo w stosunku 

66 D. MacCulloch, Christianity, Londyn 2009, s. 216: “Emperor Constantius II, who through 
his military victories reunited the whole Empire, was able in 359, after much negotiations and pre-
vious drafting, to dictate a Homoean formula to two councils representing East and West. This state-
ment [...] was called the Creed of Ariminum [...]. Maybe the Homoean formula of Ariminum would 
have succeeded in uniting the Church if Constantius had not unexpectedly died in 361”. 

67 J . Hefele, Histoire des conciles, t. I/2, s. 960: “Le 3 novembre 361, mourut l’empereur 
Constance; il eut pour successeur Julien l’Apostat qui rappela tous les évêques exilés” . Wtedy Ata-
nazy wrócił do Aleksandrii i urządził synod.

68 J. Gliściński, Polityka kościelna św. Hilarego z Poitiers, s . 81 . 
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do poszczególnych ugrupowań. Starał się zrozumieć zdanie tych, którzy mieli 
nieco inne poglądy niż on lub tylko inaczej je wyrażali. Zdaniem M. Michal-
skiego, „w dziele Hilarego De synodis po raz pierwszy pojawił się pomysł 
dialogu ekumenicznego jako sposobu przezwyciężania schizmy pomiędzy 
Kościołem wschodnim a zachodnim”69. Utrzymywał on kontakt między inny-
mi z Bazylim z Ancyry i w znacznym stopniu podzielał jego poglądy70, czyli 
skłaniał się ku homojuzjanom. Uważał, że termin „podobny we wszystkim” 
(homoios kata panta) znaczy to samo, co „współpodobny” (homoiousios) . To 
zaś pojęcie wyraża to samo, co „współistotny” (homoousios) . Do biskupów 
galijskich pisał: „Nauczając, że Syn jest podobny we wszystkim do Ojca, nie 
głosimy nic innego jak tylko to, że jest równy Ojcu”71. Zdaniem J. Kelly’ego, 
Hilary „dopuszczał celowość terminu homoiousios, mając na uwadze jego 
antysabeliańskie podkreślenie trzech Osób, ponieważ należało go rozumieć 
w sensie doskonałej równości oraz jako implikujący jedność natury”72. Nie 
brał on pod uwagę, że ci, którzy stosowali formułę homoios kata panta, mieli 
na myśli podobieństwo we wszystkim, ale niekoniecznie doskonałe, czyli za-
kładali jakąś różnicę w Bóstwie pomiędzy Ojcem i Synem. Niezależnie zaś od 
intencji głoszących ta formuła dawała możliwość interpretacji w sensie subor-
dynacji, na co wskazywał Atanazy. 

Przypuszcza się, że droga Hilarego ze Wschodu wiodła przez Rzym, gdzie 
spotkał się on z papieżem Liberiuszem, który po powrocie z wygnania po-
dejmował, jak poprzednio, działania w celu utrzymania wiary sformułowa-
nej na soborze w Nicei73. W roku 361 pod przewodnictwem Hilarego odbył 
się synod w Paryżu. Potępiono na nim proariańskie wyznanie wiary z Rimini, 
a pośrednio to, które zostało ogłoszone w Konstantynopolu, i opowiedziano 
się za formułą nicejską. Ogłoszono tam deklarację, adresując ją do biskupów 
wschodnich: 

„Przyjęliśmy wyrażenie współistotny (omousion) na określenie prawdzi-
wego i rzeczywistego zrodzenia jednorodzonego Boga z Boga Ojca, brzy-
dząc się bluźnierstwami Sabeliusza o samej jedności i nie przyjmując, że Syn 

69 M . Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1982, t . II, s . 143 . 
70 M . Weedman, Hilary and the Homoiousians, s. 505: “One of the things Hilary has learned 

from Basil is the importance of avoiding modalism”. M. Weedman, Hilary and the Homoiousians, 
s. 506: “What is more likely is that Hilary has learnt from Basil the main Homoian objection to use 
of ousia, that it leads inevitably to modalism”. M. Weedman, Hilary and the Homoiousians, s . 507: 
“The presence of the phrase ‘similar in nature’ is enough to suggest that Hilary is defending Basil’s 
fundamental categories, especially since, like Basil, Hilary uses the concept of the nativitas that is 
implied by the names Father and Son to explain that language” . 

71 Hilary z Poitiers, O synodach, 109, tłum. M. Michalski, w: Antologia, t . II, s . 157 . 
72 J . Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J . Mrukówna, Warszawa 1988, s . 191 . 
73 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s. 177: “Hilary possibly passed through Rome to discuss 

with Liberius the Pope’s own recent return from exile under very different circumstances, and began 
to act as a standard-bearer for the pro-Nicene cause”. 
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jest jakąś częścią Ojca [...]. Wyznajemy, że (Syn) jest jedną istotą (usia) lub 
substancją (substantia) z Bogiem Ojcem, aby nie uważano Go za stworze-
nie, adopcję ani samą nazwę (ne creatura aut adoptio aut appellatio) . Jest 
z Niego samego jako Syn z Ojca (ex Patre Filus), Bóg z Boga (ex Deo Deus), 
jako moc z mocy, duch z ducha, światłość ze światłości. Chętnie też słyszymy 
o Jego podobieństwie do Ojca (similitudem eius ad Deum Patrem), zwłaszcza 
że jest obrazem Boga niewidzialnego, ale rozumiemy przez nie jedynie podo-
bieństwo godne Ojca, które jest podobieństwem Boga prawdziwego do Boga 
prawdziwego, rozumiane nie jako unia Bóstwa, lecz jedność, ponieważ unia 
jest czymś szczególnym, a jedność, zgodnie z prawdą narodzenia, jest pełnią 
rodzącego”74 . 

Ojcowie łacińscy opowiedzieli się za terminem ÐmooÚsioj, po łacinie 
consubstantialis. Nie mieli pod tym względem wielkich oporów, ponieważ 
termin ten został przyjęty w Nicei, a ponadto w języku łacińskim nie budził 
on skojarzeń modalistycznych. Teologowie współcześni dostrzegają związek 
deklaracji synodu w Paryżu z dziełem Hilarego De Trinitate75 . Ojcowie sy-
nodu, mając na uwadze tych, którzy głosili na Wschodzie, że Syn jest podob-
ny do Ojca we wszystkim, zaakceptowali także ten zwrot, z tym, że dali taką 
interpretację, która wykluczała luźne podobieństwo, a zakładała równość co 
do natury wynikającą z rodzenia. Urodzony nie tylko jest podobny do Tego, 
który Go zrodził, ale posiada tę samą godność i naturę. A oczywiście mi-
sja Urodzonego, czyli Syna, może być różna od misji Niezrodzonego, czyli 
Ojca . 

Synod potwierdził klątwę na heretyków: „Zgodnie z waszym pismem uzna-
jemy za ekskomunikowanych: Auksencjusza, Ursacjusza, Walensa, Gajusa, 
Megazjusza oraz Justyna”76. Poprzednio byli oni obłożeni klątwą na synodzie 
w Sardyce (344), a mimo to zajmowali swe biskupie stanowiska i aktywnie dzia-
łali na rzecz arianizmu. Teodoret przytacza list papieża Damazego, w którym 
wyraża on ubolewanie nad chwiejną postawą biskupów, którzy najpierw dziel-
nie bronili wiary w Rimini, a potem zaakceptowali formułę ariańską. Czytamy 
tam:

„Sprawa tych, którzy w Rimini dali się zmusić do wprowadzenia modyfi-
kacji i innowacji, została wyjaśniona, gdyż przyznali, że dali się zwieść inną 
[fałszywą] argumentacją i nie wiedzieli, że to było sprzeczne z nauką Ojców 
zatwierdzoną w Nicei [...]. Pomimo że wpadli w pułapkę, powrócili do lepszych 
poglądów i zaświadczyli, że nie podzielają poprzednich”77, czyli tych, które pod-

74 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, w: Acta Synodalia, t . I, s . 247 . 
75 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s. 177: “The council [in Paris] issued a statement of faith 

in favour o Nicaea and the term homoousios. The statement is in language that closely reflects that 
used in the initial books of Hilary’s On the Trinity” .

76 Hilary z Poitiers, Fragmenta historica, w: Acta Synodalia, t . I, s . 248 . 
77 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, II, 22, 9, s . 439 . 
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pisali pod naciskiem Ursacjusza i Walensa działających w imieniu cesarza. Ci 
biskupi, o których pisze papież, wyznali swój błąd i otrzymali usprawiedliwienie 
na synodzie w Paryżu78. Wielu z nich wyraziło swe prawdziwe przekonania, 
podpisując deklarację przygotowaną przez ten synod79 . 

Historycy starożytni wydali o Hilarym pozytywne świadectwo. Sokrates 
napisał: „Hilary, mając niepospolity dar słowa, w książkach napisanych po 
łacinie przekazał potomnym naukę o współistotności; przyczyniły się one do 
utrwalenia tej nauki, a z drugiej strony, dotkliwie dały się we znaki doktrynie 
ariańskiej”80. Podobne zdanie znajduje się u Sozomena: „Hilary, biskup Poitiers, 
miasta leżącego w Akwitanii, wcześniej powrócił z wygnania i pouczył miesz-
kańców Italii i Galii, jakie nauki w przedmiocie wiary należy przyjmować, a od 
jakich stronić. Zasłynął on jako mówca wspaniale władający językiem łaciń-
skim i autor wartościowych rozpraw w zwalczaniu nauki Ariusza”81 . Ewagriusz 
Scholastyk, pisząc o soborze w Chalcedonie (451), wymienia Hilarego pomię-
dzy najznakomitszymi teologami, jak: Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli z Cesarei, 
Atanazy z Aleksandrii, Ambroży z Mediolanu82 . Hilary, podobnie jak Atanazy, 
należał do tych teologów, którzy wykazywali, że termin niebiblijny homoousios 
został wprowadzony po to, by wyrazić doktrynę biblijną na temat relacji Syna 
do Ojca83 . 

Tak oto zarysowaliśmy problematykę synodów z Rimini (Ariminum), Seleu-
cji i z Paryża. Są to synody, które obrazują walkę o zachowanie wiary nicejskiej 
w połowie wieku IV. Najbardziej dramatyczny był przebieg synodu w Rimini, 
bowiem najpierw biskupi sprzeciwili się ariańskiemu wyznaniu wiary, potem 
zdecydowanie opowiedzieli się za symbolem nicejskim, a na ostatku – pod pre-
sją cesarza i ariańskich biskupów – podpisali wyznanie ariańskie. Uczestnicy 
synodu w Seleucji podzielili się na dwa ugrupowania: jedno bardziej ariańskie, 
drugie mniej, i ogłosili wyznania wiary różne od nicejskiego. Ariańska opcja 
zwyciężyła na synodzie w Konstantynopolu. Jednakże synod w Paryżu pod-
dał krytyce ariańskie wyznania i opowiedział się za wyznaniem nicejskim. Nie 
oznaczało to, że arianizm został pokonany, bowiem kontrowersje trwały jeszcze 

78 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, II, 22, 9, s. 439, przypis 3: „Les évêques occi-
dentaux qui, en grand nombre, avaient été abusés ou avaient cédé à la contrainte lors du concile de 
Rimini ont ensuite obtenu d’être réconciliés, ainsi qu’en font foi, pour la Gaule, les décisions du 
concile de Paris”. Zob. Concilium Parisiense, 4, CCL 148, s. 34. Usprawiedliwienie otrzymali także 
biskupi Italii, którzy brali udział w synodzie w Rimini. 

79 L . Ayres, Nicaea and its Legacy..., s . 178: „The statement also presents the many who fell at 
Ariminum as having done so through deceit and ignorance of the issues”. 

80 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, III, 10, s . 294 . 
81 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, IV, 13, s . 321 . 
82 Ewagriusz Scholastyk, Historia Kościoła, II, 18, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1990,  

s . 84 i 99 . 
83 G . Emery, La Trinité. Introduction théologique à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, 

Paris 2009, s. 85: „Il a fallu employer un mot non biblique pour dire la foi biblique” . 
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dwadzieścia lat. Zwycięstwo postawy pronicejskiej nastąpiło dopiero na soborze 
w Konstantynopolu w 381 roku . 

The struggle for the faith of Nicaea in the middle of the fourthth century 
 

Summary

The paper explains how both Eastern and Western bishops attempted to preserve 
the doctrine expressed in the Nicene Creed. At the Synod (Council) of Rimini (359) 
the Latin bishops rejected the Arian concept and accepted the Nicene Creed, they 
canonically removed the Arian-minded bishops and wrote a letter to the Emperor 
Constantius. After the Emperor did not approve their attitude, under pressure from 
his envoys, they changed their mind and adopted a pro-Arian profession of faith. 
Pro-Arian tendencies also won at the Synod (Council) of Seleucia (359). The staun-
chly Arian option won at the Synod (Council) of Constantinople (360). However, the 
Synod (Council) convoked in Paris by Hilary of Poitiers (361) decidedly rejected 
the Arian views and approved the Nicene Creed. Consequently, and similarly to the 
Synod of Sardica (343-344), a split according to language zones became evident: the 
Greek bishops were in favour of Arianism, and the Latin ones were in favour of the 
Nicene Creed. It was only at the Council of Constantinople (381) that a definitive sett-
lement was achieved – the Nicene concept was adopted according to which the Son is 
consubstantial with the Father .

Der Kamp für den Erhalt des nizänischen Glaubens in der Mitte des 4 Jh. 
 

Zusammenfassung

Im Artikel werden die Bemühungen der westlichen und östlichen Bischöfe für 
die Bewahrung des im nizänischen Symbol enthaltenen Glaubens gezeigt. Die Syn-
ode von Rimini (359) hatte einen dramatischen Verlauf. Die lateinischen Bischöfe, 
empört durch den Versuch, ihnen das arianische Konzept aufzudrängen, haben für 
das nizänische Glaubensbekenntnis votiert. In den Kanones haben sie die Abberu-
fung von den arianisch eingestellten Bischöfen verkündet und einen Brief an Kaiser 
Konstantin gerichtet. Nachdem der Kaiser ihre Haltung abgelehnt hatte, änderten sie 
unter dem Druck seiner Abgesandten ihre Meinung und akzeptierten ein pro-ariani-
sches Glaubensbekenntnis . Pro-arianische Tendenzen siegten auch auf der Synode 
von Seleukia (359). Die entschieden arianische Option gewann die Oberhand bei der 
Synode von Konstantinopel (360). Inzwischen verwarf die von Hilarius von Poitiers 
berufene Synode von Paris entschieden arianische Ansichten und entschied sich für 
das nizänische Glaubensbekenntnis. Auf diese Weise, ähnlich wie bei der Synode von 
Sardika (343-344), zeigte sich eine Aufteilung entstsprechend dem Sprachbereich: die 
griechischen Bischöfe neigten in Richtung des Arianismus, die lateinischen Bischöfe 
dagegen votierten für das Credo von Nizäa. Für die definitive Entscheidung dieser 
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Frage musste man bis zum Konzil vom Konstantinopel (381) warten, wo die Rück-
kehr zum nizänischen Konzept beschlossen wurde, wonach der Sohn eines Wesens 
mit dem Vater ist . 

Słowa kluczowe: synod w Rimini, synod w Seleucji, synod w Paryżu, ho-
moousios, homoiousios, homoios, Hilary z Poitiers . 

Keywords: Council of Rimini, Council of Seleucia, Council of Paris, homoou-
sios, homoiousios, homoios, Hilary of Poitiers . 

Schlüsselworte: Synode von Rimini, Synode von Seleukia, Synode von Paris, 
homoousios, homoios, Hilarius von Poitiers.
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MISTERIUM PASCHALNE  
W ŻYCIU KOŚCIOŁA I CHRZEŚCIJANINA

Pojęcie „Misterium Paschalne” jest jednym z największych osiągnięć w ru-
chu liturgicznym XX wieku1. Nazwą „Misterium Paschalne” obejmujemy na-
stępujące wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa: śmierć, zmartwychwstanie, 
wniebowstąpienie, a także zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. Misterium 
Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii sakramentalnej w czasie Kościoła 
jest modelem wzrostu duchowego na drodze oczyszczenia (krzyż), oświecenia 
(zmartwychwstanie) i zjednoczenia (Pięćdziesiątnica)2. Chrystus oznacza i urze-
czywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne3 . 
W czasie ziemskiego życia Jezus zapowiadał je w swoim nauczaniu i uprzedzał 
poprzez swoje czyny. Gdy nadchodzi Jego „godzina”, przeżywa jedyne wyda-
rzenie w historii, które nie przemija: umiera, zostaje pogrzebany, zmartwych-
wstaje i zasiada po prawicy Ojca „raz na zawsze” (Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12) . 
Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale ma ono 
charakter wyjątkowy, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne wystę-
pują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. Misterium Paschalne Chrystu-
sa – przeciwnie – nie może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez 
swoją śmierć zniweczył On śmierć, a ponadto przez to, kim jest, co uczynił i co 
wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza 
wszelkie czasy i jest w nich stale obecny . 

Wydarzenie krzyża i zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku życiu4 . 
Życie chrześcijańskie wynika z „już i jeszcze nie”, które charakteryzuje się 
skutkiem zbawienia paschalnego i uroczystym celebrowaniem liturgii, stąd też 
można je określić jako paschalną liturgię uroczyście obchodzoną w życiu czło-
wieka. Chrystus wzywa chrześcijanina do paschalnej drogi życia, wspierając go 

1 J . Ratzinger, Opera Omnia, t . XI, Teologia liturgii, Lublin 2012, s . 48; L . Bouyer, Misterium 
paschalne, Kraków 1973, s . XXX .

2 J . Janicki, Misterium paschalne Chrystusa centralnym wydarzeniem życia Kościoła, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” 49 (1996), s . 236-248 .

3 P . Gy, Le Mysterie Pascal dans le renoveau liturgique, „La Maison Dieu” 67 (1961), s . 23-32 .
4 KKK 1085 .
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na niej w wierze, nadziei i miłości. Tą paschalną drogą w życiu chrześcijanina 
jest Eucharystia. W ten sposób Misterium Paschalne Chrystusa stanowi orędzie 
zbawienia skierowane do całego świata.

1. MISTERIUM PASCHALNE W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Całe życie chrześcijańskie „rozprowadza” niejako tę obecność Chrystusa 
paschalnego poprzez Jego uczniów we wszystkie dziedziny życia; ale swą au-
tentyczność czerpie właśnie z liturgii jako swojego niezastąpionego „źródła”5 . 
Z kolei też życie prawdziwie chrześcijańskie w duchu „nowego przykazania 
miłości” na wzór Chrystusa (por. J 13, 34) przygotowuje i prowadzi do coraz 
owocniejszego udziału w liturgicznym (uchwytnym) uobecnianiu tego jedy-
nego misterium, które stanowi serce, ośrodek, źródło i szczyt wszystkiego, co 
prawdziwie chrześcijańskie6. Kult chrześcijański jest nie tylko źródłem łaski 
i obowiązkiem, ale może przyczyniać się do coraz większego rozwoju życia 
chrześcijańskiego. Przez kult zostaje bowiem wpisane w serce chrześcijanina 
„nowe prawo”, które powinno być dla niego drogowskazem i źródłem zasad 
postępowania. Kult chrześcijański stawia więc wymagania o charakterze mo-
ralnym i przyczynia się do praktykowania cnót ewangelicznych i właściwego 
sposobu życia. 

Uczestnictwo w kulcie chrześcijańskim pociąga za sobą powinność, aby 
w podejmowanych decyzjach, wyborach, postawach i działaniach urzeczywist-
niać to, co stanowiło treść spotkania z Bogiem. Kult chrześcijański posiada za-
tem oddziaływanie wychowawcze. Poprzez normy i zasady moralne, wzorce 
postępowania i postawy wynikające z doktryny kieruje on postępowaniem. Jest 
więc zasadą, źródłem, z którego może pochodzić rozwaga i siła w podejmowa-
niu decyzji tak, by były one podporządkowane Bożym zamysłom. Kult znajdu-
je swe naturalne przedłużenie w rozkwicie życia chrześcijańskiego. Rodzi się 
z niego cały kultyczny styl życia codziennego. Cały ów wielki nurt i proces Bo-
żego działania w historii w sposób uchwytny oraz dostępny przez wiarę stanowi 
jedną rzeczywistość ciągłą, jasny strumień zbawienia zaofiarowanego ludzko-
ści i trwającego aktywnie w dziejach świata. Mamy tu bowiem do czynienia 
z jedną „historią zbawienia”, wyrażającą jeden i jedyny „Boży zamysł zbawczy” 
w sposób pełny. Historia ta stanowi wciąż trwające misterium zbawienia i kultu, 
wydarzenie-fakt, dialog-dramat, zbudowany na kanwie wezwania i odpowiedzi . 

5 W . Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijań-
skiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1991, s. 57

6 W . Hryniewicz, Człowiek istota paschalna, w: Pascha Chrystusa..., s . 39-208 .
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„Szczególna” historia zbawienia odznacza się kilkoma charakterystycznymi ce-
chami, które nadają jej zasadniczą jedność i wewnętrzną spoistość, a zarazem 
podkreślają oryginalność chrześcijaństwa wyłaniającego się z nurtu tejże „spe-
cjalnej” historii7 .

Chociaż we wszystkich tradycjach chrześcijańskich wydarzenie męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stanowi istotę wiary chrześcijańskiej, to 
jednak tradycje te różnorako podchodzą do tego najważniejszego wydarzenia hi-
storyczno-zbawczego. Każde bowiem wyznanie chrześcijańskie kładzie akcent 
na wybrany przez siebie element czy wymiar tego wydarzenia: protestanci pod-
kreślają znaczenie śmierci Chrystusa, chrześcijanie wschodni uwypuklają fakt 
Jego zmartwychwstania8, katolicy wskazują na wzajemny, wewnętrzny związek 
istniejący między śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela9 .

2. PASCHA CHRYSTUSA CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

Przejście (Pascha) Chrystusa ze śmierci do życia jest modelem drogi chrześ-
cijanina. Ten model życia charakteryzuje Apostoł jako nowe życie chrześcijan 
po chrzcie wg 1 Kor 5, 7-11; 6, 9-1110 .

Kościół dziś na nowo odkrywa i powraca do tego, co było istotne w ducho-
wości pierwszych wieków chrześcijaństwa: jego centrum stanowiło misterium 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc Pacha Chrystusa, która otwiera 
drogę do życia z Bogiem w wiecznej agape – na „uczcie Godów Baranka” (Ap 
19, 7). Popatrzmy na jeden dzień życia św. Piotra. Natychmiast po zesłaniu Du-
cha Świętego, z rana około godziny dziewiątej (Dz 2, 15), głosi swoje pierwsze 
kazanie . Jego treść stanowi Misterium Paschalne Chrystusa. Można powiedzieć, 
że cała mowa Piotra koncentruje się wokół zdania: „Jezusa [...] przybiliście rę-
kami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go [...], tego Jezusa 
Bóg uczynił Panem i Mesjaszem” (Dz 2, 22-24. 36). Odpowiedzią na przenik-

7 W . Hryniewicz, Pascha Chrystusa..., s. 226; J. Fijałkowski, Pascha i człowiek w teologii 
księdza W. Hryniewicza, „Łódzkie Studia Teologiczne” 4 (1995), s. 171-176.

8 K . Lijka, Święto Paschy w Kościele prawosławnym. Liturgia i teologia, „Anamnesis”  
53 (2008), nr 2, s . 89-94 .

9 M . Auge, Il Mistero Pasquale, Roma: Edizioni Dehoniane 1973, s . 49-59; P . Massi, Il Mi-
stero Pasquale nucleo del Nuovo Testamento, „Rivista Liturgica” 55 (1968), s. 7-20; W. Hrynie-
wicz, Liturgia a misterium paschalne Chrystusa, w: Wprowadzenie do liturgii, red . F . Blachnicki,  
W. Schenk, R. Zielasko, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1967, s. 79-80.

10 R. Cantalamessa, Pascha naszego zbawienia: tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego 
Kościoła, tłum. M. Brzezinka, Kraków: „M” 1998, s. 94, 105-109; R. Cantalamessa, Pascha – przej-
ście do tego, co nie przemija, tłum. K. Stopa, Kraków: Salwator 2005, s. 27-30.
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niętego Paschą i głoszącego Paschę w mocy Ducha Świętego św. Piotra było 
nawrócenie i chrzest około trzech tysięcy słuchaczy. Rozpoczęli oni nowe życie 
w Chrystusie.

Centrum ewangelizacji jest Chrystus ze swoim krzyżem, śmiercią i zmar-
twychwstaniem. Chrystus, a nie grzech: „Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie 
się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem” (Ps 34, 6). Chrześcijanie żyją 
na co dzień Paschalnym Misterium, kiedy dążą do tego, co doskonalsze, i kiedy 
nowość życia wyrażają w pełnieniu dobrych uczynków11. Pascha nie może być 
obecna tylko w momencie jej sprawowania, ale powinna trwać w całym naszym 
byciu i postępowaniu. Życie chrześcijańskie wynika z „już i jeszcze nie”, które 
charakteryzuje się skutkiem zbawienia paschalnego i uroczystym celebrowa-
niem liturgii; dlatego można je określić jako paschalną liturgię uroczyście ob-
chodzoną w życiu człowieka: „czynicie to na pamiątkę Chrystusa, który odszedł, 
pozostawiwszy im przykład” (1 P 2, 21).

3. JEZUSOWE WEZWANIE CHRZEŚCIJANINA DO PASCHALNEJ DROGI

Realizacja powołania człowieka, czyli życie chrześcijańskie w całej pełni, 
podobnie jak wypełnienie misji Chrystusa, nacechowane jest wyrzeczeniem 
i ofiarą. W paschalnej antropologii szczególny akcent kładzie się właśnie na 
ofiarniczy aspekt życia człowieka w drodze ku odsłonięciu pełnej prawdy o nim 
„w przyszłości, u kresu dziejów”12 .

W najstarszej z Ewangelii, św. Marka, czytamy takie słowa Jezusa: „Potem 
przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im”: „potem” to 
znaczy po fakcie ogłoszenia, że droga Jezusa będzie wiodła przez krzyż i będzie 
On musiał „wiele cierpieć”; przeżyje odrzucenie, ale po trzech dniach zmar-
twychwstanie (Mk 8, 31). Mamy równie piękny tekst u św. Łukasza, który mówi 
o świadomości Jezusa, że „musi być w drodze” i „trzeciego dnia będzie u kresu” 
(por. Łk 13, 32-23): żadna siła, żaden człowiek – w tym wypadku Herod, naj-
bardziej podstępny i nazwany przez Jezusa „lisem” – nie jest w stanie zatrzymać 
Go na tej drodze, która zakończy się ostatecznie zmartwychwstaniem i wywyż-
szeniem .

Jezus będący na drodze paschalnej mówi do wszystkich: „Jeśli kto chce 
pójść za Mną...”. Wejście na drogę paschalną jest możliwe tylko dzięki pełnej 
wolności decyzji przylgnięcia do Pana. Idziemy za Osobą, którą wybieramy 

11 J . Janicki, Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa: ATK 1992,  
s . 37- 89 .

12 W . Hryniewicz, Pascha Chrystusa..., s . 203 .
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z miłości. Jezus, kochając nas, mówi prawdę: dokąd chce nas zaprowadzić i ile 
będzie nas to kosztowało. Najważniejsze dla nas jest wezwanie do „zaparcia się 
siebie” (grec. aparneomai= – wyprzeć się siebie, zanegować siebie). Jak to się 
ma do akceptacji siebie, miłości siebie, do naszych dobrych pragnień? Trzeba 
te słowa dobrze zrozumieć, bo one okazały się też ważne na drodze paschalnej 
Jezusa, którą podjął On dla nas i na której nas zbawił. 

„Zaparcie się siebie” jest skierowane przeciwko „ja”, które przeszkadza mi 
w drodze za Panem oraz w świadczeniu, czyli objawiania Jezusa i Ewangelii 
w świecie. A więc nie chodzi tu o nienawiść do siebie czy jakąś samodestrukcję. 
„Przedmiot samowyrzeczenia nie jest definiowany i nie może być uchwycony 
poza konkretną sytuacją. To, czego mam się wyrzec, pozwala się określić jedynie 
w istniejących, konkretnych okolicznościach. Następuje to przez rozeznanie, co 
we mnie, w moim „tu i teraz”, stoi na przeszkodzie w świadczeniu o Chrystusie 
i Ewangelii”13. W tym wezwaniu zawiera się nauka o pełnej realizacji siebie jako 
człowieka. Jest to równoznaczne ze zwycięstwem nad fałszywym „ja”, nad ego-
izmem. Nosimy w sobie negatywne dziedzictwo grzechu i wiele ran nabytych 
przez życie. Niejako w sposób naturalny szukamy potwierdzenia siebie, swojej 
wielkości. Skoncentrowanie się jednak tylko na sobie, szukanie siebie, prowa-
dzi do samotności, Człowiek realizuje się wtedy, kiedy odkrywa i doświadcza, 
że jest kochany przez Boga, i w wolności wchodzi na drogę rozdawania siebie 
i służenia w ubóstwie. To pierwsze miejsce w Ewangelii św. Marka, gdzie poja-
wia się w ustach Jezusa słowo „krzyż”. Ważne, że „Jego krzyż” występuje wraz 
z „naszym”. Droga paschy to nie samotna droga szaleńca, ale drogą „za” i „z” 
Panem. Jest to droga w samozaparciu przez śmierć do życia. Aby ocalić siebie 
na wieki, powinniśmy „tracić” życie jak Jezus14 . 

Zjednoczenie z Chrystusem i pozostawanie w Nim to w teologii paschal-
nej uczestnictwo w ofierze Zbawiciela. Dlatego zarówno interpretację samego 
życia ludzkiego, jak i jego dopełnienie należy rozważać w kontekście miłości. 
Złączona z cierpieniem i wyrzeczeniem miłość, będąca w rzeczywistości zasadą 
organizowania życia chrześcijańskiego, nabiera pełniejszego sensu wobec fak-
tu zmartwychwstania. Żaden czyn miłości, żadne jej dzieło nigdy nie zaginie. 
„Zmartwychwstanie jest zagwarantowanym przez Boga spełnieniem ludzkiej 
miłości. Ludzka miłość i oddanie drugim nie giną wraz ze śmiercią człowieka, 
lecz jako istotna treść jego osobistych dziejów zmartwychwstają razem z nim do 
pełniejszego istnienia we wspólnocie zbawionych”15 .

13 A . Wilkie, Drogą serca, tłum. A. Juchniewicz, Kraków: WAM 1998, s. 53.
14 S . Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię, tłum. B. Gancarz, Kraków: Bratni Zew 2008, s. 287-289.
15 W. Świerzawski, Dynamiczna „Pamiątka Pana”. Eucharystyczna anamneza Misterium 

Paschalnego i jego egzystencjalna dynamika, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1980,  
s . 20-25 .
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4. MISTERIUM PASCHALNE W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA  
UMOCNIENIEM WYTRWAŁEJ POSTAWY WIARY

Sobór Watykański II wyjaśnia, że Kościół, obchodząc misteria Odku-
pienia, „otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak 
że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się 
z nimi i dostąpili łaski zbawienia”16 . Wiara umożliwia człowiekowi uczest-
nictwo w Paschalnym Misterium Chrystusa i daje udział w zmartwychwstaniu 
Syna Bożego.

Papież Paweł VI wskazywał, że reforma roku liturgicznego i przepisy z niej 
wypływające zmierzają do tego, aby wierni przez wiarę, nadzieję i miłość 
gorliwiej uczestniczyli w całym misterium Chrystusa, rozwiniętym z biegiem 
roku. Gdy Kościół sprawuje w liturgii Paschalne Misterium Chrystusa, czyli 
„gdy odnawiamy Paschę Chrystusa, prosimy najwyższego Boga, aby ci, którzy 
z Chrystusem zostali odrodzeni, wiernie przestrzegali w życiu zobowiązań wy-
pływających z sakramentu, który z wiarą przyjęli”17. Chrześcijanin zatem winien 
wierzyć; wierząc – ufać, a ufając – miłować.

Czas wielkanocny stanowi potwierdzenie naszego wezwania do wiary, która 
na chrzcie świętym zrodziła nas do życia wiecznego. Wiara paschalna stanowi 
fundament życia chrześcijańskiego; miłosierny Bóg umacnia ją w swoim lu-
dzie przez doroczną uroczystość Paschy18. Bóg pomnaża łaskę, której najpierw 
udzielił, gdy miało miejsce włączenie ludzi przez chrzest w Misterium Paschal-
ne Chrystusa; obecnie, poprzez doroczny obchód świąt paschalnych, odnawia 
nasze trwanie w Chrystusie. Chrzest jest tym źródłem, w którym zostaliśmy 
oczyszczeni z grzechu i zrodzeni do nowego życia, a nasze odkupienie dokonało 
się nie dzięki jakiejś rzeczywistości przemijającej, ale „drogocenną Krwią Chry-
stusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P l, 19)19. Święty Piotr dopo-
wiada, zwracając się do wierzących: „Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, 
który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i na-
dzieja są skierowane ku Bogu” (1 P 1, 21).

Wiara otrzymana na chrzcie umożliwia człowiekowi uczestnictwo w Pas-
chalnym Misterium Chrystusa i daje udział w zmartwychwstaniu Syna Boże-
go20. Wiara jest łaską, darem Pana dla „swojej rodziny; wiara ma ustawicznie 
wzrastać w człowieku i pogłębiać się. 

16 KL 102 .
17 Paweł VI, Pismo Apostolskie zatwierdzające ogólne normy roku liturgicznego i nowy ogólny 

kalendarz rzymski, (14 luty 1969) I .
18 A . Roguet, Qu’est ce que Mystere pascale, „La Maison Dieu” 67 (1961), s . 5-22 .
19 W. Nowak (opr.), Misterium paschalne celebrowane w liturgii sakramentów. Wprowadzenia 

teologiczno-pastoralne, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2001, s . 9-18 .
20 J. Fijałkowski, Pascha i człowiek..., s . 175 .
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5. MISTERIUM PASCHALNE W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 
PODSTAWĄ WYTRWAŁEJ MIŁOŚCI

Msza Wieczerzy Pańskiej wspomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan 
Jezus tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, 
ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. 
Dlatego też cała wewnętrzna uwaga wierzących kieruje się ku misteriom upamięt-
nianym zwłaszcza we Mszy Świętej, a mianowicie ku ustanowieniu Eucharystii 
i kapłaństwa oraz ku Pańskiemu przykazaniu bratniej miłości. Chrześcijanin wi-
nien, słuchając wieści o zbawieniu, wierzyć; wierząc – ufać, a ufając – miłować21 .

Temat miłości braterskiej (por. J 13, 34) charakteryzuje klimat właściwy 
tej celebracji (i każdej liturgii Eucharystii), „podczas której [...] Jednorodzony 
Syn [Boży], mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wieku-
istą Ofiarę i Ucztę swojej miłości”. Kościół pragnie zgromadzenie liturgiczne 
„wciągnąć w logikę miłości, która pochodzi od Boga”, i dlatego przewiduje, we 
Mszy Wieczerzy Pańskiej, umywanie nóg wybranym mężczyznom, „oznaczają-
ce postawę służebną i miłość Chrystusa”, który nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć (Mt 20, 28). Chrystus Pan chciał, „aby na wieki trwała pamiątka 
zbawczej ofiary Krzyża, dlatego spożywając z Apostołami Ostatnią Wieczerzę, 
oddał się [...] na doskonałą i miłą [...] ofiarę uwielbienia”22 .

W Eucharystii dokonuje się pascha Kościoła: przejście ze świata grzechu 
i śmierci do rzeczywistości świętości i życia (por. Kol l, 13 n). Cel zbawczego 
działania Bożego, urzeczywistniającego się we Mszy Świętej, stanowi jedność 
wiary i miłości, jaka ma połączyć ludzi zamieszkujących jeden świat. Wszyscy, 
którzy uczestniczą w eucharystycznej Ofierze – Misterium Paschalnym Chry-
stusa, winni przez wiarę i miłość przyczyniać się do wypełnienia przez Kościół 
misji „powszechnego sakramentu zbawienia”23 .

6. EUCHARYSTIA PASCHALNĄ DROGĄ W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

Chrześcijanie żyją na co dzień paschalnym misterium, kiedy nowość ducha 
wyrażają swoim świadectwem życia24. Fundamentem jednakże takiej postawy 

21 Por . DV 1 .
22 P . Sorci, Mistero paschale, w: Nouo Dizionario di liturgia, a cura di Domenico Sartore e 

Acchille M. Triaca, Roma: Editore Paoline 1984, s . 883-903 . 
23 Por. KK 1; 9; 48. Por także: D. Mosso, Per celebrare il Triduo pasquale: la proposta del 

Messale Romano, „Rivista Liturgica” 61 (1974), s. 225; por. S. Sirboni, Dal libro liturgico alta 
celebrazione: tra ideale e prassi un cammino educativo continuamente da ripercorrere, „Rivista 
Liturgica” 77 (1990), s . 46 .

24 W. Nowak, Misterium paschalne..., s . 161-167 .
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musi być przede wszystkim godne uczestnictwo w „świętej Ofierze” euchary-
stycznej i w sakramentach, sakramentaliach, które stanowią dar Boskiego zmiło-
wania, ojcowskiej miłości. Bóg, przez „cudowną wymianę darów” dokonującą 
się w eucharystycznej Ofierze, czyni nas uczestnikami Boskiej natury i prowa-
dzi nas do wiecznej chwały. Lex orandi Kościoła wyrażone w liturgii Kościoła 
odpowiada lex credendi Kościoła: Kościół nie przestaje przeżywać Jego (Chry-
stusa) śmierci na krzyżu i Jego zmartwychwstania. Są one treścią codziennego 
życia Kościoła. Z ustanowienia bowiem samego Chrystusa – swojego Pana – 
Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej źródło życia i świętości, 
znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego25. Koś-
ciół żyje Jego tajemnicą, czerpie z niej bez wytchnienia i stale szuka dróg, aże-
by tę tajemnicę swojego Mistrza i Pana przybliżać ludzkości: ludom, narodom, 
coraz nowym pokoleniom, każdemu człowiekowi26 .

Jan Paweł II w swoim liście apostolskim z okazji dwudziestej piątej rocznicy 
ogłoszenia konstytucji soborowej O liturgii świętej, pisząc o uobecnianiu tajem-
nicy paschalnej, stwierdził: „Ponieważ śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmar-
twychwstanie stanowią treść codziennego życia Kościoła i zapowiedź wiecznej 
Paschy, pierwszym zadaniem Liturgii jest niestrudzone wprowadzanie nas na 
otwartą przez Chrystusa paschalną drogę, na której człowiek godzi się umrzeć, 
aby mieć życie wieczne”27 .

Na tej drodze paschalnej wszyscy ochrzczeni i uczestniczący w Eucharystii 
jednoczą się z Chrystusem i wspólnotą braci mocą Ducha Świętego, który jest 
Duchem prawdziwej miłości. Bóg posila nas sakramentalnymi darami i sprawia, 
że eucharystyczna Ofiara, którą Pan „polecił nam składać na swoją pamiątkę”, 
przyczynia się „do wzrostu naszej miłości”. Sobór Watykański II, wskazując na 
miejsce i znaczenie Mszy Świętej w życiu chrześcijańskim, naucza m.in.: „by... 
sprawowanie Eucharystii było prawdziwe i pełne, musi prowadzić... do różnych 
dzieł miłości i wzajemnej pomocy”28. Papież Jan Paweł II wzywał wszystkich 
w Kościele do czuwania, „aby ten Sakrament Miłości znajdował się w samym 
centrum życia Ludu Bożego, aby poprzez wszelkie objawy czci należnej starano 

25 R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie – tajemnica Wieczerzy Pańskiej, tłum.  
A. Zębik, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2004, s. 27-29.

26 J . Janicki, Eucharystia paschalną drogą chrześcijanina, w: Liturgia Domus Carissima, red . 
A . Durak, Warszawa: ATK 1998, s . 57-58; J . Janicki, Eucharystia – centrum i wypełnieniem miste-
rium paschalnego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 46 (1993), s . 148-156; A . Jankowski, Eucharystia 
jako „nasza Pascha” (1 Kor 5, 7) w teologii biblijnej Nowego Testamentu, „Ruch Biblijny i Litur-
giczny” 28 (1975), s . 96 .

27 SC 6; zob. także: J. Janicki, Misterium paschalne Chrystusa centralnym wydarzenie życia 
Kościoła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 49 (1996), s . 237-247 .

28 DK 6 .
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się przede wszystkim okazywać Chrystusowi «miłość za miłość», aby stawał się 
On prawdziwie «życiem naszych dusz»”29 .

7. PASCHALNE PRZESŁANIE DLA ŚWIATA

Z pewnością nie będzie pełnego celebrowania Paschy, jeśli po wyjściu 
z kościoła wszystko pozostanie zamknięte w osobistym życiu chrześcijanina 
bądź w środowisku wspólnoty kościelnej. Pascha stanowi wydarzenie, które 
przez swoją naturę opromienia swym blaskiem całą historię ludzkości oraz jest 
przeznaczeniem całego wszechświata. Tak tę prawdę wysławia Exsultet, który 
w swoim cudownym orędziu zaprasza do radości nie tylko „mater Ecclesia”, ale 
całą rzeczywistość ziemską i niebiańską. Wszystko staje się odnowione w du-
chu, w ciele, w materii – w tym, co doznało spełnienia podczas tej „błogosła-
wionej nocy”30 .

Chrześcijanin, który prawdziwie uczestniczył w sacramenta paschalia, nie 
może nie czuć się całkowicie nasyconym tym zarzewiem radości w nowej sy-
tuacji, w której odnajduje się poprzez odniesienie do Boga, do współbraci, do 
wszystkich ludzi, także niebędących chrześcijanami, do tego świata, również 
fizycznego, w którym być może pracuje i jest zaangażowany. Ecce facta sunt 
omnia nova .

Z Paschy wyrósł zapał misjonarski Apostołów i dzięki temu wydarzeniu stali 
się oni oficjalnymi świadkami zmartwychwstania. Byli jedynie pierwszymi og-
niwami łańcucha, który w nas trwa i musi postępować dalej, aż do powrotu Pana 
w chwale (do Paruzji). Dzisiaj to samo świadectwo zostało nam powierzone 
w miejscu, które Pan ustalił, w konkretnym momencie historycznym i w świe-
cie, w którym żyjemy. Ale aby dobra nowina Pana Zmartwychwstałego była 
proklamowana, dlatego radujemy się nią, żyjemy nią, musimy czuć potrzebę 
głoszenia jej wszystkim tym, którzy jej nie znają, tym, którzy nie mogą w nią 
uwierzyć, ponieważ jest bardzo piękna. Czas pokaże, iż ta wiara będzie nam 
zawsze towarzyszyć w najbardziej pokornie wykonywanej pracy, w udręce 
i w cierpieniu, w życiu i w śmierci.

Z takiego uczestniczenia w Misterium Paschalnym bierze początek nie tyl-
ko źródło moralności i życia duchowego chrześcijanina, ale także najbardziej 
żarliwe i skuteczne apostolstwo. Nie jest możliwe przyjęcie podobnego daru 
i zachowanie go jedynie dla siebie: to, co dotyczy wszystkich, musi dotrzeć do 

29 RH 20 .
30 K . Lijka, Rewaloryzacja roli paschału w odnowionej liturgii Wigilii Paschalnej, Poznań: 

Wydawnictwo UAM 2007, s . 11 .
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wszystkich i dokonać się przy współpracy każdego chrześcijanina wezwanego 
do wejścia na drogę paschalną.

PODSUMOWANIE

Nasza wiara jest wiarą paschalną. Wiara daje człowiekowi uczestnictwo 
w Paschalnym Misterium Chrystusa i umożliwia udział w zmartwychwstaniu 
Syna Bożego przez wejście na drogę paschalną dzięki wierze, nadziei i miłości. 
Chrześcijanin, przeżywający co roku Paschalne Misterium Pana, winien z na-
dzieją, przez wytrwałą miłość, dążyć do osiągnięcia tego, co z wiarą wspomina 
w liturgii .

W ten oto sposób Misterium Paschalne w życiu Kościoła jawi się jako fun-
dament, podstawa i klucz interpretacji wszelkiego kultu chrześcijańskiego. Ta-
kie jest przesłanie Soboru Watykańskiego II zawarte w nauczaniu Konstytucji 
o liturgii świętej. Liturgia właśnie aktualizuje tę tajemnicę zwłaszcza w sakra-
mencie chrztu, poprzez który dokonuje się w wiernych zanurzenie w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa, a wierni otrzymują Ducha Świętego i przez 
Niego dochodzą do Ojca. Ten sam Duch Święty konsekruje dla nich kapłanów 
w Najwyższym Bogu. Przez Eucharystię, która oznacza zwycięstwo i triumf 
Chrystusa nad śmiercią, wierzący, uczestnicząc w cudownym i radosnym dziele 
łaski, zwiastują śmierć Pana, aż przybędzie31 .

Uczta eucharystyczna stanowi w szczególny sposób pamiątkę Misterium 
Paschalnego32 i jest drogą paschalną chrześcijanina. Z Misterium Paschalnego 
Chrystusa wypływa moc i skuteczność wszystkich sakramentów i sakramenta-
liów. To dzięki nim każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wier-
nych zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z tej tajemnicy33 . Sakramen-
ty mają swe źródło w Misterium Paschalnym. Z boku Chrystusa umierającego 
na krzyżu zrodził się przedziwny sakrament Kościoła34. Wraz z nim powstały 
wszystkie sakramenty, dlatego też czerpią one swą moc z Paschalnego Miste-
rium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a za pośrednictwem sakra-
mentów wszystkie wydarzenia życia człowieka zostają uświęcone przez łaskę. 
Sakramenty zatem nie tylko wypływają z Misterium Paschalnego jak ze źródła, 
ale również je realizują, włączają weń chrześcijan i łączą ich razem w Chry-
stusie. Przez nie bowiem życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, któ-

31 KL 6 .
32 KL 47 .
33 KL 61 .
34 KL 5 .
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rzy łączą się bezpośrednio w sposób rzeczywisty, choć tajemny, z umęczonym 
i zmartwychwstałym Chrystusem35. W tym kontekście można lepiej zrozumieć 
słuszność aksjomatu odnowy liturgii, by „nasze chrześcijaństwo na nowo stało 
się bardziej chrześcijaństwem paschalnym”.

Wydarzenie historyczne, jednorazowe, dokonane na linii czasu, zostaje przez 
wniebowstąpienie wyniesione do wieczności. Chrystus zawsze żyje. To jednora-
zowe wydarzenie – w czasie Kościoła staje się ponadczasowe i wieczne. Jest za-
wsze „dzisiaj”. Misterium Paschalne Chrystusa posiada swoje etapy realizacji aż 
do pełni: pascha stworzenia poprzez drogę wytrwałej wiary, pascha wyzwolenia 
przez udział w paschalnej drodze miłości i nadziei, pascha przejścia ze śmierci do 
życia, pascha wprowadzenia przez Eucharystię w wieczność na ucztę paschalną. 
Z Paschy wyrósł zapał misjonarski Apostołów i od tego zdarzenia paschalnego 
będą oni oficjalnymi świadkami zmartwychwstania. Misterium Paschalne Chry-
stusa jest orędziem skierowanym do całego świata, gdyż „Bóg chce, aby wszyscy 
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4) .

The paschal mystery in the life of the Church and the Christian 
 

Summary

The Paschal Mystery of Christ made present in the sacramental liturgy is a model 
of spiritual growth of Christians on the way of purification, illumination, and unificati-
on. The transition (Passover) of Christ from death to life is a model of a Christian way. 
Christians live in connection with the paschal mystery every day when they strive to 
do what is more perfect and when they express the newness of life in the performance 
of good deeds. The participation in the transition of Christ through death to a new life 
consists in abandoning the way of life of a sinful man and striving for deeds of a man 
renewed in the mystery of Christ’s death and His glorious resurrection. Faith received 
at baptism enables a man to participate in the paschal mystery of Christ and offers 
a participation in the resurrection of the Son of God. The union with Christ and remai-
ning in Him is the participation in the sacrifice of the Savior according to the paschal 
theology. The Passover is an event that brightens with its splendor not only the life of 
the individual Christian, but also the whole history of mankind. The final fulfillment 
in Christ is the purpose of the whole universe.

Das Paschamysterium im Leben des Christen und der Kirche 
 

Zusammenfassung

Das Paschamysterium Christi, vergegenwärtigt in der sakramentalen Liturgie, ist 
ein Modell des geistlichen Wachstums auf dem Weg der Reinigung, Erleuchtung und 

35 KK 7 .
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Vereinigung. Der Durchgang (Pascha) Christi durch den Tod zum Leben ist ein Mo-
dell des christlichen Weges. Christen leben das Paschamysterium im Alltag, wenn sie 
nach dem streben, was mehr vollkommen ist und wenn sie die Neuheit des Lebens 
in guten Werken ausdrücken. Die Teilhabe am Durchgang Christi durch den Tod zum 
neuen Leben besteht im Verlassen der Lebensweise des sündigen Menschen und im 
Streben nach Werken nach dem Maß des im Geheimnis des Todes und Auferstehung 
Christi erneuerten Menschen. Der in der Taufe empfangende Glaube ermöglicht den 
Menschen die Teilhabe am Paschamysterium Christi und lässt ihn an der Auferste-
hung des Sohnes Gottes teilnehmen. Die Vereinigung mit Christus und das Bleiben 
in ihm bedeutet in der paschalen Theologie die Teilhabe am Opfer des Erlösers . Das 
Pascha ist ein Ereignis, das mit seinem Licht das Leben des einzelnen Christen, aber 
auch die ganze Menschheitsgeschichte durchleuchtet. Letztendlich ist die Erfüllung in 
Christus die letztgültige Bestimmung des ganzen Kosmos. 

Słowa kluczowe: misterium paschalne, sakramenty uobecnieniem misterium 
paschalnego, Pascha, życie chrześcijanina, przesłanie dla świata.

Keywords: paschal mystery, sacraments as a representation of the paschal my-
stery, Passover, life of the Christian, message to the world.

Schlüsselworte: Paschamysterium, Sakramente, christliches Leben, Bestim-
mung der Welt, Botschaft für die Welt. 
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ZUR KONTROVERSE ÜBER DIE NORMATIVE DIMENSION  
DER MENSCHLICHEN LEIBLICHKEIT

EINFÜHRUNG

Auf dem ersten Blick kann die Frage nach der normativen Dimension der 
menschlichen Leiblichkeit nur negativ beantwortet werden. In der moraltheolo-
gischen Reflexion scheint schon seit einigen Jahrzehnten die Skepsis gegenüber 
jeglicher Normativität der Leiblichkeit zu überwiegen. Der Verweis auf die Ge-
fahr des naturalistischen Fehlschlusses beendet jede Diskussion diesbezüglich 
beinahe automatisch . 

Einige zeitgenössische Denkströmungen scheinen diese Skepsis zu be-
stätigen und zu verstärken. Die ethische Reflexion der Gegenwart erblickt im 
menschlichen Leib lediglich ein vorsittliches Gut, das für den Inhalt moralischer 
Normen kaum von Bedeutung sein kann. Aber auch naturwissenschaftliche 
Daten, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen, obwohl sie keine unmit-
telbare Quelle für die theologische Reflexion bilden, reduzieren die Bedeutung 
der menschlichen Leiblichkeit. Die evolutionistische Perspektive, die sich vom 
anfänglichen Modell für die Erklärung der Artenentstehung zum wissenschaftli-
chen Paradigma schlechthin und zum Schlüssel für die Totaldeutung der ganzen 
Wirklichkeit entwickelt hat, sieht in der leiblichen Gestalt des menschlichen We-
sens lediglich das Produkt des reinen Zufalls. Von einer normativen Dimension 
der Leiblichkeit kann hier freilich keine Rede sein . Was bleibt, ist lediglich die 
Faktizität des Leibes, die als solche in der normativen Reflexion niemals den 
Bezugspunkt, höchstens den Ausgangspunkt bilden kann1 .

1 Im letzten Jahrzehnt (vor allem um das Darwin-Jahr 2009 herum) blühte das Streitgespräch 
über die Evolutionstheorie zwischen Vertretern der Naturwissenschaft und Theologen wieder auf. 
Auf der einen Seite sind Beiträge erschienen, welche die Bedeutung bisheriger philosophisch-theo-
logischen Reflexion stark reduzieren und ihre Ausrichtung und Korrektur entsprechend der natur-
wissenschaftlichen Daten postulieren. Vgl. H. Küng, Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft 
und Religion, München-Zürich: Piper 32007 . Auf der anderen Seite betonen andere Arbeiten die 
Kompatibilität beider Sichtweisen. Vgl. z.B. U. Lücke, Biotheologie. Zeit – Evolution – Hominisati-
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Die menschliche Leiblichkeit wurde auch ein besonderer Gegenstand der 
Forschung innerhalb der konstruktivistischen und postkonstruktivistischen 
Denkströmungen, unter denen vor allem die Genderstudien eine Beachtung ver-
dienen. In diesem Ansatz wird eine Normativität der Leiblichkeit noch weniger 
wahrscheinlich. Mehr noch, ein solches Postulat wird nicht nur für unberechtigt 
und fehlleitend, sondern fürs Mittel der gesellschaftlichen repressiven Druckaus-
übung gehalten. Das Verständnis der Leiblichkeit wird hier als gesellschaftliches 
Konstrukt entlarvt und somit auch relativiert. Zwischen dem faktisch vorhande-
nen Leib einerseits und der Erfahrung sowie dem Verständnis der Leiblichkeit 
andererseits wird eine unüberwindbare Kluft statuiert. Das Leibliche wird zum 
plastischen Material reduziert, das beliebig geformt und auch bemützt werden 
kann und darf. Die Behauptung der normativen Dimension der Leiblichkeit kann 
in dieser Perspektive nur als eine Form der unberechtigten Machtausübung ge-
sehen werden2 .

Schließen diese Einwände jedes sinnvolle Nachdenken über die Normati-
vität der Leiblichkeit von vorne herein und endgültig aus? Den Ausgangspunkt 
folgender Überlegungen bildet die Verneinung einer solchen These .    

1. DIE GRUNDLEGENDE BEDEUTUNG DER LEIBLICHKEIT  
FÜR DIE MORAL 

Kann man die Leiblichkeit für die Grundlage der Moral halten? Eine solche 
Formulierung scheint auf dem ersten Blick das Spezifische der menschlichen 
freien Handlungen völlig außer Acht zu lassen und ein beinahe naturalistisches 
Konzept der Moral etablieren zu wollen. Unabhängig jedoch davon, ob man 
das Menschenbild monistisch (im Rahmen eines materialistischen oder eines 
idealistischen Konzeptes), dualistisch, bzw. gemäß einer synthetischen Anthro-
pologie3 konzipiert, eines bleibt unstrittig: die menschliche Freiheit ist immer 

on, Paderborn-München-Wien-Zürich: Schöningh 22001; T . Dennebaum, Kein Raum mehr für Gott? 
Wissenschaftlicher Naturalismus und christlicher Schöpfungsglaube, Würzburg: Echter, 2006.

2 Grundlegend für eine solche Sicht ist u.a. das Denken des Poststrukturalisten Michel 
Foucault. Seine Thesen wurden ausgebaut und radikalisiert von mehreren anderen Autoren, unter 
denen Judith Butler zu den bedeutendsten gehört (vgl. vor allem Gender Trouble/Das Unbehagen 
der Geschlechter, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991; Bodies that Matter/Körper von Gewicht, Frank-
furt/Main: Suhrkamp 1997; The Psychic Life of Power. Theories in Subjection / Psyche der Macht. 
Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt/Main: Surkamp, 2001). 

3 Für eine synthetische Anthropologie im engeren Sinne verwendet Christian Illies auch den 
Begriff „Konvergenzanthropologie”. Vgl. Ch. Illies, Philosophische Anthropologie im biologischen 
Zeitalter. Zur Konvergenz von Moral und Natur, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006, S . 44-49
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mit dem leiblichen Leben eines konkreten Menschen untrennbar verbunden. Es 
gibt sie nur als eine inkarnierte Freiheit, sie kommt auch nur im Rahmen der 
leiblichen Aktivität des Menschen zur Geltung. In diesem Sinne lässt sich also 
wohl behaupten, dass die Leiblichkeit die existenzielle Grundlage der Freiheit 
und somit auch der Moral darstellt . 

Dadurch wird die Frage nach der inhaltlichen Beeinflussung moralischer 
Normen durch die Analyse der leiblichen Dimension des Menschen noch nicht 
beantwortet . Dennoch bleibt schon die Tatsache der leiblichen Verankerung der 
Freiheit nicht ohne Einfluss auf die normsuchende Aktivität der Vernunft. Dies 
wird sichtbar vor allem in der Frage, die nach Albert Camus die beinahe wich-
tigste philosophische Frage ist, nämlich die nach der moralischen Beurteilung 
der Selbsttötung4. In der geläufigen Begründung moralischer Zulässigkeit der 
Selbsttötung wird oft die Verfügungsfreiheit des Menschen über das eigene Le-
ben und auch den eigenen Tod angeführt. Wäre diese Begründung jedoch als 
absolut gedacht, würde das bedeuten, dass ein Mensch, der sich frei und bewusst 
entscheidet, sich das Leben zu nehmen, durch diese Tat den schwersten Angriff 
gegen seine Freiheit ausübt. Mit dem eigenen Leben vernichtet er endgültig auch 
seine Freiheit (die gleichzeitig für den beinahe höchsten Wert gehalten wird), 
weil sie außerhalb und ohne seines leiblichen Lebens real nicht existiert. Diese 
Begründung der Zulässigkeit der Selbsttötung verwickelt sich damit in eine fa-
tale Aporie und kann daher schwer als überzeugend akzeptiert werden. Es lässt 
sich nicht leugnen, dass die Tatsache leiblicher Verankerung der Freiheit die 
Antworten auf konkrete moralische Fragen wohl beeinflussen kann5 .

2. DIE BEGRENZUNG DES MORALISCHEN HANDELNS AUFGRUND  
DER LEIBLICHKEIT 

Die Tatsache der gegenseitigen Durchdringung der leiblichen und der seeli-
schen (samt der Moralfähigkeit!) Dimension des Menschen führt noch zu einer 
anderen Feststellung, die für das sittliche Handeln von Bedeutung sein kann. 

4 A. Camus, Der Mythos des Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde, Berlin: Rowolth, 132000 .
5 Immanuel Kant verwendet für die Tötung seiner selbst den Begriff „Selbstentlei-

bung” und verwirft eine solche Handlung als unsittlich: „Das Subjekt der Sittlichkeit in 
seiner eigenen Person zernichten, ist ebensoviel, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz 
nach, so viel an ihm ist, aus der Welt vertilgen, welche doch Zweck an sich selbst ist; 
mithin über sich als bloßes Mittel zu ihm beliebigen Zweck zu disponieren, heißt die 
Menschheit in seiner Person (homo noumenon) abwürdigen, der noch der Mensch (homo 
phaenomenon) zur Erhaltung anvertrauet war“ (Die Metaphysik der Sitten, II VI, 423, 
Stuttgart: Reclam 1990, S . 304) . 
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Das für dieses Handeln notwendige menschliche Erkennen und Wollen aufgrund 
der Leiblichkeit ist sehr begrenzt . Sie kann das moralische Sollen und Können 
stark minimieren, nicht nur im Falle der Krankheit oder Behinderung, sondern 
grundsätzlich. Der Mensch ist die Schöpfung und nicht der Schöpfer und die 
Dimension der Kreatürlichkeit, die sich im Leib am deutlichsten manifestiert, 
verweist auf die starke Kontingenz des menschlichen Verhaltens. Die Begrenzt-
heit der Erkenntnis und die vielfache Beeinflussung des Willens führen dazu, 
das man in der Moraltheologie lediglich von einer praktischen, nicht von einer 
vollkommenen Freiheit des Menschen spricht. Für das verantwortliche Handeln 
muss ein durchschnittliches, für Menschen real zugängliches Niveau der Freiheit 
und der Erkenntnis ausreichen. Gemäß dem klassischen Lehrsatz kann niemand 
über sein Können hinaus verpflichtet werden6 . Dieser Grundsatz kann zwar, wie 
man allgemein annimmt, keine positiven Normen begründen, zweifelsohne ver-
weist er jedoch auf die Kontingenz sittlichen Erkennens und Wollens und somit 
darauf, dass die Leiblichkeit eine reale Grenze für dieses Handelns darstellt.

3. BEEINFLUSST DIE LEIBLICHKEIT  
DEN INHALT MORALISCHER NORMEN?

Während die beiden Thesen von der Leiblichkeit als Grundlage und als 
Grenze sittlichen Handelns kaum bestritten werden, wird die Frage nach der 
Möglichkeit, anhand der leiblichen Dimension des Menschen moralische Ver-
pflichtungen und Normen zu formulieren, sehr kontrovers diskutiert. Diese 
Problematik berührt den alten Streit über das gegenseitige Verhältnis zwischen 
der praktischen Vernunft und den natürlichen Neigungen. Wie schon erwähnt, 
scheint der Verdacht des naturalistischen Fehlschlusses alle Versuche, eine Nor-
mativität der Leiblichkeit anzunehmen, von vorne herein zu disqualifizieren. Sie 
werden schnell als reiner Biologismus bzw. Naturalismus abgetan. Sieht man 
jedoch von Extrempositionen7 ab, verdient diese Frage dennoch eine erneute 
Aufmerksamkeit . 

Selbst wenn man der in der Figur des naturalistischen Fehlschlusses formu-
lierten Behauptung zustimmen würde, dass vom „ist“ zum „soll‟ kein direkter 
Übergang besteht, so darf man trotzdem kritisch fragen, ob wir beim lebendigen 

6 Die lateinische Fassung dieses Lehrsatzes lautet: Ultra posse nemo obligatur bzw . Ad impos-
sibilia nemo tenetur .

7 Zu solchen Positionen würde man einerseits eine Ansicht zählen, nach der die leibliche Di-
mension für die Frage nach dem moralisch Richtigen und Guten völlig bedeutungslos ist und ande-
rerseits die Meinung, die leiblichen Neigungen liefern fertige Normen, die von der Vernunft wie von 
einem Scanner leidglich abgelesen zu werden brauchen .
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menschlichen Leib überhaupt von einer bloßen „Ist-Beschreibung‟ ausgehen 
können. Wird die menschliche Leiblichkeit adäquat beschrieben, wenn wir sie 
gemäß der Kategorie der blanken Materie betrachten? Selbstverständlich, auf 
einer solchen, gut kartesianischen Beschreibung fußt die moderne Transplanta-
tionsmedizin und Chirurgie - und dies mit gutem Grund und guten Ergebnissen! 
Aber gerade in der Medizin wird sichtbar, dass dies lediglich eine Art „Arbeits-
perspektive‟ sein darf, welche die Spezifik des menschlichen Leibes nicht er-
schöpft, und wenn sie verabsolutiert wird, diese Spezifik sogar verfälscht. Es 
scheint, dass die von Karl Rahner geprägte Rede von der menschlichen Leiblich-
keit als „Verleiblichung des Geistes‟8 in der hier behandelnden Frage richtungs-
weisend sein kann und soll . 

Die Behauptung, nicht nur moralische Einzelnormen, sondern auch die 
Grundnormen seien lediglich Artefakte der Vernunft und somit prinzipiell un-
abhängig von der leiblichen Verfasstheit des Menschen, scheint in einer Spielart 
dualistischen Denkens behaftet zu sein. Deswegen verweisen einige Moraltheo-
logen darauf, dass die sich in menschlicher Leiblichkeit manifestierenden Nei-
gungen für die normative Aktivität der Vernunft den Rang eines „Grundrisses‟, 
einer „Rohskizze‟, eines „materialen Vorentwurfs des sittlich Richtigen‟ haben 
können. Anhand der vernunftgeleiteten Analyse der menschlichen Leiblichkeit 
lässt sich eine Art „Dispositionsfeld‟9 skizzieren, im Rahmen dessen die Ver-
nunft die Verhaltensnormen in konkreten Situationen findet und bestimmt. 

Diese vorsichtige Anerkennung der normativen Dimension der Leiblich-
keit geht einigen Moraltheologen jedoch nicht weit genug . Die Betrachtung der 
Leiblichkeit gewissermaßen „von außen‟, also im Rahmen des Nachdenkens 
über die Eigenart des moralischen Handelns, muss noch durch die Betrachtung 
„von innen‟, also im Rahmen der Analyse moralischer Selbsterfahrung ergänzt 
werden . 

Mit guten Gründen wird behauptet, dass die Struktur des Menschen dialo-
gisch ist. Diese ihre Eigenart wird auf verschiedenen Ebenen seiner Existenz 
sichtbar. Schon auf der biologischen Ebene lässt sich eine Art „dialogische 
Struktur‟ beobachten, nämlich in der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen 
den genetischen und den epigenetischen Mechanismen. Während genetische 
Träger über die für eine korrekte Herstellung entsprechender Stoffe notwendi-
gen Grundinformation verfügen, benötigen sie zusätzlich die Schaltinformation, 

8 K . Rahner, Einführung, in: P. Overhage, Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen, 
(Quaestiones disputatae, Bd. 7), Basel-Freiburg-Wien: Herder 21959, S. 18: „[D]er menschliche 
Leib ist ein spezifisch menschlicher Leib, weil und insofern er die Verleiblichung des Geistes ist, der 
von der tierischen Entelechie wesensverschieden ist”.

9 Eberhard Schockenhoff führt diese Begriffe bei der Analyse der Diskussion über die moder-
ne Interpretationen der Naturrechtslehre von Thomas von Aquin an. Vgl. E. Schockenhoff, Natur-
recht und Menschenwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz: Grünewald 1996,  
S . 150ff .
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die von epigenetischen Faktoren geliefert wird10 . Die dialogische Struktur wird 
aber vor allem in geistig-psychischen Leben des Menschen sichtbar. Obwohl 
wir ontologisch vom Beginn seiner biologischen Existenz an mit einem mensch-
lichen Wesen, einer menschlichen Person11 zu tun haben, eine Persönlichkeit 
mit unverkennbaren äußeren Merkmalen wird der Mensch erst nach Jahren des 
Austausches mit und der gegenseitigen Beeinflussung durch seine Umgebung. 
Ohne seine menschliche Umwelt wird er nur schwer, wenn überhaupt, die in 
seiner Natur vorhandenen personalen Fähigkeiten und Eigenschaften entfalten 
können. Das Bild eines Dialoggeschehens lässt sich auch für die hier behan-
delte Problematik verwenden. Die normsuchende Vernunft ist auf die leibliche 
Dimension nicht nur angewiesen, sie befindet sich faktisch schon immer in ei-
nem ununterbrochenen Dialog mit ihr . Und dies sowohl dann, wenn die Vernunft 
im Rahmen einer anthropologischen Reflexion, auch anhand der Daten empiri-
scher Wissenschaften, versucht, die menschliche Natur zu beschreiben und ihre 
Grundbedürfnisse zu formulieren, als auch in jedem Akt ihrer Selbsterfahrung 
als eine inkarnierte Vernunft. Dieser innere „Dialog‟ ist freilich asymmetrisch, 
aber auch wenn der Leib streng genommen das materielle Element der mensch-
lichen Person bildet, ist er nicht stumm. Wenn man, mit Karl Rahner, von einer 
gewissen Durchdringung der menschlichen Seele mit Materialität/Leiblichkeit 
sowie einer Vergeistlichung des menschlichen Leibes12 sprechen kann, so lässt 
sich auch von einer leiblichen Durchdringung der normsuchenden und normfin-
denden Vernunft reden. Fern von der naturalistischen Einengung lässt sich also 
sagen, dass die sich im Leib und durch den Leib manifestierenden Bedürfnisse 
und Empfindungen von Anfang an als „normativ gefärbt‟ erfahren werden. 

Der Mensch kann zwar einen anderen Menschen nur als einen „Körper‟ be-
trachten und behandeln, er wird aber kaum imstande sein, sich selbst nur „kör-
perlich‟ zu erfahren. Jede bewusste Erfahrung der eigenen leiblichen Struktur ist 
immer ein ganzheitliches, leib-seelisches Geschehen und nicht bloß eine Kör-

10 Die Interpretation dieser Grunddaten der Biologie nach dem Schlüssel eines Dialoggesche-
hens verdanke ich M. Beck, Christentum in (post-)moderner, säkular naturwissenschaftlich gepräg-
ter Zeit. Dialogfelder von Glaube und Naturwissenschaft, in: Ordensnachrichten 49 (2010), Heft 4, 
3-22, S . 10f . 

11 Das Person-Sein des menschlichen Embryos und Fötus wird in der gegenwärtigen bioethi-
schen Diskussion sehr kontrovers diskutiert. Hier wird für die Personalität also das Person-Sein 
(ontologische Kategorie) des Menschen vom Anfang an plädiert. Eine Persönlichkeit (psycholo-
gische Kategorie) wird er allerdings erst im Laufe der Entwicklung und dies erst lange nach der 
Geburt .

12 Ders, Einführung, in: P. Overhage, Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen, (Quaes-
tiones disputatae, t . 7), Basel-Freiburg-Wien: Herder 21959, S. 12: „Die Einheit ist so ursprünglich, 
wie das Bestehen der beiden Teile, die gegenseitige «Beeinflussung» ist der Vollzug des Wesens bei-
der «Teile»: sie sind Momente des einen Seienden, das wir Menschen nennen; wir treffen in unserer 
inneren und äußeren Erfahrung immer nur das Ganze an: beseelten Leib und leibhaftigen Geist. Der 
Dualismus ist nicht Dualismus von «Dingen», sondern von Seinsprinzipien” .
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pererfahrung13. Das gilt auch für die sittliche Erfahrung, die niemals nur eine 
spirituelle, innere, sondern immer eine ganzheitliche, die leibliche Dimension 
umfassende Erfahrung ist. Die angeblich bloß „natürlichen‟ Inklinationen, Be-
dürfnisse und Empfindungen werden niemals als rein animalisch bzw. nur biolo-
gisch erfahren, sondern sie werden zum Bestandteil des sittlichen Bewusstseins 
und so auch zum Verweis auf den moralisch richtigen und guten Gebrauch der 
Freiheit . 

Das moralische Sollen wird also vom einzelnen niemals nur auf der Be-
wusstseinsebene erfahren, sondern umfasst auch die Sphäre des Leiblichen: es 
kommt nicht nur in der Form einer äußeren Belehrung, sondern scheint in ihm zu 
sein oder gar aus ihm zu kommen14 . Dies geschieht keineswegs als ein fertiger 
Impuls, eine ausformulierte Norm, die nur ausgeführt zu werden braucht. Es ge-
schieht aber auch nicht ausschließlich auf Grund der normativen Vernunfttätig-
keit. Letztendlich ist es selbstverständlich die Vernunft, welche die natürlichen 
Regungen und Bedürfnisse im Licht der Ziele menschlicher Existenz beurteilen 
muss . Erst nach dem Passieren dieses Filters lassen sich aus der Leiblichkeit 
kommende Impulse ordnen und als moralisch verpflichtend bestimmen.  

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Wenn auch die in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführte Kritik am 
allzu schnellen Schluss von der leiblichen Verfassung des Menschen auf sein 
sittliches Sollen zur Vorsicht ermahnt, scheint ein völliges Außerachtlassen oder 
sogar ein prinzipieller Ausschluss der normativen Dimension menschlicher Lei- 

13 Die beiden Begriffe Körper und Leib sind hier nicht austauschbar. Es ist kein Zufall, dass 
im vorliegenden Beitrag durchgehend vom menschlichen Leib (und nicht vom Körper) und der 
menschlichen Leiblichkeit (und nicht Körperlichkeit) gesprochen wird . Der Begriff Leib verweist 
darauf, dass die lebendige biologisch-materiale Komponente des Mensch mehr ist, als nur ein Zu-
sammenspiel von chemischen Reaktionen, biologischen Prozessen und bioelektrischen Impulsen, 
was der Begriff Körper zu suggerieren scheint. Zum Gebrauch der beiden Begriffe vgl. J. Küchen-
hoff, K . Wiegerling, Leib und Körper. Philosophie und Psychologie im Dialog, Göttingen: Vanden-
hoeck&Ruprecht 2008 .

14 Vgl . M . Rhonheimer, Natural Moral Law: Moral Knowledge and Conscience. The Cogni-
tive Structure of the Natural Law and the Truth of Subjectivity, in: http://www.academiavita.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Am-rhonheimer-la-legge-morale-e-na-
turale-conoscenza-morale-e-conscienza&catid=53%3Aatti-della-viii-assemblea-della-pav-
2002&Itemid=66&lang=en [dostęp: 7 VII 2011 r.]; Ders, Praktische Vernunft und Vernünftigkeit 
der Praxis. Handlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext 
der aristotelischen Ethik, Berlin: Akademie Verlag 1994 . Vgl . die Kritik Schockenhoffs am Konzept 
Rhonheimers in: E . Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, S . 150 . 152-153 .
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blichkeit unbegründet zu sein. Der Leib mit seiner ganzen Dynamik spielt als 
Grundlage und Grenze des sittlichen Handelns eine bedeutende Rolle und muss 
bei der Suche nach dem moralisch Richtigen und Guten mit bedacht werden . 
Was für das im umfassenden Sinne geglückte Leben fördernd und dadurch auch 
moralisch richtig und gut ist, lässt sich ohne Bedenken der sich im Leib und 
durch den Leib manifestierenden Bedürfnisse und Empfindungen kaum formu-
lieren. Wie oft in ethischen Fragen, scheint der Schüssel zur Antwort auf die 
hier behandelnde Frage in der adäquaten Anthropologie zu sein. Die Autonomie 
als inkarnierte und sich im leiblichen Leben manifestierende findet darin nicht 
nur ihre Grundlage und gleichzeitig ihre Grenze, sondern sie erhält auch ihre 
Prägung, eine gewisse Ausrichtung. Der Mensch kann selbstverständlich kraft 
seiner Freiheit diese Prägung nicht beachten oder sogar bestreiten. Ob er jedoch 
neben oder gar gegen diese Prägung tatsächlich „glücken‟ (W. Korff) kann, bleibt  
fraglich. Das konsequente Mitdenken mit dem ganzheitlichen anthropologis-
chen Ansatz könnte im Bereich der Moraltheologie zu einer neuen Würdigung 
der normativen Dimension menschlicher Leiblichkeit führen. 

Kontrowersje wokół normatywnego wymiaru ludzkiego ciała 
 

Streszczenie

Nie ulega wątpliwości, że ciało jest w pewnym sensie podstawą moralności, 
gdyż ludzka wolność może istnieć jedynie jako wolnośc wcielona. Równie trudno 
byłoby kwestionować cielesność jako granicę dla moralności, gdyż cielesne ogranic-
zenia potrafią w znacznym stopniu negatywnie wpłynąć na wypełniasnie moralnych 
zobowiazań. Największa kontrowersja dotyczy tego, czy cielesność może mieć także 
wpływ na treśc norm moralnych. Nawet gdy się zaakceptuje rzekomo nieprzekraczalną 
granicę mi edzy obszarem faktów i obszarem norm, nie można zaprzeczyć, że nig-
dy nie doświadczamy naszej cielesności w taki sam sposób, w jaki doświadczamy 
obiektów materialnych. Doświadczenie wlasnej cielesności odgrywa znaczącą rolę 
w refleksji etycznej. Podczas gdy niektórzy moraliści są w stanie co najwyżej uznać 
znaczenie cielesności jako swego rodzaju surowy szkic (Rohskizze), wstępny project 
(Vorentwurf) tego co dobre i słuszne czy pole dyspozycji (Dispositionsfeld) w ramach 
którego ludzki umysł ustala adekwatne normy, inni idą dalej, twierdząc, że w samym 
doświadczeniu cielesności człowiek doświadcza podstawowe wymagania moralne.

 On controversies concerning the normative dimension of human bodiliness 
 

Summary

A danger of falling into the trap of the naturalistic fallacy seems to unambiguously 
exclude bodiliness from the search for moral norms . But is it really true that there is 
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no role for the body to play when the intellect occupies itself with formulating moral 
norms? Undoubtedly the body constitutes – in a sense – the basis of morality, since 
human freedom can exist only as freedom incarnate. It would be equally difficult to 
deny that the body constitutes boundaries for morality. Bodiliness may significantly 
restrain cognitive abilities of men; but it may also reduce their capabilities to fulfill 
their moral obligations. A major controversy arises over the issue whether the body 
can influence the content of moral norms. Even if one accepts the validity of the 
thesis of an intransgressible boundary between the world of facts and the world of 
values, there is no doubt that man never experiences his body in the same way as he 
does other material objects. An experience of one’s own body matters significantly in 
ethical reflection.

Die Kontroverse um die normative Dimension des menschlichen Leibes 
 

Zusammenfassung 

Es steht außer Zweifel, dass der Leib im gewissen Sinne die Grundlage der Moral 
bildet, da die menschliche Freiheit nur als eine inkarnierte Freiheit existieren kann . 
Ebenfalls wäre es schwierig, die Bedeutung der Leiblichkeit als die Grenze der Moral 
zu leugnen, da körperliche Begrenzungen in erheblichem Maß die Erfüllung der Mo-
ralnormen einschränken können. Die größte Kontroverse bezieht sich jedoch darauf, 
ob die Leiblichkeit einen Einfluss auf den Inhalt der moralischen Normen haben kann. 
Auch wenn man die vermeintliche Grenze zwischen dem Bereich der Fakten und 
dem Bereich der Normen annimmt, lässt sich schwer leugnen, dass die Leiblichkeit 
niemals in einer ähnlichen Weise wie materielle Objekte erfahren wird. Die Erfahrung 
der eigenen Leiblichkeit spielt eine herausragende Rolle in der ethischen Reflexion. 
Während einige Moraltheologen der Leiblichkeit  höchstens den Status einer Roh-
skizze, eines Vorentwurfs dessen, was gut und richtig ist, bzw . eines Dispositions-
feldes zuzuschreiben, auf dem die menschliche Vernunft die moralischen Normen 
bestimmen, gehen andere weiter, indem sie behaupten, dass der Mensch schon in der 
Erfahrung der Leiblichkeit selbst die moralischen Grundforderungen wahrnimmt .   

Słowa kluczowe: cielesność, błąd naturalistyczny, normy moralne, prawo nat-
uralne, wartości.

Keywords: bodiliness, naturalistic fallacy, moral norms, natural law, values. 

Schlüsselworte: Leiblichkeit, naturalistischer Fehlschluss, moralische Nor-
men, Naturrecht, Werte. 
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EUGENIUSZ SAKOWICZ

Maria Małgorzata Bożyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii 
Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, ss. 382. 

Tytuł książki autorstwa Marii Małgorzaty Bożyk, filozofa i pedagoga, stano-
wi zarówno zapowiedź problemu podjętego w dziele, jak też jego streszczenie-
-podsumowanie. Tak skonstruowany tytuł wskazuje na zagadnienie interesujące, 
oryginalne, dotychczas nieeksplorowane, nieprzebadane, w literaturze przedmiotu 
– nieopracowane . 

Praca naukowo-badawcza, a także działalność pedagogiczno-dydaktyczna pro-
wadzona w różnych ośrodkach akademickich zyskują szczególną rangę, kiedy rea-
lizują się w ramach tzw. szkół. Jedną z rozpoznawalnych i uznanych w Polsce szkół 
filozoficznych jest ta, która powstała i rozwijała się w środowisku Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (przed II wojną światową – Uniwersytetu Lubelskie-
go), którego oficjalna nazwa dopełniona została niedawno imieniem Jana Pawła II,  
uczonego przez wiele lat związanego z filozoficznym środowiskiem kościelnej 
uczelni. Nie ma dziś w Polsce filozofów czy też studentów filozofii, którzy nie zna-
liby twórców, a zarazem najwybitniejszych przedstawicieli tej szkoły, m.in. Mie-
czysława Alberta Krąpca, Zofii Józefy Zdybickiej czy ich uczniów: Andrzeja Ma-
ryniarczyka, Piotra Moskala. Autorka recenzowanego dzieła wymienia wszystkich 
zakładających Polską Szkołę Filozofii Klasycznej oraz ją budujących. Dzieła tych 
uczonych na pewno stanowią kanon obowiązkowej literatury filozoficznej, również 
dla tych filozofów, którzy sytuują się w innych nurtach badań niż ten odwołujący 
się do św. Tomasza z Akwinu. 

Maria Małgorzata Bożyk napisała książkę według logicznego, przemyślanego, 
zwartego planu. Dzieło swoje podzieliła na dwie zasadnicze części, które zatytuło-
wała odpowiednio: I. W poszukiwaniu modelu wychowania otwartego na religię; 
II . Antropologiczne podstawy wychowania otwartego na religię. W wyróżnionych 
dwóch sekcjach książki zamieszczono po trzy rozdziały. 

Celem części pierwszej było odkrycie modelu wychowania, w którym religia 
zajmuje ważną, kluczową rolę. To poszukiwanie rozpoczyna Autorka od wskaza-
nia zapotrzebowania na ów model, by następnie zreflektować dwa spory: formację 
humanistyczną oraz rolę religii w wychowaniu. Warto w tym miejscu podkreślić, 
iż filozofia klasyczna koncentruje się na wartościach jako składowych bytu. Nie są 
one wyrazem relacji, lecz tworzą byt. Wychowanie do wartości, postulowane przez 
pedagogikę, koresponduje z podstawowymi tezami filozofii klasycznej. Autorka 
zauważa zmaganie się dzisiejszego człowieka jako jednostki i jako społeczności 
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o to wszystko, co składa się na humanum. Poznawanie prawdy i dobra, ale też 
poznawanie prawdy o dobru, wskazywanie na rozumność wiary (jej racjonalność) 
oraz zwracanie uwagi na finalność życia ludzkiego – jego celowość pozwalają ów 
spór o humanistyczny kształt życia twórczo rozwiązać.  

Systemy filozofii utopijnych czy też przeróżne mitologie, mieniące się filozo-
fiami, próbowały marginalizować religię, a nawet konsekwentnie i metodycznie 
niweczyć ją jako absurdalny wytwór człowieka, produkt jego rzekomej aberracji . 
Autorka bardzo jasno ukazała rolę religii w życiu człowieka tak, jak ją widzi filo-
zofia klasyczna. Opisała jej miejsce i znaczenie w kulturze. Wyjaśniła fakt religii, 
tak jak postrzegają ją filozofowie ze Szkoły Lubelskiej. Przeprowadziła też analizę 
rzeczywistości opisanej słowem „świętość”, która nie jest eskapizmem od życia, 
lecz jego spełnieniem, pełnią. Jest taką, bowiem odwołuje się do Boga będącego 
bytem doskonałym, źródłem wszelkiej pochodzącej od Niego doskonałości.  Pierw-
sza część książki kładzie silne fundamenty pod dalszą analizę. W części tej Autorka 
opisała odkryty przez siebie w pracach filozofów szkoły model wychowania otwar-
tego na religię. Stanowi to o wyjątkowej wartości dzieła. 

W części drugiej dr M. M. Bożyk koncentruje się na antropologii, która kła-
dzie fundamenty wychowania otwartego na religię. Filozofowie nie odwołują się 
do źródeł Objawienia Bożego, nie przeprowadzają analizy w oparciu o święte, na-
tchnione teksty Biblii, które mają moc normatywną dla teologii. Koncentrują się 
natomiast na człowieku – jest on otwarty na Boga (capax Dei). Duchowość i cie-
lesność człowieka wskazują na jego naturę. Pozwalają zrozumieć godność osoby 
ludzkiej, widzianą bardzo wyraźnie w optyce religii. Z kolei poznanie, wolność, 
kultura ducha stanowią o rozwoju ludzkiej religijności. 

W końcu Autorka dochodzi do pedagogii chrześcijańskiej, w której obecny jest 
wymiar wertykalny (człowiek wobec Boga – religia jest relacją osoby ludzkiej do 
Osoby Boga, angażującą jego rozum, wolę i emocje) i horyzontalny (ludzie w od-
niesieniu do siebie). Osoba, zgodnie z postulatami przedstawicieli szkoły, może 
wychowywać te sfery swojej osobowości, coraz bardziej je integrując. Wychowa-
nie otwarte na religię to wychowanie do świętości, które jest ostatecznie formowa-
niem, kształtowaniem dyspozycyjności człowieka do przyjęcia postawy afirmują-
cej innych, czyli do miłości. Ważna jest miłość samego siebie, rozumiana nie jako 
egoistyczne wsobne zapatrzenie się, lecz jako warunek miłości innych. Fundament 
wychowania religijnego stanowi teologalna cnota miłości, sytuująca się – jako naj-
ważniejsza – wśród innych cnót moralnych (stałych dyspozycji do wyboru, czynie-
nia dobra) .

Książka napisana została poprawną, piękną polszczyzną. Całość wywodu jest 
przejrzysta, zrozumiała. Nie ma w dziele zbędnych powtórzeń, tym bardziej – słów 
zbędnych. Autorka prowadziła swój tok myśli konsekwentnie. Panowała nad anali-
zą. Potrafiła po mistrzowsku wydobywać z filozoficznych tekstów przedstawicieli 
szkoły wątki dotyczące wychowania. Praca świadczy o bardzo dobrym filozoficz-
nym, ale też pedagogicznym przygotowaniu Autorki do realizacji dzieła. 

M. M. Bożyk przekazała czytelnikom pracę erudycyjną, bogatą w treść, przy 
oszczędności słów i ich precyzji. Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością 



 RECENZJE I OMÓWIENIA 197

literatury przedmiotu. Części książki: Bibliografia, Skorowidz nazwisk, Skorowidz 
rzeczowy zostały bardzo starannie opracowane. Stanowią one vademecum dla chcą-
cych kontynuować refleksję na ważny dziś niezmiernie temat. Na podkreślenie za-
sługuje wartość merytoryczna książki. Pozycja ta jest dziełem ambitnym. Stanowi 
novum nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu .

O. JACEK SALIJ OP

Piotr Roszak, Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu  
i współczesność, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, ss . 260 .

Stosunkowo rzadko się zdarza, ażeby czyjaś droga naukowa była od samego 
początku tak błyskotliwa, a zarazem tak konsekwentnie wierna wybranej przez 
siebie dziedzinie badań, jak w przypadku ks. Piotra Roszaka. Swoje podstawowe 
studia teologiczne (1997-2003) uwieńczył on uzyskaniem stopnia magistra teologii 
na Wydziale Teologicznym UMK na podstawie rozprawy na temat cnoty nadziei 
w nauce Tomasza z Akwinu .

Dwie następne dysertacje, napisane w języku hiszpańskim i obronione na Uni-
wersytecie Nawarry w Pampelunie: obroniona w r. 2006 rozprawa licencjacka oraz 
w 2009 rozprawa doktorska również były poświęcone myśli Doktora Anielskiego 
(licencjacka: Nazwy Chrystusa w komentarzach św. Tomasza z Akwinu do Nowego 
Testamentu; doktorska: Pojęcie „misterium” w teologii Tomasza z Akwinu) . Roz-
prawa habilitacyjna również dotyczy teologii Akwinaty. Głównym jej celem jest 
roztrząsanie pytania, czy myśl św. Tomasza ma szansę istotnie inspirować kulturę 
współczesną, nie tylko zresztą myślenie teologiczne.

Mam moralną pewność, że Piotr Roszak jest jedynym polskim teologiem 
(a przecież jest to populacja licząca ponad tysiąc osób!), który zgłębianiu myśli To-
masza z Akwinu poświęcił wszystkie cztery swoje dysertacje naukowe, podejmując 
cztery zupełnie różne tematy związane ze sobą jedynie nazwiskiem Akwinaty. Jak 
wiadomo, Doktor Anielski jest jednym z tych geniuszy, których myśli – podobnie 
jak myśli Platona, Arystotelesa czy Augustyna – nigdy nie uda nam się opracować 
do końca i który w każdym kolejnym pokoleniu będzie czekał na badaczy poświę-
cających się całkowicie zgłębianiu jego dorobku. 

Zwracam na to uwagę, bo zwyczajnym nieporozumieniem byłoby zarzucanie 
Autorowi czterech wspomnianych dysertacji monotematyczności. Zresztą myślą 
Akwinaty zajmował się Roszak nie tylko w czterech wymienionych dysertacjach. 
Przykładał on rękę także do tłumaczenia tekstów Doktora Anielskiego. Współtłu-
maczył Tomaszowy Wykład Listu do Kolosan – dzieła, które pod jego zresztą re-
dakcją wyszło po polsku w otoczeniu kilku znakomitych studiów jemu poświęco-
nych (Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Kolosan, Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
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UMK 2012, ss. 413). Jego dziełem jest też przekład komentarza do Psalmu 50, 
opublikowany w książce pt. Św. Tomasz z Akwinu – komentator Psalmów, jaka 
przed trzema laty ukazała się pod redakcją ks. prof. Mirosława Mroza. Toteż wolno 
się spodziewać, że myśl Akwinaty będzie przedmiotem wielu następnych książek 
i artykułów tego znakomitego, a jeszcze stosunkowo młodego uczonego.

Głównym pytaniem, jakie stawia sobie Autor tej rozprawy, jest ocena szans 
wywarcia przez myśl św. Tomasza istotnego wpływu na teologię, a nawet na men-
talność współczesną. Pytanie to stawia sobie ks. Roszak z perspektywy uczonego, 
który przestudiował najważniejszych postmodernistów w duchu pozytywnej cie-
kawości poznawczej i który zachowuje wobec postmodernizmu postawę krytycz-
ną wprawdzie, jednak pełną otwarcia i zrozumienia. Zarazem Autor jest przecież 
autentycznym znawcą i zdecydowanym admiratorem myśli Tomasza z Akwinu. 
Zetknięcie w jednym dziele tych dwóch, tak od siebie różnych kompetencji nadaje 
książce szczególną oryginalność i czyni ją wyjątkowo cenną.

Ale też właśnie z powodu tych swoich zalet książka ks. Roszaka zapewne 
rozczaruje tych badaczy dorobku Akwinaty, którzy chcą badać jego myśl szcze-
gółowo, dokładnie i w kulturowym kontekście, w jakim powstała, z wskazaniem 
zależności od myśli wcześniejszej oraz recepcji przez myśl późniejszą itp. Wydaje 
się, że w tym wymiarze książka Piotra Roszaka raczej niewiele posuwa wiedzę 
o Tomaszu. Ale bo też nie było to ambicją Autora. Przedstawia on przecież myśl 
Akwinaty raczej syntetycznie, niejako z lotu ptaka – i z tej perspektywy proponuje 
wprowadzać ją w nasze współczesne myślenie.

Mojego twierdzenia o syntetycznym spojrzeniu na myśl św. Tomasza nie trzeba 
zresztą rozumieć schematycznie; raz po raz Autor pokazuje na kartach tej książki 
prawdziwe diamenty, których przecież bezmiar znajduje się w dziełach Akwinaty. 
Nie po to zresztą Roszak te skarby ukazuje, żeby czytelnika zaskoczyć albo ła-
two nimi oczarować, ale dlatego, że należy to do integralności przedstawianego 
w książce takiego lub innego szczegółowego wywodu.

I tak na przykład termin affectus, niekiedy bezmyślnie oddawany w tekstach 
Tomaszowach jako uczucie albo – z większą dozą słuszności – jako postawa, Ro-
szak proponuje wiązać z doświadczeniem (s. 21). Dla mnie osobiście prawdziwym 
diamentem było przypomnienie zaproponowanej przez Tomasza definicji pewności 
(s. 23): że jest to determinatio intellectus ad unum (3 Sent., d. 23 q.2 a.2 qc 3c). 
Takich diamentów znajdziemy w tej książce dosłownie dziesiątki. Nie to jednak 
jest podstawową jej wartością.

W czasach postmodernizmu, który głosi równoprawność rozmaitych ideologii, 
Piotr Roszak wykazuje – inspirując się przemyśleniami Tomasza z Akwinu – że 
wiara chrześcijańska przekracza ideologie i wobec tego nieporozumieniem jest sta-
wianie jej wśród ideologii jako rzekomo jedną z nich. Mianowicie nie stanowi ona 
owocu ludzkich poszukiwań światopoglądowych, a tym bardziej nie wymyślił jej 
któryś z jej założycieli. Jest ona konsekwencją objawienia, poprzez które Bóg daje 
się poznać ludziom jako Zbawiciel. Stąd wierzyć znaczy coś innego niż wyznawać 
religijny i chrześcijański światopogląd i coś więcej niż mieć, pogłębiać i utrwalać 
jakieś religijne przekonania. Wierzyć to szukać realnego kontaktu z Bogiem. Samą 
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zaś kwintesencję uprawiania teologii stanowi wsłuchiwanie się w tę prawdę, jaką 
Bóg zechciał przekazać ludziom. Jeżeli bowiem teologia jest posługą sensu osta-
tecznego, jeżeli ma ona dążyć do odsłonięcia i zrozumienia objawionej nam przez 
Boga prawdy – a takie jest podstawowe znaczenie Tomaszowego terminu sacra 
doctrina – to zadaniem teologii jest nie tylko pytać o Boga, ale bardziej jeszcze 
pytać Boga o to, co On ma nam do powiedzenia. Mówiąc inaczej: Bóg jest nie tylko 
przedmiotem teologii, ale bardziej jeszcze jej podmiotem .

Przeciwstawiając wiarę światopoglądom, a teologię ideologii, Roszak uzyskuje 
ważny argument (zresztą również przez Akwinatę inspirowany), który umożliwia 
mu przekonującą obronę zarówno wiary, jak i teologii wobec współczesnego wy-
kluczania ich z kulturowego dyskursu, a nawet (gdyby to było możliwe) z prze-
strzeni publicznej. Mianowicie wiara, a w ślad za nią teologia – podkreślając tak 
bezwarunkowe przywiązanie do prawdy, że bluźnierstwem dla nich byłoby samo 
nawet głoszenie zmartwychwstania Chrystusa Pana, gdyby On naprawdę nie zmar-
twychwstał (por. 1 Kor 15, 14-15) – stara się (a w każdym razie powinna!) uszano-
wać prawdę w każdym jej okruchu, nawet jeśli w jakimś momencie staje się ona dla 
wiary lub teologii niewygodna . 

Taka właśnie postawa cechowała Tomasza z Akwinu w stopniu wyjątkowym 
i Piotr Roszak słusznie to podkreśla. Zgadzam się z Autorem tej rozprawy, że „To-
masz dopuszcza do głosu swoich oponentów, bo jest przekonany, że prawda ukon-
stytuowana w Bogu nie może być obalona. Zarazem stoi na straży pokory myślenia, 
które – świadome swoich ograniczeń – szuka pomocy w gałęziach innych dziedzin 
nauki” (s . 149) .

Antyideologiczność Tomasza wręcz genialnie ujawnia się w sławnych formu-
łach, że prawda wiary jest to enuntiatio divinae veritatis tendens ad ipsam („ujęta 
w słowach wypowiedź na temat Bożej prawdy, ku tej prawdzie zmierzająca”), na-
tomiast kresem wiary nie jest uznanie prawdziwości dogmatycznego zdania, ale 
przedstawiona w tym zdaniu Boża rzeczywistość (Actus fidei terminatur non ad 
enuntiabile, sed ad rem) .

Dr Piotr Roszak słusznie zwraca uwagę na to, że filozofowie postmodernistycz-
ni mają po prostu rację, podkreślając równoprawność rozmaitych ideologii oraz 
przeciwstawiając się wynoszeniu jakiejś jednej ideologii ponad wszystkie inne. 
Rzecz jednak w tym, że wiara ideologią nie jest. Toteż – twierdzi inspirowany 
Akwinatą ks. Roszak – głoszenie jedyności i szczególności wiary chrześcijańskiej 
da się zharmonizować z postmodernistycznym paradygmatem i nie wymaga kwe-
stionowania głoszonego przez postmodernizm relatywizmu ideologii.

Nie należy przy tym zapominać o tym – tę myśl Tomasz z Akwinu wypowie-
dział szczególnie dobitnie w swoim De rationibus fidei – że wiary, ponieważ do-
tyczy ona nieskończonego i niedającego się przez nasz rozum ogarnąć Boga, nie 
da się udowodnić. Apologetyka chrześcijańska powinna raczej skupić się na wyka-
zywaniu, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi, oraz na falsyfikowaniu podnoszo-
nych przeciwko niej zarzutów. „Nie wierzymy z powodu argumentów, ale mamy 
argumenty, aby wierzyć” (s. 115) – streszcza istotę tej propozycji apologetycznej 
Piotr Roszak .
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Jak widać, książką habilitacyjną ks. Piotra Roszaka jestem wręcz zachwycony. 
Zarzuty mam dwa. Zarzut pierwszy: Nie wykluczam, że to posuwający się zanik 
szarych komórek w moim starym mózgu jest główną przyczyną tego, że książkę tę 
czytało mi się ciężko i wiele dni zajęło mi jej studiowanie. Jednak bardziej praw-
dopodobna wydaje mi się hipoteza, że to raczej Piotr Roszak pisze zbyt ciężko, 
stylem, który może odstręczać czytelników, zwłaszcza młodych. A przecież temu, 
kto ma do przekazania rzeczy ważne, powinno zależeć na tym, żeby styl pisania 
raczej pociągał do lektury, niż do niej zrażał.

Zarzut drugi: Domyślam się, że do tekstów Tomasza z Akwinu Autor ma dostęp 
za pośrednictwem monumentalnego Corpus Thomisticum opracowanego na Uni-
wersytecie Nawarry w Pampelunie. Jednak po pierwsze, w książce trzeba by było 
to zaznaczyć. Po wtóre, w bibliografii należałoby jednak podać najlepsze wydania 
drukowane poszczególnych dzieł Tomasza (są to najczęściej już wydania krytycz-
ne). Wreszcie po trzecie, niepojęty jest dla mnie brak jakichkolwiek wzmianek na 
temat polskich przekładów dzieł Akwinaty. Zwłaszcza w ostatnich latach wyszło 
ich wiele, nieraz na najwyższym poziomie kompetencji. Autorowi chwali się to, że 
nie musiał korzystać z polskich przekładów, jednak czytelnicy jego książki, zwłasz-
cza ci, którzy Tomaszem nie zajmują się ex professo, mieliby prawo dowiedzieć się, 
do jak wielu jego dzieł mamy już dostęp w języku polskim.

KS. HENRYK SEWERYNIAK

Rino Fisichella, La Chiesa nel cammino della storia . Credere, amare, sperare, Ci-
nisello Balsano (Milano): Edizioni San Paulo 2013, ss .150 .

Arcybiskup Rino Fisichella jest znany przede wszystkim jako pierwszy prze-
wodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji i autor 
licznych dzieł z zakresu teologii fundamentalnej (przez kilkadziesiąt lat nauczał 
tego przedmiotu na kilku włoskich ateneach). Niewiele osób już jednak pamięta, 
że to właśnie on towarzyszył Orianie Fallaci na wyraźną prośbę słynnej dzienni-
karki, „chrześcijańskiej ateistki”, jak sama siebie określała, w szpitalu we Florencji 
w ostatnich chwilach jej życia. I że od 2008 roku jest także szefem Papieskiej Aka-
demii Życia. To właśnie te doświadczenia tworzą horyzont, w którym Fisichella po-
rusza się w swojej najnowszej książce Kościół na szlaku historii. Wierzyć, kochać, 
mieć nadzieję. Jest to, jak wskazuje sam tytuł, opusculum z zakresu eklezjologii . 
Z pewnością jednak nie takiej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Jej kluczowym 
słowem nie jest bowiem ani „wspólnota”, ani tym bardziej „papiestwo” czy „suk-
cesja apostolska”, lecz „ewangelizacja” rozumiana jako odpowiedzialność za prze-
kazywanie wiary, dzielenie się miłością i budzenie nadziei dzisiaj. 
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Swoje studium wiary, nadziei i miłości jako podstawowego wyzwania Kościoła 
Rino Fisichella rozpoczyna od przytoczenia długiej mowy św. Augustyna, wygło-
szonej 1 stycznia 404 roku w Kartaginie. Zaczyna w taki sposób, że właściwie 
niemal do końca pierwszej stronicy mniej zorientowany w twórczości biskupa Hip-
pony czytelnik może nie domyślić się, że nie jest to fragment jakiejś współczesnej 
mowy na temat duchowego stanu naszego świata. O tym, kto wierzy, ufa i kocha – 
mówił wtedy Święty – nie można jeszcze powiedzieć, że osiągnął zbawienie. Trze-
ba wiedzieć, w co wierzy, w czym pokłada nadzieję i co naprawdę kocha. Jeśli jed-
nak nie wierzy, nie ufa i nie kocha – a więc postępuje tak jak poganie, to nie wolno 
mu się dziwić, że znajdzie się na marginesie swojego świata. Czy może być inaczej, 
gdy oni wierzą w bożki, a on w jednego Boga? Jeśli oni pokładają nadzieję w próż-
nościach, a on w życiu wiecznym? Jeśli oni kochają świat, a on – Stwórcę i Zbawi-
ciela? To wszystko, w co wierzy, czemu ufa i kogo naprawdę kocha, musi jednak 
pokazywać życiem. Jeśli żyje jak poganie, jeśli swoimi czynami czci tych samych 
bogów, jeśli bierze udział w igrzyskach i upija się – daje wyraźnie do zrozumienia, 
że nie idzie za Tym, który go zbawił. Także dzisiaj, w obliczu zalewającego świat 
neopogaństwa – podkreśla Fisichella – decydującym kryterium w ocenie wiarygod-
ności chrześcijan jest nasz styl życia, a triada „wierzyć – mieć nadzieję – kochać” 
stanowi najlepszy sposób komunikowania światu nowości wiary i jej istoty.  

W pierwszym rozdziale, zatytułowanym jak cała książka: Kościół na szlaku 
historii (s. 15-28), Autor wraca do stawianego już w XVIII wieku problemu sensu 
historii. Wielu współczesnych widzi w niej tylko błądzenie bez żadnego znaczenia, 
rozrzucanie wszędzie po trosze bezładnych „kłączy”. Dla Rina Fisichelli stanowi 
to kolejny wyraz postmodernistycznej rezygnacji, zmęczenia czy też niezdolności 
do uczynienia takiego wysiłku, jaki na przykład potrafił podejmować św. Augu-
styn, gdy w Wyznaniach poświęcał długie stronice „wewnętrznemu nauczycielo-
wi”, niezmiennej prawdzie czy zasadzie życia. Kto potwierdza przekonanie Jana 
Pawła II, że życie nie może opierać się na samych hipotezach, ma prawo przyjąć, 
że w Chrystusie została nam darowana ostateczna zasada dziejów, eschaton, uni-
versale concretum. Liturgia oddaje tę rzeczywistość w bogatej symbolice nocy pas-
chalnej, a starożytna sztuka chrześcijańska w oktogonalnym kształcie pierwszych 
baptysteriów, co miało oznaczać, że stając się chrześcijanami, wchodzimy w „ósmy 
dzień”, w wieczność. Chrześcijaństwo – jak przypominał Oscar Culmann – wniosło 
ze sobą w dzieje świata radykalną nowość, nie rozpoczynając swego kalendarza od 
jakiegoś punktu początkowego, lecz od momentu, który uznało za centralny: od 
krzyża i zmartwychwstania. 

Nowożytność niesie jednak ze sobą całkiem inną koncepcję, zainicjowaną 
przez Kuzańczyka, Vico i Woltera wizję historii jako produktu działań człowieka. 
Odkrywając swoją autonomię, człowiek ten skonstatował również, że w jego mocy 
znajduje się natura; że może nad nią panować już nie jako włodarz, lecz jako pan. 
Niestety, odkryciu temu nie towarzyszyła odpowiedzialność, na którą nowożytność 
wciąż się powoływała. Nauki eksperymentalne pozwalają coraz głębiej wnikać 
w rzeczywistość, ale nie chcą, nie potrafią podejmować odpowiedzialności za swo-
je eksperymenty. Stając się odważnym i dojrzałym, jak chciał Kant, człowiek chce 
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być coraz bardziej niezależny. Odcina więc pępowinę, która łączy go ze Stwórcą, 
rezerwując dla Niego co najwyżej prywatną sferę życia. „Przejście od numinosum 
do nieużytecznej hipotezy jest już tylko sprawą czasu. Jest to, niestety, droga my-
ślenia, ukształtowanego na iluzji pełnej autonomii i wolności” (s. 27). Zamknięci 
w sobie, skoncentrowani na sobie, popadamy coraz bardziej w niezdrowy narcyzm . 
W tym kontekście podstawowym zadaniem Kościoła staje się jeszcze bardziej niż 
dotąd „profetyczna obecność” (presenza profetica) w świecie, w historii. Przekaz 
wiary, którego jest stróżem, czyni Kościół odpowiedzialnym za trwanie w pier-
wotnym zakorzenieniu, a zarazem za ciągłe zmaganie się z nowymi wyzwaniami. 
Nowa ewangelizacja staje się w tym kontekście misją nie tyle na służbie chrześci-
jaństwa, ile raczej na służbie wszystkich ludzi naszych czasów (por. s. 28).

Także drugi rozdział książki stanowi rodzaj fundamentalnej refleksji eklezjo-
logicznej, tym razem nad miejscem II Soboru Watykańskiego w życiu Kościoła  
(s. 29-46). Cały ten fragment skupia się na czterech pytaniach „papieży soboro-
wych”: czy „Sobór będzie nową wiosną Kościoła, dzięki której rozkwitnie on w ca-
łym swoim wewnętrznym bogactwie?” (Jan XXIII); „Kim jesteś, Kościele, i co 
mówisz o samym sobie?” (Paweł VI); „Być może mówiliśmy zbyt dużo o odnowie 
struktur zewnętrznych Kościoła, a zbyt mało o Bogu i Chrystusie?” (Jan Paweł II); 
„Dlaczego recepcja Soboru, w dużej części Kościoła, dokonuje się dotąd w tak 
wielkim trudzie?” Czy nie przeważyła „hermeneutyka dyskontynuacji i zerwania?” 
(Benedykt XVI). Wciąż trzeba wracać do tych pytań – podkreśla abp Fisichella 
– i na nich także kształtować dzieło nowej ewangelizacji. Dlatego sobór to nie 
określony fakt z przeszłości, ale wciąż stojące przed nami zadanie. Włoski teolog 
słusznie zwraca przy tym uwagę (skierowując powoli na właściwą problematykę 
książki), że II Sobór Watykański nie był wprost poświęcony kwestii wiary, tak jak 
I Sobór Watykański (por. Konstytucja dogmatyczna Dei Filius, ogłoszona 24 kwiet-
nia 1870 roku). Mimo to Benedykt XVI nie wahał się ogłosić Roku Wiary właśnie 
w 50. rocznicę tego wydarzenia. Oczywiście papieżowi nie chodziło o tę czy inną 
rocznicę, ale – jak sam wyznał w Porta fidei – o ponowne odkrycie przez chrześci-
jan radości płynącej ze spotkania z Jezusem Chrystusem.

 Tym właśnie zagadnieniem, przechodząc już wprost do tematyki zapowiedzia-
nej w tytule opusculum, Rino Fisichella zajmuje się w kolejnym – trzecim roz-
dziale: Wiara wczoraj i dzisiaj (s . 47-62) . Przypomina w nim za Benedyktem XVI 
List do Hebrajczyków (rdz. 11), w którym nie tylko znajduje się znana definicja 
wiary („poręka tych dóbr, których się spodziewamy, dowód tych rzeczywistości, 
których nie widzimy”), ale także lista największych świadków wiary Starego Te-
stamentu . Benedykt XVI w Porta fidei nie wahał się na tym tle stworzyć własnej 
listy i Rino Fisichella wydaje się nią zafascynowany. Dowodem tego jest fakt, że 
na kolejnych dwóch stronicach (54-55) cytuje ją in extenso. Przywołam tu, dla od-
świeżenia naszej pamięci, tylko jeden, końcowy fragment tego świetnego tekstu: 
„Ze względu na wiarę na przestrzeni stuleci mężczyźni i kobiety każdego wieku, 
których imię jest zapisane w Księdze Życia (por. Ap 7, 9, 13, 8), wyznali piękno 
pójścia za Panem Jezusem tam, gdzie byli wzywani, żeby dać świadectwo swojego 
bycia chrześcijanami:  w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w wypełnia-



 RECENZJE I OMÓWIENIA 203

niu charyzmatów i posług, do których byli powoływani. Ze względu na wiarę żyje-
my także i my: przez żywe rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym życiu 
i w historii”. W tym kontekście główne zadanie nowej ewangelizacji abp Fisichella 
upatruje we wspieraniu wiary chrześcijan. Jej specyfika polega na tym, że opiera 
się ona nie na idei, lecz na osobie – osobie Jezusa Chrystusa. Autor podkreśla przy 
tym, że pierwszorzędnym zadaniem ewangelizatorów jest także „odzyskiwanie ra-
cji wiary”. Powinno się ono dokonywać między innymi na specyficznie chrześci-
jańskiej drodze argumentacji, w której łączy się rozumienie intelektualne z drogą 
piękna – via pulchritudinis. Tylko w ten sposób uchwycimy również i przekażemy 
fundamentalny dla wiary „prymat łaski” (s. 57). 

Tak jak nie istnieje akt wiary czysto intelektualny, tak też nie może być i w rze-
czy samej nie jest to akt czysto indywidualny – zakorzenia się on we wspólnocie 
eklezjalnej, w „my wierzymy”, „my wyznajemy”. Zakłada to oczywiście „odpo-
wiedzialność za przekaz wiary” (tytuł rozdziału III, s. 63-74). Model tej odpowie-
dzialności abp Fisichella znajduje u św. Pawła. Zwraca uwagę, że sporządzając 
wobec starszych Kościoła efeskiego swój testament (Dz 20, 18-38), Apostoł nie 
nawiązuje do tego, co sam otrzymał, na przykład do przekazanych mu fundamen-
tów wiary w Eucharystię i zmartwychwstanie Chrystusa (por. 1 Kor 11. 15), lecz 
pokazuje, że istotę autentycznego przekazu wiary stanowi codzienne oddawanie 
swojego życia. Autor długo wylicza serię czasowników zaczerpniętych z tego „efe-
skiego testamentu”: „służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń”, „nie 
uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne”, „przemawiałem publicznie 
i po domach”, „nawoływałem do nawrócenia”, „nie cenię sobie życia, bylebym 
tylko dokończył biegu i posługiwania”, „bylebym dał świadectwo o Ewangelii 
łaski Bożej”, „nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej”. Przekaz wiary 
jest zarazem – podkreśla Fisichella – aktem niebywale złożonym i zarazem aktem 
prostoty. Kościół gubi tę rzeczywistość, gdy miłość Boża, radykalizm Ewangelii 
zostają w jego przekazie pozbawione wymiaru tajemnicy i zredukowane do czy-
stej logiki. To, czego Bóg dokonuje i co przekazuje, nie może zostać przekształ-
cone w eksponat archeologiczny; nie może pozostać zamknięte w przeszłości. Akt 
przekazywania wiary musi stać się aktem przekazu, który pozwala odkryć i poznać 
obecną w nim miłość Bożą.

Rozdział V nosi tytuł Cierpienie – przeszkoda w wierze (s . 75-88) . Abp Fisichel-
la daje w nim syntezę apologii chrześcijańskiej na ten temat. Jest tu Hiob i Julianna 
z Norwich (zob. piękny tytuł paragrafu Giob e Giuliana), Paul Claudel i Urs von 
Balthasar, św. Augustyn i Benedykt XVI, Krzyk Edvarda Muncha i Bracia Karama-
zow Dostojewskiego. Najciekawszy w tym wszystkim jest punkt Dramat zdrady . 
Zdaniem Autora, jest to dzisiaj najbardziej charakterystyczna i rozpowszechniona 
forma zadawania cierpienia. Zaufanie i wierność stanowią fundament przyjaźni, 
miłości czy w ogóle życia społecznego. W przeżyciu bycia zdradzonym mieszają 
się: rozczarowanie, wątpienie, podejrzenie, złość, smutek i niedowierzanie, które 
często wybuchają w czymś w rodzaju „tragicznej patologii depresyjnej”. Patologia 
ta zbiera dzisiaj coraz więcej ofiar, zwłaszcza w świecie ludzi młodych (s. 85). Do-
świadczenie zdrady nie zostało również oszczędzone Jezusowi, najpierw w osobie 
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Judasza, a potem Piotra. Dlatego w Jego historii może odnaleźć się tak wiele osób 
skazanych dzisiaj na tę formę cierpienia. 

Kolejny rozdział dotyczy miłości w czasie kryzysu. Znowu znajdujemy w tym 
krótkim fragmencie książki (s. 89-106) wszystko to, co powiedzieli o chrześcijań-
skiej wizji miłości zarówno Jan Paweł II w Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, 
jak i Benedykt XVI w Deus caritas est. Są to więc ważne stronice o miłości jako 
wzajemnym obdarowaniu (Autor widzi w tym koncepcję oryginalnie chrześcijań-
ską), o szacunku, o wierności. Rozdział ten uzupełnia następny, o tytule Świętość: 
styl życia chrześcijan (s. 107-119). Autor podkreśla w nim ponownie, że nie wi-
dzi potrzeby zwoływania kolejnego soboru choćby z tego powodu, że wciąż nie 
zostały podjęte i zrealizowane liczne punkty nauczania Vaticanum II. Należy do 
nich między innymi temat przekazywania wiary i sprawa świętości, której ojcowie 
soborowi poświęcili cały rozdział V konstytucji Lumen gentium. Świętość – pod-
kreśla arcybiskup – została tu ukazana jako „doskonałość miłości” i „pełnia życia 
chrześcijańskiego”. Miłość – doda od siebie Fisichella – stanowi normę, kryterium 
i paradygmat życia chrześcijańskiego: życia, które wybiera drogę naśladowania 
i świętości.

Ostatni rozdział książki jest zatytułowany Nadzieja życia wiecznego (s . 121-
148). Autor zawarł w nim rodzaj fenomenologii nadziei i – przyznam – te stronice 
czyta się najlepiej w jego dziełku. Stwierdza więc najpierw, że każdy człowiek 
przeżywa w swoim życiu dwa znaczące doświadczenia: doświadczenie własnych 
ograniczeń i doświadczenie pragnienia ich przekraczania. W związku z tym każdą 
fazę naszej egzystencji charakteryzują ograniczenia w postaci kryzysów: w okresie 
młodości jest to często kryzys tożsamości, dojrzałość to czas przeżywania granic 
swoich możliwości, starość – odchodzenia. Cała sztuka polega na akceptowaniu 
tych ograniczeń, a nie na przykład, jak to się dzieje dzisiaj, na sztucznym prze-
dłużaniu młodości, na utożsamianiu wartości życia z samą młodością. Jeśli tak się 
dzieje, jeśli w kulturze tak wiele znaczy szybka skuteczność i wydajność, to staje 
się oczywiste, że starość będzie w niej marginalizowana, a nawet penalizowana. 

Spirala „juwenalizmu” przynosi zresztą tragiczne skutki w niezdolności wie-
lu współczesnych do dojrzewania, do podejmowania odpowiedzialności za życie, 
do przekazywania mądrości i swojego doświadczenia. Autor pyta wręcz: do czego 
mają służyć nowe specjalizacje w zakresie gerontologii i nowe formy opieki spo-
łecznej, jeśli człowiek nie potrafi uświadomić sobie swojego statusu starości, nie 
umie jej akceptować, reagować na naturalną w tym wieku sytuację dystansu i nie-
zrozumienia, na przedłużający się stan choroby? „Kto cierpi, nie kochając, będzie 
żył w poczuciu rozgoryczenia czy odrzucenia i nie potrafi osiągnąć pogodnej wizji 
swojego istnienia. [I z drugiej strony], jeśli nie umie się dać miłości w cierpieniu, 
będziemy musieli poważnie się pytać, jaką miłością żyje człowiek dzisiaj. Litość 
nie jest miłością. [Chrześcijańska] nadzieja obliguje nas, abyśmy nie zatrzymywali 
się na ograniczeniach, ale wciąż wędrowali dalej, z pewnością wiary, która zawsze 
potrafi kochać” (s. 128-129).

Niewielka książka abp. Rina Fisichelli upodabnia się do mozaiki, którą Autor 
z lekkością starożytnego mistrza składa z licznych, „wysmakowanych” cytatów 
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i przytoczeń, zaczerpniętych z Pisma Świętego, z dzieł ojców Kościoła (Augusty-
na, Grzegorza z Nyssy), z encyklik i przemówień papieskich, z prac Newmana, 
Guardiniego, Ursa von Balthazara i Schnackenburga, a potem inkrustuje nawiąza-
niami do najwyższych lotów dzieł sztuki. A wszystko to wpisuje w swoją rozległą 
wizję nowej ewangelizacji, o którą przyszło mu zmagać się w życiu coraz bardziej 
współczesnego Kościoła. 

KS. JACEK BRAMORSKI

Zbigniew Wanat, Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku, 
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012, 
ss . 364 . 

Na przestrzeni dziejów wielorakie przejawy kryzysu duchowego, moralnego 
i kulturowego zawsze związane były z kryzysem sumienia. Sytuacja ta nabrała 
szczególnego dramatyzmu w wieku XX, który naznaczony został dwiema wojna-
mi światowymi i systemami totalitarnymi. W obliczu tych zjawisk objawiała się 
zarówno wielkość człowieka, jak i jego słabość, a nawet nikczemność. To wszyst-
ko skłaniało teologów moralistów do stawiania fundamentalnych pytań o kondy-
cję moralną ludzkości, a zwłaszcza o stan sumień. Zagadnienie to stanowi także 
obecnie swoisty „znak czasu” i wymaga podjęcia pogłębionej refleksji naukowej, 
a także wzmożonego wysiłku formacyjnego. 

Pośród publikacji dotyczących problematyki sumienia brakuje w rodzimej lite-
raturze jednolitych opracowań monograficznych w zakresie ujęcia tego zagadnienia 
przez dwudziestowiecznych polskich teologów moralistów. Dlatego monografia 
naukowa autorstwa ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata pt. Sumienie w blasku Prawdy. 
Polska teologia sumienia XX wieku stanowi nie tylko uzupełnienie wspomnianego 
braku w piśmiennictwie dotyczącym najnowszej historii teologii moralnej, ale tak-
że niezwykle cenny, oryginalny i samodzielny głos teologa moralisty wobec aktu-
alnych wyzwań. 

W sensie strukturalnym wspomniana książka, która w swej ilościowej kom-
pozycji obejmuje w sumie 364 stron, składa się z następujących elementów: 
karty tytułowej, spisu treści (s. 5-6), Table of contents (s . 7-8), wykazu skrótów  
(s. 9), wstępu (s. 11-22), części pierwszej (s. 25-174) złożonej z trzech rozdzia-
łów (rozdz. I: s. 25-43; rozdz. II: s. 45-147; rozdz. III: s. 149-174), części drugiej  
(s. 177-315) złożonej z czterech rozdziałów (rozdz. I: s. 177-210; rozdz. II: s. 211-242; 
rozdz. III: s. 245-283; rozdz. IV: s. 286-315), zakończenia (s. 317-320), bibliografii  
(s . 321-353), summary (s . 355-358) oraz indeksu osób (s . 359-364) . W tym miejscu 
warto zauważyć, że walorem monografii jest udostępnienie czytelnikowi stresz-
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czenia oraz spisu treści nie tylko w j. polskim, ale także w j. angielskim, co czyni 
omawianą pozycję dostępną w skali międzynarodowej. 

Podjęcie właściwej analizy poprzedza metodologiczny wstęp, w którym ks. 
Zbigniew Wanat formułuje zasadnicze pytania dotyczące polskiej teologii sumienia 
XX wieku. Koncentruje się on na poszerzeniu zakresu dotychczasowych badań nad 
historią i dokonaniami polskiej teologii moralnej XX wieku. Wskazuje nie tylko 
główne kierunki refleksji nad sumieniem, ale także podejmuje kwestię stopnia rea-
lizacji wskazań Magisterium Kościoła w odniesieniu do teologii sumienia oraz spo-
soby wykorzystania w tym zakresie dorobku polskich teologów moralistów . W ten 
sposób Autor wyznacza zasadniczy cel swej monografii, którym jest próba kry-
tycznej prezentacji dwudziestowiecznej twórczości polskich teologów moralistów 
dotyczącej sumienia. W oparciu o źródła teologiczne, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Pisma Świętego i dokumentów Magisterium Kościoła, a także czerpiąc 
ze współczesnej literatury przedmiotu (monografii, podręczników i artykułów), 
ks. Wanat w przejrzysty i ciekawy sposób przeprowadza dogłębną analizę nauko-
wą podjętego zagadnienia. Ponadto, jako doświadczony dydaktyk korzystający 
z wieloletniego doświadczenia, kieruje do swoich czytelników istotne przesłanie 
dotyczące współczesnej, katolickiej koncepcji sumienia ujmowanego „w blasku 
Prawdy”. Niezwykle cenne jest wnikliwe i całościowe opracowanie przez Autora 
polskiej myśli teologiczno-moralnej na temat sumienia, która do tej pory ujmowana 
była jedynie w sposób ogólny i fragmentaryczny. Nawiązując do myśli ks. prof. 
Stanisława Olejnika, Autor podjął się w swojej rozprawie niełatwego zadania, aby 
ukazać „wiele drogocennych pereł” (s. 43) ukrytych w bogatym, chociaż nie za-
wsze szerzej znanym dorobku polskich teologów moralistów .  

Tak nakreślony cel wyznacza ks. Wanatowi klarowną konstrukcję pracy, po-
dzieloną na dwie części. W pierwszej części Autor ukazuje sumienie jako przed-
miot refleksji polskich teologów moralistów. Już we wprowadzeniu trafnie zauwa-
ża, że „temat sumienia należy do fundamentalnych zagadnień teologii moralnej” (s. 
25). Prezentując w rozdziale pierwszym aktualny stan badań, ks. Wanat podejmuje 
najpierw ogólne spojrzenie na problematykę sumienia, a następnie koncentruje się 
na dwóch szczegółowych aspektach (opracowania poświęcone autorom piszącym 
o sumieniu oraz prace skupione na wybranym zagadnieniu z obszaru refleksji na te-
mat sumienia). Rozdział drugi (najobszerniejszy w całej rozprawie – aż 100 stron) 
Autor poświęcił krytycznej prezentacji najważniejszych rodzajów opracowań prob-
lematyki sumienia, przedstawiając kolejno monografie (Z. Kozubski, A. Borowski, 
W. Poplatek), podręczniki akademickie (I. Bałtruszys, J. Woroniecki, A. Borowski, 
J. Keller, S. Smoleński, W. Wicher, S. Witek, S. Olejnik, A. Kokoszka), artykuły, 
podręczniki do nauczania religii, prace dyplomowe oraz pasterskie wypowiedzi bi-
skupów. W trzecim rozdziale omawia sympozja i konferencje dotyczące tej prob-
lematyki (od 1924 do 1996). Warto podkreślić, że w pierwszej części swojej pracy 
ks. Wanat we właściwy sposób dokonał krytycznej analizy źródeł.

Druga część monografii stanowi próbę wskazania możliwości wykorzystania 
dzisiaj w aspekcie teologiczno-pastoralnym dwudziestowiecznego dorobku pol-
skich moralistów dotyczącego sumienia. Ksiądz Zbigniew Wanat jako wrażliwy na 
współczesne wyzwania moralne dydaktyk kieruje swą refleksję naukową „w stro-
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nę praktyczno-duszpasterską, osadzoną na biblijnoteologicznym fundamencie”  
(s. 177). W rozdziale pierwszym Autor ukazał biblijne podstawy interpretacji su-
mienia. Przeprowadzone w tym miejscu analizy są bardzo wnikliwe, a na szcze-
gólną uwagę zasługuje refleksja nad sumieniem w życiu i nauce św. Pawła (s. 
200-209). Dane biblijne prowadzą ks. Wanata do skoncentrowania się w rozdziale 
drugim na sumieniu w perspektywie trynitarnej . W sposób oryginalny i teologicz-
nie pogłębiony rozpatruje sumienie jako dar Ojca, który pozwala upodabniać się 
chrześcijaninowi do Syna Bożego dzięki światłu i mocy Ducha Świętego (s. 211-
243). W rozdziale trzecim uwydatniony został prymat Prawdy, który jest niezbędny 
dla właściwego rozumienia i funkcjonowania sumienia. W tym miejscu na uznanie 
zasługuje bardzo rzetelne i syntetyczne ukazanie przez ks. Wanata problematyki 
dobrze ukształtowanego sumienia w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym, 
zwłaszcza wobec wizji wolności absolutnej (sumienie prawdziwe i prawe), dykta-
tury relatywizmu (sumienie pewne) oraz zjawiska zaniku poczucia grzechu (sumie-
nie wrażliwe). Ostatni rozdział poświęcony został formacji sumienia w wymiarze 
eklezjalno-sakramentalnym . Autor trafnie wskazuje na naturalny i nadprzyrodzony 
aspekt tej formacji. Ksiądz Wanat zwraca uwagę nie tylko na formacyjne znacze-
nie nauczania i świadectwa, ale także podkreśla rolę łaski Bożej związanej z ży-
ciem modlitewno-sakramentalnym. Wprawdzie Autor zaznacza, że w tej obszernej 
problematyce „zostanie zwrócona uwaga na tylko jeden z wymiarów formacji su-
mienia, który podkreśla, że dokonuje się ona we wspólnocie Kościoła” (s. 285), 
to jednak umiejętnie poszerza on zakres przeprowadzanych analiz o bezpośrednie 
odniesienia komparatystyczne do innych dziedzin wiedzy, zwłaszcza psychologii 
rozwojowej i pedagogiki religijnej (s. 292-299). Wydaje się jednak, że ks. Wanat, 
przy szerokich analizach teoretycznych problematyki sumienia, wskazał zbyt mało 
praktycznych działań w tej dziedzinie na płaszczyźnie formacyjnej. Chociaż Autor 
zwraca uwagę na rolę rodziny (s. 299-300), to jednak czytelnik może odczuwać 
pewien niedosyt np. w aspekcie ukazania zadań szkoły (a zwłaszcza katechezy) 
w wychowaniu moralnym . 

Wnikliwe prześledzenie analiz zawartych w poszczególnych rozdziałach mo-
nografii ks. Zbigniewa Wanata prowadzi do wniosku, że zawiera ona wielki ładu-
nek doktrynalny i intelektualny, ale także świadczy o humanistycznej wrażliwo-
ści Autora oraz jego erudycji. Zasługą ks. Wanata jest niewątpliwie fakt, że jako 
pierwszy na taką skalę przybliżył myśl polskich, dwudziestowiecznych teologów 
moralistów dotyczącą sumienia. Niezwykle cenne jest także czerpanie przez Autora 
nie tylko z bogatej literatury przedmiotu, ale także nawiązywanie do szerokiego 
kontekstu społeczno-kulturowego. Od strony metodologicznej należy podkreślić, 
że książka ks. Wanata jest zdecydowanie źródłowa, obejmująca bardzo wiele publi-
kacji teologicznych. Dostrzega się również troskę Autora, aby wszystkie konstata-
cje odnoszące się do poruszanej przez niego problematyki miały rzetelne osadzenie 
w dokumentach źródłowych. O pracowitości i sumienności Autora świadczą bogate 
przypisy zamieszczone prawie na każdej stronie rozprawy, a także wszechstronna 
i obfita w pozycje źródłowe bibliografia. Dzięki temu wyniki badań przeprowadzo-
nych przez ks. Wanata zachowują obiektywizm i wyważoną równowagę meryto-
ryczną, ukazując jego wysoką klasę naukowo-badawczą. Uważna lektura mono-
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grafii upoważnia do stwierdzenia, że jej Autor odznacza się dogłębną znajomością 
przedmiotu . Jego zaplecze metodologiczne jest bez zarzutu, tezy uwiarygodnione, 
a wyprowadzane wnioski przekonujące. Na uwagę zasługuje również estetyka sza-
ty graficznej książki. 

Podsumowując, należy podkreślić, że ukazana w książce pt. Sumienie w bla-
sku Prawdy szeroka panorama polskiej teologii sumienia XX wieku budzi w czy-
telniku przeświadczenie, że ks. Zbigniew Wanat posiada doskonałą orientację we 
współczesnych nurtach teologiczno-moralnych. Mimo iż sam Autor nie pretenduje 
do wyczerpującego ukazania wszystkich problemów związanych z problematyką 
sumienia w ujęciu polskich teologów moralistów, to jednak jego dzieło może sta-
nowić niezwykle inspirującą podstawę dla dalszych poszukiwań naukowych w tym 
przedmiocie, a także cenną pomoc dydaktyczną dla wykładowców i studentów te-
ologii moralnej . 



NOTY O AUTORACH

Ángel Cordovilla Pérez – ur. w 1968 r. w Salamance, kapłan diecezji Salamanka (Hiszpania).  
Dr teologii dogmatycznej (Gregoriana). W latach 2000-2002 wykładowca na Papieskim Uni-
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mentalnej. Od 2012 r. dyrektor Szkoły Teologicznej K. Rahner-Hans Urs von Balthasar. Prowa-
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oraz teologii obszaru języka niemieckiego (K. Rahner, H. U. von Balthasar). Dyrektor serii 
teologicznej „Verdad e Imagen” (Sígueme). Opublikował m .in . pozycje: Gramática de la en-
carnación. La creación en Cristo en la teología de Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar 
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according to Clement of Alexandria (2012) . Adres do korespondencji: j.grzywaczewski@uksw.
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Ryszard Hajduk – ur. w 1966 r., kapłan ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR, 
redemptoryści). Prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologii 
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Marcin Lisak – ur . w 1975 r ., kapłan z Zakonu Kaznodziejskiego (OP, dominikanie) . Dr, od 2008 r .  
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dzania w Rzeszowie. W latach 2010-2012 wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Toma-



210 NOTY O AUTORACH 

sza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, w 2013 r. prowadził wykłady w Graduate Theological 
Union w Berkeley w Kalifornii. Obecnie jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i so-
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Marian Machinek – ur. w 1960 r., kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF). 
Prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olsztynie, przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Teologów Moralistów. W latach 2003-2014 redaktor naczelny czasopisma 
naukowego Wydziału Teologii UWM „Forum Teologiczne”. Do jego obszarów badawczych 
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lu opracowań o tematyce dotyczącej teologii dialogu. Inne zainteresowania badawcze, teo-
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