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WPROWADZENIE

Jeden z prominentnych badaczy nowoczesnego społeczeństwa i współczes-
nej kultury, Charles Taylor określa ich współczesny kształt jako „niespotykany 
dotąd w historii amalgamat nowych praktyk i form instytucjonalnych (nauki, 
technologii, produkcji przemysłowej, urbanizacji), nowych sposobów życia (in-
dywidualizm, sekularyzacja, racjonalność instrumentalna) i nowych form ma-
laise (alienacja, bezsens, nieuchronny rozpad więzi społecznych”1 . Nie ulega 
wątpliwości, że procesy sekularyzacyjne należy traktować jako jedną z dominu-
jących sił, stymulujących dokonujące się przemiany.

Chociaż procesy sekularyzacyjne są faktem2, który trudno byłoby zanego-
wać, ich precyzyjne zdefiniowanie, od którego przecież rozpoczyna się wszel-
ka solidna naukowa dyskusja, nastręcza nie lada trudności. Odzwierciedleniem 
tej fundamentalnej trudności jest wielość definicji, jakimi posługują się autorzy 
poszczególnych tekstów w niniejszym tomie . Procesy sekularyzacyjne wynika-
ją z jednej strony z dokonujących się przemian społeczno-kulturowych, ściśle 
związanych z rozwojem techniki, powszechną dostępnością do wiedzy i nowo-
czesnych środków komunikacji. W tym znaczeniu chodzi o procesy przynaj-
mniej do pewnego stopnia nieuchronne i trwałe. Nie sposób jednak, z drugiej 
strony, nie dostrzegać, że istnieje silny czynnik prowokowany i podtrzymywany 
przez osoby i środowiska będące zwolennikami sekularyzacji, szczególnie skon-
centrowanej na przestrzeni publicznej. Procesy sekularyzacyjne mają zarówno 
wymiar społeczny, jak i indywidualny, przy czym oba te wymiary wzajemnie się 
warunkują. Dotyczą one przy tym z jednej strony relacji Kościoła jako wspól-
noty wierzących i instytucji do pluralistycznego społeczeństwa. Na nowo zosta-
je postawione pytanie o miejsce religii i Kościoła w społeczeństwie świeckim, 
ale także o wpływ wiary religijnej na społeczne instytucje, porządek publiczny 
i prawo. Z drugiej strony procesy sekularyzacyjne mają silny aspekt indywidual-

1 Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 
2010, s . 9

2 J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, „Studia Płockie” 29(2001), s. 185-200.
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ny. Osoby wierzące zostają postawione przed pytaniem o swoje miejsce w prze-
strzeni publicznej, szczególnie, kiedy przychodzi im pełnić funkcje publiczne 
związane z odpowiedzialnością za dobro wspólne. W swojej adhortacji apostol-
skiej Evaneglii gaudium papież Franciszek wskazuje, jak wielkim wyzwaniem 
dla Kościoła jest sekularyzacja: „Proces sekularyzacji zmierza do sprowadzenia 
wiary i Kościoła do sfery prywatnej i wewnętrznej. Ponadto, negując wszelką 
transcendencję, spowodował on wzrastającą deformację etyczną, osłabienie po-
czucia grzechu osobistego i społecznego oraz stopniowy wzrost relatywizmu, 
co powoduje ogólną dezorientację, zwłaszcza w okresie dojrzewania i młodo-
ści, tak bardzo narażonym na zranienie przez zmiany. Jak słusznie zauważają 
biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki, podczas gdy Kościół podkreśla ist-
nienie obiektywnych norm moralnych, obowiązujących wszystkich, «znajdują 
się ludzie przedstawiający to nauczanie jako niesprawiedliwe, czyli sprzeczne 
z podstawowymi prawami człowieka. Tego rodzaju argumentacja powiąza-
na jest zwykle z pewną formą relatywizmu moralnego, a także idzie w parze, 
nie bez sprzeczności, z zaufaniem do absolutnych praw jednostki. W tej wizji 
Kościół jest postrzegany, jakby promował szczególne uprzedzenia i ingerował 
w wolność indywidualną»”3 .

Nie ulega wątpliwości, że sekularyzacja dotyka także wewnętrznej samo-
świadomości Kościoła, a w nim ‒ pojedynczych wierzących. Nauczanie Koś-
cioła, szczególnie w zakresie niektórych obszarów moralności, np. etyki sek-
sualnej, radykalnie kontrastuje z poglądami zsekularyzowanego społeczeństwa. 
Nie jest to jedynie kontrowersja na linii wierzący - niewierzący czy też Kościół 
– laickie społeczeństwo, ale dotyczy ona samego Kościoła, w łonie którego nie-
mała liczba wierzących dystansuje się od autorytetu Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła, przynajmniej w niektórych obszarach życia. Sekularyzacja nie jest za-
tem jedynie zagadnieniem akademickim, zespołem procesów, które są ciekawe 
i zasługują na dogłębną analizę, ale stanowi bolesne wyzwanie dla wspólnoty 
wierzących, dotykające samych podstaw chrześcijańskiego sposobu życia. 

Autorzy poszczególnych artykułów w niniejszym tomie w różny sposób 
formułują postulaty, wynikające z procesów sekularyzacyjnych. Nie ulega 
wątpliwości, że procesy sekularyzacyjne stanowią pewną szansę dla Kościo-
ła. Deklarowana przez Sobór Watykański II „właściwa autonomia rzeczywi-
stości ziemskich”4 uwalnia Kościół jako instytucję od konkretnej współodpo-
wiedzialności za życie polityczne społeczeństw, co przez cale wieki stanowiło 
źródło niekiedy krępujących, a nawet gorszących w swoich skutkach ścisłych 
związków ludzi Kościoła ze sprawującymi władzę. Czy musi to jednak ozna-
czać wypchnięcie Kościoła ze sfery publicznej i zadekretowanie jego milczenia 
w ważnych kwestiach dotyczących człowieka? Procesy sekularyzacyjne dowar-

3 EG, 64 .
4 KDK 36 .
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tościowują autonomię jednostki, co sprawia, że dowartościowana zostaje także 
odpowiedzialność świeckich w przestrzeni publicznej. Czy musi to jednak ozna-
czać, że chrześcijaninowi, który piastuje urząd publiczny nie wolno kierować 
się chrześcijańskim sumieniem, ale powinien zachowywać się tak, jakby był 
‒ parafrazując powiedzenie Karla Rahnera ‒ „anonimowym ateistą”? Nie ule-
ga wątpliwości, że rozziew między nauczaniem Kościoła a praktyką wiernych 
w niektórych kwestiach stanowi poważne wyzwanie, czy jednak jego rozwiąza-
niem byłoby proste dostosowanie się do powszechnej laickiej mentalności? Nie 
wydaje się, aby właściwą reakcją na sekularyzację było zamknięcie się wspól-
noty wierzących i odgradzanie się od wpływów zlaicyzowanego świata. Taka 
postawa nie tylko byłaby błędna, ale też w praktyce niemożliwa. Równie błędna 
jednak byłaby kapitulacja wobec naporu zlaicyzowanego stylu życia i zreduko-
wanie Kościoła do rangi nadwornego proroka, który nie ma siły bądź odwagi na 
głoszenie niepopularnych politycznie prawd.

Zamieszczone w niniejszym tomie odpowiedzi na palące kwestie związane 
z sekularyzacją odzwierciedlają różne stanowiska, jakie są prezentowane w to-
czącej się dyskusji teologicznej.

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF





A R T Y K U Ł Y

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 9 (2014)

ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE

WSPÓŁCZESNY SEKULARYZM A TEOLOGIA SEKULARYZACJI

W znaczeniu zbliżonym do współczesnego rozumienia, określenia sekula-
ryzm i sekularyzacja narodziły się w łonie osiemnasto- i dziewiętnastowiecz-
nych prądów oświeceniowych, a zwłaszcza pojawiły się wraz z krytyką religii 
w dobie francuskiego oświecenia. Następnie zostały podjęte w samodzielnej 
filozoficznej refleksji przez Davida Hume’a, Georga W. Hegla, Ludwiga Feuer- 
bacha i jego krytyce religii. Jeszcze dalej, bo aż po odrzucenie i wręcz walkę 
z chrześcijaństwem, pójdą w swoich postulatach Karl Marx, Fryderyk Engels 
i Włodzimierz Lenin. Teologowie protestanccy, inspirowani tymi wyzwania-
mi oraz koniecznością apologii chrześcijaństwa, podejmą zagadnienie oceny 
sekularyzmu w świetle Objawienia chrześcijańskiego, wypracowując teologię 
sekularyzacji. Krytycznie do ich osiągnięć ustosunkują się myśliciele katoliccy, 
przedkładając samodzielne opracowania, które II Sobór Watykański zweryfikuje 
doktrynalnie1 .

1. UŚCIŚLENIE POJĘĆ

Pojęcie „sekularyzacja” jest zakorzenione w łacińskim słowie saeculum, 
oznacza pokolenie, okres czasu, czas jednej generacji lub określony wiek2 . Naj-
częściej za pomocą określenia saeculum wyrażano to, co czasowe, temporalne, 
przemijalne . Saeculum stało się nazwą dla świata. Dysponujemy jednak drugim 
pojęciem wyrażającym świat. To mundus, mający znaczenie bardziej miejsca, 
instytucji czy struktury. Mimo, że te pojęcia saeculum i mundus stosowano do 

1 Artykuł jest zmienioną i poprawioną wersją, opublikowaną wcześniej w „Teologia praktyczna” 
14(2013), s. 17-39.

2 Por. A. Draguła, Ocalić Boga . Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010,  
s . 11-12 .
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deskrypcji jednego świata, to niosły ze sobą dwie różne koncepcje świata: gre-
cką – odzwierciedlającą świat jako miejsce oraz łacińską – ukazującą świat jako 
historię. Rozwijające się w kategoriach greckich chrześcijaństwo przejęło termin 
saeculum w znaczeniu miejsca. Dlatego niebo, piekło czy czyściec rozumiano 
kiedyś jako miejsca, a nie stany. Konsekwentnie sekularyzację pojęto jako utratę 
przestrzeni, umniejszenie, wycofywanie się3. Ostatecznie łacińskie słowa saecu-
laris tłumaczy się dziś jako zeświecczenie . W najszerszym rozumieniu, oznacza 
rozluźnienie więzi z religią i wyjęcie lub uwolnienie jakieś rzeczy, terytorium 
lub instytucji spod władzy czy zależności kościelnej. Z sekularyzacją łączy się 
także problematyka laicyzacji, emancypacji, dechrystianizacji, desakralizacji, 
swoistego „odkościelnienia”, a także odmitologizowania czy też niereligijności. 
Sekularyzacja oznacza też odejście od instytucjonalnych form religijności. Nie 
jest ona jakimś nowym fenomenem, gdyż nieustannie towarzyszy wszystkim 
religiom4. Niemniej w sposób szczególny istnieje i obecnie potęguje się w ob-
szarze chrześcijaństwa Starego Kontynentu. Należy ją zarówno klasyfikować 
pozytywnie, jak i negatywnie .

Jak słusznie zauważa F.-X. Kaufmann w swojej książce pt. Kirchenkrise . 
Wie überlebt das Christentum?, znajdujemy się z pewnością w jakiejś nowej 
fazie religijnego rozwoju, który przede wszystkim nacechowany jest wzmaga-
jącą się utratą znaczenia kościelności dla indywidualnego sposobu prowadzenia 
życia. Religijna przynależność stała się dzisiaj z jednej strony kwestią prywat-
ną, i to ponadto nie tylko w sensie politycznym, ale również w pluralistycz-
ny społeczeństwie. Owo swoiste odkościelnienie jednostki nie odnosi się przy 
tym jedynie do obszaru Kościoła katolickiego. A z drugiej, stanowisko Kościoła 
odnośnie do problemów gospodarczych i społecznych czy jego apele etyczno-
-moralne znajdują wciąż zadziwiający rezonans. Kościoły chrześcijańskie dalej 
bowiem uchodzą za ważnych reprezentantów życia publicznego, jednakże nie 
jako autorytety dla prywatnej moralności5 .

Pomocne rozróżnienie między terminami „sekularyzm” a „sekularyzacja” 
przedłożył bł. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi z 8 grud-
nia 1975 r. Ojciec święty – kontynuując wskazania Vaticanum II i zachęcając do 
poszanowania postulatów sekularyzacji – zdecydowanie jednak ostrzegał przed 
sekularyzmem. Pisał6:

Trzeba zauważyć, że niejako w centrum naszego dzisiejszego świata tkwi coś, 
co jest jakby szczególną jego cechą, mianowicie »sekularyzm«. Nie mówimy 

3 Por. tamże.
4 Por. J. Mariański, Sekularyzacja, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red . M . Rusecki i in ., 

Lublin–Kraków 2002, s . 1089-1092 .
5 Por. F.-X. Kaufmann, Kirchenkrise . Wie überlebt das Christentum?, Freiburg – Basel – Wien 

2000, s . 96 .
6 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Watykan 1975, nr 55 .



 WSPÓŁCZESNY SEKULARYZM A TEOLOGIA SEKULARYZACJI 13

o »sekularyzacji«, która jest słusznym i prawowitym, nie obcym wierze i religii 
usiłowaniem odkrycia w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw 
wszechświata, którymi one się rządzą »autonomicznie«; byle tylko umysł bazował 
na wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca. W tym znaczeniu 
ostatni Sobór potwierdził uprawnioną »autonomię« kultury ludzkiej, a zwłaszcza 
nauki. My zaś mamy tu na myśli rzeczywisty sekularyzm, czyli taką koncepcję 
świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się 
do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. Tego więc rodzaju, »seku-
laryzm« usiłuje podkreślić potęgę poznawczą człowieka, doprowadza do pomija-
nia Boga, a także do Jego zaprzeczenia. Stąd wypływają nowe rodzaje ateizmu, 
mianowicie ateizm »antropocentryczny«, nie tyle abstrakcyjny i metafizyczny, 
co pragmatyczny, programowy i wojujący. W łączności z tym »sekularyzmem« 
ateistycznym propaguje się co dzień, w przeróżnych postaciach cywilizacyjną kon-
sumpcję, tj. »hedonizm« podniesiony do rangi najwyższego dobra, wolę władzy 
i panowanie, oraz dyskryminacje wszelkiego typu . Wszystko to stanowi nieludzkie 
tendencje tego »humanizmu«. 

Czym jest sekularyzm, a czym teologia sekularyzacji? Pojęcia te funkcjo-
nują w obszarze opisującym światopogląd, ekonomię, kulturę, filozofię bądź 
teologię. Nieczęsto dochodzi tu do wzajemnego przenikania tych obszarów, co 
wywołuje wiele sprzeczności. Dlatego warto zastrzec, z jakiej pozycji mówi się 
o zjawisku sekularyzmu, a kiedy o (teologii) sekularyzacji. Przez sekularyzm 
należy zatem rozumieć każdą formę wrogości – znacznie uogólniając definicję 
– wobec wszystkiego, co chrześcijańskie. W obszar sekularyzmu należy zatem 
włączyć nie tylko idee wymierzone w orędzie ewangeliczne, ale także czynne 
prześladowania chrześcijan, przejawiające się w różnych postaciach. Być może 
uzyskujemy w ten sposób zbyt pojemne pojęcie sekularyzmu, ale chodzi o wy-
tyczenie, w miarę jasnej, granicy między tymi określeniami. Natomiast fenomen 
sekularyzacji występuje przede wszystkim w ramach cywilizacji euroatlanty-
ckiej, gdyż sekularyzacja jest formą teologii kontekstualnej dość mocno powią-
zanej z aktualną formą kultury tych społeczeństw i ich rozwoju ekonomicznego 
i politycznego . 

Nie można tu pominąć i tego faktu, że owa swoista „areligijność” europej-
czyków naznaczona dziś wyraźnie sekularyzmem i sekularyzacją wydaje się 
być obca mieszkańcom Azji, Afryki, Australii czy obu Ameryk. Procesy se-
kularyzmu i sekularyzacji nie dotykają chrześcijan tych części świata. W tych 
regionach globu pojawiło się wiele nowych ruchów religijnych i ośrodków 
chrześcijańskiej duchowości. Chrześcijaństwo staje się coraz mniej religią euro-
pejską, a coraz bardziej religią o prawdziwie światowym zasięgu. Jego związki 
z Europą, jakkolwiek stanowią absolutnie znaczący i nie do zakwestionowania 
etap jego rozwoju, od drugiej połowy XX w. znacznie się poluźniły. Jednym 
z elementów poświadczających światowe oblicze chrześcijaństwa jest rozkwit 
teologii pozaeuropejskich . Obecnie mamy do czynienia bezsprzecznie ze zna-
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czącym przesunięciem Kościoła i tym samym teologii poza Stary Kontynent. 
Nadal wielu chrześcijan, ale i teologów świata zachodniego XXI wieku, traktuje 
chrześcijaństwo w Ameryce Łacińskiej, Azji czy Afryce jako zjawisko wtórne, 
konsekwencja kolonialnej i misjonarskiej działalności Europejczyków czy po 
części Amerykanów.

Ostatnie pięćdziesiąt lat ujawniło jednak niezwykle dynamiczny rodzimy 
rozwój wiary w Chrystusa w Azji, Afryce czy Ameryce Łacińskiej, w czym 
istotnie pomaga potężna ilość nowo ochrzczonych, ale i lokalne formy różnych 
teologii, próbujących wypowiedzieć Ewangelię we własnej kulturze i tradycji. 
Ponieważ nie dysponujemy w tej dziedzinie żadnymi badaniami, trudno jest 
orzec, czy procesy sekularyzmu i sekularyzacji tak właściwe europejskiemu 
chrześcijaństwu, należy łączyć z „nadmierną kościelnością” czy z „medialnym 
zafałszowaniem” chrześcijaństwa, czy z ideologiami, które stały się zastęp-
stwem dla religii,  czy z niskimi wskaźnikami demograficznymi Starego Kon-
tynentu, czy z opuszczaniem przez chrześcijaństwo tej części świata, czy też 
z samą jego wewnętrzną dynamiką? Jedno wydaje się być pewne, europejska 
faza wiary w Chrystusa powoli dobiega końca. 

Jakkolwiek dla całości opisu tego zjawiska wypada dodać, że niektórzy te-
ologowie, jak np. Friedrich Gogarten, Harley Cox czy Johann Baptist Metz, ne-
gują łączenie narodzin sekularyzacji z nowożytnością. Uważają, że sekularyza-
cja stanowi nierozłączny element chrześcijańskiego Objawienia i jest procesem 
wpisanym w dzieje zbawienia i to już od pierwszych ksiąg Starego Testamentu. 
Cox stoi nawet na stanowisku, iż początkową sekularyzacją był sam akt stwo-
rzenia, który należy przyjąć jako pierwszy moment desakralizacji świata jako 
odsłaniania się Boga. Akt stwórczy to pierwsza kenoza Jahwe, który wychodzi 
ze swojej tajemniczości. Metz to spostrzeżenie uzupełnił, dodając, że ostateczne 
przełamanie rozdziału sacrum i profanum dokonało się w wydarzeniu Wcielenia 
Syna Bożego. W Jezusie Chrystusie doszło do desakralizacji i demitologizacji 
natury7 .

2. CZAS AGRESYWNEGO SEKULARYZMU? 

Jakkolwiek doświadczamy obecnie w Europie wzmożonej napaści sekula-
ryzmu, to wrogość wobec chrześcijaństwa jest zjawiskiem, jakie towarzyszyło 
już Jezusowi z Nazaretu w trakcie jego życia i działalności. Sekularyzm trwa 
nieprzerwanie przez wieki aż do dzisiaj i przyjmował w historii różne stopnie 
natężenia. Polega on na mniej lub bardziej otwartej walce z religią chrześcijań-

7 Por. A. Draguła, Ocalić Boga…, s . 14-15 .
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ską i jej wyznawcami. Prześladowcy posługiwali i posługują się różnymi me-
todami: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często uciekali się do fizycznej 
eksterminacji, co ma miejsce także obecnie w wielu krajach Trzeciego Świata, 
a z kolei aktualnie w Europie przybiera najczęściej formy medialne i legislacyj-
ne. Najokrutniejszych postaci sekularyzmu w czasach współczesnych chrześci-
janie doświadczają ze strony radykalnych ruchów islamskich i (neo)hinduistycz-
nych, a także przez systemy ateistyczne, jak np. w Korei Północnej czy jeszcze 
nie tak dawno w ZSRR i na terytoriach przez niego zdominowanych przez całe 
dziesięciolecia. 

Według szacunków fundacji „Open Doors” obecnie ok. 100 milionów 
chrześcijan jest ofiarami prześladowań, głównie w państwach islamskich, Ko-
rei Północnej oraz wskutek hinduskiego ekstremizmu i islamskiego terroryzmu. 
Z danych raportu papieskiej fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” co roku 
na świecie ginie ponad 170 tysięcy chrześcijan. Ta kościelna organizacja „Kir-
che in Not” szacuje, że 3/4 ofiar prześladowań religijnych stanowią chrześcija-
nie. Według Tomasza Korczyńskiego do 2010 r. śmierć męczeńską poniosło 70 
milionów chrześcijan, z tego w XX wieku 45 milionów8 .

Dlatego istnieją realne przesłanki ku temu, aby na progu XXI wieku mówić 
o swoistej eskalacji różnych form sekularyzmu. Tę szeroką rzekę współczesne-
go sekularyzmu zasilają złudne i mętne wody neofaszyzmu, (neo)marksizmu, 
nihilizmu, religijnego fundamentalizmu islamskiego, hinduskiego i judaistycz-
nego, masonerii, satanizmu z nowo powołanymi do życia centrami kultu szatana 
(kalifornijczyk Howard Levy i jego „Church of Satan”; Marco Dimitri ogła-
szający się jako antychryst i zakładający w Bolonii kościół „Bambini di Sata-
na”), skrajnego feminizmu i wzbierającego dziś ateizmu oraz gender. Czy jest 
to rzeczywiście napaść na chrześcijaństwo, a szczególnie na Kościół katolicki? 
A może jako chrześcijanie jesteśmy nadwrażliwi i inaczej myślących wpisujemy 
nazbyt łatwo na listę swoich dręczycieli? Oceniając innych, musimy liczyć się 
z tym, że i my sami podlegamy ocenie. Domagając się tolerancji dla swoich po-
staw, czy nie stajemy się nazbyt łatwo my sami nietolerancyjni wobec innych? 
A może wzmagający się sekularyzm jest impulsem do potężnej pracy teologicz-
nej tak nad tajemnicą ukrytego Boga, jak i wezwaniem do oczyszczenia samego 
chrześcijaństwa?9

8 Por. T.M. Korczyński, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2011-2012 
„Prześladowani i zapomniani”, Biuletyn Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2013; zob. 
T. M. Korczyński, Prześladowani potrzebują naszego głosu . Sytuacja chrześcijan w krajach 
muzułmańskich, „Teofil” 2(24) 2006, http://www.teofil.dominikanie.pl/wydanie/artykuly/274 
(dostęp 7.10.2014 r.).

9 Por. S. de Fiore, Maria e il mistero del Male, Milano 2013, s . 25-31 .
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3. NARODZINY PROTESTANCKIEJ TEOLOGII SEKULARYZACJI 

Analizując genezę teologii sekularyzacji wypada odwołać się do kilku zna-
czących osób z kręgu protestantyzmu, które poświęciły temu zagadnieniu należ-
ną uwagę i przedłożyły próby zrozumienia tego zjawiska. 

Jako pierwszego należy wskazać Rudolfa Bultmanna (1884–1976) i jego po-
stulat demitologizacji przekazu ewangelicznego10. Znaczącym przyczynkiem do 
narastania teologii sekularyzacji były jego propozycje demitologizacji, jakie wy-
łożył w swojej publikacji pt. Die Geschichte der synoptischen Tradition (1921). 
Tezy demitologizacji przyjęte początkowo negatywnie, ostatecznie wpłynęły po 
1953 r. na rozpoczęcie, najpierw w kręgach uczniów Bultmanna, ożywionych 
dyskusji nad problematyką relacji pomiędzy „Jezusem historii” i „Chrystusem 
wiary”, a z kolei po 1960 r. zainicjowały ferment w kręgach katolickich (E. Ruf-
fini, A. Romeo, F. Spadafora, B. Mariani). Poprzez odrzucenie niektórych nad-
przyrodzonych elementów Ewangelii i interpretacji chrześcijaństwa w katego-
riach filozofii Martina Heideggera, Bultmann został zaklasyfikowany jako autor 
biblijnych inspiracji dla teologii sekularyzacji .

Kolejny wkład dla teologii sekularyzacji można znaleźć w spuściźnie Karla 
Bartha (1882–1945) i jego teologii dialektycznej, wypowiadając (może nazbyt 
powierzchownie) hasłem „między religią a wiarą”. Ten szwajcarski konser-
watywny kalwin, w stworzonej przez siebie „teologii kryzysu” – gdzie z jed-
nej strony odrzucił ówczesną liberalną teologię protestancką i ujawnił kryzys 
chrześcijańskich Kościołów, jakie w pewnym stopniu zawiodły w dobie nazi-
zmu, a z drugiej odkrył suwerenność Boga i Jego łaski – wypracował rozdział 
religii i wiary. Dla Bartha, Bóg to zupełnie ktoś inny. Między Bogiem a czło-
wiekiem zachodzi „nieskończona jakościowo różnica” (unendlich qualitativer 
Unterschied)11 .

Twórca teologii dialektycznej przeciwstawił tradycyjną religijność wierze 
wypływającej z Bożego Objawienia. Prawdziwa wiara jest wyłącznie wynikiem 
działania Bożej łaski i jako taka przeciwstawia się religii. Jego zdaniem religia 
jest ludzkim produktem, jakimś zlepkiem projekcji. Dlatego obecnie wyznawa-
na religia jest w gruncie rzeczy przeciwieństwem wiary chrześcijańskiej, gdyż 

10 Ten niemiecki teolog ewangelicki podejmując, badania nad pierwotnym chrześcijaństwem, 
wypracował własną hermeneutykę języka teologicznego. W książce pt. Offenbarung und 
Heilsgeschehen (1941) ukazał program demitologizacji języka Nowego Testamentu. Uważał, że 
obraz Jezusa ukształtował się przez pryzmat wiary wielkanocnej w zmartwychwstanie. Dlatego 
w swoim dziele pt . Theologie des Neuen Testaments (1948-1953) doszedł do przekonania, że 
przedmiotem opisu winien być proces kształtowania się wiary gminy. Bultmann ujmował wiarę 
nade wszystko jako określony sposób bycia (egzystencjalnie).

11 Por. H. Fischer, Systematische Theologie . Konzeptionen und Probleme im 20 . Jahrhundert, 
Stuttgart – Berlin –Köln, s . 25-26 .
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w miejsce Boga postawiła człowieka. Między Bogiem a człowiekiem istnieje 
przepaść nie do przebycia. Barthowska krytyka religii, powiązana z interpreta-
cją języka wiary, jego absolutyzacja wartości Objawienia i wiary, wpłyną zna-
cząco na separację chrześcijaństwa od Kościoła i dadzą budulec pod sekula-
ryzacyjne dezyderaty. Należy pozbyć się religii, która według Bartha nie jest 
niczym innym, jak tylko odbiciem samego człowieka i jego potrzeb. Z dorobku 
kalwińskiego teologa wypływa desakralizacja Kościoła i religii. Jest to krytyka 
bardziej wewnętrzna, polegająca na dialektycznym oddzieleniu wiary i religii, 
przez ukazanie Boskiego pochodzenia wiary. Poglądy teologiczne Bartha stały 
się ostatecznie znaczącą inspiracją dla teologów protestanckich, wspomnianego 
już R. Bultmanna, D. Bonhoeffera, E. Fuchsa, F. Gogartena, jak również kato-
lickich, m.in. H.U. von Balthasara, H. Bouillarda, H. Künga, K. Rahnera czy 
A . Nossola12 .

Dokonując chronologicznego zestawienia procesu kształtowania się teologii 
sekularyzacji po wcześniej głoszonych przez Bultmanna i Bartha ideach, należy 
zatrzymać się na postulacie „świeckiego chrześcijaństwa” Dietricha Bonhoeffera 
(1906–1945). Niemiecki luteranin w propozycjach „świeckiej religijności” czy 
też „milczącej religijności wewnętrznej” uzupełnił w pewnym sensie nurt teolo-
gii sekularyzacji. Jednakże jego wizja sekularyzacji jest tragiczniejsza. Uważał 
on bowiem, że laicyzacja nie jest jakimś naturalnym procesem, lecz prowadzi 
do zmierzchu wiary. Widać to wyraźnie – w jego przekonaniu – na przykładzie 
protestanckiego Kościoła, który w dobie faszyzmu się nie sprawdził. Przeobra-
żenie, jakiemu ulega świat, dewaluuje tradycyjne pojęcie Boga. Niegdyś Boga 
przedstawiano jako wszechmocnego, a dziś jako słabego, niezdolnego pomóc 
człowiekowi. Bonhoeffer postuluje zniesienie języka metafizycznego, który już 
niczemu nie służy. Także powrót do średniowiecza, gdzie Bogu przydzielano tak 
wiele przestrzeni, równałby się wyrzeczeniu intelektualnej uczciwości. Byłoby 
to salto mortale13 .

W swoim Lesebuch Bonhoeffer wyznaje, że Bóg pozwala nam dziś doświad-
czać tego, iż musimy żyć jako tacy, którzy w tym życiu muszą dać sobie radę bez 
Niego . Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt (Mk 15, 34). Bóg 
Objawienia jest Bogiem, który każe nam żyć w tym świecie bez roboczej hipo-
tezy Boga i On jest tym, przed którym stale jesteśmy. Prawdziwy Bóg jest tym 
właśnie słabym i niemocnym, który pozwala się przybić do krzyża i tylko w ten 
sposób jest z nami i może nam pomóc. Chrześcijaństwo niereligijne oznacza dla 
tego niemieckiego teologa chrześcijaństwo światowe w tym sensie, że odkry-
wa Boga w Jezusie Chrystusie pośrodku świata, w centrum życia ludzi, a nie 
gdzieś na uboczu życia, w jakiś formach pobożności czy w życiu przyszłym. 

12 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej, „Łódzkie Studia 
Teologiczne” 19(2012), s. 117-144.

13 Zob . A . Napiórkowski, Kościół bez Kościoła . Świadek wiary, Kraków 2014, s . 163 .
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W tym kontekście Bonhoeffer pisze dalej, że tu znajduje się istotna różnica mię-
dzy chrześcijaństwem a innymi religiami. Religijność ludzi w ich potrzebach 
wskazuje im zazwyczaj potęgę Boga w świecie. Jest to Bóg w sensie zasady 
Deus ex machina, czyli jest to Bóg ludzkich wyobrażeń, jaki pojawia się zu-
pełnie nieoczekiwanie i rozwiązuje wszystkie ludzkie dylematy. Jednakże Bóg 
Biblii odnosi ludzi do słabości i cierpienia Bożego; tylko cierpiący Bóg może 
człowiekowi pomóc. Dlatego można powiedzieć, że rozwój w kierunku dojrza-
łości i samodzielności świata prowadzi do usunięcia fałszywego obrazu Boga14 . 

Zaproponowana przez niego koncepcja chrześcijaństwa świeckiego oznacza 
wyjście poza religię, a zarazem odkrycie i dowartościowanie wiary. Bonhoef-
fer napisze nawet, iż religia jest przeciwieństwem wiary. Wiara jest wszystkim 
i oznacza uczestnictwo w cierpieniu Boga w życiu świata. Jezus nie powołuje 
nas do religii, tylko do wiary. Wszystko, co w chrześcijaństwie może stać się 
religią należy poddać krytyce, a następnie oczyścić z tego wiarę. Benedykt XVI 
nie zgadza się z takim podejściem, gdyż uważa rozdział wiary od religii za coś 
negatywnego, ponieważ samo chrześcijaństwo żyje jako religia15 .

Czwartym teologiem jest Friedrich Gogarten (1887–1967). Jego wkład do 
teologii sekularyzacji można streścić w określeniu – „człowiek między Bogiem 
a światem”. W 1948 r. ten niemiecki ewangelik wydał książkę Die Kirche in der 
Welt. Uzupełnieniem tych myśli okazały się dwie kolejne interesujące prace: 
Der Mensch zwischen Gott und Welt (Heidelberg 1952) oraz Verhängnis und 
Hoffnung der Neuzeit . Die Säkularisierung als theologisches Problem (Stutt-
gart 1953). W tych dziełach znajduje się najbardziej znaczące dopowiedzenie 
Gogartena, mające wpływ na dalszy rozwój właściwie pojmowanej myśli seku-
laryzacyjnej. Według niego, autentyczne chrześcijaństwo należy rozumieć jako 
wiarę bez religii. Ma ono być nacechowane brakiem przeżycia religijnego i nad-
miernej pobożności. Właściwe chrześcijaństwo to wiara naznaczona słabością 
Boga i świeckością świata, która byłaby uwolniona od klerykalizmu i sakraliza-
cji. Jako luteranin postulował odmitologizowanie chrześcijaństwa, aby nastało 
Boże królestwo Ducha bez prawa. Fundamentalna teza Gogartena brzmi: korze-
nie sekularyzacji znajdują się w samej wierze chrześcijańskiej. Człowiek otrzy-
mał zadanie od Boga, aby uczynił świat obszarem swojego panowania. Świat 
w gruncie rzeczy jest świecki, gdyż nie istnieje w nim nic świętego16 .

14 Por. D. Bonhoeffer, Lesebuch, hrsg. Otto Dudzus, Chr. Kaiser, München 1985, s. 150-151.
15 Por. A. Draguła, Ocalić Boga…, s. 28-29; A. Napiórkowski, Kościół bez Kościoła…, s . 45-58 .
16 Gogarten zgadzał się z K. Barthem co do konieczności krytyki antropocentrycznie 

zorientowanej kultury religijnej oraz przezwyciężenia teologii liberalnej, zatracającej profetyczną 
moc słowa Bożego i jego jakościową odmienność. W 1921 r. opublikował książkę pt. Die religiöse 
Entscheidung, w której uznał próby poznania religijnego, np. mistykę, za formy ludzkiej aktywności 
zniekształcające prawdę o Bogu i przeciwstawił im wyznanie wiary wyrastające wyłącznie 
z Objawienia. Po 1945 r. podjął refleksję nad miejscem Kościoła i wiary chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym, zwłaszcza w kontekście procesów sekularyzacyjnych. 
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Gogarten zwrócił uwagę na podwójny charakter laicyzacji. Wiara, która nie 
przyzwala na laicyzację, prowadzi do zawężonej moralności i nakierowana jest 
jedynie na indywidualne osiągnięcie zbawienia. Z kolei sama laicyzacja może 
odrywać człowieka od Boga i czynić go niewolnikiem jego pychy, a niekiedy 
nawet nihilizmu. Protestancka perspektywa laicyzacji szanowała jednak auto-
nomię i swoistość wiary. Gogarten nie uległ tu filozofii ani Hegla, ani Marksa, 
będących konsekwencją tez oświecenia, jakie odbierały biblijnej wierze charak-
ter eschatologiczny i jej ukierunkowanie na coś, co wykracza poza historyczne 
ramy świata. Nie wolno dopuścić do zeświecczenia eschatologii. Gogarten op-
tując za świeckim światem, kształtowanym przez człowieka, rozsądnie mówi 
także o sferze wiary, zbawienia, grzechu i wierze rozumianej jako odpowiedź na 
Boskie wezwanie łaski17 .

Zdaniem ewangelickiego teologa, człowieka nie można ani ujmować wy-
łącznie z perspektywy Boga (teza ortodoksyjnego nurtu teologii dialektycznej), 
ani z perspektywy świata (teza zwolenników oświeceniowej emancypacji). Sy-
tuacja człowieka jest specyficzna, jest on bowiem istotą znajdującą się – jak gło-
sił tytuł pracy Gogartena – »pomiędzy Bogiem i światem«, przynależąc w pełni 
zarówno do jednej, jak i drugiej rzeczywistości. Kluczem do adekwatnego opisu 
zarówno faktycznej, jak i możliwej egzystencji człowieka, a także jego odpo-
wiedzialności etycznej, jest osoba Jezusa Chrystusa oraz luterskie rozróżnienie 
między Prawem i Ewangelią, wyznaczające między innymi obszar „świeckości” 
człowieka i świata18 .

Wynikiem programu teologicznego F. Gogartena była pozytywna interpre-
tacja procesów sekularyzacyjnych, także w świetle recepcji postulatu demito-
logizacji R. Bultmanna, czego świadectwem była praca Entmythologisierung 
und Kirche (1953). Laicyzacja jako taka nie może być klasyfikowana negatyw-
nie, raczej trzeba ją postrzegać ambiwalentnie. Dzięki jej rozwojowi dokonuje 
się bowiem stopniowe odbóstwianie świata i jego desakralizacja. Podkreślając 
znaczenie Gogartena dla rozwoju myśli o sekularyzacji, Carl Friedrich von 
Weizsäcker w krótkim zdaniu stwierdził: Bóg uwalnia nas z rąk bożków […] . 
Przez Boga świat staje się odbóstwiony19 . 

Poglądy Gogartena, uznającego prawomocność sekularyzacji jako wypły-
wającej z chrześcijańskiej wiary, zostały rozwinięte przez wspomnianego już 
H. Coxa i J. B. Metza w obrębie zagadnień teologiczno-społecznych oraz przez 
Petera Bergera i Thomasa Luckmanna na terenie socjologii religii. Można od-
notować, że z postulatów teologii sekularyzacji narodził się nurt tzw. „teologii 
śmierci Boga”, która wywołała co najmniej zdziwienie. Ten rodzaj teologii, uka-

17 Por . R . Winling, Teologia współczesna 1945-1980, Kraków 1990, s . 51-53 . 
18 Tamże, s. 53-54.
19 Por . H . Zahrnt, Die Sache mit Gott . Die protestantische Theologie im 20 . Jahrhundert, 

München – Zürich 1996, s. 159.
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zujący bezsilność Boga, przybrał różne formy wyrazu: u G. Vahaniana – w kon-
cepcji nowożytnej zsekularyzowanej kultury, u P. van Burena – w sposobie mó-
wienia o Bogu, u W. Hamiltona – w milczeniu Boga, u Th. J. Alitzera – w śmierci 
Chrystusa (w sensie historycznym) w dzisiejszym świecie, u J.A.T. Robinsona 
i D. Sölle – w śmierci Boga. Oczywiście wkrótce stało się jasne, że ten modny 
trend teologiczny pozostaje w sprzeczności z samym sobą. A ponadto nie podjął 
rozprawy ze współczesnym ateizmem, lecz skapitulował wobec niego. Teologia 
„śmierci Boga” zupełnie niepotrzebnie wykształciła wiele fasadowych i fałszy-
wych słów, niemających żadnej treści20 .

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch przynajmniej przedstawicielach tego 
ekstremalnego kierunku w teologii minionego wieku. Chodzi najpierw o angli-
kańskiego biskupa i egzegetę Nowego Testamentu, Johna Arthura Thomasa Ro-
binsona (1919–1983) i jego postulat – „odrzucić nadprzyrodzoność”. W głośnej 
książce Honest to God, wydanej w 1963 r ., Robinson postrzegany jako przedsta-
wiciel teologii liberalnej, wyłożył swoje podstawy sekularyzacji. Jego zdaniem 
współczesna sekularyzacja polega na radykalnym odrzuceniu jakiejkolwiek 
nadprzyrodzonej rzeczywistości. Na treść tego fenomenu składa się zmiana my-
ślenia metafizycznego, porzucenie wszystkiego, co nienaturalne, odejściu od 
występującego w Ewangeliach elementu mitologicznego oraz odrzuceniu fał-
szywej religijności. Dla jednych był on biskupem – heretykiem, a dla drugich bi-
skupem – misjonarzem. Wydaje się, że nie był jednak myślicielem oryginalnym 
czy spójnym, wzywając do opuszczenia Kościoła, odejścia od sakramentów, 
od praktyk religijnych w myśl hasła „Jezus tak, Kościół nie”. Aby chrześcijań-
stwo zdołało przeżyć, zdaniem Robinsona, należy dostosować treść przesłania 
chrześcijańskiego do mentalności współczesnego zeświecczonego człowieka21 .

Swoista radykalizacja tych idei znalazła swoją kontynuację u Paula Matthe-
wsa van Burena (1924–1998) w postulacie „śmierci Boga”. Ten amerykański 
teolog episkopalny nawoływał do przyjęcia przez współczesnych chrześcijan 
poglądów właściwych dla zlaicyzowanej technokratycznej cywilizacji zachod-
niej i kapitulacji wobec świata22 . 

Bardziej odpowiedzialne i godne uwagi przyczynki do teologii sekularyzacji 
wypracował Olivier O’Donavan (ur. 1945), ujmując ją jako „spełnianie się escha-
tologii”. Uważał, że w opozycji do terminu świecki nie znajduje się bynajmniej 
termin sakralny (profanum / sacrum), lecz wieczny. Świeckość, czyli doczes-
ność, teraźniejszość – zauważa brytyjski profesor teologii moralnej i pastoralnej 
z Uniwersytetu w Oksfordzie i jednocześnie prezbiter Kościoła Anglikańskiego 
– nie jest przeciwieństwem tego, co religijne, ale tego, co przyszłe; tego, co ma 

20 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s. 128-131; także por. W. Kasper, Bóg 
Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996, s. 85.

21 Por. J.T. Zieliński, John T . Robinson . Uczciwie pytać o wiarę, w: Leksykon wielkich teologów 
XX/XXI wieku, t . 2, red . J . Majewski, J . Makowski, Warszawa 2004, s . 346-356 .

22 Zob. P. van Buren, The Secular Meaning of the Gospel, New York 1963. 
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nadejść. Dlatego wolno ujmować sekularyzację jako spełniającą się już teraz 
eschatologię. Istotnym zadaniem chrześcijaństwa nie jest bowiem konstrukcja 
cywilizacji ziemskiej, nie jest koncentracja na „tutaj” i „teraz”, lecz skierowa-
nie uwagi na przyszłości. Chrześcijaństwo przecież to ziemska inicjacja przebó-
stwienia, które ma się dopełnić w wieczności. To stanowisko O’Donavana jest 
właściwe chrześcijańskim społeczeństwom wysoko rozwiniętym technicznie, 
gdzie doszło do przesunięcia akcentów z eschatologii na ekonomię, odbierającą 
wierze w Chrystusa jej ponad-czasowość23 .

W kierunku ujmowania sekularyzacji jako eschatologii poszła także reflek-
sja Wolfharta Pannenberga (ur. 1928). Stawiając rewolucyjną tezę ujmowania 
Objawienia jako historii (Offenbarung als Geschichte), nadał teologii, wierze 
i samoobjawieniu się Boga swoistą relatywność. Niemiecki protestant ukazywał 
początkowo pozytywne skutki sekularyzacji, prowadzącej do emancypacji życia 
człowieka spod nadmiernej kurateli kościelnej. Z czasem jednak Pannenberg do-
strzegł i negatywne skutki zepchnięcia religii wyłącznie do sfery prywatnej i su-
biektywnej. Bez idei Boga człowiek nie zrozumie ani siebie, ani świata. Współ-
czesne zjawisko wszechwładnego wykluczania odpowiedzi religijnych z kręgu 
polityki, nauk społecznych, ekonomicznych, kulturowych czy nauk ścisłych jest 
według niego poważnym wyzwaniem do wypracowania nowej chrześcijańskiej 
antropologii (tzw. „przyswojenie krytyczne”)24 .

4. KATOLICKIE WIZJE TEOLOGII SEKULARYZACJI 

Tezy protestanckiej myśli sekularyzacyjnej zostały przyjęte przez większość 
teologów katolickich z uzasadnioną rezerwą. Na gruncie katolickim można od-
notować kilka prób asymilacji teologii sekularyzacji. Jedną z nich była z pew-
nością, nie do końca przemyślana, koncepcja „anonimowego chrześcijaństwa” 
K. Rahnera. Bardziej odpowiedzialne projekty wątków sekularyzacji przedłożył 
E. Schillebeeckx, J. B. Metz, L. Dupré czy A. Skowronek i A. Nossol.

Rekonstruując zasadnicze kierunki w ramach katolickich koncepcji seku-
laryzacji, przypatrzymy się najpierw bliżej idei anonimowego chrześcijaństwa, 
jaka przewija się przez pisma Karla Rahnera (1904–1984). Podstawową zasa-
dą interpretacyjną teologii niemieckiego jezuity jest odczytanie doświadczenia 
człowieka jako podmiotu poznającego i wolnego w horyzoncie absolutnej ta-
jemnicy Boga. Według niego anonimowi chrześcijanie to ludzie, pozostający 

23 Por. A. Draguła, Ocalić Boga…, s . 13 . 
24 Por. K. Wałczyk, Wolfhart Pannenberg . Przedmiot ludzkich pragnień, w: Leksykon wielkich 

teologów…, s . 237-246 . 
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poza widzialnym Kościołem. Więcej nawet: ludzie ci uznali siebie za wyznaw-
ców innych religii lub za ateistów. Jakkolwiek pozostają anonimowi, to nawią-
zali jakiś związek z Chrystusem, będąc nawet tego nieświadomi. Rozważając 
sytuację współczesnego człowieka, Rahner analizuje jego sytuację poza wszelką 
instytucją religijną. Mimo to taki człowiek ma doświadczanie absolutnej bli-
skości Boga. Niemiecki teolog określa je doświadczaniem transcendentalnym. 
Podsumowując Rahnerowską koncepcję „anonimowego chrześcijaństwa”, trze-
ba powiedzieć, że została ona odrzucona przez Magisterium Kościoła z kilku 
powodów. Pierwszy zarzut odnosił się do przyzwolenia na „anonimowość” aktu 
wiary. Chrześcijaństwo nie jest abstrakcyjną ideą, lecz wydarzeniem historycz-
nym i personalnym, związanym z konkretną osobą Jezusa z Nazaretu, które 
ma znaleźć swoje ujście zewnętrzne i społeczne. Dlatego cechuje je wymiar 
widzialny, uzewnętrzniający się w Kościele. Ponadto Rahnerowska koncepcja 
wprowadza mocną relatywizację aspektu eklezjalnego oraz soteriologicznego25 .

Jako teologię sekularyzacji we właściwym znaczeniu można uznać myśl Jo-
hanna Baptista Metza (ur. 1928), wyrażoną w pojęciu „świeckie społeczeństwo”. 
W dziele pt . Zur Theologie der Welt, nawiązał on do tez F. Gogartena oraz jego 
wizji procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ujęciu ks. Metza 
procesy sekularyzacji należy kwalifikować jako w pełni uprawomocniony roz-
wój chrześcijaństwa. Zaakcentował on teologię wcielenia i stworzenia, ujmując 
wcielenie jako centralne wydarzenie w historii i zasadę przywracania autono-
mii światu. Świecki świat to rezultat historycznego procesu, który rozwijał się 
w czasach nowożytnych na Zachodzie Europy, a który dokonuje się i dzisiaj jako 
nurt stałego usamodzielniania się świata. W zachodniej przestrzeni historycznej 
proces zeświecczenia świata ma charakter sekularyzacji. Pełna świeckość świata 
będzie eschatologicznym dziełem suwerennego Boga. Mimo uznania procesu 
zeświecczenia jako zjawiska w swojej genezie chrześcijańskiego, przestrzegał, 
że nie powinno się utożsamiać nowożytnej sekularyzacji ze świeckością świata 
umożliwioną w Chrystusie. Zdaniem katolickiego uczonego świecki świat bę-
dzie darem suwerennego Boga . Novum wejdzie na świat wraz Bogiem, który 
stanie się „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 25)26 .

Metz dostrzegał związek rozwijającej się sekularyzacji w postoświecenio-
wym świecie z pojawieniem się ideologii, uzasadniających przemoc i zbrodnie. 
Ideologie te pojawiły się w świecie już nie całkiem chrześcijańskim, gdyż Eu-
ropa była osłabiona przez oświeceniową krytykę religii i naznaczona poważną 
utratą wiary. Oświeceniowe mity i utopie przyniosły iluzję nowego świata, roz-
powszechniły przemoc i zbrodnie. Zdaniem katolickiego profesora, pooświece-

25 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 117-144 .
26 Por . J .B . Metz, Problem teologii politycznej a Kościół jako instytucja reprezentująca wolność 

krytyki społecznej, „Concilium”. Wybór artykułów 1-10 (1968), Poznań – Warszawa 1969, s. 329-
337 . 
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niowe mity zraniły świecki świat, pozbawiły go odniesienia do Boga. Produk-
ty Oświecenia, jakimi na Zachodzie jest mieszczański konsumpcjonizm, a na 
Wschodzie systemy totalitarne, zrodziły beznadzieję i lekceważenie cierpień 
innych. Oświecenie, które postawiło na autonomiczny rozum i wykluczyło ju-
deochrześcijańskie Objawienie, wykreowało człowieka pozbawionego pamięci 
i poczucia winy27 .

Trudny do oceny wkład w teologię sekularyzacji wniósł także Eugen Dre-
wermann (ur. 1940), który interpretując Ewangelię w świetle psychologii głę-
bi, nawoływał Kościół klerykalny do większego otwarcia. Ten katolicki ksiądz, 
w sposób dość nieodpowiedzialny, zredukował przesłanie Nowego Testamentu 
do warstwy symbolicznej. W myśl tej koncepcji narodziny Boga z Dziewicy, 
zmartwychwstanie czy wniebowstąpienie, czy inne prawdy wiary nie mają war-
tości faktów historycznych, a są ponadczasowym i ponadreligijnym „komuni-
katem egzystencjalnym”. Według Drewermanna ewangeliczne przesłanie Chry-
stusa powinno być odczytywane nie jako opis prawd historycznych, których nie 
wolno odrzucić, lecz jako opowieść mająca sens symboliczny, tak jak odczytuje 
się mity czy utwory poetyckie. Prawdy Ewangelii tracą wtedy charakter prawd 
objawionych i stają się symbolami, wymagającymi psychologicznej czy mitolo-
gicznej interpretacji. Do osiągnięcia tego rodzaju wolności potrzeba odrzucenia 
autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W ten sposób „pozytywna” seku-
laryzacja może prowadzić, poprzez demitologizację i subiektywizm, do „chrześ-
cijańskiego ateizmu”. Według krytyków Drewermanna, a zwłaszcza Manfreda 
Lütza, koncepcje te są wynikiem niezbyt pogłębionego rozeznania i braku właś-
ciwej metodologii, a chwilową popularność zapewniło mu wykorzystywanie 
obiegowych antykościelnych stereotypów28 .

Odpowiedzialną wizję sekularyzacji wypracował na gruncie amerykańskim 
katolicki filozof religii Louis Dupré (ur. 1926). Najważniejsze dzieła profeso-
ra uniwersytetu z Yale to: Inny wymiar (Kraków 1991), Głębsze życie (Kraków 
1994), Życie duchowe i przetrwanie chrześcijaństwa w świeckiej kulturze . Re-
fleksje na koniec tysiąclecia (w: Człowiek wobec religii, Kraków 1999). Według 

27 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 130-133 . Teologia sekularyzacji Metza 
przyczyniła się do odbudowy podmiotowości społeczeństwa niemieckiego lat sześćdziesiątych, także 
poprzez krytykę polityki i społeczeństwa zapominającego o odpowiedzialności za spowodowane 
nieszczęścia, a zagrożonego przez pułapki materializmu i cywilizacji konsumpcji. Pytania stawiane 
przez Metza, dotyczące niewykorzystania przez chrześcijan dynamizmu ukrytego w wierze, były dla 
nich źródłem inspiracji i twórczego niepokoju. Duże znaczenie w twórczości Metza ma refleksja nad 
„teologią po Auschwitz”, w której domaga się wrażliwości na cierpienia innych. Promując prorocki 
i ubogi Kościół Ludu Bożego, postuluje teologiczne zaangażowanie na rzecz Kościoła światowego, 
wielokulturowego, zaangażowanego społecznie i politycznie, uwrażliwionego na krzywdę ubogich 
i cierpiących. 

28 Por . T . Zatorski, Heretyk czy apologeta . O teologii Eugena Drewermanna, „Nomos” 12-
13(1995-1996), s. 91-120.
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Dupré czas res publica christiana – chrześcijaństwa w sensie pewnego obszaru 
kulturowego, państwowego i geograficznego – przeminął bezpowrotnie. Należy 
wyciągnąć wnioski z końca ery konstantyńskiej oraz pożegnać się z obecną posta-
cią Kościoła. Obecnie każdy jest odpowiedzialny za swoją postawę, która już nie 
jest określana przez rodzinę czy społeczeństwo. Wierzący musi stać się religijny 
samodzielnie, „od wewnątrz”. Jeśli współczesna kultura ma zostać poddana pro-
cesowi reintegracji, to musi się to dokonać za sprawą osobistego wyboru. Wiele 
będzie zależało od nawrócenia serc. Autentyczne życie duchowe musi oddziały-
wać na pozostałe sfery życia. Jakkolwiek sekularyzacja i rewolucja medialna do-
prowadziły do ukształtowania się społeczeństwa pluralistycznego, to jednak wia-
ra w obecność i działanie Ducha Świętego winna być zaczynem wzrostu w tym 
nowym, postnowoczesnym społeczeństwie. Pomocnym impulsem w tej religijnej 
reintegracji społeczeństwa może być wykorzystanie wartości duchowych innych 
kultur i tradycji. Przykładem jest przejmowanie przez niektórych chrześcijan prak-
tyk modlitewnych bądź medytacyjnych innych religii, ale bez zdradzania własnej 
chrześcijańskiej tożsamości. Zdaniem Dupré we współczesnej cywilizacji coraz 
trudniej o autentyczne doświadczenie wewnętrzne, któremu nie sprzyja dzisiejsza 
świecka kultura. Emocjonalna pustka dzisiejszego świata jest symptomem jego re-
ligijnej nędzy, lecz stanowi także okazję do pogłębienia własnego życia religijnego 
[…] . Taka pustka własnego serca, uświadomiona i doświadczona w pełni, może 
się przerodzić w dramatyczny krzyk do Jedynego, którego nie ma, nieobecnego 
obecnego Jedynego – zauważa amerykański uczony29 .

Generalnie wolno stwierdzić, że oficjalne stanowisko katolickie przyjmuje 
autonomię doczesnych rzeczywistości i swoiście rozumiany proces profanacji 
świata. Jednak to, że różne sektory ziemskiego życia rządzą się swoimi, im właś-
ciwymi, prawami nie oznacza, że rzeczy stworzone są od Boga niezależne, albo 
iż człowiek może nimi dysponować dowolnie i bez relacji do Stwórcy30 .

Poważny wkład w tak rozumianą teologię sekularyzacji wnieśli francusko-
języczni teologowie katoliccy. Nie można tu pominąć milczeniem przemyśleń 
takich teologów jak: P. Teilhard de Chardin, M. D. Chenu, J. Danielou, G. Thils, 
Ch. Duquoc, J. Maritain, po części również H. de Lubac i Y. Congar, analizują-
cych problematykę constructio mundi i consecratio mundi31 . Niektóre przyczyn-
ki katolickich teologów odnośnie do zjawiska sekularyzacji weszły ostatecznie 
do oficjalnego nauczania Kościoła32 .

29 Por. L. Dupré, Refleksje na koniec tysiąclecia, „Tygodnik Powszechny” 29(1998), s. 1-4. 
30 Por. J. Mariański, Sekularyzacja…, s . 1090 .
31 Por . M . Graczyk, Francuska teologia rzeczywistości ziemskich . Próba retrospekcji 

i reinterpretacji, Warszawa 1992, s . 158–515 . 
32 Wiązało się to także z dowartościowaniem w naukach biblijnych metody Formgeschichte 

(A. Bea, B.J. Alfrink, J.J. Weber) oraz postulatu większego uwzględnienia egzystencjalnej 
interpretacji Nowego Testamentu. Przedmiotem dyskusji były kwestie demitologizacji języka 
biblijnego, oraz oceny i rozumienia mitycznego języka apokaliptyki żydowskiej. 
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5. SEKULARYZACJA I SEKULARYZM W POLSCE 

Rekonstruując zagadnienie sekularyzacji i sekularyzmu nie wolno natural-
nie pominąć odniesienia do sytuacji chrześcijaństwa w Polsce. Należy zadać 
pytanie, dlaczego w Polsce nie wykształciła się myśl sekularyzacyjna? A także, 
skąd owa fala aroganckiego i nietolerancyjnego sekularyzmu ostatnich kilkuna-
stu lat? Jeśli uwzględnimy kontekst historyczny kraju nad Odrą i Wisłą, to dość 
łatwo znajdziemy odpowiedź.

Najpierw należy przywołać oświeceniową krytykę religii, jaka dość znaczą-
co uderzyła w struktury kościelne i treści ewangeliczne. Społeczeństwa krajów 
Europy Zachodniej z jednej strony doznały zniszczenia swojej chrześcijańskiej 
tkanki, a z drugiej paradoksalnie doszło do usunięcia nadmiernie rozbudowanej 
kościelnej instytucjonalności. Z jednej strony katolicy tej części Starego Konty-
nentu doświadczyli swoistego oczyszczenia swojej wiary – niekiedy okupując 
to męczeńską krwią, a z drugiej zarysowała się wyraźniejsza granica między 
laickim państwem a chrześcijaństwem.

Natomiast polski katolicyzm nie doznał tego rodzaju konfrontacji z ideami 
oświecenia. To zmaganie się, swoista separacja i dialog z ideami sekularyzacji 
i sekularyzmu francuskiego, angielskiego czy niemieckiego nie miało miejsca 
w Polsce, gdyż kraj nasz w tym czasie pozbawiony był samodzielnej państwo-
wości. Trzeba nawet powiedzieć więcej: okres zaborów potęgował integrację 
polskości, właśnie w obszarze religijności. Jedynym (prawie) jej uniwersalnym 
nośnikiem było chrześcijaństwo (łacińskie). Stąd Kościół dla Polaków, którzy 
nie posiadali niepodległego państwa, stawał się drogocenną i naturalną prze-
strzenią wolności.

Drugim momentem historycznym, pomagającym zrozumieć tło i prze-
bieg procesów sekularyzacji i sekularyzmu, są wydarzenia roku 1968, który 
przyniósł Europie Zachodniej potężną rewolucję obyczajową i nadał zmia-
nom społecznym, moralnym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym 
niesłychany impet. Narodziły się całkowicie nowe trendy w kulturze mło-
dzieżowej, podważając nie tylko ówczesne struktury burżuazyjnego społe-
czeństwa, ale poważnie kwestionując chrześcijańską moralność. Ze względu 
na dość szczelną podówczas „żelazną kurtynę”, w znikomej części doszło 
do przeniknięcia tych prądów do Europy Środkowej i Wschodniej. Ta część 
Starego Kontynentu i tym razem poszła inną drogą. Stanęła ona bowiem wo-
bec innych wyzwań. Musiała się zmagać z jedną z bardziej okrutnych postaci 
sekularyzmu, jakim była ideologia marksistowska w wersji stalinizmu. Przy 
tym nie miała ona jedynie postaci antyludzkiej i antychrześcijańskiej teo-
rii, lecz przybierała konkretną formę fizycznego ucisku i prześladowań, nie 
pomijając również gospodarczego absurdu. Represje poprzez rozbudowany 
aparat milicyjny i tajną służbę bezpieczeństwa dotykały wszystkich, którzy 
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wykazywali niepoprawność polityczną wobec komunistycznego światopo-
glądu. 

Wolno zatem skonstatować, że uwarunkowania polityczne, kulturalne, spo-
łeczne i gospodarcze wymusiły poniekąd inny rozwój procesów rozumienia 
i przeżywania chrześcijaństwa dla poszczególnych części Europy. Zamiast kon-
cepcji sekularyzacyjnych, Kościół w Polsce wypracowywał teologię narodu (ks. 
Czesław Bartnik), polską teologię wolności (ks. Franciszek Blachnicki), kwestie 
godności osoby ludzkiej, jej praw i przywilejów (kard. Stefan Wyszyński, ks. 
Konstanty Michalski, kard. Karol Wojtyła, ks. T. Styczeń). To z teologii narodu 
i z polskiej teologii wolności zrodził się ostatecznie ruch „Solidarność”, wyraża-
jący chrześcijańską wolność i moralność (ks. Józef Tischner).

Z kolei w płaszczyźnie sekularyzmu można dziś zauważyć jego dość znacz-
ną intensywność, zupełnie nieprzystającą do polskiego kontekstu. Absolutnie 
nie są do zaakceptowania różne formy niesprawiedliwej krytyki czy wręcz osz-
czerstw. Z jednej strony trudno oprzeć się wrażeniu, iż jest on sztucznie trans-
ponowany na grunt polskiego doświadczenia chrześcijaństwa. Kościół ma za 
sobą niezwykle piękną historię, dlatego przysługuje mu należny respekt i winien 
kroczyć własną drogą. A z drugiej strony widać jasno, iż zarówno hierarchia, 
jak i wierni świeccy są nieprzygotowani do nowych form kooperacji i dialogu 
w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym. Brak dialogu jest dotkliwy 
nie tylko między Kościołem a światem, ale nie ma go w samym Kościele (np. 
między wiernymi świeckimi a duchowieństwem czy też wśród samych duchow-
nych). Wielu duchownych w Polsce okazuje nadmierną wrażliwość, a wierni 
świeccy zachowują się dość pasywnie i nie poczuwają się do odpowiedzialności 
za całość kościelnego życia. Ciągle jeszcze w Kościele nad Wisłą można ob-
serwować zbyt wiele postaw tryumfalistycznych czy obciążonych nadmiernym 
instytucjonalizmem .

Chrześcijaństwo w Polsce dysponuje zbyt potężnym i bogatym potencja-
łem, który nie wolno ani lekceważyć, ani też biernie trwonić. To jest wielkie 
dziedzictwo całej Europy (por. św. Jan Paweł II). Dlatego smuci fakt bier-
ności i „ugrzecznienia” ze strony hierarchii, co jest szczególnie dostrzegalne 
w odniesieniu do mass mediów. Rażąca jest powolność konferencji Episkopa-
tu czy też poszczególnych biskupów ordynariuszy w ustanowieniu struktury 
„szybkiego reagowania” na obecne objawy dyskredytowania Kościoła jako 
niezbywalnego podmiotu życia społecznego. Nie bardzo wiadomo, dlaczego 
mamy pójść błędną drogą Kościoła katolickiego niektórych krajów Europy 
Zachodniej? Dlaczego przyzwalamy na coraz większe opustoszenie naszych 
świątyń? Dlaczego ze strony urzędowego Kościoła nie są podejmowane od-
powiedzialne kroki, aby zapobiegać coraz większej marginalizacji chrześci-
jańskich wartości? Nie można przechodzić obojętnie wobec faktu, iż coraz 
mniej ludzi w Polsce publicznie i oficjalnie przyznaje się do Kościoła, choć są 
przecież ochrzczeni!
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W polskiej przestrzeni teologicznej warto także zauważyć rzadkie głosy te-
ologów, którzy poświęcili swoją uwagę zagadnieniom sekularyzmu i sekulary-
zacji, jednakże nie przeprowadzając analizy tych zjawisk w odniesieniu do sytu-
acji Kościoła w Polsce. Wypada przypomnieć myśl ks. Alfonsa Skowronka (ur. 
1928) i jego ujęcie sekularyzacji jako „dzieła chrześcijańskiego”. Nie negując 
funkcji oczyszczającej samej sekularyzacji dla chrześcijaństwa, odnosi ją Sko-
wronek zwłaszcza do instytucji, do kultury, do organizacji społecznych, ale nie 
do osoby ludzkiej jako takiej i jej transcendencji. Sekularyzacja jako fenomen 
znajduje się między religią a ateizmem. Dlatego może być pewnym impulsem 
do rewizji zastanych i skostniałych form, ale może też wprowadzać destrukcję 
i niewiarę, a nawet relatywizm i nihilizm33 . Prawdziwy Bóg objawienia judeo-
chrześcijańskiego wciąż czeka jeszcze na pełne odkrycie. Zdaniem myśliciela 
z Piekar Śląskich, chociaż współczesne znamiona sekularyzacji sprowadzają 
się do trzech haseł: »odkościelnienie« (Enkirchlichung), »odchrześcijanienie« 
(Entchristlichung) i »odkonfesyjnienie« (Entkonfessionalisierung), to jednak 
sekularyzacja nie tylko nie jest wymierzona przeciwko chrześcijaństwu, lecz 
w pewnym sensie jest nawet jego dziełem. Mówienie o przeciwstawianiu się 
Kościoła sekularyzacji, zdaniem profesora teologii, jest niezrozumieniem istoty 
świeckości świata. Afirmacja idei sekularyzacji dokonała się jednak w teologii 
katolickiej najpełniej w idei autonomii rzeczywistości ziemskiej34 .

Na krajowej mapie teologicznej jest także do zauważenia ks. abp prof. Alfons 
Nossol, którego trudno w sensie ścisłym zaliczyć do nurtu teologii sekularyzacji, 
ale w jego dorobku znajdują się postulaty związane z tym kierunkiem myślenia. 
Najprawdopodobniej jest to wynik pokaźnego wpływu teologii K. Bartha wy-
wartego na Nossola35 .

Jedną z najnowszych pozycji, jakie prezentują refleksję ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w Polsce, jest dzieło Sekularyzacja, desekularyza-
cja, nowa duchowość . które wyszło spod pióra ks. prof. Janusza Mariańskiego. 
Książka ta prezentuje analizę trzech odrębnych procesów przemian religijności 
europejskiej. W swoich badaniach socjologicznych autor przyjmuje tezę, że re-
ligijność balansuje „dialektycznie” między sekularyzacją i desekularyzacją, jak-
kolwiek ten pierwszy proces jest w Europie bardziej intensywny36 .

33 Por. J. Mariański, Sekularyzacja…, s . 1090 . 
34 A . J . Skowronek, Sekularyzacja – wyzwanie dla Kościoła i teologów, „Przegląd Powszechny” 

10(2000), s. 27-43. 
35 Zob . A . Nossol, Chrystologia Karola Bartha . Wpływ na współczesną chrystologię katolicką, 

Lublin 1979 .
36 Por. J. Mariański, Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość . Studium socjologiczne, 

Kraków 2013, s . 23 .
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6. WSKAZANIA MAGISTERIUM KOŚCIOŁA 

W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes znajdujemy pojęcie autonomii absolutnej i autonomii relatywnej. 
Absolutna niezawisłość oznacza świat niezależny od Boga, natomiast relatywna 
niezawisłość oznacza świat i człowieka określone w odniesieniu do Boga jako 
Stwórcy i Zbawiciela. Autonomia rzeczywistości ziemskich nie może mieć cha-
rakteru absolutnego, gdyż winna ona realizować się z poszanowaniem norm mo-
ralnych37, z uznaniem Boga za sprawcę i cel wszystkich rzeczy38. W przeciwień-
stwie do autonomii absolutnej (świat niezależny od Boga), autonomia relatywna 
rzeczywistości doczesnej polega na tym, że w odniesieniu do Boga Stwórcy 
i Chrystusa jako Głowy świat zyskuje swoje transcendentne określenie, poprzez 
tajemnicę Stworzenia i tajemnicę Chrystusa. Tak rozumiana sekularyzacja jest 
zjawiskiem różnym od ateizmu. Podstawowa zasada sekularyzacji zawiera się 
w Piśmie Świętym: Wszystko bowiem jest wasze [ . . .] czy to świat, czy życie, czy 
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chry-
stusa, a Chrystus Boga (1 Kor 3, 22).

Jakkolwiek Sobór Watykański II nie posłużył się pojęciem sekularyzacji, to 
jednak ukształtował naukę o względnej autonomii rzeczywistości doczesnej, któ-
ra może być interpretowana jako teologiczny odpowiednik koncepcji sekulary-
zacji. W soborowym nauczaniu świat i Kościół muszą cieszyć się swoją własną, 
przynajmniej względną autonomią. Z naturalnego porządku rzeczy człowiekowi 
przysługuje suwerenność. Kościół zastrzega sobie jedynie dziedzinę moralno-
ści. Dokumenty Soboru, mówiąc o słusznej autonomii rzeczywistości doczes-
nej, dotyczącej człowieka, życia społecznego, nauki39, wspólnoty politycznej40, 
kultury41, podkreślają jednocześnie ich słuszny zakres. Autonomia rzeczywisto-
ści ziemskich nie jest jednak absolutna, lecz musi realizować się z uznaniem 
Boga za sprawcę i cel wszystkich rzeczy42, z przyjęciem norm prawa Bożego43 
i z respektowaniem zasad moralnych44 . Sobór przeciwstawia sekularyzacji pro-
ces uświęcania, który nie niszcząc słusznej autonomii rzeczywistości ziemskich, 
przywraca Bogu należne Mu miejsce oraz uznaje Go za cel wszystkich rzeczy.

Czy teoria sekularyzacji – wobec tak zmasowanej agresji różnych form seku-
laryzmu – jeszcze dodatkowo nie spycha sfery religijnej poza obręb fundamen-

37 Por . KDK 36 .
38 Por . KDK 20 . 
39 Por . KDK 36 .
40 Por . KDK 76 .
41 Por . KDK 56 .
42 Por . KDK 20 .
43 Por . KDK 41 .
44 Por . KDK 36 . 
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talnych spraw ludzkich? Czy oczekiwanie na nadejście pełnego (duchowego) 
chrześcijaństwa nie jest propozycją w sensie eschatologicznej wizji Joachima 
da Fiore? W każdej epoce dokonuje się przemieszczanie sacrum i profanum, nie 
można jednak sprowadzać tych procesów do niwelacji sacrum. Być może jest to 
szansa dla odkrywania nowych form sacrum, które kształtują się w obecnej fa-
zie cywilizacji. Koncepcje sekularyzacji, przynosząc wyjaśnienie prawidłowo-
ści pewnych zmian, procesów uderzających we współczesną religijność, mogą 
przyczynić się do wypracowania pogłębionych form duszpasterskich45 .

7. KU NOWEJ DUCHOWOŚCI POSTNOWOCZESNEJ EUROPY? 

Z tymi pytaniami pójdźmy jednak jeszcze dalej. Spróbujmy się zastano- 
wić, czy procesy te można klasyfikować jako przyczynki ku duchowemu roz-
wojowi (sekularyzacja) czy raczej są one dowodem na propagowanie postaw 
ateistycznych (sekularyzm)? Jak patrzeć na różne postacie sekularyzmu, które 
wręcz niszczą nie tylko chrześcijaństwo, lecz nawet przejawy religijności? Czy 
można przejść obojętnie wobec ideologii gender? Jak klasyfikować teologię 
sekularyzacji? Czy można widzieć w niej jedynie poważny zamach na sakra-
mentalność Kościoła? Czy nie stanowi ona kolejnej formy protestantyzacji orto-
doksji katolickiej? Czy jest ona jakąś próbą reformy Kościoła w ramach posobo-
rowego odchodzenia od eklezjologii instytucjonalnej? Czy zmiany zachodzące 
w chrześcijaństwie, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, pozwalają na swo-
je uprawomocnienie w ramach wielowiekowego procesu rozwoju Kościoła?

Czy te przeciwstawne nurty ideowe (sekularyzm a ewangelizacja) zderza-
jące się ze szczególną ostrością na gruncie europejskim nie są poszukiwaniem 
i wypracowywaniem nowych postaw duchowości dla postnowoczesnego czło-
wieka? A może jest to nieodpowiedzialna interpretacja Jezusowego wskazania, 
które pojawia się w rozmowie z Samarytanką, że nadchodzi godzina, owszem 
już jest, aby Bóg nie był wielbiony ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Bóg jest 
duchem: trzeba więc, aby jego czciciele oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie 
(por. J 4, 21.23). Jak wytłumaczyć to, co stało się w Québec, gdzie w bardzo krót-
kim czasie doszło do zamiany kanadyjskiego katolicyzmu masowego w masowe 
zeświecczenie? Czy chrześcijaństwo XXI wieku żegna się na naszych oczach 
z christianitas, osadzonym w myśli greckiej i metafizyce, próbując bardziej eg-
zystencjalnie (czytaj: postmetafizycznie) wyrazić Dobrą Nowinę? Nie sposób tu 
uciec od pytania o kulturę, która winna stać się wehikułem dla Ewangelii. Nie 
można jednak zapominać, iż chrześcijaństwo nie jest ludzkim poszukiwaniem 

45 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 134-138 . 
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metafizycznego Absolutu, lecz osobowym doświadczeniem żywego Boga, który 
szuka człowieka i udziela trudnych odpowiedzi na niełatwe ludzkie pytania46 .

Dlatego dziś wielu chrześcijan – szczególnie z krajów zachodniej części Eu-
ropy – wyjeżdża do Azji, gdzie szuka pokoju, ukojenia, wewnętrznej interiory-
zacji, medytacji i modlitwy? Ta ucieczka jest potwierdzeniem, że Kościół w ich 
krajach zawierzył bardziej temu, aby „działać” niż „być”. Ortopraksja nie może 
górować nad ortodoksją. Wierni naśladowcy Chrystusa pokazują także wyraź-
nie, że ważniejsze jest „być” nad „działać” czy „mieć”. Człowiek współczesny 
postrzega siebie nade wszystko jako osobę operatywną (homo faber), jako ko-
goś, kto musi nieustannie działać. Owa koncentracja na pracoholizmie przenik-
nęła naturalnie i do Kościoła. Trzeba skrytykować ów model, który narodził się 
już dawno w Kościele ewangelickim, a który propagowała formuła autorstwa 
D. Bohnoeffera, że Kościół jest jedynie Kościołem wówczas, gdy istnieje dla 
drugich. Biskup ewangelicko-luterański Brandenburgii, Wolfgang Huber, traf-
nie zauważa, iż Kościoły protestanckie zredukowały swoje rozumienie chrześ-
cijaństwa jedynie do etyki i diakonii. Ta koncentracja Kościołów protestanckich 
w Europie Zachodniej jedynie na etycznym wymiarze religii oraz praktycznej 
służbie potrzebującym doprowadziła do ich swoistej autosekularyzacji. Głów-
ną misją Kościoła nie jest jednak praktyczna realizacja królestwa Bożego na 
ziemi, lecz o wiele bardziej przepowiadanie królestwa obiecanego przez Chry-
stusa i współpraca na rzecz jego przyjścia, aby doszło do wspólnoty człowieka 
z Bogiem. Autosekularyzacja wiary przez nadmierną instytucjonalność nie służy 
naszym siostrom i braciom z Kościołów protestanckich, którzy noszą w swoich 
sercach wciąż nienasycone pragnienie transcendencji47 .

Z jednej strony sekularyzacja wywołała „odkościelnienie”, „odchrześcija-
nienie” i „odkonfesyjnienie”48. Należy ją zatem postrzegać także jako wytwór 
nadmiernej instytucjonalizacji i poszukiwania nowych form wiary. Sekularyza-
cja to obrona świeckości świata, aby odsłaniać głębszą religijność i pozbywać 
się naiwnych, niekiedy wręcz magicznych form religii. Nie trzeba sekularyzacji 
koniecznie widzieć jako zamachu na pobożność ludową. Kościół bez owej lu-
dowej, prostej i bogatej gleby pobożności nie zrodzi głębszej teologii. Jakkol-
wiek formy ludowych praktyk są fakultatywne, to jednak mimo wszystko są 
one niezbywalne dla rozwoju wiary. Afirmacja idei sekularyzacji dokonała się 
częściowo w Kościele poprzez wypracowanie przez teologię katolicką względ-
nej autonomii rzeczywistości ziemskiej49 .

46 Więcej na ten temat piszę w ramach komunijnej struktury Kościoła – por. A. Napiórkowski, 
Rozwój i reforma Kościoła, Kraków 2013, s . 177-200 . 

47 Por . K . Koch, Tempo di interiorità . Per una Chiesa che vive il mistero, Brescia 2011, s . 168-
169 (D. Bonhoeffer: „La chiesa è chiesa solo se e in quanto esiste per gli altri”). 

48 Por . A . J . Skowronek, Sekularyzacja – wyzwanie…, s . 27-43 . 
49 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 138-139 . 
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Z drugiej jednak teologia sekularyzacji postawiła pod znakiem zapytania 
instytucjonalny wymiar religijności i tym samym opowiedziała się za swoistą 
„kasacją” Kościoła. A przecież wiara chrześcijańska nie jest rzeczywistością 
subiektywną, ale właśnie w obrębie instytucji doznaje swojej weryfikacji i hi-
storycznej obiektywizacji. Wiąże się ona z określonymi prawdami wiary, z sa-
kramentami i ich materialnymi znakami, z widzialną społecznością wierzących. 
Musi być wspólnotą konkretną i realną, a nie anonimową, gdyż to pozwala jej 
ujawniać misję głoszenia wobec świata Ewangelii miłosierdzia. Właśnie zseku-
laryzowane i pluralistyczne społeczeństwo bardziej jeszcze potrzebuje widzial-
nych świadków miłości Boga do człowieka50 .

W ostatnich latach można zaobserwować, jak Kościół w większości krajów 
Europy Zachodniej utracił charakter Kościoła masowego i ludowego (Volkskir-
che), a jednak nie stał się wyizolowaną enklawą czy gettem, mimo że wśród 
wielu katolików coraz głośniej mówi się o tym zagrożeniu. Wzywanie do za-
kreślania wyraźnych granic między chrześcijaństwem a światem, w sensie po-
staw sekciarskich czy izolacyjnych lub grożenie gettem, nie jest rzeczowym ar-
gumentem i nie koresponduje z duchem Ewangelii. Kościół Jezusa Chrystusa, 
posiadając posłannictwo misyjne, musi odważnie wychodzić do świata, aby to 
posłannictwo wypełniać, dlatego nigdy nie może przybrać charakteru sekty czy 
enklawy. Należy zatem zdecydowanie przestrzegać przed tendencjami obronny-
mi czy separacyjnymi. Chociaż jedynie niewielki procent wiernych utożsamia 
się w pełni z dogmatyczną i moralną doktryną swoich wspólnot religijnych, to 
jednak chrześcijaństwo kształtuje rodzinne, ludowe i narodowe tradycje.

Fakt ten pozwala patrzeć z nadzieją na obecność religii w przyszłym, coraz 
bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. Kościołowi nie wolno poddawać się 
marginalizacji czy zamykać się w getcie, gdyż to oznaczałoby koncentrację na 
samym sobie. Choć dobra zbawcze są złożone w Kościele Chrystusowym, to 
jednak są dla całego świata. Nie wolno odbierać uniwersalizmu Ewangelii, którą 
Bóg poprzez Kościół kieruje do każdego człowieka wszystkich kultur i czasów. 
Chrześcijanie powinni poddać analizie i pewnej afirmacji podstawowe właści-

50 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Watykan 1988, nr 4: Jakże nie 
wspomnieć o uporczywym rozszerzaniu się zobojętnienia religijnego i ateizmu w jego rozmaitych 
formach, a zwłaszcza w formie najbardziej dziś może rozpowszechnionej, jaką jest sekularyzm? 
Człowiek, odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy nieustannego rozwoju naukowo-
techniczego, a przede wszystkim zafascynowany najdawniejszą, ale wciąż nową pokusą zrównania 
się z Bogiem (por . Rdz 3, 5) poprzez używanie wolności bez granic, podcina istniejące w jego sercu 
korzenie religijności: zapomina o Bogu, utrzymuje, że nie ma On dla jego życia żadnego znaczenia, 
odrzuca Go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze »bożki« . Zjawisko sekularyzmu 
jest dziś naprawdę sprawą poważną . Dotyczy ono nie tylko jednostek, ale w pewnym sensie także 
całych wspólnot . Już Sobór zwracał uwagę na to, że »liczniejsze masy praktycznie odchodzą od 
religii« . Ja sam niejednokrotnie przypominałem o zjawisku dechrystianizacji, które występuje 
w narodach o dawnej tradycji chrześcijańskiej i domaga się bezzwłocznie nowej ewangelizacji . 
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wości kultury XXI w., w tym sekularyzację i pluralizm. Właściwą postawą po-
winna być mądra i roztropna akceptacja pozytywnych cech kultury końca XX 
i początków XXI wieku. Właśnie w pluralistycznym społeczeństwie przyszłości 
chrześcijańskie Kościoły mogą odegrać ważną rolę, o ile staną się znakiem jed-
ności pomiędzy ludźmi i narodami51 .

Wypada pamiętać, że klasyczny paradoks ostatnich dziesięcioleci, wyrażają-
cy się w sloganie „Chrystus tak, Kościół nie”, przekształcił się w nowy: „religia 
tak, Bóg osobowy nie”. Ponadto coraz bardziej wzrosła liczba ludzi, deklarują-
cych się jako „chrześcijanie niepraktykujący”. Utożsamili się oni z hasłem, jakie 
zdobyło znaczną popularność: „Wierzyć bez przynależności” (Believing without 
belonging), będącym owocem sekularyzacji naszego świata, pewnego powrotu 
sacrum, pluralizmu międzyreligijnego, narastającej marginalizacji religijności 
kościelnej czy też silnego dzisiaj indywidualizmu, które to zjawiska prowadzą 
do swego rodzaju „deinstytucjonalizacji” religii chrześcijańskiej. Znaczny impas 
dotknął standardowych modeli przekazywania wiary. Wzrosła także nieufność 
wobec doświadczenia socjalizacji religijnej (parafii, szkoły, stowarzyszeń, ru-
chów), co w znaczący sposób prowadzi do kryzysu przynależności do Kościoła.

W drugim Liście do chrześcijan w Koryncie Paweł Apostoł wyznaje: mam 
upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowa-
niach, w uciskach z powodu Chrystusa . Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć 
jestem mocny (2 Kor 12, 10). Zbyt często zapominamy, że chrześcijaństwo nie 
jest jedynie religią, ale jest ono czymś więcej. Zapominamy, iż dla ojców Koś-
cioła wiara w Jezusa Chrystusa nie była religią, ale Słowem Boga, które stało się 
ciałem. Chrześcijaństwo jest drogą, prawdą i życiem. Na drodze zaś się nie stoi, 
ale cały czas pielgrzymuje. Przed teologią znajdują się wielkie wyzwania, aby 
stopniowo wyprowadzać chrześcijaństwo z zawężeń judaistycznych i helleni-
stycznych. Ten dynamizm chrześcijaństwa podkreślał wielokrotnie Joseph Rat-
zinger. W książce Sól ziemi wyznawał, iż substancją wiary chrześcijańskiej nie 
jest teoria, lecz wydarzenie52. Z kolei już jako Papież wyłączył chrześcijaństwo 
z kategorii religii księgi. Do dziś zresztą funkcjonuje, właściwie nagminnie, nie 
do końca poprawne przekonanie, że istnieją trzy monoteistyczne religie księgi: 
judaizm ze swoją Torą, chrześcijaństwo z Biblią, a islam z Koranem. To z kolei 
zawężenie narzucił nam islam. W Adhortacji apostolskiej Verbum Domini Bene-
dykt XVI trafnie zakwestionował rozumienie chrześcijaństwa jako religii księgi. 
Ojciec święty odnotował: W Kościele otaczamy wielką czcią święte Pisma, cho-
ciaż wiara chrześcijańska nie jest »religią Księgi«: chrześcijaństwo jest »religią 
„słowa” Bożego«, nie »słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego 
i żywego«53 .

51 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 139-142 . 
52 Por . J . Ratzinger, Sól ziemi, Kraków 2005, s . 17 . 
53 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Watykan 2010, nr 7 . 



 WSPÓŁCZESNY SEKULARYZM A TEOLOGIA SEKULARYZACJI 33

Ostatecznie niech wolno będzie stwierdzić – nie wpisując się na listę żad-
nego z rewolucyjnych manifestów – że trzeba ratować Jezusa przed „kościół-
kowatością”, rytuałem, obrzędowością, rutyną. Nie wolno uporczywie tkwić 
w „metafizycznych kleszczach” Kościoła, zredukowanego tylko do instytucji. 
Przed nami długa jeszcze droga. Kościół to wszyscy ochrzczeni. Nie wolno tole-
rować redukcjonizmu, gdy większość wiernych świeckich, mówiąc o Kościele, 
sprowadza go jedynie do duchowieństwa. Trzeba odwagi, aby pozbyć się no-
stalgicznego konserwatyzmu i pokornie podążać ku nowemu. Trzeba pozwo-
lić Duchowi Bożemu, abyśmy w naszym pielgrzymowaniu zostali odnalezieni 
przez Chrystusa, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem 
(J 14, 6).

8. JAK OCENIĆ SEKULARYZM, A JAK TEOLOGIĘ SEKULARYZACJI? 

Trudno jest podejmować jakikolwiek dialog z różnymi postaciami sekula-
ryzmu, który domaga się – i częściowo to realizuje – fizycznego unicestwienia 
chrześcijaństwa. Nie sposób pozostawać naiwnym wobec świadomego i za-
planowanego szerzenia idei ateistycznych. Coraz natarczywiej słychać głosy 
przedstawicieli sekularyzmu domagające się usunięcia wszelkich przejawów re-
ligijności, a zwłaszcza chrześcijańskiej, z życia politycznego, społecznego, go-
spodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. W mass mediach promuje się wręcz 
wzorce ateistyczne. Głośnym echem odbiła się książka Richarda Dawkinsa pt. 
Urojony Bóg, w której ten brytyjski biolog prezentując napastliwy ateizm, głosi 
iluzję Boga54. Zastanawiające jest współczesne nasilanie się zjawiska ateizmu, 
który obecnie pojawił się w formie ateizmu obojętności, domagającego się li-
kwidacji wszelkiej religii55. Ta ostatnia forma, będąca konsekwencją naukowego 
fanatyzmu, o tyle jest śmieszna i jednocześnie niebezpieczna, iż jest zamknięta 
na jakikolwiek dyskurs. Jak głęboko posunął się proces ateizacji świadczą pub-

54 Nie warto się tą książką szerzej zajmować, gdyż zawiera aż nazbyt wiele rzeczowych 
błędów, jak np. że autorem Listu do Hebrajczyków był Paweł z Tarsu. Doczekała się ona kilku 
wartościowych odpowiedzi z chrześcijańskiego punktu widzenia. Można tu wspomnieć pozycję pt. 
Bóg nie jest urojeniem . Złudzenie Dawkinsa (Alister McGrath i Joanna Collicutt McGrath). 

55 Por . R . Schröder, Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus und die Folgen, 
Freiburg-Basel-Wien-Freiburg im Br. 2011, s. 150-190. Ateizm jako taki istniał już w starożytności, 
choć oczywiście w odmiennym kształcie. Z pozycji politeistycznych, pojawił się też w formie 
zarzutu wobec chrześcijan, wyznających wiarę w jednego Boga. Interesującą postać ateizmu 
przedstawił niderlandzki filozof Baruch Spinoza w XVII w. Następnie Oświecenie wygenerowało 
tzw. religię rozumu jako formę ateizmu. Natomiast Feuerbach i Marks zatruli swoją epokę ateizmem 
spekulatywnym. Nie tak dawno sądziliśmy, że pożegnaliśmy ateizm metodyczny.
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likacje, zwłaszcza na rynku frankofońskim, proponujące pewną namiastkę du-
chowości dla osób niewierzących. Paradoksalnie przedstawia się dziś ateistom 
duchowość bez Boga, pewne formy doświadczenia mistycznego z akcentem 
na ciszę, prostotę, jedność, akceptację, tzw. „uczucie oceaniczne” oraz śmierć 
i wieczność. To wszystko można znaleźć np. w książce pt. Duchowość atei-
styczna . Wprowadzenie do duchowości bez Boga, która wyszła spod pióra André 
Comte-Sponville56 . 

Wszystkie postaci sekularyzmu na czele ze współczesnym ateizmem, jak-
kolwiek domagają się zróżnicowanej i zindywidualizowanej oceny, to jednak 
w ich genezie należy upatrywać impulsów i motywów dla tego, co nazywamy: 
wolność człowieka, sprawiedliwość społeczna, protest przeciwko złu w świecie, 
krytyczna reakcja wobec religii, a zwłaszcza chrześcijaństwa, zgorszenia wyni-
kające z nadużyć kościelnych i antyświadectwa, idącego tak ze strony ducho-
wieństwa jak i wiernych świeckich.

A może też sekularyzm i sekularyzacja są przyczynkiem dla theologia nega-
tiva – którą to II Sobór Watykański całkiem pominął, a która to mówi o skrytości 
Boga? W tej perspektywie ateizm może się jawić jako ukryty teizm. Jakkolwiek 
sekularyzm z pozycji biblijnych i teologicznofundamentalnych ze swoją negacją 
Boga jest nie do utrzymania, to winien stać się przedmiotem teologicznej reflek-
sji. Chrześcijaństwo to nie tylko ratio pura, ale i cor purum et purificandum57 .

Natomiast sekularyzacja stwarza większe pole do jej ambiwalentnej klasyfi-
kacji. Według H. Friesa, teologiczna interpretacja sekularyzacji musi być sądem 
zróżnicowanym . Właściwym słowem nie jest tutaj ani czyste nie, ani bezkrytycz-
ne tak . W tym punkcie rozstrzygać musi wyczucie dla tego, co chrześcijańskie 
oraz umiejętność rozróżniania duchów58. Zastanawia jednak fakt, że Jan Paweł 
II często mówił o zsekularyzowanym świecie, o szerzeniu się niewiary i obojęt-
ności religijnej. Zdaniem Papieża, w krajach poddanych sekularyzacji istnieje 
podatny grunt dla ideologii sekularyzmu: U podstaw tego niepokojącego zjawi-
ska leży chęć narzucenia wizji ludzkości bez Boga . Propaguje się indywidualizm, 
zrywa podstawową więź między wolnością a prawdą, niszczy oparte na zaufaniu 
relacje cechujące autentyczne życie społeczne59 .

Sekularyzacja, prowadząc do uwolnienia się z naiwnych i magicznych elemen-
tów religijności pogańskiej, pozwala na nowo i głębiej postawić pytanie o Boga, 
a tym samym docierać do pełniejszej prawdy o człowieku i otaczającym go świe-

56 Zob. A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna . Wprowadzenie do duchowości bez Boga, 
tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011, s. 219.

57 Por . W . Kasper, Bóg Jezusa…, s. 72-78. Zastanawiając się nad pytaniem o Boga dziś, 
niemiecki teolog pokazuje bezradność teologii wobec zjawiska ateizmu.

58 Por. U. Ruh, Säkularisierung, w: Enzyklopädische Bibliothek, t. 18, hrsg. F. Böckle, 
F.X. Kaufmann, K. Rahner, B. Walte, Freiburg im Br. 1982, s. 95. 

59 Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów australijskich przybyłych z wizytą ad limina 
Apostolorum 26 marca 2004 r . „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 6, s. 25 . 
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cie. Ponadto generuje większy obszar religijnej wolności i poszukiwań transcen-
dentnych. Sekularyzacja nie tylko nie zdezaktualizowała pytań o ostateczny sens 
ludzkiej egzystencji, lecz pogłębiła ich znaczenie i niezbywalność. Człowiek 
wciąż może odnaleźć odpowiedź w przestrzeni Kościoła, który wniósł (i wciąż 
to czyni) swój wkład do powstania sytuacji religijnej wolności w zsekularyzowa-
nym i pluralistycznym społeczeństwie. Respekt dla decyzji sumienia przyczynił 
się do indywidualizacji religijności. Uwolnienie się Kościoła spod wpływów pań-
stwa znacząco i pozytywnie wpłynęło na emancypację państwa spod bezpośred-
nich wpływów kościelnych60. Oba podmioty w swojej samodzielności i autonomii 
odkrywając na nowo siebie same, zostają zmuszone do nowego samookreślenia 
i tym samym – szanując i respektując swoje odrębności – mogą lepiej służyć oso-
bie ludzkiej w jej poszukiwaniu dobra duchowego i materialnego .

Modern Secularism and Theology of Secularization 
 

Summary

This paper not only clarifies the concepts of secularism and secularization, but 
also analyzes them, and in its final part it evaluates them. The phenomenon of secu-
larism is defined as an ideological and active attitude of hostility toward everything 
that is Christian. In turn, secularism, quite strongly associated with the current form 
of culture of societies and their development, is seeking autonomy and freedom. Rad-
ical (sometimes irresponsible) secularization thesis of the Protestant (R. Bultmann, 
K. Barth, D. Bonhoeffer, E. Fuchs, F. Gogarten, G. Vahanian, P. van Buren, W. Ham-
ilton, Th . J. Alitzer, J.A.T. Robinson, D. Sölle, W. Pannenberg) mind has been adopted 
by most Catholic theologians with a reasonable reserve. Catholic doctrine accepts the 
autonomy of temporal realities and a specifically understood process of profanation of 
the world (constructio mundi and consecratio mundi). However, the fact that different 
sectors of earthly life are governed by their own relevant laws, does not mean that the 
created things are totally independent of God, or that man can dispose of them freely 
and without any relation to the Creator (K. Rahner, J. B. Metz, P. Teilhard de Chardin, 
M. D. Chenu, J. Danielou, G. Thils, Ch. Duquoc, J. Maritain, H. de Lubac, Y. Congar, 
Cz. Bartnik, A. Skowronek, A. Nossol, J. Mariański). The position of the Catholic 
Church on this matter is contained in the conciliar Constitution Gaudium et Spes .

Der heutige Säkularismus und die Theologie der Säkularisation  
 

Zusammenfassung

Im Artikel werden die Begriffe Säkularismus und Säkularisierung nicht nur prä-
zisiert, sondern auch analysiert und im letzten Teil auch beurteilt . Das Säkularismus- 

60 Por . W . Kulbat, Nowe koncepcje sekularyzacji…, s . 142-144 . 
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phänomen wird als ideele und aktive Haltung der Feindlichkeit gegenüber allem 
Christlichen definiert. Die Säkularisierung dagegen, verhältnismässig eng mit der jet-
zigen Form der Kultur und der Entwicklung der Gesellschaften verbunden, ist die 
Suche nach der Welt der eigenen und richtigen Freiheit und der ihr zustehenden Auto-
nomie. Radikale (manchmal verantwortungslose) Thesen der protestantischen säku-
laristischen Reflexion (R. Bultmann, K. Barth, D. Bonhoeffer, E. Fuchs, F. Gogarten, 
G. Vahanian, P. van Buren, W. Hamilton, Th. J. Alitzer, J.A.T. Robinson, D. Sölle, 
W. Pannenberg) wurden seitens der Mehrheit der katholischen Theologen mit einer 
begründeten Distanz zur Kenntnis genommen. Die katholische Doktrin akzeptiert 
zwar die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten und den richtig verstandenen Pro-
zess der Profanation der Welt (constructio mundi i consecratio mundi). Die Tatsache 
jedoch, dass verschiedene Sektoren des irdischen Lebens ihren eigenen Gesetzen fol-
gen bedeutet keineswegs, dass geschaffene Dinge völlig unabhängig sind von Gott 
bzw. dass sie der Mensch beliebeig und ohne jegliches Verhältnis zum Schöpfer ver-
wenden darf.  (K. Rahner, J. B. Metz, P. Teilhard de Chardin, M. D. Chenu, J. Danie-
lou, G. Thils, Ch. Duquoc, J. Maritain, H. de Lubac, Y. Congar, Cz. Bartnik, A. Skow-
ronek, A. Nossol, J. Mariański). 

Słowa kluczowe: sekularyzm, sekularyzacja, protestancka teologia sekulary-
zacji, katolickie nauczanie na temat autonomii rzeczywistości doczesnych, sekula-
ryzm i sekularyzacja w Polsce, rozwój Kościoła, nowa duchowość postmodernisty-
czna .

Keywords: secularism, secularization, Protestant secular theology, Catholic 
doctrine of the autonomy of temporal realities, secularism and secularization in Po-
land, the growth of the Church, new postmodern spirituality

Schlüsselworte: Säkularismus, Säkularisierung, protestantische Säkularisie-
rungstheologie, katholische Säkular isierungstheologie, Katholische Lehre über die 
Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, Säkularismus und Säkularisiserung in Po-
len, Entwicklung der Kirche, neue postmoderne Spiritualität .
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1. RELIGIA WCIĄŻ OBECNA

Religię najprościej można określić jako relację ludzi do rzeczywistości 
transcendentnej, która zakłada istnienie świata innego niż dostrzegalny zmysła-
mi, opartego na wiecznym i boskim porządku w którym przyjmuje się istnienie 
dobra wyższego niż pomyślność w znaczeniu ziemskim1. Świat taki daje jego 
uczestnikom poczucie sensu i ostatecznego spełnienia. Transcendencja wykracza 
poza ograniczenia rzeczywistości aktualnie istniejącej i wychodzi poza aktualny 
czas. Nie tylko antycypuje rzeczywistość niewidzialną, ale też przyjmuje kos-
miczną temporalność, w której trzy wymiary czasowe przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość przenikają się tworząc jeden amalgamat wiecznej ciągłości. Kant 
rozumiał transcendentalność jako zdolność poznania rzeczy zanim staną się one 
przedmiotem doświadczenia2. Religia jest zatem relacją uczestników świata im-
manentnych odniesień procesów i zdarzeń do rzeczywistości pozaempirycznej, 
której ludzkie możliwości poznawcze nie są w stanie przeniknąć, którą człowiek 
jednak intuicyjnie wyczuwa, a odczucie to rodzi w nim komfort i spełnienie.

Wyobrażenie boskości i wieczności jest uwarunkowane kontekstualnie, za-
leży od czasu i miejsca. W wielkich cywilizacjach antycznych idea transcenden-
cji przyjęła postać systemów religijnych, które dały początek unikalnym kultu-
rom z ich etycznym wartościowaniem, estetycznymi standardami, potencjałem 
rozumienia i wyjaśniania rzeczywistości. Potrzeba nieskończoności daje o sobie 
znać również w tych kontekstach, które ex definitione zaprzeczają jej istnieniu. 
Francuskie oświecenie usuwając religię z przestrzeni publicznej, nie zdołało 
usunąć fundamentalnych pytań dotyczących znaczenia życia, jego ostatecznego 

1 Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge – London 2007, s. 20.
2 I . Kant, The Critique of Pure Reason, trans. J.M.D. Meiklejohn, An Electronic Classic Series 

Publication, [1781] s. 43. http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/kant/critique-pure-reason6x9.pdf 
[dostęp 8.10.2014 r.].
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sensu i celu. W pewnym sensie potrzebę transcendencji zaspokajał nacjonalizm 
czy mitologia narodowa mogące uchodzić za substytuty religii3 . W warunkach 
dwudziestowiecznych totalitaryzmów potrzeba religijna w pewnym sensie ma-
terializowała się w kultycznym odniesieniu do ideologii, o czym świadczy for-
ma publicznych manifestacji czy quasi-religijna cześć oddawana przywódcom 
politycznym i ich „wiecznej nieomylności” nasuwająca skojarzenia misteriów 
i obrzędowości4. Również współczesny zaangażowany ateizm, który mobilizuje 
potencjał intelektualny i motywacyjny, może rodzić skojarzenia z religią, w któ-
rej transcendencja zdefiniowana została jako nicość lub nieistnienie5 .

Religia angażuje obszar najbardziej osobistych odniesień ludzkich. Podob-
nie jak miłość, rządzi się własną logiką opartą bardziej na intuicji, przeświadcze-
niu i emocjach, niż na „twardym” fundamencie racjonalnym. Religii nie sposób 
ani do końca zrozumieć, ani wyjaśnić. Jej obszarem odniesienia jest rzeczywi-
stość transcendentna, która wymyka się empirycznemu poznaniu. Nie sposób 
jej zatem naukowo ani potwierdzić, ani obalić gdyż dowód empiryczny należy 
do innego porządku kognitywnego niż złożona treść religijnych odniesień. No-
wożytna historia cywilizacji zachodniej zna wiele momentów proklamowania 
śmierci religii - żadne z nich jak dotąd nie okazało się trafione. Religia oparła 
się nawałowi racjonalno-scjentystycznych ideologii oświecenia, przetrwała też 
hekatombę dwudziestowiecznych totalitaryzmów których przywódcy usiłowali 
realizować szaleńczą ambicję zawładnięcia ludzkim sumieniem i wykreowania 
nowej transcendencji uosobionej przez rasę, klasę społeczną czy ideę nadczło-
wieka .

Religia w żadnym stopniu nie uległa historycznej dewaluacji. Epicentrum 
jej oddziaływania mogło przesunąć się jedynie na inne obszary geograficzne 
i kręgi kulturowe. W niektórych ustrojach autorytarnych, religia wykorzystując 
swój status względnej nienaruszalności i autonomii wobec władzy państwowej, 
użyczała swego własnego obszaru niezależności jako przestrzeni formowania 
się społeczeństwa obywatelskiego. To oznacza, że obok swej funkcji kultycz-
nej spełniała ważną rolę społeczną jako przestrzeń inicjatywy obywatelskiej6 . 
Religia jest wciąż żywa we współczesnej kulturze zachodniej zafascynowanej 
skutecznością i innowacją, choć zmienia się jej charakter. Coraz częściej z feno-
menu kulturowo-społecznego staje się przedmiotem osobistego wyboru. Nie ma 
podstaw by religię uznawać za anachronizm, element wymienny, który zanika 

3 F. Medved, Nation and Patria in the Emerging World Order, „GeoJournal”, 43/1(1997), s. 13.
4 H . Arendt, Korzenie Totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa [1951] 2012, 

s . 501nn .
5 Zaangażowany „misyjny ateizm” uwidacznia się w publicznych wystąpieniach Richarda 

Dawkinsa . Zob. Richard Dawkins and Catholic Cardinal George Pell discuss religion, morals and 
evolution on Q&A (10-4-2012 ABC TV).

6 J . Casanova, Civil Society and Religion . Retrospective Reflections on Catholicism and 
Prospective Reflections on Islam, „Social Research”, 68/4(2001), s. 1045-1046.
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wraz z wzrastającym poziomem świadomości w myśl założeń tezy sekularyza-
cyjnej7. Habermas skądinąd uznający konieczność „metodologicznego ateizmu” 
w dyskursie naukowym, zdaje się rewidować swoje stanowisko w tej kwestii. 
Określa współczesne społeczeństwo jako „post-sekularne”, w którym mimo po-
stępującej sekularyzacji religia wciąż odgrywa istotną rolę źródła zasobów kul-
tury, której to roli nie była w stanie przejąć filozofia sekularna8 .

Zmniejszenie społecznego znaczenia niektórych tradycyjnych religii in-
stytucjonalnych, idzie w parze ze wzrostem zainteresowania duchowością re-
alizowaną w obrębie wolnych i półformalnych grup religijnych9 . Wyraziste 
obrazy bibliae pauperum znajdują współczesne odpowiedniki i formy. Treść 
religijna znajduje nowe miejsce we współczesnej konsumpcyjnej kulturze Za-
chodu. Funkcjonują nowoczesne centra duchowości propagujące pogłębione 
życie religijne, a treść religijna obecna jest w elektronicznych mediach w po-
staci przekazów telewizyjnych i stron internetowych. Obchody Światowych 
Dni Młodzieży, organizowanych przez Kościół katolicki w różnych rejonach 
świata, spotykają się z jednoznacznym pozytywnym odbiorem młodych ludzi 
budząc ogólnie życzliwe zainteresowanie treścią religijną. Niewytłumaczalne 
zjawiska, jak przypadki krwawiących hostii, w których stwierdzono proce-
sy obustronnej absorpcji żywych komórek i nieożywionej materii, wprawiają 
w konsternację świat nauk molekularnych skłaniając do rewizji uznanych te-
orii jak teoria ewolucji10. Niepokoje wokół państwa islamskiego zdają się po-
twierdzać tezę Immanuela Wallersteina, że religia stanowi wciąż jedną z klu-
czowych sił rządzących współczesną temporalnością11. Uniwersalny charakter 
religii, jej absolutna ponadhistoryczność i obecność w każdym bez wyjątku 
kręgu kulturowym każe myśleć o niej, jako o naturalnym i nieodzownym kom-
ponencie ludzkim. Gdy w ten sposób spojrzymy na religię, wówczas i potrze-
ba religijna zaczyna się jawić się jako naturalna i nieodzowna. Skąd zatem 
ateizm i sekularyzacja? W niniejszym artykule wskażę na niektóre historyczne 
i konceptualne źródła sekularności, oraz na kluczowe założenia sekularnego 
porządku, które doprowadziły do redefinicji natury instytucji społecznych: 
rynku, państwa, społeczeństwa obywatelskiego.

7 Obszernie na ten temat Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne . 
Studium socjologiczno pastoralne, Lublin 2005, s . 20-35 .

8 J . Habermas, The Future of Human Nature, Cambridge – Oxford 2003, s. 103n.; J. Habermas 
et al ., Secularism’s Crisis of Faith, „New Perspective Quartely” 25/4(2008), s. 17-29.

9 S . Bruce, Religion in the Modern World . From Cathedrals to Cults, Oxford – New York 1996.
10 R . Tesoriero, L . Han, Unseen New Evidence . The Origin of Life under the Microscope, 

Kincumber 2013 .
11 I . Wallerstein, Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others?, „Journal of the 

Interdisciplinary Crossroads” 1/3(2004), s. 511-514.
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2. WYOBRAŻENIA NOWOŻYTNEJ AUTONOMII

Transformacje nowożytności, humanizm i towarzysząca mu dekonstrukcja 
spekulatywnego inkluzyjnego systemu rozumienia rzeczywistości, fragmenta-
ryzacja wiedzy skierowały kognitywną soczewkę zainteresowania na człowieka 
jako istoty należącej do rzeczywistości immanentnej i realizującej się w prze-
strzeni immanentnego świata. Takie przesunięcie samo w sobie rewolucyjne nie 
wzięło się z nikąd. Było konsekwencją nowożytnego niepokoju poznawczego, 
który przełamywał średniowieczny utrwalony, spekulatywny, teleologiczny, zin-
tegrowany, uporządkowany system wyjaśniania świata i procesów w nim zacho-
dzących. Odkrycie Kopernikańskie zmieniło obowiązujące wyobrażeni o kos-
mosie ukazując zarazem i względność i peryferyjność cywilizacji ziemskiej. 
Odkrycie Nowego Świata i opłynięcie ziemi dookoła zmieniło utrwalone wyob-
rażenie o ziemi odsłaniając z kolei względność cywilizacji europejskiej. Szesna-
stowieczny podział chrześcijaństwa zachodniego oraz zażegnanie siedemnasto-
wiecznych wojen religijnych wprowadziły do teorii politycznej nieznane dotąd 
kategorie, jak: odrębność i suwerenność12. Dekonstrukcję systemu średniowiecza 
spotęgowało wynalezienie druku. Pojawienie się drukowanego tekstu przyspie-
szyło proces formowania się tożsamości narodowych przez wprowadzenie pisa-
nej formy języków narodowych funkcjonujących dotąd wyłącznie jako środki 
komunikacji werbalnej13. Ponadto druk i papier obniżyły koszt dostępu do słowa 
pisanego, co było milowym krokiem w kierunku upowszechnienia czytelnictwa; 
dało impuls dla rozwoju kultury literackiej, a wraz z nią zdynamizowało wzrost 
świadomości jednostek, która stała się podstawą autorefleksji człowieka nad tym 
co stanowi jego własną istotę14. Nowożytność stała się historyczno-kulturową 
areną, w której idea autonomii mogła nabierać realnych kształtów. Autonomię 
generalnie łączono z wyzwoleniem od ograniczeń inkluzyjnego systemu śred-
niowiecznego, który obejmował i regulował wszystkie bez wyjątku funkcjonal-
ne odcinki życia: wiedzę, ekonomię, politykę, rodzinę i religię – uzasadniając 
i legitymizując obowiązujące w ich obrębie procesy i prawa przez odniesienie 
do rzeczywistości transcendentnej.

Kwestia autonomii wyraźnie wybrzmiewa w Oration on the Dignity of Man 
– apelu dwudziestokilkuletniego Mirandoli skierowanego do duchownych – ów-
czesnych depozytariuszy wiedzy. Przesłanie tekstu było czytelne, jednoznaczne 
i w pewnym stopniu obrazoburcze – człowiek jest wolny z natury i jest poza ja-

12 C. Calhoun, Nations Matter Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, London – New 
York 2007, s. 15-16.

13 B . Anderson, Wspólnoty wyobrażone . Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 
nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków - Warszawa 1997.

14 J . Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukaszewicz, 
Warszawa 2007, s . 140nn . 
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kimkolwiek zasięgiem woli Boga, czy Bożej łaski. Manifest Mirandoli stanowił 
pochwałę racjonalności. To uwolniony rozum jednostki miał ją uczynić twórcą 
otaczającej rzeczywistości i wynieść naturę ludzką na poziom rzeczy nadprzy-
rodzonych15. Tego typu rozumowanie wyzwalało naturę ludzką z podległości 
porządku transcendencji. Mirandola bardzo optymistycznie przedstawił naturę 
ludzką i jej zdolność przekraczania granicy oddzielającej świat immanentny od 
transcendentnego, a jego egzaltacja człowiekiem, pozostawiała niewiele miejsca 
dla tradycyjnego średniowiecznego rozumienia natury ludzkiej. Dzięki swej in-
teligencji człowiek miał mocą własnych sił generować własną nieskończoność 
i boskość, w których bynajmniej się nie alienował, gdyż boskość miała być jego 
naturalnym atrybutem16 .

U Johna Locke’a idea autonomii wybrzmiewa między innymi tam, gdzie 
pisze o indywidualnym prawie do posiadania własności. Człowiek jako istota 
zdolna do samodyscypliny, do decydowania o sobie i swym działaniu posiada 
ideę własności wpisaną w jego naturę, uważa Locke. Inwencja i postęp podno-
szą poziom bytowania, a praca która idzie w parze z ludzką inwencją dodatkowo 
ją rozwija. Locke, skądinąd klasyk liberalizmu i współtwórca sekularnego po-
rządku społeczno-moralnego argumentował na rzecz autonomii stosując katego-
rie i sposoby myślenia stricte teologiczne17 .

Immanuel Kant pisze o autonomii jako podstawie godności natury ludzkiej 
i każdej natury rozumnej18. Przedstawia ją w kontekście indywidualnego su-
mienia jako ostatecznej instancji moralnej rozstrzygającej o tym co słuszne, co 
sprawiedliwe i niesprawiedliwe . Sumienie jest moralnym prawem które impli-
kuje obowiązki rozumu praktycznego, uważa Kant. Osobowa dyspozycja życia 
i działania według autonomicznego głosu sumieniem jest owocem moralnego 
i umysłowego oświecenia; przejawia się w umiejętności racjonalnego rozezna-
wania w kwestiach będących przedmiotem wartościowania moralnego i jest 
podstawowym warunkiem porzucenia stanu zawinionej niedojrzałości. Reali-

15 „If, however, you see a philosopher, judging and distinguishing all things according to 
the rule of reason, him shall you hold in veneration, for he is a creature of heaven and not of 
earth”. G.P. della Mirandola, Oration on the Dignity of Man, w: http://vserver1.cscs.lsa.umich.
edu/~crshalizi/Mirandola/

16 Obszerniej na ten temat zob . W.G. Craven, Giovanni Pico della Mirandola – Symbol of His 
Age: Modern Interpretations of a Renaissance Philosopher, Droz 1981, s. 77-82; D. Nowakowski, 
Absolutnie wolny? Wolność człowieka w filozofii Giovanniego Pico Della Morandoli, „Folia 
Philosophica” 24(2011), s. 9-18.

17 J . Locke, Two Treatises of Government . In the Former, The False Principles and Foundation 
of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown: The Latter, Is an Essay 
Concerning the Original, Extent, and End, of Civil Government, from The Works of John Locke. 
A New Edition, Corrected. In Ten Volumes. Vol. V. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe 
and Son, G. Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co, R. Griffin and Co. Glasgow, J. Gumming, 
Dublin 1823, s . 123-124 .

18 I . Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001, s. 52.
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zacja autonomii u Kanta zakłada intelektualny nonkonformizm wobec utrwalo-
nego porządku społecznego. Kant sugeruje, że nowy ład moralny powstaje jako 
produkt racjonalnego umysłu działającego w myśl zasady imperatywu katego-
rycznego i moralnego19 .

Adam Ferguson, szkocki klasyk społeczeństwa obywatelskiego, postrzega 
ideę autonomii między innymi w kontekście działalności gospodarczej. Nadanie 
wolności jednostkom przez przywrócenie im wiary w siebie miało pomóc od-
krywać wartość tego kim są. Będąc wolnymi, jednostki łatwiej zaangażowałyby 
racjonalność w działalności gospodarczej; łatwiej zdołałyby mobilizować po-
tencjał twórczy, którego uaktywnienie byłoby z pożytkiem dla reszty społeczeń-
stwa, gdyż dowartościowałoby auto-refeksyjność, odpowiedzialność i przedsię-
biorczość20 .

Ekonomiczna autonomia jednostki ma związek z autonomią i pozycją go-
spodarczą opisanego przez Jürgena Habermasa burżuazyjnego mieszczaństwa 
(homme-citoyen). Społeczna i ekonomiczna pozycja nowożytnego mieszczaństwa 
wynikała ze świadomości i krytycznej racjonalności. Ta krytyczno-racjonalna 
świadomość rozwinięta i ugruntowana w salonowej debacie nad literaturą uzdol-
niła nowożytne mieszczaństwo najpierw do zrozumienia wartości jego własnego 
społecznego usytuowania, a następnie wyposażyła je w skuteczne narzędzie argu-
mentacyjne, pozwalające mieszczaństwu ochronę jego partykularnych interesów 
rynkowych ubrać w narracyjną formę ochrony dobra wspólnego21 .

Rozważania na temat nowożytnej autonomii niech zakończy stanowisko 
Martina Heideggera, którego teoria, mimo że pochodzi z dwudziestego wieku, 
rzuca cenne światło na kwestię autonomii. Heidegger wychodzi od rozróżnie-
nia dwóch typów wolności: negatywnej i pozytywnej. Pierwsza manifestuje się 
w braku przymusu, który uniezależnia człowieka od konieczności natury i deter-
minizmu historii; oraz od transcendencji. Uważa, że aprioryczna niezależność od 
Boga uzdalnia do świadomego poszukiwania i wchodzenia w relację z nadprzy-
rodzonością22. Pozytywna wolność natomiast jest dyspozycją uzdalniającą do 
podejmowania konkretnych działań. Wolny podmiot jest zdolny do samostano-
wienia o sobie, jest dysponowany aby dobierał sposoby i środki konstruktywne-

19 I . Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie? [1784], w: I. Kant, Rozprawy 
z Filozofii Historii, tłum. M. Żelazny, T. Kupiś, D. Pakalski i in., Kęty 2001, s. 44n; I. Kant, Krytyka 
praktycznego rozumu, tłum. oraz przedmowa i przypisami opatrzył J. Gałecki, Warszawa 1984,  
s. 58; R. Zippelius, Rechtsphilosophie, München 2003, s. 127-128, 219.

20 A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society [1767], The Online Library of Liberty, 
s. 127nn. http://files.libertyfund.org/files/1428/Ferguson_1229_EBk_v7.0.

21 Krytyczna racjonalność obywatelskiego mieszczaństwa jest głównym tematem książki 
J . Habermasa Strukturalnych przeobrażeń sfery publicznej . 

22 M. Heidegger, Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944, Bd. 31, Vom Wesen der 
Menschlichen Freiheit . Einleitung in die Philosophie, (Hg.) Hartmut Tietjen, Freiburger Vorlesung 
Sommersemester 1930, Frankfurt am Main 1982, s. 6-7.
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go podejmowania wyzwań, które nie polegają na negatywnym odrzuceniu lecz 
na pozytywnym otwarciu23. Autonomia według Heideggera polega na zdolno-
ści praktycznego realizowania wolności pozytywnej przy pełnej wolności woli, 
w której odpowiedzialność bierze górę nad spontanicznością i ją temperuje24 .

3. SEKULARYZACJA VERSUS SEKULARYZM – RÓŻNICE KONCEPTUALNE

Pojęcia sekularyzacja i sekularyzm są niekiedy stosowane zamiennie, zwłasz-
cza w języku codziennym dopuszczającym różne skróty myślowe. Jest to oczywi-
ście podejście błędne. Sekularyzacja i sekularyzm to dwa odrębne terminy, choć 
odnoszą się do tej samej rzeczywistości – religii. Sekularyzację najprościej określa 
się jako proces w którym religia traci moc oddziaływania na różne obszary życia 
społecznego, tak w obszarze publicznym jak i osobistym25. Charles Taylor w swym 
kultowym dziele o erze sekularnej wymienia trzy typu sekularyzacji . Pierwszy 
polega na usuwaniu się religii ze sfery publicznej, czyli z obszaru kluczowych 
instytucji społecznych: polityki, ekonomii, nauki, sztuki. Drugi typ ma bardziej 
personalny charakter i oznacza zanikanie wiary religijnej i praktyk religijnych jed-
nostek w skutek modernizacji życia. Trzeci typ dotyczy warunków wiary i polega 
na tym, że w społeczeństwach, w których wcześniej była ona kwestią społeczno-
-kulturową obecnie przestaje być oczywistym elementem codzienności, staje się 
opcją jedną z wielu i związana jest z osobistym wolnym wyborem26 .

Sekularyzacja ma historyczne i koncepcyjne źródło w nowożytności i od 
tamtego czasu nieprzerwanie zmienia dynamikę życia ludzi, charakter i formy 
funkcjonowania kluczowych instytucji społecznych. Według klasycznych teorii 
socjologicznych motorem sekularyzacji jest wzrost cywilizacyjny, który pod-
nosząc poziom egzystencji oraz zwielokrotniając paletę życiowych wyborów 
i form życia, powoduje, że religia zwłaszcza w bogatych rejonach świata za-
chodniego staje się jedną z wielu opcji. Ze wzrostem cywilizacyjnym, rozwojem 
szczegółowej wiedzy empirycznej, nowym uzasadnieniem ustrojów politycz-
nych (demokracja) – idzie w parze otwarty rynek idei, który z kolei generu-
je pluralizm światopoglądowy. Proces sekularyzacji prowadzi do prywatyzacji 
religii. Z fenomenu społeczno-kulturowego religia staje się kwestią osobistego 
wyboru. Najogólniej ujmując, sekularyzacja jest wynikiem historycznego pro-
cesu odejmowania, w którym porządek immanentny zaczyna dominować nad 

23 M . Heidegger, Vom Wesen der Menschlichen…, s . 20-21 .
24 tamże, s. 296.
25 A . Giddens, Sociology. Fifth Edition with the assistance of Simon Griffiths, Cambridge 2007, 

s . 553n .
26 Ch. Taylor, A Secular Age…, s . 1-4 .
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transcendentnym, wypiera go, skutkiem czego coraz mniej treści religijnej i co-
raz mniej odniesień do transcendencji funkcjonuje w instytucjonalnej przestrze-
ni życia politycznego, w obyczajowości, w relacjach ekonomicznych, nauce itd.

Historyczna zbieżność sekularyzacji z rewolucjami nowożytności: scjenty-
styczną, technologiczną, polityczną pozwala widzieć sekularyzację jako dycho-
tomię dwóch porządków – ustępującego transcendentnego oraz następującego 
immanentnego – w której porządek transcendentny zanika. Należy jednak za-
znaczyć, że cywilizacyjny paradygmat nowożytności promował porządek im-
manentny nie dlatego, że nowożytność była apriorycznie uprzedzona do religii, 
wobec której immanencja była alternatywą, ale dlatego, że był to porządek na-
stępujący, który tworzył strukturę szeroko rozumianego postępu oraz kreował 
przestrzeń realizacji nowej antropologii – jednostki wyposażonej w niezbywal-
ne naturalne prawo wyłącznego samostanowienia o sobie. Marginalizacja religii 
nie wynikała zatem z apriorycznej niechęci wobec religii, lecz z faktu zafascyno-
wania nowym porządkiem, który kreował warunki wspierające organizacyjno-
-technologiczną optymalizację oraz pozwalał realizować kluczowe idee epoki. 
Dlatego przyjmuje się, że sekularyzacja jest procesem neutralnym, tzn. nie jest 
wynikiem apriorycznej niechęci wobec religii, nie zawiera negatywnego ładun-
ku ideologicznego, lecz jest następstwem starcia procesów cywilizacyjnych.

Sekularyzm odwrotnie, nie jest neutralnym brakiem, lecz zaangażowa-
ną obecnością. Już sam przyrostek –izm sygnalizuje, że chodzi o kierunek, 
lub ideologię, która wyrasta z konkretnej idei jako jej interpretacja. Sekula-
ryzm można uznać za doktrynę, której podstawą jest sekularność, rozumiana 
jako negatywna wolność od religii. Ponieważ doktryny i ideologie rodzą się 
przeważnie w konkretnych konfiguracjach politycznych jako odpowiedzi na 
potrzeby chwili, sekularyzm jest właśnie przykładem ideologii, której sens, 
założenia i cele stają się zrozumiałe, gdy uwzględni się właściwy mu kontekst 
historyczny oraz udział specyficznych konstelacji ideowych. Sekularyzm wy-
stępuje na różnych płaszczyznach. Zmienia nie tylko religię, lecz rzutuje na 
całą kulturę. Może przybierać postać ideologii, wówczas staje się przedmio-
tem analiz teoretyczno-krytycznych. Może też występować jako indywidualny 
światopogląd jednostki, wówczas staje się soczewką indywidualnego postrze-
gania rzeczywistości i wpływa na kształt indywidualnych opinii i sądów. Se-
kularyzm z definicji przybiera postać praktycznej postawy jednostek i zbioro-
wości wobec religii, wówczas staje się zasadą działania praktycznego. Może 
funkcjonować jako konstytucyjnie określona postawa wobec religii bądź jako 
istotny aspekt kierunków filozoficznych i dyscyplin naukowych. Na każdej 
z wymienionych płaszczyzn pojawia się jako aktywna obecność – w żadnym 
razie nie jako ontyczny brak religii27 . Wprawdzie sekularyzacja i sekularyzm 

27 C. Calhoun, Time, World, and Secularism, w: The Post-Secular in Question: Religion in 
Contemporary Society, red . P . Gorski i in ., New York 2012, s. 335nn. 
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mają wspólne źródło, niemniej funkcjonują w oddzielnych ramach konceptu-
alnych i maję różną historię.

4. SEKULARYZM JAKO PRODUKT PROCESU HISTORYCZNEGO

Sekularyzm nie stanowi jednolitej i uniwersalnej jednostki konceptualnej . 
Występuje w różnych kontekstach kulturowych i przyjmuje różne postacie, któ-
re stają się podstawą zróżnicowanych postulatów i działań. Craig Calhoun uwa-
ża, że historia sekularyzmu zachodniego jest de facto historią sprzeciwu wobec 
dominacji chrześcijaństwa28. Warto zaznaczyć, że przed-nowożytna dominacja 
religii wynikała z funkcji, jaką religia pełniła w warunkach kiedy np. jeszcze nie 
znana była konstytucja, której moc wiążąca znajdowała podstawę w woli ogółu. 
W sytuacji braku konstytucji religia była jedyną trwałą podstawą legitymizującą 
legalność kluczowych instytucji społecznych, była też głównym katalizatorem 
regulującym funkcjonowanie: państwa, ekonomii, nauki, rodziny i przestrzeni 
kultu. Uwzględnienie organizującej funkcji religii tłumaczy dominujący charak-
ter religii w średniowieczu oraz pozwala zachować krytyczny dystans wobec 
niekiedy spotykanych stanowisk ideologicznych, które usiłują tak rozumianą 
społeczno-polityczną funkcję religii, zwłaszcza katolickiej, interpretować jako 
pewnego rodzaju religijny kolonializm. Tego typu podejście jest ze wszech miar 
błędne, gdyż kolonializm zakłada wkroczenie na obszar obcej kultury, podpo-
rządkowanie jej, uzależnienie i eksploatację. Religia tymczasem w warunkach 
późnego średniowiecza i nowożytności nie kolonizowała nowych obszarów, 
lecz funkcjonowała jako narzędzie stabilizujące i broniła swej pozycji w obsza-
rach w których była obecna przez stulecia.

Współczesny sekularyzm przybiera postać zarówno idei, jak i praktycz-
nej zasady działania. W obu przypadkach chodzi o izolowanie bądź usuwanie 
religii z porządku życia publicznego. Sekularyzm na obecnym etapie historii 
jest skutkiem trwającego od stuleci procesu, dialektycznego oddziaływania na 
siebie antytetycznych obszarów: sekularności i wieczności . Za źródło seku-
laryzmu europejskiego uznaje się oświecenie francuskie, które było bardziej 
antyreligijne niż w krajach protestanckich, gdzie funkcjonował pluralizm re-
ligijny na skutek zażegnania siedemnastowiecznych wojen religijnych. We 
Francji natomiast katolicyzm stanowił istotny element racji stanu i był częścią 
absolutnego systemu władzy. Stąd sekularyzm francuski był nie tyle reakcją 
negatywną na transcendencję, co na katolickość. Calhoun uważa, że zradyka-
lizowana forma sekularyzmu w postaci antyklerykalnego laicyzmu zrodziła 

28 C. Calhoun, Time, World, and Secularism…, s . 347 .
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się w wyniku fiaska katolicko-prawicowych usiłowań przywrócenia ancien 
regime w latach 1848 i 1871. Zwycięstwo idei republikańskich we Francji 
spowodowało przyjęcie laickości jako wizji państwa i ważnego elementu toż-
samości narodowej29 .

Dialektyczna relacja sekularności i wieczności nie zawsze była jednak tak 
dramatyczna i rodziła następstwa o tak dalekosiężnych reperkusjach jak fran-
cuski wariant sekularyzmu . W czasach antycznych termin saeculum oznaczał 
jednostkę czasową, pokolenie, czy jeden wiek. Augustyn rozumiał sekularność 
jako przestrzeń życia poza obrębem nauki Kościoła. Jako antyteza idealnego 
porządku wiecznego, termin sekularny funkcjonował jako czysto deskryp-
tywny synonim zepsucia, zmysłowości i upadłości nie zawierający w sobie 
praktycznego programu działań. Neutralny charakter sekularności przebija 
w średniowiecznej teorii dwuwładzy – symbiozy wprawdzie odrębnych, lecz 
komplementarnych i jednakowo ważnych porządków: potere spirituale i pote-
re temporale .30 Neutralne oblicze sekularności przebija też w kosmopolityzmie 
i konstruktywnej otwartości jezuitów na nowożytność czy w ich zaangażowa-
niu w politykę, o którym pisze Calhoun31. Ważnym czynnikiem formującym 
europejski sekularyzm było absolutne państwo, którego władza w myśl po-
westfalskiej zasady cuius regio eius religio miała prawo odgórnego określania 
wyznania, a co za tym idzie, również kontrolowania sfery sumienia. Przyjmuje 
się, że sekularyzm europejski uformował się jako skutek walki środowisk li-
beralnych z klerykalną dominacją Kościoła katolickiego i ugruntowanych pro-
testanckich wspólnot kościelnych, których hierarchie z reguły przyjmowały 
konserwatywną wizje porządku świata32 .

O ile sekularyzację można uznać za proces linearny, gdyż linearnie następu-
jący wzrost cywilizacyjny powodował analogiczne zmniejszanie się znaczenia 
religii, o tyle sekularyzm rozwijał się skokowo. Najpierw pojawiała się religijna 
dominacja a następnie reakcja na nią i opór. Calhoun twierdzi, że sekularyzm 
nie wynikał z zamiaru odseparowania sfery świeckiej od religijnej, lecz z aspi-
racji władzy politycznej, której siła dawała możliwość wnikania i kontrolowania 
kluczowych obszarów życia, zwłaszcza nauki. Reakcja sił pozapaństwowych na 
tego typu aspiracje władzy zrodziły laicyzm33 .

29 tamże, s . 336 .
30 O. von Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit . Grundzüge katholischer Soziallehre, 

München 1985, s. 101.
31 C. Calhoun, Time, World, and Secularism…, s . 346 . 
32 tamże .
33 tamże, s. 347.



 ŹRÓDŁA SEKULARNOŚCI 47

5. SEKULARNY PRZĄDEK MORALNY

Źródeł współczesnej sekularności zachodniej należy między innymi szu-
kać w odejściu od antyczno-średniowiecznego rozumienia prawa naturalnego 
i przyjęciu nowej jego formuły ukształtowanej pod wpływem filozofii Hugo 
Grocjusza, Johna Locke’a i Samuela Puffendorfa. Konceptualna zmiana prawa 
naturalnego spowodowała analogiczne przejście od starego porządku moralnego 
do nowego – novus ordo secularis. Koncepcję starego i nowego porządku mo-
ralnego szczegółowo analizuje Charles Taylor w A Secular Age (2007).

Podstawą starego porządku moralnego była tradycyjna stoicka idea prawa 
naturalnego jako wszechobecnego, wiecznego i niezmiennego porządku, któ-
ry regulował zarówno procesy natury jak i sferę odniesień moralnych. Jak pi-
sze Taylor, hierarchia społeczna w starym porządku moralnym odzwierciedlała 
Platońską hierarchię kosmosu, a zakłócenia w obszarze ładu społecznego – jak 
rozumiano – skutkowały zakłóceniami w porządku natury. Wierzono, np. że 
kataklizmy i niszczące żywioły spowodowane były moralnym nieporządkiem 
w relacjach międzyludzkich. Stary porządek moralny zawierał element ontycz-
ny. Nie był wyłącznie zbiorem norm, lecz identyfikował te cechy świata, które 
pozwalały realizować owe normy34. Zawierał ustaloną gradację funkcji podzie-
loną na trzy stany: oratores, bellatores i laboratores, które choć komplementar-
ne, funkcjonowały w układzie hierarchicznym. Podział funkcji stanowił istotę 
starego porządku moralnego, a jego odwrócenie, jak wierzono, prowadziłoby 
niechybnie do wynaturzenia społeczeństwa. Stąd przed-nowożytna predylekcja 
do organologicznego rozumienia instytucji społecznych, odniesienie do korpusu 
i członków35. Stary porządek moralny i zbudowany na nim ład społeczny rozu-
miane były jako część szerszej, kosmicznej (ponad-przestrzennej i ponadczaso-
wej) rzeczywistości dla której ostatecznym uzasadnieniem była religia. Uwa-
żano, że ideał życia moralnego osiąga się przez poddanie się determinizmom 
owego wszech-integrującego porządku, oraz przez wypełnienie obowiązków 
wynikających z przypisanych funkcji stanowych. Można przyjąć, że obowiązki 
te stanowiły jednostkowy element dobra, które zgodnie ze średniowiecznym pa-
radygmatem wszechobejmującej inkluzyjności i celowości miało swoje miejsce 
w ogólnym zbiorze dobra wspólnego .

Postawą nowego porządku moralnego była tymczasem inna koncepcję pra-
wa naturalnego, nie jako porządku przedustawnego znajdującego uzasadnienie 
w transcendencji, lecz jako indywidualnego prawa jednostki do swobodnego de-
cydowania o sobie. W nowym porządku, pisze Taylor, człowiek postrzegany był 
jako racjonalny aktor społeczny ukierunkowany na kooperację z innymi w celu 

34 Ch. Taylor, A Secular Age …, s . 163-164 .
35 F. Medved, Nation and Patria…, s . 12 .
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osiągania wzajemnego dobra. Przyjmowano, że ludzkie życie zostało zaprojek-
towane przez Boga w taki sposób, by generować wzajemne korzyści, a boskie 
urządzenie świata nie polega na zharmonizowaniu sensów, lecz na powiązaniu 
przyczynowości działań. Wierzono, że dążenia ludzkie zazębiają się wzajemnie 
i owo wzajemne połączenie zmusza ludzi do uczestnictwa w tej wymianie, oraz 
że naturalne dla wszystkich pragnienie dobrobytu sprawia, że ludzie wspierają 
porządek, bez którego osiąganie bogactwa byłoby niemożliwe36 .

Ta nowa antropologia, która ukazywała człowieka, jego immanentną naturę 
i autentyczne naturalne potrzeby jako jedyną miarę moralnych działań i zacho-
wań, stała się również jedynym źródłem nowego porządku moralnego. Mia-
rą moralności przestał być transcendentny porządek kosmicznej natury, a stał 
się nim sam człowiek i jego naturalne potrzeby. Taka sytuacja spowodowała, 
że „kontemplacja transcendencji” celem uzyskania wyższego rozeznania i wy-
kształtowania w sobie wyższej doskonałości moralnej zastąpiona została swoi-
stą „kontemplacją immanencji”. Identyfikowanie nowych potrzeb oraz racjonal-
nych sposobów ich zaspokajania zaczęło stanowić ważny element nowożytnej 
moralności, która weryfikowała ich kompatybilność z autentyczną naturą ludz-
ką. Teoretyczną podstawę tego rewolucyjnego przesunięcia Taylor dostrzega 
w społecznej antropologii Locke’a, według której rozum ludzki był odbiciem 
głosu Boga w człowieku, co z kolei zakładało, że wszelkie działania podyk-
towane racjonalnością należałoby uznać za właściwe i moralne. Historyczna 
koincydencja nowożytności z rewolucją przemysłową, rozwojem kapitalizmu 
finansowego, powstaniem nowożytnego państwa i upowszechnieniem kultury 
wyższej37 wykreowała całą paletę nowych potrzeb oraz nowych sposobów ich 
realizacji opartych na racjonalności i przedsiębiorczości. Etyka dyscypliny i do-
skonalenia stanowiły zatem nowe elementy porządku nadprzyrodzonego, które 
człowiek miał realizować38 .

Istotnym elementem nowego porządku moralnego, na które zwraca uwagę 
Taylor, były indywidualne prawa, które w równym stopniu przysługiwały jed-
nostkom. Nowożytność uznała je za prawa naturalne, co oznacza, że ich źródłem 
jest natura ludzka będąca dziełem stwórcy. Nowożytność wykreowała zatem 
bezpośredni „link” pomiędzy naturą ludzką a stwórczą interwencją Boga, któ-
ry pomija spekulatywne wyobrażenie prawa naturalnego jako wszechobejmu-
jącego i wszechobecnego kosmicznego porządku. Prawa jednostkowe uznano 
za miarę i ostateczną normę legitymizującą kształt i funkcjonowanie podsta-
wowych instytucji społecznych. Można przyjąć, że przejęły one organizującą 
funkcję religii, która jak wspomniano, w warunkach braku innych podstaw sta-
bilizowała i legitymizowała kluczowe instytucje społeczne, zwłaszcza władze 

36 Ch. Taylor, A Secular Age…, s . 177 .
37 J . Habermas, Strukturalne przeobrażenia…, s . 89nn . 
38 Ch. Taylor, A Secular Age…, s . 167 .
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polityczną. O ile w starym porządku warunkiem legalności władzy politycz-
nej było jej uznanie przez władzę kościelną, o tyle w nowym legalność władzy 
politycznej w całości zależała od uznania jednostek39. Takie przesunięcie było 
oczywiście ważnym impulsem w kierunku rozwoju demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego .

Hierarchiczny podział na stany i przypisane im funkcje w starym porząd-
ku miał charakter normatywny. Hierarchia i komplementarność funkcji oprócz 
czysto utylitarnych celów miały wykształtować w działających podmiotach 
odpowiednią dyspozycję uzdalniającą do osiągania wyższego poziomu cnoty. 
Tymczasem nowy porządek moralny oscylował całkowicie wokół wartości po-
dyktowanych życiową koniecznością: biologicznej egzystencji, wolności, bez-
pieczeństwa i dobrobytu. Ideę wyższej cnoty łączono z umiejętnością realizacji 
indywidualnej roli, głowy rodziny odpowiedzialnej za byt najbliższych40 . 

Ważnym czynnikiem samoświadomości w nowym porządku moralnym było 
to, że jednostki rozpoznawały się i znajdowały egzystencjalne spełnienie w mor-
fologii społecznej ukonstytuowanej przez korzystne dla wszystkich relacje wy-
miany. Za ideał ładu społecznego w nowożytności uważano taki, w którym cele 
wszystkich uczestników życia społecznego wzajemnie się zazębiają, a każdy 
realizując swój własny cel pomaga innym w tym samym41. Wzorem zachowań 
ludzkich i podstawą harmonijnego współistnienia stała się działalność ekono-
miczna, uporządkowana, pokojowa i produktywna. Hierarchiczna komplemen-
tarność funkcji ustąpiła miejsca wzajemnej pomocy i wspólnej kooperacji, któ-
rych uzasadnieniem było to, że wynikały z natury ludzkiej będącej owocem woli 
stwórcy. Nowy porządek moralny wykształtował nowy typ wspólnotowości, 
nowe rozumienie socjalności oraz nowe społeczeństwo oparte na świadczeniu 
wzajemnych korzyści, w którym funkcje są przypadkowe, a uczestnicy równi42 .

Taylor zwraca również uwagę na coś, co można nazwać stabilizującą i dy-
namizująca funkcją porządku moralnego. O ile stary porządek moralny general-
nie zawierał hermeneutyczne wskazówki pozwalające wyjaśniać zastane sytua-
cje, dziedziczone statusy i stosunki społeczne, o tyle nowy oprócz wyjaśniania 
istniejącego stanu rzeczy spełniał również funkcję normatywno-antycypującą, 
tj. stwarzał warunki krytycznej refleksji nad aktualnym kształtem instytucji 
społecznych w perspektywie ich rozwojowej optymalizacji43. To uwolniło la-
winę krytycznej racjonalności, która nadawała impuls rozwojowy instytucjom 
społecznym. W odniesieniu do ustroju zwłaszcza w rewolucji amerykańskiej 
znalazła odzwierciedlenie w nowym modelu państwa konstytucyjnego, u pod-

39 tamże, s . 159-160 .
40 Zagadnieniem  tym szerzej zajmuje się J. Habermas w Strukturalnych przeobrażeniach sfery 

publicznej .
41 Ch. Taylor, A Secular Age…, s . 166 .
42 tamże, s. 168.
43 tamże, s. 162.
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staw którego leżały cele na wskroś pragmatyczne. W wymiarze ekonomicznym  
krytyczna racjonalność umocniła autonomię wolnego rynku, któremu Smith 
optymistycznie przypisywał zdolności samoregulujące. W wymiarze wyznanio-
wym krytyczna racjonalność spowodowała kolejne fazy nonkonformizmu wo-
bec utrwalonych instytucjonalnych religii oraz powstanie wielu frakcji i ruchów 
religijnych. Na obszarze wiedzy krytyczna racjonalność dała początek lub zra-
dykalizowała nowe kierunki myślowe oraz była impulsem rozwoju nauk szcze-
gółowych zarówno empirycznych jak i humanistycznych.

6. KONCEPCJA SEKULARNEGO CZASU I DOWARTOŚCIOWANIE  
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Ważnym elementem ukazującym różnice pomiędzy starym i nowym po-
rządkiem moralnym była koncepcja wyższego czasu, której obalenie według 
Taylora dodatkowo dynamizowało postęp nowożytnej sekularyzacji. Koncep-
cja czasu wyższego przynależy do szerszej kategorii transcendencji, jest jej 
istotnym elementem. Wyższy czas nie odnosił się do fizycznej uprzedniości, 
lecz oznaczał jakościowo inny rodzaj czasu wzorcowego. Utożsamiano go 
często z mitycznym początkiem, inicjalnym momentem jakiegoś dłuższego 
procesu, który zaistniał w przeszłości, ale się nie zamknął, lecz trwał usta-
wicznie rzutując na teraźniejszość. Jako przykład początku i wyższego czasu 
Taylor podaje chrześcijańskie obrzędy kultu, które sprawowane w teraźniej-
szości nawiązywały i odtwarzały zdarzenia z historii zbawczej, zwłaszcza 
z życia Chrystusa. Innym przykładem momentu inicjalnego i wyższego czasu 
jest mitologia założycielska narodu, w której przyjmowano istnienie pewnego 
wyidealizowanego początku, będącego historycznym źródłem narodu i od-
zwierciedlającego jego oryginalną świetność, która następnie ulega deforma-
cji wskutek różnych uwikłań oraz różnych kolei losu. Taylor wskazuje tu na 
wojnę domową w Anglii, której celem jak uważa, było przywrócenie pewnej 
idealnej oryginalnej kondycji Brytyjczyków44 .

W starym porządku społecznym teraźniejszość miała związek ze źródłem 
czasu i zmierzała do wieczności. Sam czas miał różne wymiary. Państwo – 
które według antycznej myśli Neoplatoników uważano za ogniwo „wielkiego 
łańcucha bytów” z jego pełnością, ciągłością i stopniowalnością – było zwią-
zane z wieczną przestrzenią idei. Ludzie jako podmioty takiego porządku ko-

44 tamże, s . 198 .
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munikowali się z początkiem, z momentem, w którym jak uważano, wszystko 
się zaczęło45 .

W nowożytnym porządku moralnym zerwano z koncepcją wyższego czasu 
zastępując ją czasem zwykłym, z którego usunięty został wszelki element wy-
jątkowości i który odnosił się wyłącznie do zdarzeń zachodzących w rzeczy-
wistości immanentnej. W koncepcji czasu zwykłego zerwano z wyjątkowością 
zdarzeń czasu wyższego i przestano rozróżniać zdarzenia na wyjątkowe, o wyż-
szej randze, których doniosłość rzutowała na te o niższej randze. Uważano, że 
wszystkie należą do jednej i tej samej kategorii, że wszystkimi rządzi czysta 
funkcjonalność, oraz że są niezwiązane ze sobą, tym jednak, co je łączy, jest 
fakt, że pojawiły się w tym samym zwyczajnym czasie. W ten sposób nowożyt-
ność wykreowała nową ideę jednoczesności będącą płaszczyzną zdarzeń tego 
samego rodzaju. Zdarzenia dokonujące się w tym samym odcinku czasowym 
można było grupować obok siebie w relacji jednoczesności46 .

Odrzuceniu koncepcji wyjątkowego czasu towarzyszyło, krytyczne podej-
ście do lansowanego w starym porządku moralnym ideału doskonałości mo-
ralnej. Stary ideał realizowany w życiu monastycznym zastąpiony został przez 
nowy oparty na uświęceniu życia codziennego przez pracę i życie rodzinne. 
Dowartościowanie życia codziennego miało dwojakie znaczenie. Po pierwsze, 
promowało zwyczajność zawodową podporządkowaną egzystencjalnej koniecz-
ności jako najwyższą formę chrześcijańskiego życia, co miało istotne znaczenie 
dla rozwoju przedsiębiorczości kapitalistycznej. Po drugie, zrywało z przed-
-nowożytną elitarnością, w której kontemplację uznawano za najwyższą for-
mę aktywności przewyższającą zawodową aktywność. Zdaniem Taylora te dwa 
czynniki były kluczowe w formowaniu nowożytnej cywilizacji sekularnej47 .

ZAKOŃCZENIE

W świecie przed-nowożytnym religia stanowiła podstawę legitymizującą 
i uzasadniającą funkcjonowanie kluczowych instytucji społecznych: państwa, 
ekonomii, nauki i rodziny. Religia zaczęła jednak tracić swą rolę wraz z poja-
wieniem się nowożytnej koncepcji prawa naturalnego, które dowartościowało 
indywidualny wymiar autonomii ludzkiej, dając początek nowemu porządkowi 
moralnemu i społecznemu: ordo novus seculorum . W nowym porządku spo-
łecznym odrzucono transcendencję jako odniesienie w wyjaśniania natury ludz-

45 tamże, s. 195.
46 tamże.
47 tamże, s. 179.
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kiej, ludzkich działań oraz funkcjonowania instytucji społecznych, które od tej 
pory zaczęto rozumieć i wyjaśniać przyczynowo. Religia coraz bardziej zaczę-
ła stawać się kwestią prywatną a jej spektrum operacyjne ograniczone zostało 
wyłącznie do określania i administrowania środkami zbawienia. Skupienie no-
wożytności na wymiarze immanentnym zapoczątkowało proces sekularyzacji, 
w którym nowożytna nauka oraz nowożytne nurty myślowe zaczęły wypierać 
religię z życia publicznego oraz z obszaru indywidualnych orientacji moralnych. 
Słabnąca publiczna pozycja religii stała się z czasem podstawą ideologii sekula-
ryzmu, który w odróżnieniu od neutralnej sekularyzacji jest zaangażowaną ideo-
logią uznającą laickość jako podstawę funkcjonowania życia zbiorowego oraz 
przestrzeni instytucjonalnych. We społeczeństwach postsekularnych dyskurs na 
temat religii nabiera nowych kierunków .

Sources of Secularity. 
An Analysis of Selected Aspects of Secularization 

 
Summary

Secularity is a historical product of modern ages that signaled a diminishing role 
of transcendence in public as well as individual life, changing effectively the common 
understanding of key social institutions: economy, state, knowledge, the family, reli-
gion. It may take on the form of a neutral lack of transcendence in public life and per-
sonal orientation (secularization); it can also appear as an active ideological presence 
– an ambitious project to remove any reference to transcendence from public life in 
view of creating “a religion free zone” (secularism). In the first case secularity comes 
about as a result of a civilization process of subtraction, in which religion melts under 
the pressure of modern technology, science, economy, a new philosophical orienta-
tion, and political frameworks. In the second one, it assumes the form of a bellicose 
ideology which implies a specific agenda of actions against religion. Secularity came 
into being as an outcome of philosophical, cultural and political shifts that strived 
to free individuals from being subjects of the old moral order, and make them inde-
pendent autonomous agents that live in the unprecedented conditions of novus ordo 
seculorum and secular, ordinary time .

Quellen der Säkularität. 
Eine Analyse der ausgewählten Aspekte der Säkularisierung 

 
Zusammenfassung 

Die Säkularität ist ein historisches Produkt der Neuzeit, die auf die verminder-
te Bedeutung der Transzendenz im öffentlichen und privaten Leben verweist und 
das veränderte Verständnis der Natur von den wichtigsten gesellschaftlichen In-
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stitutionen, wie: Ökonomie, Staat, Wissenschaft, Familie, Religion zur Folge hat. 
Die Säkularität kann eine Form von einem neutralen Mangel der Transzendenz 
(Säkularisierung) annehmen, kann aber auch als eine aktive ideologische Präsenz 
funktionieren - als ein ehrgeiziges Programm der Eliminierung aller Verweise auf 
die Transzendenz aus dem öffentlichen und privaten Leben (Säkularismus). Im 
ersten Fall erscheint die Säkularität als eine Folge des zivilisatorischen Verdrän-
gungsprozesses, in Folge dessen die Religion unter dem Druck der neuzeitlichen 
Technologie, Expertise, Ökonomie sowie der neuen philosophischen Ideen und 
Verfassungsformen verschwindet. Im zweiten Fall wird die Säkularität zu einer 
offensiven Ideologie, die ein konkretes, gegen die Religion gerichtetes Aktions-
programm voraussetzt. Die Säkularität entstand als Folge der kulturellen, politi-
schen und philosophischen Veränderungen, deren Ziel es war, den Einzelnen aus 
der Abhängigkeit vom alten Moralsystem zu befreien und ihn zum unabhängigen 
und autonomen Subjekt zu etablieren, das in den einzigartigen Verhältnissen des 
novus ordo seculorum sowie der einfachen säkularen Zeit leben kann.

Słowa kluczowe: sekularyzm, autonomia, religia, transcendencja, świecki 
czas .

Keywords: Secularism, Autonomy, Religion, Transcendence, secular time .

Schlüsselworte: Säkularisierung, Autonomie, Religion, Transzendenz, säku-
lare Zeit .
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REFLEKSJE O FILOZOFICZNYCH ŹRÓDŁACH SEKULARYZACJI 
I SEKULARYZMU

We współczesnym świecie znajdujemy różne odniesienia do religii. W kulturze 
zachodniej niektórzy usiłują wykluczyć religię ze sfery publicznej, czyniąc ją spra-
wą prywatną czy nawet przedstawiając ją jako zagrożenie równości i wolności. Do 
niedawna ten sprzeciw wobec wartości religijnych posiadał często formę jawnego 
i walczącego ateizmu. Obecnie forma ta ulega zmianie. Jawny ateizm traci swoją 
aktualność przede wszystkim dlatego, że zabrakło politycznych struktur wspiera-
jących ateizm, tzn. nazizmu i komunizmu. Owszem nie można lekceważyć tzw. 
„Nowego ateizmu”, ruchu powstałego w 2006 r. w Anglii, skupionym wokół grupy 
brytyjskich i amerykańskich ateistów zafascynowanych naukami przyrodniczymi, 
a szczególnie materialistycznie interpretowaną teorią ewolucji1. Jest rzeczą cha-
rakterystyczną, że chociaż od ponad 100 lat głosi się poglądy, że religia traci na 
znaczeniu i odchodzi w przeszłość, to jednak wciąż ponad dwie trzecie Europej-
czyków należy do jakiegoś Kościoła. Tworzy się swoista medialna wiara w erozję 
wiary i zmierzch Kościołów2. Współcześnie daje się zauważyć dwa ważne procesy 
odnoszące się do religii: jest to z jednej strony sekularyzacja i związany z nią seku-
laryzm, a z drugiej zarysowujący się coraz bardziej proces desekularyzacji.

Tematem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czym jest 
sekularyzacja, a czym sekularyzm, jak również wskazanie na niektóre filozoficz-
ne przyczyny tych zjawisk. Artykuł posiada trzy punkty: w pierwszym ukaże się 
niektóre cechy współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu, a przez to pokaże się, 
że chociaż są to procesy bardzo zbliżone do siebie, to jednak czym innym jest 
sekularyzacja, a czym innym sekularyzm, następnie w punkcie drugim i trzecim 
wskaże się niektóre filozoficzne przyczyny tych zjawisk3 .

1 „Nowy ateizm” reprezentowany jest głównie przez czterech głośnych autorów: Richarda 
Dawkinsa, (ur . w 1941 r.), Daniela C. Dennetta, (ur . w 1942 r.), Christophera Hitchensa, (1949-
2011), oraz Sama Harrisa (ur . w 1967 r.).

2 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s . 13 .
3 Termin „sekularyzacja” i „sekularyzm” jest nieprecyzyjny i wieloznaczny. Istnieje na ich 

temat wiele publikacji, w których dane empiryczne przenikają się z różnymi hipotezami, ocenami 
wartościującymi czy nawet ideologicznymi, co dodatkowo utrudnia wyjaśnienie tych terminów.
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Jak wiadomo, źródeł sekularyzacji i sekularyzmu jest bardzo wiele i są one 
różnej natury: społeczno-politycznej, wewnętrzno-kościelnej, a przede wszyst-
kim filozoficznej. Można powiedzieć, że wszystkie filozofie, które przyczyni-
ły się do powstania agnostycyzmu i ateizmu, przyczyniły się także do powsta-
nia i umacniania tych dwóch procesów. Będzie to więc filozofia: Kartezjusza, 
B. Spinozy, J. Locke’a, D. Hume’a, I. Kanta, G. W. Hegla, A. Comte’a, F. Nietz-
schego, przedstawicieli Philosophy of Science, czy Szkoły Frankfurckiej. W ni-
niejszym artykule w punkcie drugim, zwróci się uwagę na filozofię Kartezjusza, 
który w dużej mierze otworzył epokę nowożytną i to nie tylko w dziedzinie na-
uki czy filozofii, ale w ogóle w całej europejskiej kulturze. Ta swoista rewolu-
cja przyniosła doniosłe zmiany także w dziedzinie religii. Punkt trzeci dotyczy 
wybranych aspektów filozofii F. Nietzschego, współtwórcy tego, co nazywa-
my dziś postmodernizmem. Niewielu filozofów jest tak popularnych, płodnych 
i kontrowersyjnych jak właśnie Nietzsche. Chociaż kształcony na filologa, stał 
się jednym z najbardziej wpływowych filozofów na europejską i północno-ame-
rykańską kulturę i filozofię XX wieku. Od 1967 r. napisano o nim ponad 2 tys. 
książek, w większości w języku angielskim, i przeszło 20 tys. artykułów, esejów 
i rozdziałów w książkach4 .

Na początku warto uściślić niektóre przynajmniej terminy, którymi często 
posługujemy się w dyskusjach na temat sekularyzacji i sekularyzmu. Termin 
„religia” i „religie”, mienią się wielością znaczeń. Niełatwo jest znaleźć zadawa-
lającą definicję, która w jakieś mierze objęłaby wszystko, co określamy mianem 
„religii”. Mając na uwadze pochodzenie tego słowa, (religo, religare - wiązać 
ponownie [człowieka z Bogiem]) trzeba powiedzieć, że jest to pojęcie określa-
jące najpierw postępowanie, a dopiero wtórnie stało się pojęciem określającym 
jakiś religijny system5. Innymi słowy, religia jest nie tylko uznaniem istnienia 
Absolutu (różnie zresztą rozumianego), ale także zawiera jakąś interpretację 
wielkich dziedzin naszego codziennego doświadczenia6. Zwykło mówić się, że 
w skład religii wchodzą: a) doktryna zawierającą twierdzenia o Bogu, b) kult 
bóstwa, c) zespół norm postępowania, d) instytucje społeczne związane z prze-
kazywanie doktryny, kultu i moralności. Nie trzeba dodawać, że w samej tylko 
Europie spotyka się i krzyżuje duża liczba wzorów życia religijnego, wywo-
dzących się z różnych dziedzictw, z różnych historii, z różnych regionów, co 
dodatkowo komplikuje dyskusję na temat sekularyzacji i sekularyzmu. Warto 
podkreślić, że jeżeli w dyskusjach używa się słowa „religia” (odnośnie chrześci-

4 A.D. Schrift, Nietzsche Friedrich, w: Encyclopedia of philosophy, red . D .M . Borchert, t . 6, 
Detroit, New York 20062, s . 613 .

5 H. Waldenfels, Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 
1995, s . 14-15 .

6 P. Bourdieu określa religię jako „systematyczną odpowiedź na pytanie o życie i śmierć, na 
ostateczne problemy ludzkiego życia”, P. Bourdieu, Das religiöse Feld . Texte zur Ökonomie des 
Heiles, Konstanz 2000, s . 123 .
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jaństwa) to ma się najczęściej na myśli albo naukę chrześcijańską albo Kościół 
jako organizację chrześcijan, lub też widoczne formy życia chrześcijańskiego, 
jak np.: święta, akty sakramentalne7, itp .

Inne znaczenie posiada słowo „religijność”, które używa się na określenie 
cnoty moralnej związanej ze sprawiedliwością, a polegającej na okazywaniu 
Bogu należnej mu czci poprzez kult wewnętrzny i zewnętrzny. Religijność od-
nosi się więc do wewnętrznego aspektu religii i wyraża religijną postawę po-
szczególnego wyznawcy. Ze słowem „religia” i „religijność” związane jest 
słowo: „sacrum” . W niniejszym artykule „sacrum” będzie się stosować na ozna-
czenie przedmiotu przeżyć religijnych (czyli Boga) oraz tego, w czym uobecnia 
się rzeczywistość boska, a więc pewne miejsca, jak np. kościoły; pewne okresy, 
jak np. religijne święta i pewne działania, jak np. sprawowanie sakramentów8 .

Wreszcie, we wspomnianych dyskusjach często pojawia się określenie: 
„współczesny człowiek”. Jak wiadomo, jest to termin niejasny, podobnie jak 
np.: „człowiek XIX-wieczny”. P. Ricoeur stwierdza nawet, że tak zwany „czło-
wiek współczesny” nie istnieje, nowoczesność również jest wielką fikcją. W ni-
niejszych rozważaniach pójdzie się jednak za wskazaniem D. von Hildebranda, 
który twierdzi, że można używać określenia „współczesny człowiek”, mając na 
uwadze zasadnicze tendencje intelektualne i kulturowe, które w pewnym okre-
sie przejściowo panują. Chodzi tu o pewną mentalność epoki, która, może być 
zgodna bądź niezgodna z prawdą dobra lub zła9 . Podobne stanowisko zajmuje 
się w niniejszej pracy odnośnie terminu: „współczesne społeczeństwo”.

1. OKREŚLENIE SEKULARYZACJI I SEKULARYZMU

1.1. CZYM JEST SEKULARYZACJA?

Sekularyzacja i sekularyzm są pojęciami o bardzo bogatym znaczeniu dla-
tego nie jest łatwo podać jednoznaczne definicje tych pojęć. We współczesnej 
filozofii religii i socjologii religii sekularyzację określa się jako pewien proces 
w kulturze, w którym religia, tzn. wartości religijne, religijna świadomość oraz 
instytucje religijne, są wypierane zarówno z życia społecznego, jak i indywidu-

7 W socjologii religii przy opisie sekularyzacji pojawiają się dwa typy definicji religii: 
funkcjonalna (definicje mówiące o funkcjach pełnionych przez religię) oraz substancjalna 
(skupiające się na składowych religii). K. Zielińska Spory wokół teorii sekularyzacji, Kraków 2009, 
s . 99-112 .

8 Szerzej na temat słowa „religijność” zob. K. Zielińska, Spory wokół teorii…, s . 92-95 .
9 D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga . Przyczyny kryzysu w kościele katolickim, 

tłum. J. Wocial, Warszawa 2000, s. 106-107.
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alnego. Sekularyzacja jest więc procesem uwalniania się spod kontroli religii: 
w sferze teoretycznej jest to uwalnianie się spod wpływu treści religijnych (np. 
prawd objawionych), a w sferze praktycznej – spod opieki instytucji religijnych. 
Innymi słowy, w sekularyzacji sfera sacrum – rozumiana jako przedmiot prze-
żyć religijnych oraz jako to, w którym uobecnia się rzeczywistość boska, zostaje 
spychana na margines życia społecznego i indywidualnego. Sekularyzacja prze-
biega więc na dwóch poziomach: poziomie instytucjonalnym oraz na poziomie 
jednostki10 .

Natomiast K . Dobbelaere, znany belgijski socjolog religii w dziedzinie teorii 
sekularyzacji, proponuje trzypoziomową analizę procesu sekularyzacji. Pierw-
szym poziomem jest sekularyzacja społeczna, czyli proces w którym religia bę-
dąca do tej pory nadrzędną częścią życia społecznego (również od strony insty-
tucjonalnej) staje się równorzędna względem pozostałych podsystemów. Religia 
traci swoją pozycję, elity religijne nie kontrolują już działania innych instytucji. 
Społeczeństwo zaczyna się racjonalizować, „odczarowuje” świat, w którym 
człowiek staje się bytem autonomicznym, wszystko kontrolującym.

Drugim poziomem analizy procesu sekularyzacji jest sekularyzacja organi-
zacyjna. Religia, dostosowując się do zsekularyzowanego świata i do plurali-
stycznej sytuacji rynkowej, zaczęła przekształcać swoje struktury, sprzedawać 
swoje produkty, tzn. tradycje religijne. Przyczyniło się to do biurokratyzacji 
struktur religijnych, do ekumenizmu i do powstania nowych religii .

Trzeci poziom to sekularyzacja indywidualna. Świadczy o niej fakt, że coraz 
mniej ludzi należy do Kościołów, a jeśli należą, to ich związek z nimi nie jest 
już zbyt silny. Ludzie tworzą w sferze prywatnej „niewidzialną religię”, o której 
pisał T. Luckmann. Nie poszukują związków z zinstytucjonalizowanym Kościo-
łem11 .

Sekularyzacja na poziomie indywidualnym, choć częściowo również na 
poziomie instytucjonalnym, posiada różne cechy, które można sprowadzić do 
czterech. Najbardziej dominującą cechą nowożytnej i współczesnej sekularyza-
cji jest autonomia. Nowożytny człowiek, zgodnie ze sformułowaniem I. Kanta, 
dąży do samostanowienia i odrzucenia wszelkich form zależności od autorytetu. 
W dobie współczesnej to dążenie do wolności nasiliło się w sposób niespoty-
kany dotychczas i niewyobrażalny jeszcze kilka wieków temu12. Historię for-
mowania się postawy nowożytnego człowieka określa się nawet jako historię 
stopniowego zdobywania różnych (czterech) form wolności. Walczono o: 1. 
wolność religijną, głównie w okresie Reformacji; 2. o wolność myśli naukowej, 

10 M. Libiszowska-Żółtowska, Przedmowa, w: J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja 
w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 8. Obszerną, socjologiczną analizę współczesnej 
sekularyzacji zawiera rozprawa K. Zielińskiej pt. „Spory wokół teorii sekularyzacji” (Kraków 2009, 
ss. 294).

11 K . Dobbelaere, Sekularyzacja: trzy poziomy, tłum. R. Babińska, Kraków 2008, s. 49-66.
12 K . Dorosz, Krytyka religii czy religia krytyki, „Znak” 10(2001), s. 54.
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przede wszystkim w czasach Kopernika i Galileusza; 3. ważnym etapem była 
walka o wolność polityczną na drodze różnych rewolucji i powstań grzebiących 
monarchie absolutne; 4. wreszcie mówi się o walce o wolność myśli filozoficz-
nej, głównie w wieku oświecenia, za sprawą takich m.in. myślicieli jak Locke, 
Rousseau i Kant. Według nich człowiek jako byt racjonalny i autonomiczny po-
siada godność, której nie da się pogodzić z zależnością od władzy politycznej, 
nie będącej wyrazem jego własnej woli, a więc ustanawianej w inny niż demo-
kratyczny sposób .

Jeżeli chodzi o sferę religijną, roszczenie do autonomii wiązało się począt-
kowo z wystąpieniem przeciwko autorytetowi Kościoła, (słynne wystąpienie 
M. Lutra w 1517 r.), który pojmowano jako obcą siłę narzucającą powinności 
religijne, bez względu na sumienie i rozum. Echa tych wystąpień znajdujemy 
we współczesności: np. znany filozof i teolog Paul Tillich (zm. w 1965 r.) po-
pierał te roszczenia do autonomii twierdząc, że nie można przestrzegać przy-
kazań tego, co obce, nawet jeśli jest ono Bogiem13. „Każdy osobiście staje się 
ekspertem w sprawach religijnych. Kto jest Bogiem i kim jest Bóg określam ja 
sam”14. Należy podkreślić, że autonomia jest zdecydowanie dominującą cechą 
współczesnej sekularyzacji. Można nawet słowo „sekularyzacja” zamienić sło-
wem „autonomia”, w znaczeniu odrzucenia sfery sacrum i próby ukształtowania 
na jedną świecką modłę otaczającego świata.

Drugą cechą współczesnej sekularyzacji jest ideologizacja nauki i związanej 
z nią techniki. Ideologizacja tych rzeczywistości polega na powstaniu przekona-
nia, że nauka i technika posiada niemal „boską” kompetencję i wypełnia cały ho-
ryzont codziennego doświadczenia współczesnego człowieka. Nauka i technika 
mogą prowadzić do przekonania, że ziemia przekształcona przez twórczą dzia-
łalność człowieka stanowi bezpieczne i samowystarczalne miejsce pobytu i nie 
ma potrzeby szukać poza granicami tego świata dalszego źródła spełnienia losu 
ludzkiego15. Poszukiwanie „Królestwa Bożego”, szczególnie w jego aspekcie 
wiecznej szczęśliwości, którą można oglądać oczyma wiary, staje się po prostu 
niepotrzebne. W ogóle, „tracą znaczenie cele dalekosiężne, młodzi ludzie chcą 
się angażować w cele konkretne, w określonej „przestrzeni czasowej”16. Mówiąc 
nieco inaczej mamy tutaj do czynienia z racjonalizacją świata, a w tym również 
racjonalizacją (czy ewolucją) religii. M. Weber już w 1915 roku wyliczył kil-
ka etapów racjonalizacji religii: od pierwotnych magicznych form religijnych, 
poprzez politeizm (czyli personifikacji potężnych sił przyrody) do monoteizmu 

13 Cyt. za: J.E. Smith, Doświadczenie i Bóg, tłum. D. Petsch, Warszawa 1971, s. 194. 
14 Sławne zdanie Lutra: „Tak stoję i inaczej nie mogę” dziś można przekształcić na inne: „Tak 

stoję i mogę inaczej”. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja…, s . 73 i 160 .
15 J . E . Smith, Doświadczenie i Bóg…, s. 197-199. Można określić współczesnego człowieka 

jako anima technica vacua (H. Urs von Balthasar), który z nauki i techniki uczynił swoje „wyznanie”, 
a którego duch jest wewnętrznie pusty (vacua).

16 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja…, s . 12 .
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– idei Boga jednoosobowego . Ostatnim etapem racjonalizacji religii jest elimi-
nacja wszystkich elementów magicznych, co dzieje się w protestantyzmie. Osta-
tecznie ewolucja religii prowadzi do jej samopodważenia17 .

Kolejną, trzecią cechą współczesnej sekularyzacji, jest woluntaryzm i in-
dywidualizm. Podkreśla się, że człowiek jest stworzeniem, które jest obdarzo-
ne rozumem, ale również, a może przede wszystkim wolną wolą. W związku 
z tym uważa się, że podstawą całego życia jest czyn – jako wyraz samookre-
ślenia i zdecydowania. Człowiek jest jedynym bytem, który powinien kontro-
lować swoje przeznaczenie i się zająć się czymś bardziej efektywnym niż tylko 
myślenie czy refleksja. Przypisuje się wysoką wartość działaniu, co ukazuje się 
w sposób bezpośredni w aktywizmie czyli w przekonaniu, że prawdziwy wkład 
do sprawy sprowadza się do bezpośredniego działania. Mówi się, że dzisiaj po-
padliśmy w „herezję czynu”: działać, działać i jeszcze raz działać. W języku me-
tafizyki można by powiedzieć: Być to znaczy działać . Przymioty cenione kiedyś, 
jak: usposobienie kontemplacyjne, uległość, umiejętność rezygnacji, zanikają. 
Być człowiekiem współczesnym to rozgrywać swoje przeznaczenie w świecie 
o jednym tylko wymiarze, doczesnym, a nie wypatrywać jakiejś „tamtej strony”, 
która jeżeli istnieje, to nie ma wpływu na ziemski padół. „Ludziom troszczyć się 
wypada o takie tylko sprawy, których rozwiązanie jest w ludzkiej mocy”18 .

Ta woluntarystyczna postawa prowadzi z kolei do indywidualizmu . Nikt nie 
może chcieć za drugiego; nikt inny poza mną nie może dokonać czynu, do któ-
rego ja jestem zobowiązany i za który jestem odpowiedzialny. Dlatego życie 
zsekularyzowane jest w wysokim stopniu życiem indywidualnym19. Widać to 
szczególnie w wielkich miastach, których członkowie są samotni i anonimowi. 
Prowadzi to, zdaniem Duquoca, do wzrostu niepokoju i frustracji. Optymizm, 
cechujący jeszcze wiek XIX, obecnie wyraźnie stracił na swojej sile20 .

Czwartą cechą współczesnej sekularyzacji jest temporalizm . Czas traktowa-
ny jest dzisiaj bardzo poważnie, zrównuje się go dzisiaj ze zdobyciem bogactwa. 

17 M . Weber, Rozważania między teksami . Teoria szczebli i kierunków religijnej negacji świata, 
tłum. M. Holon, w: M. Weber, Racjonalność, Władza, Odczarowanie, tłum. A. Kopacki, Poznań 
2004, s . 124 .

18 Z . Bauman, Globalizacja . I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000,  
s . 290 .

19 Oznacza to w wielu przypadkach konstruowanie własnej świadomości, w tym również 
własnej religii. K. Zielińska Spory wokół teorii sekularyzacji…, s . 43 .

20 G. Reale zauważa, że wszelkie duchowe bolączki, które trapią świat współczesny, mają 
jedno źródło: jest nim to, co pod koniec XIX wieku Nietzsche określił terminem „nihilizmu”. 
Reale wymienił dziesięć głównych masek, jakie przywdziewa nihilizm. Źródło tych błędów tkwi 
w zanegowaniu istnienia jakiejkolwiek rzeczywistości (chodzi o rzeczywistość transcendentna) 
poza rzeczywistością zmysłową. Jednym z tych błędów jest praksizm. Polega on na jednostronnym 
i prze sadnym podkreślaniu wartości ludzkiego „działania” i sprowadzeniu wszelkiej wartości do 
praktyki . G . Reale, Zło nękające współczesnego człowieka i lekarstwo, które można na nie znaleźć, 
tłum. E. I. Zieliński, „Ethos” 56(2001), s. 15 nn. 
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Ale nacisk kładzie się znowu na to, co jest „tutaj i teraz”, co jest obecne, a co 
jest odrębne od tego, co ciągłe i niezmienne. Kategorie religijne takie jak: rze-
czy niewidzialne, wieczne, odchodzą na dalszy plan na rzecz tego, co obecne. 
Tryumf „czasu obecnego” wzmocniony został przez rozwój szybkiego trans-
portu, środków masowego przekazu i telekomunikacji. Nietrudno zauważyć, że 
skutkiem takiego klimatu jest brak zainteresowania dalekosiężnymi planami, 
które wymagają pracy przez dłuższy okres życia. Gubi się gdzieś długofalowy 
cel. Przesunięcie uwagi z „rzeczy wiecznych” i z boskiej transcendencji na spra-
wy tego świata prowadzi do tego, że życie pojmowane jest jako sprawa w isto-
cie swej przejściowa, złożona z serii epizodów, co uniemożliwia rozwój pełnej 
osobowości.

Powyżej starano się nakreślić główne cechy współczesnej sekularyzacji. 
Podsumowując opis sekularyzacji trzeba powiedzieć, że mamy tu do czynienia 
ze stopniowym zrywaniem z tradycją religijną. Odrzucając mniej lub bardziej 
świadomie wartości tradycyjne, najczęściej religijne, człowiek koncentruje się 
na kształtowaniu przyszłości, w której Kościół i religia niewiele będzie miał 
do zaoferowania. W każdym opisie sekularyzacji podkreśla się zanik sfery 
sacrum, co uwidacznia się chociażby w spadku uczestnictwa wiernych w prak-
tykach religijnych. Trudno jednak ocenić to zjawisko w sposób jednoznaczny 
i ocena taka wychodzi poza ramy niniejszego artykuły. Dość powiedzieć, że 
mówi się zarówno o negatywnych jak i pozytywnych cechach sekularyzacji. 
Wymieńmy przynajmniej te ostatnie: do cech pozytywnych zalicza się wpływ 
sekularyzacji na racjonalizację koncepcji filozofii, teologii i nauk przyrod-
niczych, głównie w aspekcie wypracowania ich prawidłowych metodologii. 
Sekularyzacja wpłynęła również, w pewnych okresach kultury europejskiej, 
na racjonalizację koncepcji sacrum oraz na racjonalizację społeczno-politycz-
nych struktur wielu narodów. Powyższe racjonalizacje różnych dziedzin kultu-
ry sprawiły jak można sądzić, że szybciej zrozumiano iż doczesna działalność 
człowieka, m.in. w zakresie postępu naukowego i technicznego, społecznego 
i politycznego, wymaga większej autonomii, niekiedy uwolnienia się spod 
wpływu instytucji religijnych. Zrozumiano, że stworzony świat powinien być 
porządkowany i kształtowany na zasadzie autonomicznych, jemu właściwych 
praw . 

Sekularyzacja pomogła również uwolnić się Kościołowi od niepotrzebnych 
zależności, np. politycznych, utrudniających niejednokrotnie wypełnienie jego 
prawdziwej misji. Dlatego sekularyzacja pełniła pewną krytyczną funkcję, uka-
zując błędy, jakie pojawiały się z biegiem czasu w łonie Kościoła. W niektórych 
wypadkach przedstawiała ona krytyczny głos, jakiego nie chciały wypowiadać 
przeciw sobie instytucje religijne, jak np. to, że Kościół nie dotrzymywał kro-
ku rozwojowi myśli współczesnej i zmieniającym się instytucjom życia współ-
czesnego. Zauważono, że ta krytyczna funkcja sekularyzacji skierowana pod 
adresem ludzi wierzących, niejednokrotnie wzmacniała i oczyszczała ich wiarę, 
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zmuszała ich bowiem do dawania odpowiedzi na wyzwania płynące ze strony 
„świeckiego miasta”.

Na zakończenie opisu sekularyzacji warto wspomnieć, że słowo „sekulary-
zacja” posiada co najmniej sześć bliskoznacznych wyrażeń. Są to: „laicyzacja”, 
„zeświecczenie” (”świeckość”), „desakralizacja”, „dechrystianizacja”, a nawet 
„sekularyzm” i „humanizm świecki”. Jeżeli cztery pierwsze określenia można 
by (przy pewnych uściśleniach) używać zamiennie ze słowem „sekularyzacja”, 
to w przypadku „humanizmu świeckiego”, a szczególnie „sekularyzmu” raczej 
nie należałoby tego czynić. Warto wspomnieć, że wśród współczesnych filozo-
fów i socjologów pojawiły się terminy przeciwstawne, takie jak: „postsekula-
ryzacja”, „desekularyzacja” czy „deprywatyzacja religii”. Sugerują one zmianę 
podejścia do teorii sekularyzacji, a nawet zapowiedź jej końca21 .

1.2. ROZUMIENIE SEKULARYZMU

Jak już wspominano, sekularyzm nie powinien być utożsamiany z sekulary-
zacją, co niestety często zdarza się w różnych publikacjach i dyskusjach. Seku-
laryzm jest bowiem pewną filozofią życia, ideologią; sekularyzacja jest bardziej 
socjologicznym procesem zachodzącym w kulturze . Badając zagadnienie seku-
laryzacji i sekularyzmu w kulturze zachodniej można zauważyć, że owszem, te 
dwa zjawiska są ze sobą bardzo powiązane. Proces sekularyzacji w niektórych 
okolicznościach zaczął się radykalizować i przemieniać w sekularyzm. Radyka-
lizacja ta polegała na tym, najogólniej mówiąc, że człowiek nie tylko wyzwalał 
się spod opieki Kościoła, ale również zaczął głosić swoją całkowitą autonomię 
wobec Boga. Uznawał się za byt absolutny, wykluczający Boga i dążący do za-
jęcia Jego miejsca jako miara wszystkich rzeczy, sędzia dobra i zła22 . Agresywny 
i pryncypialny sekularyzm (laicyzm) zmierza do eliminacji Kościołów, a nawet 
religii z życia publicznego, wyrzucając ją na „śmietnik” historii. Sekularyści są 
często zniecierpliwieni powolnością zmian w religijności i wciąż dużym wpły-
wem Kościoła na życia społeczne23 .

Nieco więcej światła na rozumienie sekularyzmu rzuca samo pochodzenie 
tego terminu. Uważa się, że termin „sekularyzm” pojawił się najpierw w języ-
ku angielskim (secularism) za sprawą Gorga Jacoba Holyoake (zm. w 1909 r.). 
Ten angielski nauczyciel i działacz społeczny żył w czasach burzliwego roz-
woju kapitalizmu przemysłowego, w którym pracownicy fizyczni, szczególnie 
niewykwalifikowani, byli skazani na straszną nędzę bez jakiejkolwiek nadziei 

21 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja…, s . 48 .
22 F. Rodé, Sécularisation et sécularisme, w: Dictionnaire des religions, red . P . Poupard, 

Paris 1984, s. 1563; zob. także: J.S. Weiland, Qu’est-ce que la secularization, w: E. Castelli, 
Hermenéutique de la sécularisation, Paris 1976, s . 1564 .

23 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja…, s . 14 .
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poprawy. Holyoake nie chciał pozostać obojętnym i bezczynnym, widząc że re-
ligia jest bezsilna wobec tak poważnych problemów społecznych, tym bardziej, 
że w jego kraju głowa państwa była jednocześnie głową Kościoła. Wraz z grupą 
towarzyską doprowadził do powstania w 1851 r. ruchu, który miał się zajmować 
z jednej strony problemami związanymi tylko z ziemskim bytowaniem człowie-
ka, z drugiej zaś stanowić wyraźną alternatywę dla ateizmu. Ruch ten nazwano 
secularism, od angielskiego słowa: secular – świecki24 .

Współcześnie sekularyzm określany jest jako pewna postać humanizmu 
bądź ideologii. Określając sekularyzm jako formę humanizmu podkreśla się jego 
dwie zasadnicze cechy: a) ograniczenie prawdziwych wartości tylko do wartości 
doczesnych, które przyczyniają się do naturalnej doskonałości człowieka. Se-
kularystyczna etyka oparta jest na zasadach czysto naturalistycznej moralności, 
niezależnej od religii. Nie uznaje się istnienia jakichś uniwersalnych norm po-
stępowania, podobnie też ludzkie wartości nie mogą posiadać absolutnego, czy 
stałego znaczenia. Przy obieraniu jakiejś wartości za ważną, zarówno w sferze 
indywidualnej jak i społecznej, należy zabiegać o jak najlepszą relację pomiędzy 
działaniem a celem. Wartości są więc zrelatywizowane do bieżącej sytuacji i nie 
zależą od ustalonych, ponadczasowych celów; b) faktyczne wyłączenie z życia 
człowieka tego, co nadprzyrodzone, a przede wszystkim wszelkiej relacji z Bo-
giem, zarówno w życiu ziemskim jak i po śmierci. Natura człowieka jak i świata 
jest tutaj określona w terminach, które powstają w obrębie metod, stosowanych 
przez nauki empiryczne, nie ma więc miejsca w tej perspektywie na rozważanie 
zagadnienia istnienia Boga, czy niematerialnej zasady w człowieku, uważa się 
bowiem, że leży to poza kompetencją naukowych badań. Sekularyzm w tym 
aspekcie jest bliski agnostycyzmowi, czy niekiedy praktycznemu ateizmowi25 .

Dalsze cechy sekularyzmu to: głębokie przekonanie, że człowiek jest z natu-
ry dobry, natura ludzka nie jest skażona przez jakiś grzech; wiara w szczęśliwą 
przyszłość ludzkości, dzięki rozwojowi nauki i techniki (określana jako świecka 
eschatologia); niedocenianie podmiotowości człowieka przez stawianie techniki 
przed etyką. Tak rozumiany sekularyzm przenika życie polityczne, teorie ekono-
miczne, edukacyjne, a nawet życie rodzinne26 .

Nieco inne ujęcia sekularyzmu określają go jako pewną ideologię, która 
świadomie proponuje odrzucenie wszelkich kategorii nadprzyrodzoności i zwią-
zanego z nimi religijnego działania, zaprzeczają przy tym istnieniu religijnej na-
tury człowieka. Popiera się i promuje niereligijne i antyreligijne zasady jako fun-

24 E .S . Waterhouse, Secularism, w: Encyclopædia of Religion and Ethics, red . J . Hastings, t . 11, 
New York 1955, s. 347.

25 T.F. Mc Mahnon, Secularism, w: New Catholic Encyclopedia, t . 13, Washington 1967,  
s . 36-38 .

26 R.H. Potvin, Secularism, w: Routledge Encyclopedia Of Philosophy, red. E. Craig, t. 9, New 
York 1998, s. 36-37.
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dament zarówno dla osobistej moralności jak i dla organizacji państwa27 . W tym 
ujęciu sekularyzm bliski jest systemowi politycznemu, rozumianemu jako za-
programowane działanie zmierzające z jednej strony do osłabienia aż po całko-
witą eliminację treści wiary, więzi religijnych, całej zawartości życia religijnego 
ze świadomości jednostek i społeczeństwa; z drugiej zaś strony dążącemu do 
odrzucenia wszelkiej rzeczywistości transcendentnej wobec świata, jako szkod-
liwej dla człowieka i rozwoju ludzkości. Sekularyści twierdzą, że nowoczesność 
i religia są niekompatybilne i wykluczające się, przynajmniej w sferze życia 
publicznego. Widać już, przynajmniej w Europie Zachodniej, agonię chrześci-
jaństwa28. W tym drugim, ekstremalizującym wymiarze jawi się wyraźnie jako 
ideologia ateistyczna29 .

Warto podkreślić, że szczególnie sekularyzm prowadzi do niszczących błę-
dów wynikających z braku realistycznego odczytania ontycznej pozycji czło-
wieka w świecie. Wiedzie to do utraty pokory, rozumianej jak prawdy o na-
turze ludzkiej, niechęci do uznania swoich ograniczeń, a w konsekwencji: do 
absolutyzowania własnej perspektywy. Wydaje się, że człowiek „pozbawiony 
religijnego słuchu” szybciej może wejść na drogę szaleństwa, zarozumialstwa 
i samozniszczenia. Tragiczne wydarzenia XX wieku potwierdzają tę tezę. Rów-
nież patrząc na kulturę u progu XXI wieku można powiedzieć, że to właśnie 
sekularyzm, a więc czynienie z Boga „wielkiego nieobecnego” leży u podstaw 
dramatu, który przeżywa wielu ludzi, tzn. walki między „kulturą życia” a „kul-
turą śmierci”. Osłabienie bowiem wrażliwości na Boga prowadzi do osłabienia 
wrażliwość na człowieka, jego godność i życie30 .

2. WPŁYW FILOZOFII KARTEZJUSZA NA SEKULARYZM

Ponieważ sekularyzacja i sekularyzm są formą kultury, dlatego i ich źródła, 
niezależnie od epoki, tkwią w kulturze. Źródła te są różnorodne, co jest zresztą 
znamienną cechą wielu współczesnych zjawisk. Niektórzy podkreślają nawet, 
że uroda dzisiejszego świata leży właśnie w tym, że w odróżnieniu od sytuacji 
sprzed chociażby stu lat, różne kategorie i zjawiska wzajemnie się przenikają 

27 B .R . Wilson, Secularisation, w: The Encyclopedia of Religion, t . 13, red . M . Eliade, New 
York 1987, s. 159-161.

28 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja…, s . 36-37 .
29 P . Bortkiewicz, W służbie życia . Demaskacja „kultury śmierci”, Niepokalanów 1999, s . 272-

274 .
30 Jan Paweł II, Evangelium vitae, Rzym 1995, nr 21, 22. Więcej na temat rozumienia 

sekularyzacji i sekularyzmu czytelnik może znaleźć w mojej książce: Źródła sekularyzacji 
i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003 .



 REFLEKSJE O FILOZOFICZNYCH ŹRÓDŁACH SEKULARYZACJI I SEKULARYZMU 65

i warunkują. Do najważniejszych źródeł sekularyzacji i sekularyzmu należy za-
liczyć rozstrzygnięcia z zakresu filozofii i teologii, a także pewne wydarzenia 
historyczne, szczególnie społeczno-polityczne.

Wspomnijmy tylko, że pierwsze filozoficzne źródła sekularyzacji mia-
ło miejsce w okresie starożytnym, w czasie gdy narodziła się filozofia grecka, 
a więc na przełomie VII i VI wieku przed Chr. Wtedy nastąpiła swoista rewolu-
cja naukowa: przejście od praktyczno-mitologicznego sposobu myślenia do my-
ślenia teoretycznego, empirystyczno-racjonalistycznego. Starożytni filozofowie 
greccy, reprezentowani już przez tzw. Starą Szkołę Jońską zaczęli rezygnować 
z czynników mitologicznych na rzecz odwoływania się do czynników racjonal-
nych w poszukiwaniu natury świata. Dalszą demitologizację, inaczej „odcza-
rowanie”, starożytnego, sakralnego świata przyniosło pojawienie się chrześci-
jaństwa, które wprowadziło systematyzację i racjonalizację koncepcji sacrum 
i otaczającego świata. Wielość bóstw pogańskich musiała ustąpić przed mono-
teizmem religii objawionej. Narodziła się tzw. kultura zachodnia jako wynik 
oryginalnej symbiozy grecko-rzymsko-chrześcijańskiej, której symbolem stało 
się chrześcijańskie cesarstwo rzymskie.

Załamanie się tego pozytywnego procesu sekularyzacji nastąpiło w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, już po św. Augustynie, gdy do greckiego filo-
zoficznego racjonalizmu dołączyło się znowu przesadnie sakralne pojmowanie 
przyrody jako symbolu prawd duchowych. Dlatego doszło do niewłaściwej sa-
kralizacji filozofii, nauki i konsekwentnie całej rzeczywistości. Nauki przestały 
być w pełni autonomiczne, co negatywnie wpłynęło na ich rozwój. Stan ten 
musiał doprowadzić do kolejnej sekularyzacji. Zaczęła się ona w wieku w wieku 
XI, gdy zaczęła działać Szkoła w Chartres. U podstaw tego procesy, podobnie 
jak w starożytności, leżały znowu rozstrzygnięcia natury filozoficznej, a szcze-
gólnie „spór o rozum”, tzn. o sposób i zakres jego używania, o jego kompetencje 
w filozofii, naukach przyrodniczych, a szczególnie w teologii.

Trudno mówić o źródłach współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu nie na-
wiązując do okresu renesansu. Przyniósł on kolejne źródła sekularyzacji, która 
zaczęła przechodzić w tym czasie w sekularyzm. Narodziny sekularyzmu upa-
truje się właśnie w kulturze renesansu. Mamy tu do czynienia z kolejną kultu-
rową rewolucją, tzn. z nowym rozumieniem człowieka oraz nowym podejściem 
do filozofii, nauki i sztuki. Ta nowość wyrażała się w przejściu od postawy teo-
centrycznej właściwej średniowieczu do postawy antropocentrycznej i przyro-
docentrycznej. W renesansie zmienił się sposób myślenia o świecie, zaczęto 
coraz bardziej rozumieć, że opiera się on na swych własnych strukturach, które 
należy wyjaśnić naukowo, niezależnie od teologii. W tym wyjaśnianiu przydatna 
była szczególnie matematyka, a nie teologia, czy metafizyka. Otaczający świat 
przestał być symbolem prawd duchowych, a został stopniowo zredukowany do 
przedmiotu obserwacji, nabierając przez to wyraźnie świeckiego charakteru. Ta-
kie podejście do świata zaowocowało wielkimi odkryciami naukowymi, które 
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niekiedy stanęły w opozycji do głoszonych prawd religijnych. Wielu naukow-
ców musiało zmierzyć się z dramatycznym wyborem: albo przekręcić znacze-
nie Biblii, jak wiadomo w tamtych czasach najczęściej dosłowne, w celu jego 
uzgodnienia z wynikami naukowymi, albo też wprost przeciwstawić się nie-
którym teologom głoszących tradycyjne rozstrzygnięcia, aby stanąć po stronie 
nauki. Jeżeli obierano tę drugą możliwość – a przy tym dołączano do tego pante-
izm, a później deizm – wtedy mamy do czynienia z przejściem od sekularyzacji 
do sekularyzmu. Pierwszych źródeł sekularyzmu upatruje się więc w renesanso-
wych początkach odejścia świata nauki od Kościoła. Szkoda, że nie zauważono 
w porę, iż ta krytyczna postawa naukowców odnosiła się nie do samych prawd 
wiary, ale do kulturowych podstaw chrześcijaństwa, sięgających jak wiadomo 
okresu starożytności, a więc kultury żydowskiej, greckiej, egipskiej, czy mezo-
potamskiej .

Renesansowa postawa w stosunku do świata i Boga została wzmocniona 
przez filozofię Kartezjusza. W jego filozofii można znaleźć kilka źródeł sekula-
ryzacji i sekularyzmu: jest nim podmiotowy sposób uprawiania filozofii; nowa 
koncepcja prawdy i związana z nią nowa koncepcja racjonalności, jak się póź-
niej okazało, koncepcja wysoce subiektywna; radykalny dualizm bytowy (ist-
nieją dwie substancje: res cogitans i res extensa), który doprowadził m.in. do 
rozbicia nauk: metafizyka miała odtąd zajmować się Bogiem poprzez badanie 
umysłu, a fizyka zajmować się światem poprzez matematyczne badanie materii. 
Takie ujęcie zaowocowało poważnymi zmianami w teizmie. To umysł, zdaniem 
Kartezjusza, a nie świat dostarcza argumentów na istnienie Boga, a więc Bóg 
zostaje usunięty ze świata realnego, świat staje się bez Boga i już nie potwierdza 
istnienia Boga .

Zasadnicze jednak źródło sekularyzmu w filozofii Kartezjusza tkwi, jak się 
wydaje, w jego argumentacji za istnieniem Boga i w koncepcji natury wynikają-
cej z tejże argumentacji. Przyjmuje się, że filozof podał trzy sposoby udowodnie-
nia istnienia Boga: z posiadania idei Boga przez umysł ludzki, z braku bytowej 
autonomii osoby ludzkiej oraz z analizy natury Boga jako bytu najdoskonalsze-
go . Pierwszy i drugi argument posiada charakter aposterioryczny, trzeci aprio-
ryczny . Dowody te, przedstawione w Medytacjach o pierwszej filozofii szły po 
linii dowodów św. Augustyna i św. Anzelma. Poniżej zwrócimy uwagę na treść 
i konsekwencje najbardziej znanego, pierwszego argumentu, który znajduje się 
w trzeciej Medytacji, zatytułowanej: O Bogu: że istnieje . Filozof analizuje fakt 
posiadania przez człowieka idei Boga. Kartezjusz zgodnie ze swoją koncepcją 
filozofii, sądził, że prawdę o istnieniu Boga można obronić przed atakami scep-
tyków tylko na drodze odwołania się do niezawodnej przesłanki, jaką jest istnie-
nie jaźni. Zresztą na etapie, w którym przystępował do tego zadania, wykazał, 
że tym, co niewątpliwie istnieje, jest tylko świadomość istnienia własnego „ja”. 
Filozof zauważył, że w swoim umyśle człowiek odnajduje różne idee: wrodzo-
ne, nabyte i skonstruowane. Ich wspólną cechą jest to, że wszystkie są w jakiś 
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sposób sprawione. Nabyte idee np. barw, czy słońca są związane ze zmysłem 
wzroku, pochodzą z zewnątrz. Twórcą idei skonstruowanych, np. hipogryfa, jest 
sam człowiek. Jeżeli chodzi o idee wrodzone, np. ideę substancji, czy trwania, 
mogłyby one pochodzić od idei jaką człowiek posiada o sobie samym.

Wyjaśniając obecność idei w umyśle powołuje się on na zasadę przyczy-
nowości, odgrywającą ważną rolę w przedstawionym argumencie: „Jest rzeczą 
oczywistą, dzięki przyrodzonemu światłu rozumu, że przynajmniej tyle musi 
być rzeczywistości w całkowitej przyczynie sprawczej, ile w jej skutku. (...) 
Rzecz doskonalsza, to znaczy taka, która zawiera w sobie więcej rzeczywisto-
ści, nie może powstać z mniej doskonałej”31 . Albowiem naddatek rzeczywisto-
ści, obecny w skutku, a nie obecny w przyczynie, byłby spowodowany niczym, 
miałby nicość za przyczynę, co jest czystą niedorzecznością.

Główne pytanie w trzeciej Medytacji dotyczy idei Boga: skąd ta idea pocho-
dzi? czy mogłaby być wytworem umysłu ludzkiego? Kartezjusz bada najpierw 
treść tej idei: „Pod nazwą Boga rozumiem pewną substancję nieskończoną, nie-
zależną, o najwyższym rozumie i mocy, która stworzyła mnie samego i wszyst-
ko inne, co istnieje, o ile istnieje32. Otóż te wszystkie przymioty są tak wielkie, że 
im uważniej się nad nimi zastanawiam, tym bardziej niemożliwym mi się wyda-
je, by mogły pochodzić ode mnie samego. Musi się więc (...) dojść do wniosku, 
że Bóg koniecznie istnieje”33 .

Powyższe analizy prowadzą Kartezjusza do wniosku, że umysł ludzki nie 
może zdobyć wyobrażenia Boga od samego siebie. Innymi słowy: człowiek 
jako substancja skończona nie posiadałby idei substancji nieskończonej, gdyby 
nie pochodziła ona od jakiejś istniejącej substancji nieskończonej. W naturze 
ludzkiej brak jest pierwowzoru dla takiej idei. Idea Boga jest więc nam wrodzo-
na, otrzymaliśmy ją od Niego. Może się tu jednak pojawić pytanie, czy tę ideę 
nieskończoności nie mógłby w jakiś sposób wytworzyć człowiek, po prostu na 
drodze negacji idei skończoności? Filozof uważa to za niemożliwe, bowiem idea 
nieskończoności musi być w jakiś sposób wcześniejsza od idei skończoności. 
Człowiek nie mógłby rozpoznać bowiem swojej skończoności i ograniczenia, 
jeżeli nie porównałby jej z ideą bytu nieskończonego i doskonałego. Ponadto, 
chociaż człowiek nie pojmuje natury nieskończoności, to jednak jej idea jest dla 
niego na tyle jasna i wyraźna, że przekonuje go, że zawiera ona więcej rzeczy-

31 R . Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, (Medytacja III.), t. 1, tłum. 
M . i K . Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, s . 53 .

32 Kartezjusz, który chcąc obronić swoją metafizykę przed najmniejszą chociażby domieszką 
wiary, po prostu przyjął, że idea Boga chrześcijańskiego jest dana każdemu człowiekowi. I tu 
wyraźnie pobłądził, jak pisze Gilson. Bo chociaż wszyscy ludzie posiadają jakieś pojęcie Bóstwa, 
to nie wszyscy posiadają pojęcie Boga chrześcijańskiego. Gdyby tak było, Mojżesz nie zapytałby 
Boga Jahwe o Jego imię, bądź otrzymałby odpowiedź: „Co za głupie pytanie, przecież znasz je”. 
E . Gilson, Bóg i filozofia, tłum. M. Kochanowska, Warszawa 1961, s. 76.

33 Descartes, Medytacje, III…, s . 53 .
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wistości niż jakakolwiek inna idea i że nie może być jego własną konstrukcją 
umysłową. Ostatecznie więc Byt zaledwie „tknięty przez umysł” – jak mówi 
Kartezjusz o Bogu – „pojęty i niezrozumiały”, objawia się w ramach nieod-
partego doświadczenia temu, kto chce przemyśleć swe własne idee, aż do ich 
uwarunkowań oraz ich podstaw34 .

Na zasadniczą słabość powyższej argumentacji zwraca uwagę m. in. J. Ma-
ritain. Jego krytyka sprowadza się do zarzutu o podmiotowy punkt wyjścia tego 
argumentu. Początkiem argumentacji jest tutaj (podobnie jak w argumencie 
trzecim) idea Boga, a więc zawartość ludzkiej świadomości. Kartezjusz szuka 
przyczyn idei Boga w ludzkim umyśle. Nie poszukuje uzasadnienia egzystencji 
Absolutu w oparciu o analizę obiektywnego porządku świata, ale w indywidual-
nych poczuciach i osobistych racjach35. Dlatego niektórzy autorzy podkreślają, 
że najbardziej niebezpieczną konsekwencją kartezjańskiej argumentacji jest po-
dejrzenie o zależność istnienia Boga od ludzkiej świadomości36 .

Rzeczywiście, Kartezjusz stanął przed problemem zagwarantowania realno-
ści treściom wysuwanych twierdzeń dotyczących idei Boga. Wielu uważa, że 
w ramach swojej filozofii nie mógł tego problemu należycie rozwiązać. Miało to 
doniosłe skutki, widoczne szczególnie w późniejszym okresie filozofii nowożyt-
nej. Zaczęto bowiem podejrzewać, że nasza choćby najczystsza idea Boga jest 
wytworem ludzkiej świadomości, a więc przejawem antropomorfizmu. A antro-
pomorfizm prowadzi, jak zaznacza Blondel, do łatwego ześlizgnięcia się w bał-
wochwalstwo, co równoznaczne jest z ateizmem. Głośni nowożytni krytycy 
chrześcijaństwa, jak np.: Feuerbach, Marks, Freud i Nietzsche, atakowali teizm 
właśnie od tej strony: idea Boga jest tylko projekcją ludzkiego umysłu i niczym 
więcej, żaden Bóg realnie nie istnieje37 .

Drugim niebezpieczeństwem powyższej argumentacji jest jej związanie z po-
znaniem ściśle rozumowym z równoczesną radykalną separacją od danych Ob-
jawienia. Próżno byłoby szukać w Medytacjach, czy w Zasadach filozofii takich 
zagadnień, jak boskość Jezusa, zmartwychwstanie, uczynki i łaska, Królestwo 
Boże na ziemi. Mamy natomiast omawiane: prawa zderzeń ciał, wirów gwiezd-
nych, zjawisko komet, obieg krwi, budowę serca i itp. Kartezjanizm przemawiał 
głównie jedną obietnicą: podania metody niezawodnego kierowania rozumem. 

34 P . Mazanka, Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm, SPCh 26(2000)2, s. 190-192; 
F. Alquié, Kartezjusz, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1989, s. 99.

35 J . Maritain, Le songe de Descartes, R.-A. Corría Paris 1932, s. 176, cyt. za: S. Kowalczyk, 
Wieki o Bogu: od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986, s. 205-206.

36 Tak uważa np.: L.J. Elders w: Filozofia Boga, Filozoficzna teologia św . Tomasza z Akwinu, 
tłum. M. Kiliszek, T. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 19; a także: Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia . 
Zarys filozofii religii, Lublin 19932, s . 53 .

37 M . Blondel, Jedność doktryny augustyńskiej, tłum. P. Murzański „Znak” 4(1994), s. 22. 
Szerzej na ten temat pisze m . in . M. Westphal w: Suspicion and faith . The religious uses of modern 
atheism, Michigan 1993 .
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Kusił po prostu jednym słowem: „rozum”38. Takie ustawienie problemu mogło 
wpłynąć na zawężenie pojęcia Boga chrześcijańskiego tylko do pojęcia Boga 
jako Stwórcy świata. Tu też należy szukać początków oddzielenia „Boga filozo-
fów” od „Boga religii”, oddzielenia idei Absolutu od idei Boga religii39 . Do tej 
sztucznej przecież separacji nawiązywali niektórzy nowożytni krytyce religii, 
jak np. L. Feuerbach.

Chociaż Kartezjusz był bardziej matematykiem, fizykiem, lekarzem i filo-
zofem aniżeli teologiem i stronił od kwestii teologicznych, to jednak poprzez 
swoją argumentację za istnieniem Boga, ipso facto podał pewną koncepcję na-
tury Boga. Uzasadnione jest więc pytanie, czy natura kartezjańskiego Boga jest 
tożsama z naturą Boga chrześcijańskiego i czy miała ona jakiś wpływ na kształ-
towanie się nowożytnego sekularyzmu?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie już choćby ze względu na ten 
oczywisty fakt, że filozofia Kartezjusza jest filozofią wieloaspektową. Niemniej, 
aby choć trochę rozświetlić zarysowany powyżej problem, przywołajmy naj-
pierw zdanie B. Pascala, zmarłego zaledwie 12 lat po śmierci Kartezjusza: „Nie 
mogę przebaczyć Kartezjuszowi; rad by chętnie w całej swej filozofii obejść 
się bez Boga, ale nie mógł się powstrzymać od tego, iż kazał mu dać szczutka, 
aby wprawić świat w ruch; po czym już Bóg na nic nie był mu potrzebny”40 . 
Powyższa wypowiedź przytoczona tutaj tytułem przykładu, bowiem podobnych 
stwierdzeń można znaleźć więcej, wskazuje na to, że już współcześni Kartezju-
szowi dostrzegali pewne niebezpieczeństwo w jego rozumieniu natury Bożej. 
Sedno problemu wydaje się tkwić w tym, że w całym systemie Kartezjusza rola 
Boga chrześcijańskiego została w zasadzie zawężona do roli najwyższej przy-
czyny świata. Innymi słowy: Boga jawiącego się w tej filozofii, można by na-
zwać tylko jednym imieniem: „Stwórca świata” , a przecież Bóg chrześcijański 
jest kimś daleko więcej niż tylko Bogiem Stworzycielem. Na ten wątek karte-
zjanizmu zwrócił uwagę m. in. E. Gilson. Uważał on, że Bóg Kartezjusza jest 
pozornie tylko tym samym Bogiem, co Bóg chrześcijański, Bóg św. Tomasza. 
Gdy bowiem św. Tomasz przeobraził Pierwszego Nieruchomego Poruszyciela 
z Fizyki Arystotelesa w chrześcijańskie pojęcie „Tego, który jest”, podniósł ary-
stotelesowską pierwszą zasadę filozoficzną do chrześcijańskiego pojęcia Boga. 
Tymczasem Kartezjusz dokonał czegoś odwrotnego: wychodząc od tego samego 
chrześcijańskiego pojęcia Boga sprowadził Go do pierwszej zasady filozoficz-
nej, tzn. do przyczyny świata, do źródła jego istnienia. Dlatego rozważał tylko 
te boskie atrybuty, które spowodowały zaistnienie świata i to świata rozumiane-
go oczywiście w świetle swojej metafizyki, tzn. świata mechanicznego, gdzie 

38 L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna . Studia nad chrześcijaństwem 
bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 19972, s . 172 .

39 J . Tischner, W poszukiwaniu doświadczenia Boga, „Znak” 3(1972), s. 313.
40 B . Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1952, s. 45.
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wszystko może być wytłumaczone właściwościami geometrycznymi przestrzeni 
i fizycznymi prawami natury.

Nic dziwnego, że istotą tak pojętego nieskończonego Bytu nie będzie już 
Ipsum Esse, tak jak wyjaśniał to np. św. Tomasz, ale istotą kartezjańskiego Boga 
będzie bycie źródłem istnienia świata. A więc ostatecznym aktem Boga jest by-
cie przyczyną natury świata. Ta zmiana, jak podkreśla Gilson, pociągnęła za 
sobą poważne konsekwencje41:

„Jest prawdą, że Stwórca to przede wszystkim Bóg chrześcijański, ale też 
jest prawdą, że Bóg, którego samą istotą jest być Stwórcą, nie jest w ogóle Bo-
giem chrześcijańskim. Istotą prawdziwego Boga chrześcijan jest nie „stwarzać”, 
lecz „być”, („istnieć”). „Ten, który jest” może również stwarzać, jeżeli Mu się 
tak podoba; ale On nie istnieje dlatego, że stwarza, ani nawet dlatego, że stwarza 
Siebie Samego; On może stwarzać, ponieważ On najbardziej istnieje. Widać 
więc, że Bóg kartezjański nawet jako najwyższa przyczyna filozoficzna był Bo-
giem poronionym (...), był to Bóg chrześcijański zredukowany do poziomu za-
sady filozoficznej; jednym słowem,  był nieszczęśliwym mieszańcem wiary reli-
gijnej i racjonalnej myśli. Najbardziej uderzającą cechą takiego Boga było to, że 
Jego funkcja stwórcza pochłonęła całkowicie Jego istotę. Odtąd imię Jego miało 
brzmieć nie „Ten, który jest”, a „Sprawca Natury”. Oczywiście, Bóg chrześci-
jański był zawsze „Stwórcą Natury”, ale zawsze był Kimś nieskończenie więcej, 
podczas gdy po Kartezjuszu był On skazany na stawanie się powoli tylko Tym 
i Nikim innym”.

U Kartezjusza zagubiła się gdzieś istota Boga, która jest czystym istnieniem. 
Zwraca na to uwagę również Jan Paweł II: „Kartezjusz odsunął nas od filozo-
fii istnienia, a także od tradycyjnych dróg św. Tomasza. Te drogi prowadzą do 
Boga, który jest „istnieniem samoistnym” – Ipsum esse subsistens”42 .

Kartezjusz nie tylko zmienił koncepcję natury Bożej z „Jestem, który je-
stem” (Wj 3, 14) na „Sprawca Natury” ale również odsunął Boga od świata 
w tym sensie, że Bóg chociaż go podtrzymuje w istnieniu, to jednak już w nie-
go nie interweniuje. Świat wprawiony w ruch, rządzi się własnymi prawami, 
tzn. zasadami mechaniki. Bóg, po obmyśleniu mechanizmu świata, w oczywisty 
sposób się z niego wycofał. Absolut spełniwszy swoją rolę mógł już odejść, do 
niczego innego nie będzie już potrzebny.

Taka koncepcja Boga zaczęła stopniowo oddziaływać na przeżywanie Boga 
w ówczesnej religii. W kulcie religijnym mianowicie zaczęto co raz bardziej 
koncentrować się na Bogu, którego istotą jest stwarzanie, bycie pierwszą przy-
czyną świata. Nie przypadkowo w połowie XVII wieku zaczął powstawać w Eu-

41 E . Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1968, s. 80-81.
42 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 47. Więcej na temat wpływu filozofii 

Kartezjusza na nowożytny sekularyzm, zob.: P. Mazanka, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu…, 
rozdz . 4 .
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ropie Zachodniej deizm, zwany religią naturalną, w której nie było miejsca na 
Objawienie, Opatrzność Bożą, boskość Chrystusa, cuda. Była to religia czysto 
rozumowa, oparta właśnie o koncepcję Boga Stwórcy świata, która miała za-
stąpić religię opartą na Objawieniu. Za prekursora deizmu uważa się Herberta 
z Cherbury (zmarłego w 1648, filozofa i ambasadora Anglii w Paryżu), pozosta-
jącego pod dużym wpływem racjonalizmu Kartezjusza43 .

Należy więc powiedzieć, że koncepcja Boga jawiąca się w filozofii karte-
zjańskiej niewiele miała wspólnego z Bogiem religii chrześcijańskiej i niestety 
przyczyniła się do powstania deizmu i wzmocniła rodzący się sekularyzm. Nie 
dziwi więc sprzeciw wyrażony przez Pascala: „Bóg chrześcijan to nie jest wy-
łącznie twórca prawd geometrycznych i ładu żywiołów; to wiara pogan i epiku-
rejczyków (...). Ale Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg chrześcijan to 
Bóg miłości i pociechy; to Bóg, który napełnia i serce tych, których posiada”44 .

43 Deizm rozpowszechnił się w XVII wieku w Anglii i Francji, skąd przedostał się do Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych i Polski (deistą był m.in.: S. Staszic i J. Śniadecki).

44 B . Pascal, Myśli…, s. 183. Na zakończenie warto jeszcze spojrzeć, jak filozofia kartezjańska 
oddziaływała na poszczególne zagadnienia teologiczne, np. na sposób rozumienia sakramentów 
świętych, w tym sakramentu Mszy św. Konkretne przypadki lepiej bowiem ukazują zależność 
rodzącego się deizmu od filozofii Kartezjusza. Jak wiadomo, Kartezjusz, zrezygnował z form 
substancjalnych w opisie i wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych, na korzyść kategorii matematyki 
i mechaniki, zdobywając ogromną efektywność w takim podejściu do świata przyrody. Jednakże, pod 
znakiem zapytania postawił przez to użyteczność form substancjalnych w ogóle, choć nie negował 
ich istnienia. Scholastykę, którą „naucza się w szkołach i akademiach” uważał za bezużyteczną. 
W liście do Voetiusa umieszcza arbitralne stwierdzenie: „Nigdy bowiem nikt z pierwszej materii, 
z form substancjalnych, z jakości ukrytych i z tego rodzaju pojęć niczego nie wyniósł ku swojemu 
pożytkowi”. I dodaje: „Przy pomocy poszczególnych zasad filozofii perypatetyckiej nigdy zaiste 
nie rozwiązano bodajże jednej kwestii, o którym to rozwiązaniu nie mógłbym dowieść, że jest 
ono niesłuszne i fałszywe”. R. Descartes, List do Voetiusa, tłum. J. Usakiewicz, Warszawa 1998, 
s. 15.22. Jeżeli teoria materii i formy, substancji i przypadłości zostaje wyłączona z filozofii, 
a przez to i z teologii, to zaraz mogą pojawić się trudności z wytłumaczeniem szeregu prawd religii 
chrześcijańskiej, np. Eucharystii. Nie przypadkowo Sobór trydencki w roku 1551, a więc już po 
wystąpieniu M. Lutra, gdy wypowiada się o Mszy Świętej, o obecnym w niej przeistoczeniu, 
czyli transsubstancjacji sięgnął po teorię substancji i przypadłości: „Ponieważ zaś Chrystus, nasz 
Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, [przeto] 
zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, (...) że przez konsekrację chleba i wina dokonuje 
się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji 
wina w substancję Jego krwi. Te przemianę trafnie i właściwie nazwał święty katolicki Kościół 
przeistoczeniem”. Breviarum Fidei, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988, s. 401.

Nauka o transsubstancjacji w odróżnieniu od protestanckiej konsubstancjacji tłumaczyła, że 
po usunięciu z chleba eucharystycznego substancji chleba pozostają tylko jego przypadłości. Dała 
się ona sformułować na bazie arystotelesowskich kategorii, ale już nie na gruncie kartezjańskiej 
identyfikacji ciała z rozciągłością. Kartezjusz musiał się tłumaczyć w dyskusji z Arnauldem 
na temat Eucharystii, że choć nie posługuje się pojęciem rzeczywistych przypadłości, to jednak 
w Meteorach wyraźnie mówi, że ich nie odrzuca. Filozof używał zamiast „przypadłości” terminu 
„modi” odpowiednio powiązanych z substancją, co nie rozjaśniało, ale jeszcze bardziej zaciemniało 
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3. FILOZOFIA FRIEDRICHA NIETZSCHEGO  
A WSPÓŁCZESNY SEKULARYZM

Całą historię Nietzschego można by opowiedzieć w paru zdaniach. Jego ży-
cie było bardzo nieszczęśliwe. Nie żył długo, 56 lat, jak wiadomo, umarł po 
dziesięciu latach niemal całkowitego obłędu. Jego produktywność, jako filozo-
fa i myśliciela trwała bardzo krótko, zaledwie 16 lat. Pierwszą książkę napisał 
w 1872, mając lat 28, zaś ostatnią w 1888 r., gdy miał lat 44. Jego książki należą 
do jednych z najlepszych w niemieckiej prozie i są porównywane z kunsztem 
pisarskim na który wzniósł się sam Goethe.

Nietzsche poprzez swoją koncepcję nadczłowieka, wiecznego powrotu, woli 
mocy, nihilistyczne widzenia świata, wzbudził wśród wielu uczonych, z jednej 
strony niebywałe zainteresowanie i podziw, z drugiej: zjadliwą krytykę. Jedno 
jest pewne: chociaż Nietzsche pisał w drugiej połowie XIX wieku i jego spo-
strzeżenia były bardzo związane z jego czasem, to jednak wiele z tego, co na-
pisał jest wciąż aktualne, pisane jakby dla naszych czasów, będzie więc praw-
dopodobnie więcej „powrotów Nietzschego”45. Jak wiadomo, celowo unikał 
budowania systemu, jego filozofia nie jest serią wyciąganych konkluzji. Uważał, 
że jedynie sens ma taka filozofia, którą się osobiście przeżywa. Nietzsche należy 
do filozofów, którzy chcieli powiedzieć ludziom, jak żyć. Prawdą jest, że każdy 
filozof jest też psychologiem, ale Nietzsche naprawdę zasługuje tu na miano naj-
bardziej przenikliwego i odkrywczego z nich wszystkich. Łączy filozofię z psy-
chologią na wiele sposobów. Można powiedzieć, że zostawił nam coś w rodzaju 
psychoanalizy moralności i religii. Na tym polu uprzedza Freuda i niektórych 
zwolenników psychoanalizy, którzy nastali po nim .

Poniżej spróbuje się wskazać na wybrane niektóre tylko aspekty sekulary-
stycznego oddziaływanie filozofii Nietzschego. Podjedzie się do tego zagad-
nienia nieco inaczej: zwróci się głównie uwagę na proces „autosekularyzacji” 
samego F. Nietzschego. Wydaje się, że jest to rzecz ciekawa i ważna zarazem - 
wiadomą jest bowiem rzeczą, że postawa filozoficzna człowieka jest często skut-
kiem wcześniejszych życiowych doświadczeń. Przedstawi się więc ważniejsze 
wydarzenia z życia Nietzschego, które wpłynęły na jego rozumienie Boga i re-
ligii i ostatecznie na jego porzucenie młodzieńczej, gorliwej wiary chrześcijań-
skiej i przyjęcie postawy zagorzałego przeciwnika religii. Można powiedzieć, że 
jego droga utraty wiary jest powielana przez wielu współczesnych kontestatorów 
chrześcijaństwa. Historycy filozofii nie zawsze zwracają uwagę na biograficzne 

tajemnicę eucharystii, bądź też prowadziło do symbolicznej interpretacji tego sakramentu. 
R . Descartes, Medytacje…, s . 294-295 .

45 J. Woronoff, Editor’s Foreword, w: C. Diethe, Historical Dictionary of Nietzscheanizm, 
Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth, UK 20072 , s. v.
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wątki omawianych filozofów, badają bardziej doktryny niż ludzi, przywiązują 
na ogół małą wagę do postępowania, dzięki któremu ktoś staje się takim, a nie 
innym filozofem. A przecież nie ma nic mniej naturalnego jak zostać filozofem.

Fryderyk Nietzsche mając lat 21 napisał do swojej siostry Elżbiety następu-
jące słowa: „Mój intelekt podpowiada mi, że Bóg chrześcijan to czysty przesąd. 
Wiem, że jest to bardzo brzydka prawda, która zaprowadzi mnie na pustynię, bez 
żadnej mapy”46. To zaskakujące wyznanie młodego człowieka, tym bardziej, że 
od dzieciństwa otoczony był ciepłą religijną atmosferą wytworzoną m.in. przez 
ojca i dwóch swoich dziadków, którzy byli luterańskimi pastorami. Ale trzeba 
nadmienić, że rodzina Nietzschego zarówno ze strony ojca jak i matki nie była 
fanatycznie religijna. Owszem, rodzina charakteryzowała się szczerą wiarą, była 
przykładem naturalnego posłuszeństwa nakazom religijnym, ale na dzieci nigdy 
nie wywierano jakiegoś religijnego przymusu.

Pierwszym źródłem jego utraty wiary było wychowanie w pietystycznym 
protestantyzmie. K. Jaspers słusznie zwraca uwagę, że Nietzsche wychowywał 
się w specyficznym chrześcijaństwie: w niemieckiej, pietystycznej formie pro-
testantyzmu. Pietyzm był ważnym ruchem odnowy religijnej rozwijającym się 
od XVII w środowisku niemieckich luteranów. Uważano, że trzeba dokończyć 
reformę M. Lutra. Zasadniczą intencją pietystów było uformowanie „człowie-
ka nowego”, który przeżył nowe narodzenie z grzechów; ze starego człowieka 
do stanu łaski. Według pietystów chrześcijaństwo nie jest doktryną, ale przede 
wszystkim życiem, podkreślali wagę tzw. pobożnego serca. Pietyści krytykowali 
scholastyczną teologię ugruntowaną na metafizyce Arystotelesa i św. Tomasza, 
rutynowe pełnienie służby Bożej, ustalonej przez Kościół hierarchiczny47 .

Właśnie taka pietystyczna pobożność, jak również poezja, były tymi ele-
mentami, które połączyły młodego Fryderyka z jego pierwszym prawdziwym 
przyjacielem ze szkolnej ławy, Paulem Deussenem, który również był synem 
pastora i podobnie jak Fryderyk, zamierzał zostać pastorem. Kulminację po-
bożnego etapu życia Nietzschego stanowił sakrament bierzmowania, który obaj 
(Nietzsche i Deussen) przyjęli w marcu 1861 roku. Deussen wspomina: „Jak do-
brze wciąż pamiętam święte, wręcz nie z tej ziemi uczucie, które napełniało nas 
podczas tygodni przed i po bierzmowaniu. Byliśmy całkowicie gotowi, natych-
miast, aby odejść z tego świata w świętości i aby być na zawsze z Chrystusem. 
Całe nasze myślenie, uczucia i walka były napełnione niebiańską radością”48 .

Z powyższych i podobnych jeszcze zapisków, widać wyraźnie, że Nietzsche 
był pod dużym wpływem emocjonalnej pietystycznej pobożności. Raczej nie 

46 F. Nietzsche, Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe, red . G. Colli, M. Montinari, t. 3, Berlin 
1975, s . 23 .

47 W opozycji do nurtu scholastycznego nawiązywali do protestanckich tradycji mistycznego 
spirytualizmu, m.in. Th. Müntzer, J. Böheme, a także do mistyków katolickich: J. Tualera, św. 
Teresy z Avila, czy św. Jana od Krzyża.

48 P . Deussen, Erinnerungen an Friedrich Nietzsche, Leipzig 1901, s . 4 .
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interesowała go teologiczna, racjonalna refleksja nad chrześcijańską obietnicą 
zbawienia. Można zrozumieć dlaczego w Ecce Homo pisze, że nigdy nie zajmo-
wał się „zbawieniem” tzn. że nie rozważał jego teologicznej treści. Dla młode-
go Fryderyka ważniejsze od chrześcijańskiej doktryny było religijne codzienne 
życie. Jego pobożność koncentrowała się na szczerej, pełnej dziecięcej ufności, 
relacji do Boga, czyli posiadaniem szczerego i prawego serca49 .

Nie trzeba być znawcą Freuda, żeby stwierdzić, że właśnie przeciw takiej 
religijności reagował później w swoich komentarzach na temat chrześcijaństwa. 
W centrum jego późniejszych analiz i krytyki leżała chrześcijańska moralność, 
a dokładniej pojęcia moralności niewolniczej. Przyswoił sobie to pojęcie właś-
nie z naszkicowanej powyżej, protestanckiej religijności. Z czasem religijność 
uczuciowa okazała się niewystarczająca, brak racjonalnej refleksji i rzetelnej 
religijnej wiedzy stał się dla tego uzdolnionego i wrażliwego młodzieńca jed-
nym ze źródeł utraty wiary. Można zaryzykować stwierdzenie, że Nietzsche nie 
znał doktryny chrześcijańskiej. Nawet późniejsze dwa semestry teologii na uni-
wersytecie w Bonn, przy uczęszczaniu na inne przedmioty, nie mogły mu dać 
wystarczającej wiedzy. Jeszcze przed uzyskaniem matury, do swoich przyjaciół 
z dzieciństwa pisał: „Chrześcijaństwo jest w gruncie rzeczy sprawą serca (…) 
Główne nauki chrześcijaństwa tylko relacjonują fundamentalne prawdy serca 
(…) Stanie się błogosławionym poprzez wiarę nie oznacza nic innego niż starą 
prawdę, że tylko serce, a nie wiara może uczynić kogoś szczęśliwym”50 .

Pobrzmiewają tutaj echa klasycznego niemieckiego pietyzmu. Widać, że bez 
racjonalnej (doktrynalnej) podbudowy, gmach wiary łatwo się może zawalić. 
Owszem, Fryderyk czytał szczegółowo Pismo św., widać to w jego późniejszych 
dziełach. Jednakże znajomość tekstów nie jest niestety równoznaczna z ich ro-
zumieniem. Już św. Augustyn zauważył, że prawdziwie kochać możemy tylko 
to, co znamy. W tym przypadku zdają się sprawdzać słowa M. Bubera, że religia 
jak żadna inna rzecz może nam przesłonić twarz Boga.

Po przyjęciu bierzmowania i zdaniu matury wiara Nietzschego zaczyna 
szybko słabnąć. W wieku 19 lat Nietzsche odrzuca pietystyczną koncepcję Boga, 
choć nie całkiem jeszcze odrzuca istnienie Boga. Wspomina o tym w wierszu 
Nieznanemu Bogu:

49 „Nie rozmyślałem nigdy o zagadnieniach, które zagadnieniami nie są, nie roztrwaniałem 
się. – Właściwych wątpliwości religijnych na przykład nie znam z doświadczenia (…) „Bóg”, 
„nieśmiertelność duszy”, „zaświat”, wszystko to pojęcia, którym zgoła uwagi ni czasu nie użyczałem 
nawet jako dziecko – możem nie był nigdy dość na to dziecinny? – nie znam ateizmu zgoła jako 
walki ze sobą, tym mniej jako przełomu: rozumie się on we mnie z instynktu. Jestem zbyt ciekawy, 
zbyt uprawniony do pytania, zbyt zuchwały, bym miał ścierpieć prostacką odpowiedź pięścią. Bóg 
jest prostacką odpowiedzią pięścią, niedelikatnością względem nas myślicieli – w gruncie nawet 
tylko prostackim zakazem pięścią: nie wolno wam myśleć!”. F. Nietzsche, Ecce homo, Dlaczego 
jestem taki światły, tłum. L. Staff, Warszawa 1909, 1.

50 F. Nietzsche, Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe…, I . I 301 . 
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Uniosłem moje ręce do ciebie w samotności – 
ty, któremu uciekam,
dla którego w najgłębszych czeluściach mojego serca
uroczyście uświęcam ołtarze
aby twój głos
mógł wezwać mnie ponownie.

Na nich żarzy się, głęboko wyryte,
słowo: Do nieznanego boga
ja jestem jego . […]

Chcę cię poznać, Nieznany,
ty, który sięgnąłeś głęboko w moją duszę, 
w moje życie jak poryw wiatru,
ty nieogarniony! Chcę cię poznać i tobie samemu służyć. 

Nietzsche nazywa tutaj Boga - Bogiem nieznanym. Owszem, wyraża jeszcze 
chęć poznania Boga i na nowo pełnienia woli Bożej. Ale nie jest już pewien 
kim Bóg jest, ten Nieznajomy i Nieogarniony . Można powiedzieć, że autor nie 
odrzuca Boga, odrzuca tylko jego pietystyczny obraz. Należy zapytać: skąd ta 
zmiana?

Bez wątpienia duży wpływ na koncepcję Boga u młodego studenta wywarła 
przeczytana przez niego już w roku 1861 książka Ludwika Feuerbacha O istocie 
chrześcijaństwa wydana dwadzieścia lat wcześniej . Nazywano ją „biblią woju-
jącego ateizmu” i była ona najbardziej znaną książką Feuerbacha51 . Sam autor 
początkowo chciał zatytułować swoją książkę: „Gnothi seauton” (Poznaj same-
go siebie). Jednakże tytuł „O istocie chrześcijaństwa” był bardziej obiecujący; 
zapowiadał wprowadzenie do zagadnień całego chrześcijaństwa, tymczasem 
była to rozprawa co najwyżej o protestantyzmie52 .

Następne lata, były szczególnie ważne w procesie utraty wiary przez Nietz-
schego. W roku 1864 przeczytał dwie książki, które dokonały dalszego spusto-
szenia w jego religijnym życiu. Były to: Życie Jezusa Davida Straussa, oraz 

51 Przeczytał ją z dużym entuzjazmem m.in. 24-letni Karol Marks. Warto wspomnieć, że 
prekursorem Feuerbacha interpretacji religii był David Friedrich Strauss i jego książka Życie Jezusa . 

52 Inny tytuł proponowany przez Feuerbacha to: Przyczynek do krytyki czystego Nierozumu . Taki 
tytuł wyraża zarówno sąd wartościujący (religia jest „nierozumem”) ale także pewien program: dojść 
do poznania człowieka od strony krytyki religii. Postać Boga sprowadza się do postaci człowieka, 
nie do poszczególnej jednostki, ale do człowieka pojmowanego jako rodzaj ludzki (Gattungswesen). 
Istota tak rozumianego człowieka jest nieskończona, ponieważ rodzaj ludzki będzie trwał i przeżyje 
poszczególne jednostki. Bóg jest tylko hipostazą rodzaju ludzkiego. T. Gadacz, Feuerbach, w: 
Religia . Encyklopedia PWN, t . 4, red . T . Gadacz, B . Milerski, Warszawa 2002, s . 24-25 .
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Profil Jezusa Daniela Schenkela. Warto zwrócić uwagę szczególnie na pierwszą 
pozycję, którą z wielkim uznaniem przeczytał m. in. L. Feuerbach i K. Marks53 .

Strauss opublikował po raz pierwszy wspomnianą książkę w latach 1835-
1836, pod tytułem Życie Jezusa krytycznie zbadane . To dwutomowe dzieło 
wywołało od razu falę kontrowersji. Podkreślano, że autorowi daleko jest do 
poprawności i rzetelności badacza historycznego. W 1864 roku Strauss opubli-
kował jego skróconą wersję pt. Życie Jezusa zbadane dla Niemców. Właśnie tę 
wersję posiadał i przeczytał z wielką uwagą Nietzsche, który wtedy ukończył 
właśnie 20. rok życia. S. Safranski stwierdza: „Bodaj żadna inna książka nie 
oddziałała tak silnie w XIX wieku”54. W kilka lat sprzedano ponad sto tysięcy 
egzemplarzy .

Straussa interesował sposób, w jaki uczniowie Jezusa przedstawili Jego ży-
cie. Zdaniem Straussa, wbrew powszechnemu mniemaniu żadnej z Ewangelii 
nie spisał naoczny świadek, wszystkie powstały o wiele lat później. Co wię-
cej, istnieje mnóstwo rozbieżności wśród autorów Ewangelii, a także pomiędzy 
nimi, a św. Pawłem. Strauss radykalizując romantyczną metodę krytyki tekstu, 
wydobywa z przekazu biblijnego obraz „prawdziwego” Jezusa, a następnie tę 
dokładnie, jego zdaniem, dającą się opisać postać historyczną odróżnia od Chry-
stusa znanego tradycji. Jego zdaniem ten Chrystus to mit, ale z kolei sam ten 
mit zawiera prawdę. Prawdę w sensie heglowskim, tzn. mit ten opowiada o idei 
prawdziwego człowieczeństwa: w Chrystusie (opisanym przez Ewangelię) ujaw-
niła się idea gatunku ludzkiego. Bóg-człowiek zrodzony z kobiety ziemskiej, ale 
spłodzony przez niewidzialnego ojca, stanowi syntezę ducha i materii. Cuda, 
jakie czynił Chrystus są mitycznym świadectwem, że duch w coraz doskonal-
szy sposób opanowuje materię. Bezgrzeszność Jezusa oznacza, że kierunek roz-
woju ludzkości jest coraz słuszniejszy. Przewiny dotyczą tylko jednostek, ale 
w obrębie gatunku i historii zostały zniesione. Wniebowstąpienie Chrystusa to 
nic innego jak mityczna zapowiedź chwalebnej przyszłości postępu ludzkości. 
Chrystusa należy więc traktować jako personifikację idei ludzkości i jej marzeń 
o nieśmiertelności, a Boga należy pojmować w duchu panteizmu, jako nazwę 
dla nieskończoności.

Sukces dzieła Straussa brał się z tego, że autor połączył w nim dwa czynniki: 
gestu demaskacji i demistyfikacji, dzięki zerwaniu zasłon udało mu się dotrzeć 
do „rzeczywistego” jądra Ewangelii; z gestem pozytywnym, tzn.: ukazał, że ta 
odsłonięta „rzeczywistość” to idea postępu ludzkości, która daje powody do 
optymistycznego spojrzenia w przyszłość. To od Straussa wyszedł ów impuls, 

53 Dzieło to miało ogromny wpływ także na George Eliot, doprowadzając ją do odejścia od 
wiary; w 1846 roku przetłumaczyła je na język angielski pod swoim prawdziwym nazwiskiem – 
Mary Ann Evans. W Polsce jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia powoływał się na 
to „naukowe źródło” Z. Kosidowski w swoich Opowieściach biblijnych (Muza Warszawa 1996).

54 R. Safranski, Schopenhauer . Dzikie czasy filozofii, tłum. M. Falkowski, Warszawa 2008,  
s . 335 .
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który później Feuerbach wyrazi słowami: „kandydaci do zaświatów” wreszcie 
winni stać się „studentami doczesności”55 .

Młody Fryderyk poważnie i z aprobatą przyjmuje te „rewelacje” Straussa, 
o czym świadczą jego uwagi w osobistym notatniku pod datą: marzec 1865. 
W tym czasie stwierdza w liście do swojej siostry Elżbiety, że każda wiara, czy 
to w Jezusa, czy w Mahometa jest subiektywnie prawdziwa, jeżeli tylko wierzą-
cy człowiek jest przekonany, że w tej właśnie wierze otrzyma błogosławieństwo. 
Ale żadna wiara nie dostarcza choćby najmniejszego dowodu na swoją obiek-
tywną prawdziwość56 .

Nietzsche nie tylko utracił wiarę, ale pod przewodnictwem Straussa zaczy-
na widzieć chrześcijaństwo jako zjawisko wręcz szkodliwe. Co ważniejsze, nie 
żałuje rozstania z chrześcijaństwem, przeciwnie, uważa je za początek nowego, 
zdrowszego duchowo, istnienia. Tu właśnie leżą zawiązki krytyki chrześcijań-
stwa, jaką znajdziemy w późniejszej, dojrzałej filozofii Nietzschego. Krytykę tę 
można streścić w stwierdzeniu, że religia chrześcijańska podtrzymała i wzmoc-
niła dualistyczne rozumienie świata, wywodzące się z metafizyki Platona. Uczy-
niła wyłącznie świat pozaziemski, niebiański, światem błogosławionym i god-
nym pożądania. Przez to religia „odbóstwiła” świat ziemski, pozbawiając go 
całej świętości, jaką posiadał w czasach przedchrześcijańskich i uczyniła z nie-
go miejsce obce, padół łez i wygnania57 .

Dopełnieniem utraty wiary u Nietzschego było jego spotkanie się z filozofią 
A. Schopenhauera. Stało się to w roku 1865 gdy 21-letni Nietzsche zapoznał się 
z opus magnum Schopenhauera, czyli z jego dziełem Świat jako wola i przed-
stawienie. Schopenhauerowska analiza bytu, moralności, religii, losów ludzkich, 

55 R. Safranski, Schopenhauer…, s. 335-336. Sam Strauss z rosnącym upodobaniem propagował 
ową religię ziemskiego postępu. Kilkadziesiąt lat później będzie to pretekstem dla Nietzschego do 
ostrej krytyki Straussa, którego wcześniej, w latach młodzieńczych bardzo cenił. W Niewczesnych 
rozważaniach, napisanych w latach 1873-74, zalicza Straussa do grona „systematycznych 
i wyniesionych do władzy filistrów” a nawet nazywa go „naczelnikiem filistrów”. Krytykuje go bez 
ogródek: „…czołgające się w skarpetkach pilśniowych natchnienie naszego przywódcy niebieskiego 
i mdło letnia wymowa jego ust z czasem nuży i odraża”. Szydzi z jego stosunku do Schopenhauera: 
„Strauss zabiera się do Schopenhauera, po czym Schopenhauer policzkuje przy tej sposobności 
Straussa. Teraz „reaguje” Strauss „religijnie”, to znaczy uderza znów na Schopenhauera, lży, mówi 
o niedorzecznościach, bluźnierstwach, wyrokuje nawet, że Schopenhauerowi przewróciło się 
w głowie. Rezultat bitki: „żądamy dla naszego universum tego samego pietyzmu, jak człowiek 
bogobojny dawnego stylu miał dla swego Boga” (żądanie Straussa). Nietzsche dodaje: „Filister 
straussowski gospodaruje w dziełach naszych wielkich poetów i myślicieli, jak robactwo, które 
ryje niszcząc, podziwia żrąc, uwielbia trawiąc”. F. Nietzsche, Dawid Strauss,wyznawca i pisarz, w: 
F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, Warszawa 1912, I, 1, 4. 

56 F. Nietzsche Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe…, I .2  469 . 
57 Trudno nie przyznać tutaj pewnej racji nietzscheańskiej krytyce: powyższą koncepcję świata 

i ludzkiego życia, nakreśloną przez Nietzschego, można było spotkać w niektórych ówczesnych 
podręcznikach ascetycznych. Platonizm, m.in. za sprawą dzieł św. Augustyna zagościł na dobre 
w chrześcijaństwie na pewnym etapie jego dziejów.
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oraz znaczenia sztuki w życiu człowieka, pobrzmiewa echem w całej twórczo-
ści Nietzschego, nawet wtedy, gdy po latach uznał, że Schopenhauer mylił się 
w niektórych aspektach swojej filozofii.

Gdy Nietzsche, wówczas młody i przygnębiony student, spotkał się z filo-
zofią Schopenhauera odszedł już na dobre od religii swojego dzieciństwa. Wie-
dział, że utracił co najmniej trzy rzeczy: 1. chrześcijańską etykę miłości, czyli 
wskazówki, jak należy postępować; 2. doktrynę o nieśmiertelności duszy czyli 
lekarstwo na strach i śmierć; i wreszcie 3. koncepcję wiecznej szczęśliwości 
w niebie, która nadawała sens życiu doczesnemu. Właśnie te elementy były tym, 
co, jak ufał, odnalazł w filozofii Schopenhauera. Dlatego z wielką radością, czy 
wręcz religijnym namaszczeniem otworzył się na tę właśnie filozofię. To, co 
ponownie odkrył u Schopenhauera, przyczyniło się, jego zdaniem, do przejścia 
z choroby do wyzdrowienia; z wygnania do schronienia; z piekła do nieba; krót-
ko mówiąc było przetopieniem istoty chrześcijaństwa jego dzieciństwa w formę 
odpowiednią dla ludzi dorosłych. Swoją drogą, sam Schopenhauer był przeko-
nany, że właśnie taką filozofię wymyślił, że przetworzył treści religijne w filo-
zofię świecką. Według niego podstawowym zadaniem filozofii jest dostarczenie 
lekarstwa na lęk przed śmiercią, dostarczenie pocieszenia na jej nieuchronność. 
Można powiedzieć, że cała jego filozofia, jest tak naprawdę interpretacją śmier-
ci, jest próbą zbudowania świeckiej doktryny o zbawieniu.

Filozofia Schopenhauera była dla młodego Nietzschego prawdziwym odkry-
ciem, nawróceniem, powtórnymi narodzinami, było to ponowne odkrycie religii, 
ale w zupełnie nowej formie. Z chrześcijaństwem nie miała ona wiele wspólne-
go. Była to religia bez Boga. Sednem tego, co Nietzsche przejął od Schopenhau-
era, jest potrzeba metafizyki, która, zdaniem tego ostatniego, jest uniwersalna 
dla wszystkich istot ludzkich i która jest wstanie przezwyciężyć odwieczny dra-
mat śmierci człowieka. Dlatego pustka w życiu Nietzschego, która pojawiła się 
po odwróceniu się od chrześcijaństwa, została przynajmniej na pewien czas wy-
pełniona, porzucenie wiary chrześcijańskiej zostało przypieczętowane. W 1866 
roku określa swoje stanowisko wobec chrześcijaństwa: „Jeśli chrześcijaństwo 
jest wiarą w historyczne zdarzenie i historyczną osobę, to nie mam nic wspólne-
go z takim chrześcijaństwem. Lecz, jeśli oznacza potrzebę zbawienia, to cenię 
je wysoko… Och, gdyby wszyscy filozofowie byli uczniami Schopenhauera”58 . 
W każdym razie, w roku 1870 Nietzsche identyfikuje siebie jako będący częścią 
kategorii tych „którzy całkowicie zapomnieli chrześcijaństwo”59 .

Z takiej perspektywy już łatwo było Nietzschemu przypuścić atak na chrześ-
cijaństwo, a dokładnie na XIX-wieczny protestantyzm. Trzeba podkreślić raz 
jeszcze, że Nietzsche, podobnie jak jego nauczyciel Schopenhauer, nie znał 

58 Cyt za: J. Young, A Philosophical Biography Friedrich Nietzsche, Cambridge 2010, s. 88.
59 List do Erwina Rohda z 30 kwietnia, 1870, w: F. Nietzsche, Briefwechsel: Kritische 

Gesamtausgabe…, II . I . 3 . 
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prawdziwego chrześcijaństwa. Atakował religię przede wszystkim od strony 
moralnej. Znane są jego wypowiedzi, że chrześcijaństwo stanęło po stronie tego 
wszystkiego, co słabe, niskie i niewydarzone. Głosząc błogosławieństwo dla ci-
chych, cierpiących prześladowania i ubogich – opowiadało się za tym, co słabe 
a przeciw temu, co najsilniejsze, najlepsze w przyrodzie. Uczyniło ono z czło-
wieka łagodne, potulne zwierzę domowe. Dlatego filozof potępia chrześcijań-
ską Europę, która zaczyna cuchnąć tym potulnym człowiekiem. Ale wkrótce 
narodzi się nadczłowiek, który jednocześnie będzie śmiercią dotychczasowej 
formy człowieka. Dlatego filozof stawia radykalną diagnozę: „Pośród naszej 
nowoczesności nie ma nic bardziej niezdrowego jak litość chrześcijańska. Tu 
trzeba być lekarzem, tu być nieubłaganym, tu ciąć nożem, to nasz obowiązek, 
po to jesteśmy filozofami.”60 Autor formułuje więc wyrok: „Potępiam chrześci-
jaństwo, wznoszę przeciwko Kościołowi chrześcijańskiemu najstraszliwsze ze 
wszystkich oskarżeń i nazywam je hańbą ludzkości”61. Nic dziwnego, że negację 
idei Boga i walkę z chrześcijaństwem uczynił Nietzsche najwyższym aktem wy-
zwolenia się człowieka, wzmacniając i radykalizując współczesny sekularyzm.

Na zakończenie warto postawić pytanie: kto, lub też co, przejęło rolę Boga 
dla Nietzschego? Innymi słowy w kogo, lub w co Nietzsche „wierzył” po od-
rzuceniu idei chrześcijańskiego Boga? Okazuje się, że autor nie porzucił pytań 
o Boga, przeciwnie, wracał do nich podczas całego swojego życia. Lou Salomé, 
która dobrze znała Nietzschego, zwróciła uwagę, że Nietzsche zachowywał nie-
mal obsesję na punkcie Boga. Można powiedzieć, że jego różne koncepcje filo-
zoficzne, jak choćby idea wiecznego powrotu, czy idea nadczłowieka były dla 
niego po prostu licznymi namiastkami Boga, miały pomóc mu zrekompensować 
utraconą ideę pietystycznego Boga. Jego ostatnie lata były zatem przyznaniem 
się, że nie był w stanie nic robić bez tego ideału.

Dyskusyjne jest wciąż to, jak dalece stał się Nietzsche w swoich próbach 
„bezbożnym anty-metafizykiem”, używając jego słów. Martin Heidegger w swo-
ich obszernych wykładach na temat filozofii Nietzschego postawił interesujące 
pytanie czy Nietzsche był rzeczywiście filozofem „anty-metafizycznym”? Od-
powiedź Heideggera była negatywna, wykazywał, że Nietzsche używał zasad 
metafizycznych taj jak: „wola mocy”, kategoria „życia”, czy „stawania się”, 
dlatego był ostatnim metafizykiem pośród zachodnich filozofów. Można więc 
sformułować trzy wnioski odnośnie metafizyczno-religijnego aspektu filozofii 
Nietzschego: 1. nie porzucił on zupełnie metafizyki, a przez to i transcenden-
cji, 2. jego odwrót od Boga chrześcijańskiego do „nieznanego Boga”, będącego 
dla niego „Życiem” („Istnieniem”) oznacza, że nie porzucił naprawdę religii, 
oraz 3. jego próba zastąpienia Boga – „Życiem” jest tylko częściowo udana62 . 

60 F. Nietzsche, Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa 1907, s. 228.
61 tamże, s. 234.
62 J. Young, A Philosophical Biography…, s . 25 .
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Dla Nietzschego wartością najważniejszą i podstawową było życie. Bronił ży-
cia, jego mocy. Metafory zdrowia i choroby przenikają nietzscheańską filozofię 
właśnie dlatego, że zamiast moralności chrześcijańskiej i zewnętrznego nakazu, 
rozumu i prawa przyjmuje następujące kryteria: czy jest to zdrowy, czy chory 
sposób myślenia? czy to zdrowy, czy chory system wartości? czy wzbogacają 
one, czy zubażają i wysuszają życie?

Przemyślenia Nietzschego, częstokroć nie w pełni dopracowane, zostały 
jednak zbadane i rozpowszechnione przez dwudziestowiecznych egzystencja-
listów, takich jak: Albert Camus, dekonstrukcjonistów, np.: Jacques Derrida 
i Michel Foucault, fenomenologów, Martina Heideggera, myślicieli religijnych, 
Paula Tillicha i Martina Bubera, a także pisarzy: Thomasa Manna i Hermanna 
Hesse i dramaturgów, George’a Bernarda Shaw . Pionierzy psychoanalizy – Zyg-
munt Freud i Karl Jung – również pozostawali pod wpływem Nietzschego. Pa-
trząc na oddziaływanie filozofii Nietzschego z perspektywy obecnego wieku, za-
uważyć można błędy w jego stwierdzeniach o „śmierci Boga” i zbliżającym się 
nieuchronnie końcu religii. Okazuje się bowiem, że postępująca sekularyzacja 
społeczeństw współczesnych ma swoje granice. Tą granicą jest antropologiczna 
potrzeba sensu w jednostkach i grupach społecznych, połączona z ciągłymi pró-
bami przezwyciężenia różnych frustracji, kryzysu tożsamości i deficytu bycia 
we wspólnocie. „Jeżeli przez religię rozumiemy potrzebę sensu, jedności, tożsa-
mości, to mamy prawo przypuszczać, że w dzisiejszych czasach religia odgrywa 
większą rolę niż we wcześniejszych epokach”63 .

ZAKOŃCZENIE

W niniejszym artykule starano się podać określenie sekularyzacji i sekula-
ryzmu oraz wskazać na wybrane filozoficzne źródła tych procesów. Poznanie 
różnego oblicza i źródeł sekularyzacji i sekularyzmu pozwala lepiej zrozumieć 
współczesnych zwolenników tych procesów, konkretnych ludzi, bo przecież to 
konkretni ludzie tworzą kulturę, a nie jakieś bezosobowe procesy.

Badania nad tymi procesami wskazują, że współczesna nieufność wielu 
ludzi do wszystkiego, co łączy się z religią posiada swoje podstawy w długiej 
i czasami dramatycznej historii obecności i rozwoju sfery sacrum w kulturze 
europejskiej. Jeżeli człowiek spotykał się w przeszłości ze zbytnim rozszerza-
niem kompetencji religii na działalność naukową, polityczną, społeczną i arty-
styczną, to nic dziwnego, że wyrażał swój sprzeciw. Był to sprzeciw przyjmu-

63 F.X. Kaufamnn, Religia i nowoczesność, Religia i nowoczesność, w: Socjologia religii . 
Antologia tekstów, red . W . Piwowarski, Kraków 1998, s . 378 .
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jący często formy właśnie sekularyzacji i sekularyzmu, i zwykle zaostrzał się 
w momencie gdy instytucje kościelne zbytnio polegały na swoim autorytecie, 
a nawet różnego rodzaju sankcjach, zamiast próbować zainteresować czło-
wieka intelektualną reinterpretacją wiary, odwołując się do jego umysłu i do-
świadczenia. Procesy sekularyzacyjne w swym pozytywnym oddziaływaniu 
pozwoliły zrozumieć, że sam rozwój kultury ludzkiej, szczególnie w dziedzi-
nie nauki, techniki, polityki, sztuki, itp. nie jest sam w sobie czymś złym, nie 
jest formą zepsucia, ale raczej dalszym wyrazem możliwości, które drzemią 
w człowieku i w świecie, jako dziełach stworzonych przez Boga i uważanych 
za „dobre”.

Odpowiedź na sekularyzację i sekularyzm ze stanowiska religijnego nie 
może ograniczać się tylko to prostej negacji i potępienia tych zjawisk, a z dru-
giej strony zwolennicy sekularyzacji i sekularyzmu nie mogą mieć racji mó-
wiąc, że religia jest już zbędnym elementem kultury. Dzisiaj widać wyraźnie, 
że twierdzenie jakoby cywilizacja zmierzała w kierunku sekularyzmu i zaniku 
religii, nie jest tak pewne jak kilkadziesiąt lat temu. Niektórzy filozofowie 
i socjologowie mówią o deprywatyzacji religii. Religia wciąż pozostaje waż-
nym elementem publicznym64. Owszem pejzaż religijny się zmienia, jednakże 
widoczna dzisiaj instytucjonalna deregulacja religii nie oznacza, że współ-
czesne społeczeństwa stały się obojętne na duchowe czy religijne poszuki-
wania65. Procesy sekularyzacyjne mobilizują ludzi wierzących do ukazywania 
właściwego rozumienia obecności sacrum we współczesnym świecie, poprzez 
apelowanie do ludzkiego rozumu i doświadczenia, bronienia prawdy religij-
nej jako prawdy, a nie jako uprawnień jakiś instytucji religijnej. Wydaje się, 
że obecne spotkanie pomiędzy religią a sekularyzacją i sekularyzmem może 
być twórcze, jeżeli każda ze stron uzna elementy prawdy w krytyce drugiej 
strony. Samokrytycyzm ułatwia przecież prawidłowe kształtowanie zarówno 
świeckiej jak i sakralnej formy ludzkiego życia, czy też jak niektórzy mówią, 
jednej formy życia: właściwie wiążącej codzienne życie człowieka z jego osta-
tecznym celem. Sekularyzacja może więc być sposobem adaptacji do zacho-
dzących zmian i punktem wyjścia do właściwie rozumianej sakralizacji życia 
przebiegającego w nowych warunkach66 .

64 Szerzej na ten temat zob.: J. Casanowa, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. 
T . Kunz, Kraków 2005 .

65 D. Hervieu-Léger, Od „praktykującego parafianina” do „pielgrzyma” . Katolicyzm wobec 
wyzwań religijności „pielgrzyma” – element refleksji socjologicznej . „Przegląd Powszechny” 
12(2001), s. 356.

66 J . N . Demeratha, Secularization extended: from religious „Myth” to cultural commonplace, 
w: R.F. Kenn, The Blackwell Companion to Sociology of Religion, Oxford 2003, s. 215.
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Reflection on Philosophical Sources of Secularization and Secularism 
 

Summary

The presented paper describes the phenomenon of secularisation and secularism 
in the culture of Western Europe, and attempts to identify its sources. The first point 
of the paper, The meaning of secularization and secularism, explains secularisation 
as a social process in which religion or, more strictly, religious institutes, religious 
behaviour, and religiously inspired conscience, are gradually losing their control over 
many fields of social activity such like education, arts or politics. Secularisation can 
be labelled as a philosophy of life “as if there were no God”, or a kind of ideology 
that tries to justify not only the very fact of secularisation but declares it a source and 
norm for human progress and demands the proclamation of man’s absolute autonomy 
in shaping his own destination. Among many philosophers who have influenced de-
velopment of secularisation and secularism two stand out: R. Descartes (second point) 
and F. Nietzsche (third point). In the philosophy of Descartes one can identify at least 
four sources of modern secularism. These are: his concept of philosophy, theory of 
cognition with the resulting departure from classical concepts of truth and rationality 
and development of alternative ones, Cartesian metaphysics and the arguments for the 
existence of God and his concept of the nature of God evolving from those arguments. 
The last part of the article presents Nietzsche’s move away from the faith in Christian 
God and his turn to atheism. At least three fundamental causes for Nietzsche’s radical 
autosecularisation can be discerned: the emotional religion of his home, his disbelief 
in the authenticity of the Bible and his growing familiarity with the philosophy of 
Schopenhauer .

Reflexionen über Säkularisierung und Säkularismus  
in der europäischen Kultur 

 
Zusammenfassung

Im Artikel wurde auf das Verständnis der Begriffe Säkularisierung sowie Säku-
larismus verwiesen sowie auf die Quellen dieser Prozesse. Säkularisierung ist ein 
Kulturprozess, in dem Religion d .h . religiöse Werte, religiöses Bewusstsein sowie re-
ligiöse Institutionen verdrängt werden, sowohl aus dem öffentlichen wie auch aus dem 
privaten Leben. Es wurde auf vier Eigenschaften dieses Prozesses verwiesen. Säku-
larisierung verursacht nicht nur negative Einflüsse (Schwund der Sphäre des Sacrum), 
sondern auch positive. Zu den letzteren zählt man die Beschleunigung der Rational-
isierungsprozesses der Konzepte in der Philosophie, Theologie und Naturwissen-
schaften, vor allem im Bereich der exakten Methodologie, aber auch das Anregen der 
Rationalisierungsprozesse des Sacrum-Konzeptes sowie sozial-politischer Strukturen 
vieler Nationen. Säkularismus dagegen wird als eine Erscheinungsform des Huma- 
nismus bzw. der Ideologie verstanden. Wenn man Säkularismus als einen Humanis-
mus bezeichnet, unterstreicht man zwei Merkmale: zum einen die Eingrenzung der 
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wahren Werte ausschließlich auf die diesseitigen Werten, welche zur naturhaften Voll- 
kommenheit des Menschen beitragen, zum anderen aber den faktischen Ausschluss 
von allem Übernatürlichen aus dem menschlichen Leben, vor allem aller Verbindung 
zu Gott, sowohl im irdischen Leben als auch nach dem Tod. Säkularismus verstanden 
als eine Ideologie führt zur bewussten Verwerfung aller Kategorien des Übernatürli-
chen und der mit ihnen verbundenen religiösen Aktivität sowie zur Verneinung der 
Existenz der religiösen Natur des Menschen. Es wurden zwei Quellen der neuzeit-
lichen Säkularismus genannt: die Philosophie von Descartes und F. Nietzsche.

Słowa kluczowe: sekularyzacja, sekularyzm, sacrum, wiara, autonomia, pie-
tyzm, metafizyka, R. Descartes, F. Nietzsche, L. Feuerbach, D. Strauss, A. Schopen-
hauer .

Keywords: secularisation, secularism, sacrum, faith, autonomy, pietism, meta-
physics, R. Descartes, F. Nietzsche, L. Feuerbach, D. Strauss, A. Schopenhauer.

Schlüsselworte: Säkularisierung, Säkularismus, Sacrum, Glaube, Autonomie, 
Pietismus, Metaphysik, Descartes, F. Nietzsche,  L. Feuerbach, D. Strauss, A. Scho-
penhauer .
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„DIE HILFE, WELCHE DIE KIRCHE VON DER HEUTIGEN WELT 
ERFÄHRT” (GS 44) CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN 
DER SÄKULARISIERUNG FÜR DIE KATHOLISCHE KIRCHE 

AM BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS

Sicherlich ist meine Sicht stark geprägt von einer westdeutschen Perspek-
tive und der Diskussionslage innerhalb der katholischen Theologie in Westeu-
ropa . Ich weiß, dass katholische Theologinnen und Theologen in den Ländern 
des früheren Ostblocks eine andere Sicht auf die Gegenwart haben und aktuelle 
Entwicklungstendenzen in unseren immer stärker zusammenwachsenden Ge-
sellschaften oft anders bewerten und deshalb Vorschläge für eine Reform der 
Kirche, wie sie von westlichen Theologinnen und Theologen erhoben werden, 
häufig sehr kritisch beurteilen oder sogar ganz ablehnen. Ich meine jedoch, dass 
wir über diese Fragen mindestens in eine intensive Diskussion einsteigen soll-
ten. Kontroversen können, wenn sie argumentativ und verständigungsorientiert 
ausgetragen werden, produktiv sein und Lernprozesse in Gang setzen – und das 
bei allen Beteiligten. Ich verstehe meinen folgenden Artikel als einen beschei- 
denen Beitrag zu einer solchen Debatte. Papst Franziskus will ja ganz offen-
sichtlich ebenfalls solche Diskussionen anstoßen und scheint keine Angst davor 
zu haben, dass wir nicht immer einer Meinung sind . 

1. DER BEGRIFF DER SÄKULARISIERUNG UND SEINE PROBLEME

Das sogenannte, unter anderen auf Max Weber zurückgehende „Säkulari-
sierungsparadigma“, nämlich die Vorstellung, dass mit der Modernisierung von 
Gesellschaften automatisch ein Zurückdrängen oder sogar Verschwinden der 
Religionen einhergehen müsse, ist in den letzten Jahren verstärkt hinterfragt 
worden1. Die Vorstellung eines automatischen Zusammenhangs von Moderni-

1 Die Diskussion darum ist inzwischen sehr komplex. Ich kann sie hier nur in groben Strichen 
nachzeichnen, verweise aber auf gute Überblicke wie M. Luber, Ende der Säkularisierung? Neuere 
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sierung und dem Ende der Religionen erweist sich mehr und mehr als falsch. 
Sie entpuppt sich entweder als ideologische Fortschrittsgläubigkeit derer, für die 
Religion nur ein Überbleibsel vormoderner Vergangenheit ist, oder als pessimi-
stische Verfallsideologie jener, die sich gegen die Moderne stemmen, an über-
kommenen Glaubensvorstellungen und Glaubenspraktiken stur festhalten und 
sich dann mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass eine solche, sich selbst in ein 
weltfremdes Ghetto einschließende Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft 
an Einfluss und Attraktivität verliert. Das Beispiel der USA macht deutlich, dass 
es durchaus stark modernisierte Gesellschaften gibt, in denen Religionen und 
religiöse Gemeinschaften weiterhin eine wichtige Rolle spielen, ja, die sogar 
in besonderer Weise religionsproduktiv zu sein scheinen. Lateinamerika, große 
Teile Asiens und Afrikas sind blühende Landschaften für Religionen aller Art. 
Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht naiv von einer „Wiederkehr der 
Religionen“ sprechen, denn es gibt durchaus auch Gesellschaften, beispielswei- 
se im Osten Deutschlands oder in Tschechien, in denen die Sehnsucht nach Re-
ligion offenbar kaum mehr eine Rolle spielt und die dort lebenden Menschen 
dabei offensichtlich auch nichts vermissen. Insbesondere im Blick auf die jün-
geren Generationen scheint es zumindest in Europa, aber auch in den USA und 
in Lateinamerika einen religiösen Traditionsabbruch zu geben2 .

Es ist sicherlich hilfreich, zu versuchen, den oft sehr pauschal gebrauchten 
Begriff der Säkularisierung stärker zu differenzieren, um Phänomene ganz un-
terschiedlicher Art in den Blick nehmen zu können. Um der nötigen Anschau-
lichkeit und Klarheit willen, beschränke ich mich hier auf Differenzierungen3, 
die nur das Verhältnis des Christentums zur Moderne bzw. Spätmoderne4 in eu-
ropäischen Gesellschaften in den Blick nehmen.

Einsichten vom 29 . Kongreß der Internationalen Gesellschaft für Religionssoziologie, „Stimmen der 
Zeit” 133(2008), s. 259-269, K. Gabriel, Säkularisierung und Wiederkehr der Religionen unter den 
Bedingungen der Globalisierung, in: Im Dialog . Systematische Theologie und Religionssoziologie 
(Quaestiones disputatae 258), hrsg. A. Kreutzer, F. Gruber, Freiburg im Breisgau 2013, s. 267-277 
und J. Casanova, Europäische Säkularisierung aus globaler vergleichender Perspektive . Diagnose 
und Antwort, in: Himmelwärts und weltgewandt . Kirche und Orden in (post-)säkularer Gesellschaft 
- Heavenward and worldly, red. T. Dienberg, T. Eggensperger, U. Engel, Münster 2014, s. 41-54. 
Meine eigene Sicht stimmt weitgehend mit der von Hans Joas überein: H. Joas, Glaube als Option . 
Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Freiburg im Breisgau 2012, v.a. s. 23-85.

2 Jüngst eindrücklich thematisiert in T. Grossbölting, Der verlorene Himmel . Glaube in 
Deutschland seit 1945, Göttingen 2013 .

3 Die folgenden Differenzierungen sind teilweise orientiert an M. N. Ebertz, Funktion und 
Transformation von Religion aus pastoralsoziologischer Sicht, in: Im Dialog . Systematische 
Theologie und Religionssoziologie (Quaestiones disputatae 258), hrsg. A. Kreutzer, F. Gruber, 
Freiburg im Breisgau 2013, s. 125-156.

4 Auch diese beiden Begriffe kann ich hier nur in einer stark vereinfachenden Weise verwenden. 
Zur weitergehenden Problematisierung vgl. W. Eßbach, Gegenwart, Epoche, Felder und Legitimität . 
Modi moderner und postmoderner Anschauungen, in: „Nicht außerhalb der Welt“ . Theologie und 
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Eine erste Unterscheidung ist nach den gesellschaftlichen Bereichen einzu-
führen, die von Säkularisierung betroffen sind, beispielsweise Staat und Politik, 
Wissenschaft, Sozialstruktur, Kultur und das Selbstverständnis der Individuen. 
Überall in Europa ist zu beobachten, dass die direkten Einflussmöglichkeiten des 
Staates auf die Kirchen und umgekehrt kirchlicher Akteure auf Staat und Politik 
im Sinne der Religionsfreiheit und der damit eng verbundenen Neutralität des Sta-
ates zurückgedrängt wurden, was aber auch meistens seitens der Kirchen durch- 
aus akzeptiert wird. Sicherlich gibt es stärker laizistisch und stärker kooperativ 
ausgestaltete Kirche-Staat Beziehungen, aber so gut wie niemand möchte heute 
zu einem „katholischen Staat“ zurückkehren und die Staaten versuchen nicht 
mehr, direkt auf innerkirchliche Angelegenheiten Einfluss zu nehmen oder gar 
Kirchen und Religionsgemeinschaften zu bekämpfen. Wichtig ist für jede Art 
von Staat-Kirche-Kooperation, dass die Staaten angesichts des religiösen Plu-
ralismus in den europäischen Gesellschaften alle Religionen gleich behandeln, 
wenn es etwa um staatliche Zuschüsse für diakonische Arbeit, die kirchliche 
Bildungsarbeit, die Erhaltung von Kirchenbauten oder kulturelle Projekte geht5 . 
Auch die bisher privilegierten Religionen dürfen sich dieser Gleichbehandlung 
nicht widersetzen, sie würden sonst nur einen radikalen Abbau solcher Formen 
von Kooperation provozieren. Im Gegenteil, sie stabilisieren die kooperativen 
Verhältnisse, wenn sie gezielt auch religiöse Minderheiten in sie einbeziehen. 

Auch die Wissenschaften haben sich von der Religion emanzipiert. Dort, wo 
Theologie noch an einer Universität vorhanden ist, was ja durchaus auch dem 
Willen des Papstes entspricht (vgl. EG 134), ist sie oft der Tradition entspre-
chend die erste Fakultät, hat aber an Einfluss auf und Relevanz für die anderen 
Fakultäten durchaus verloren. Sowohl das Zurückdrängen direkten Einflusses 
von Kirchen auf Politik und Staat als auch diese Emanzipation der Wissenschaft 
von der Religion lassen sich als funktionale Differenzierung6 begreifen. In mo-
dernen Gesellschaften bilden sich gesellschaftliche Subsysteme heraus, die 
voneinander relativ unabhängig bestimmte unterschiedliche Funktionen erfül-
len, dabei je eigenen Logiken folgen und nur sehr begrenzt Interferenzen von 
einem Subsystem auf das andere zulassen. Die Religion und übrigens auch die 
Moral werden dadurch zu Subsystemen neben anderen und tun sich schwer, die-

Soziologie (Katholizismus im Umbruch 1), hrsg. M. Striet, Freiburg im Breisgau 2013, s. 33-59 und 
H . Joas, Glaube als Option…, s . 106-128 .

5 Vgl. dazu jüngst G. Kruip, Sozialethische Aspekte staatlicher Religionsförderung, in: Grund 
und Grenzen staatlicher Religionsförderung . Unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses 
von Staat und Katholischer Kirche in Deutschland (Kirchen- und Staatskirchenrecht 17), hrsg. 
M . Pulte, A . Hense, Paderborn 2014, s . 127-141 .

6 Als einen der ersten theologischen Bezugnahmen auf diese Theorie vgl. H. Ludwig, Die 
Kirche im Prozeß der gesellschaftlichen Differenzierung . Perspektiven für eine neue sozialethische 
Diskussion, München/Mainz 1976. Heute wird v. a. Niklas Luhmann mit ihr in Verbindung gebracht. 
Vgl. N. Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt am Main 1977.



88 GERHARD KRUIP 

se anderen zu beeinflussen. Meist ist dies nur noch in Form einer „Irritation“, 
nicht mehr jedenfalls als direkte Steuerung möglich. Ähnliche Prozesse haben 
sich hinsichtlich des Bereichs der Kultur und der Bildung vollzogen. Auch diese 
beanspruchen Autonomie gegenüber den Religionen, auch wenn hier die Ein-
flussmöglichkeiten von Kirchen noch etwas stärker sind. In jedem Fall aber sind 
sie hier nur ein Akteur unter vielen anderen und können nicht mehr auf traditio-
nelle und konventionelle Selbstverständlichkeiten vertrauen. Eine wichtige Kon-
sequenz dieser epochalen Veränderungen ist die Tatsache, dass die Lebenswelten 
der Menschen weit weniger durch Religion geprägt werden als früher; eiust do-
minante Konfessionen haben ihren fast monopolartigen Einfluss auf die Leben-
sformen verloren. Deshalb erodieren entsprechende religiös geprägte Milieus  
und stützen religiöse Überzeugungen nicht mehr. Dieser auch mit dem Begriff 
der „Individualisierung“7 bezeichnete gesellschaftliche Veränderungsprozess hat 
nichts mit einem vermeintlichen Egoismus oder Individualismus zu tun, sondern 
kennzeichnet einen unumkehrbaren Prozess größerer Freiheit der Individuen, 
der ihnen freilich auch mehr Entscheidungen und damit mehr Authentizität ab-
verlangt, darin aber auch besondere Chancen für einen wirklich eigenen Glauben 
mit sich bringt. Religionen können sich heute nicht mehr auf staatliche Macht-
verhältnisse, kulturelle Hegemonie oder soziale Plausibilitätsstrukturen stützen, 
sondern können nur noch auf die Wahl und die Überzeugungen der Individuen 
bauen .

Weitere Unterscheidungen können darin gefunden werden, dass man Reli-
giosität überhaupt von christlicher Religiosität, konfessioneller Zugehörigkeit,  
Kirchlichkeit und Nähe zum kirchlichen Amt unterscheidet . Wenn man mit 
Säkularisierung im allgemeinen Sprachgebrauch grundsätzlich den Verlust oder 
auch das Zurückdrängen jeglichen Einflusses von Religion überhaupt in der Ge-
sellschaft meint, so muss davon ein Prozess der Entchristlichung unterschieden 
werden. Es gibt Gesellschaften – vielleicht könnte man hier an Frankreich den-
ken –, in denen die Individuen auf zunehmende Distanz zum Christentum gehen, 
durchaus aber weiterhin ein Interesse an religiösen Fragen und Religion über-
haupt oder anderen Religionen haben. Hier könnte man auch von postchristli-

7 Vgl. ausführlicher zu diesem Schlüsselbegriff der aktuellen Debatte um die Präsenz von 
Religion in der Gegenwartsgesellschaft W. Gebhardt, Believing without Belonging? Religiöse 
Individualisierung und neue Formen religiöser Vergemeinschaftung, in: Im Dialog . Systematische 
Theologie und Religionssoziologie (Quaestiones disputatae 258), hrsg. A. Kreutzer, F. Gruber, 
Freiburg im Breisgau 2013, s. 297-317; T. Eggensperger, Individualisierung in der Moderne . 
Alternativentwurf zu einem Verständnis von Säkularisierung als Folge der Modernisierung, in: 
Säkulare Frömmigkeit . Theologische Beiträge zu Säkularisierung und Individualisierung, hrsg . 
T. Dienberg, T. Eggensperger, U. Engel, Münster 2013, s. 105-117 und insbesondere mit Blick auf 
die Folgen für den Wertewandel G. Kruip, Werteverlust – Wertewandel – Wertepolitik . Ressourcen 
für eine postkonventionelle Moral, in: Jahrbuch für Philosophie des Forschungsinstituts für 
Philosophie Hannover Bd. 12, hrsg. V. Hösle u.a., Wien 2001, s. 137-155.



 „DIE HILFE, WELCHE DIE KIRCHE VON DER HEUTIGEN WELT ERFÄHRT” 89

chen Gesellschaften sprechen. In Deutschland ist so etwas wie eine Entkonfes-
sionalisierung zu beobachten. Viele Menschen begreifen sich zwar irgendwie 
weiterhin als Christen, identifizieren sich aber nicht mehr mit einer bestimmten 
Konfession und verlieren auch das Verständnis für die konfessionellen Unters-
chiede. So kam es in Deutschland beispielsweise vor, dass protestantische Chri-
sten aus ihrer evangelischen Kirche austraten, weil sie sich über den Papst geär-
gert hatten. In Lateinamerika kann man von einer gewissen Entkatholisierung 
sprechen: Zunehmend mehr Christen wenden sich protestantischen Freikirchen, 
beispielsweise den Pfingstkirchen, zu, fühlen sich dabei aber natürlich weiter-
hin als Christen, manchmal durchaus als die engagierteren und authentischeren 
Christen8 . Auch gibt es Prozesse der Entkirchlichung, wenn die kirchliche Bin-
dung und eine kirchengebundene religiöse Praxis (z.B. sonntäglicher Gottes-
dienstbesuch) zurückgeht, die Menschen sich aber weiterhin als Katholiken oder 
Protestanten verstehen, ihr Leben nach wie vor an christlichen Werten ausrich-
ten, in Deutschland oft auch noch Kirchensteuer zahlen und bei gewissen beson-
deren Gelegenheiten (Beerdigungen, Hochzeiten) kirchliche Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen . Klar ist, dass eine in dieser Weise gelockerte Kirchlichkeit 
prekär wird und leicht ganz aufgelöst werden kann, beispielsweise wenn Skan-
dale wie sexueller Missbrauch oder ein intransparenter und verschwenderischer 
Umgang mit Geld in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Als Entklerikalisie-
rung würde ich Prozesse bezeichnen, in denen besonders katholische Christen 
ihr religiöses Leben, oft auch aus schierer Notwendigkeit heraus, ohne priester-
liche Unterstützung organisieren und Laien Gemeindeleitung übernehmen, bei- 
spielsweise in den Small Christian Communities. Wenn es für eine adäquate 
kirchliche Praxis notwendig ist, die richtige Zeitdiagnose zu haben, so sollten 
alle diese unterschiedlichen Phänomene möglichst genau erhoben werden . Die 
Diagnose muss auch in verschiedenen Ländern und Regionen sehr unterschied-
lich ausfallen.

Die Messung dieser Phänomene stellt die Sozialwissenschaften vor einige 
Probleme. Was sind die geeigneten Indikatoren? Ein regelmäßiger Kirchenbe-
such mag etwas aussagen über die Kirchlichkeit oder Entkirchlichung eines 
Menschen. Welchen Werten er in seinem Leben folgt, welche moralische Sensi-
bilität und welches ethische Problembewusstsein er hat, wird damit nicht direkt 
korrelieren. Umfragen, in denen es um die Übereinstimmung mit der kirchlichen 
Lehre geht, hängen in ihrem Wert sehr davon ab, wie diese „Lehre“ dann formu-
liert wird. Allzu einfache und platte Formulierungen eignen sich vielleicht für 
das Abfragen eines einfachen Kinderglaubens, werden aber möglicherweise ge-
rade von denen zurückgewiesen, die über ein theologisch geschulteres und prob-

8 Hierzu speziell sehr hilfreich H. W. Schäfer, Pfingstbewegung-Sozialer Wandel und religiöser 
Habitus, in: Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008, hrsg . 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, s. 553-608.
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lembewussteres Glaubenswissen verfügen. Und die Bereitschaft, seine Kirche 
finanziell zu unterstützen (durch Spenden oder Kirchensteuern) hängt mögli-
cherweise weniger von den eigenen Glaubensüberzeugungen und der Identifika-
tion mit der Botschaft Jesu ab, als vielmehr davon, ob man genügend Vertrauen 
in die rechte Verwaltung dieser Gelder in der Institution Kirche hat. 

Trotz aller notwendigen Differenzierungen lässt sich jedoch bei fast allen In-
dikatoren beobachten: Kirchlichkeit, Glaubenswissen und die Bereitschaft, eige-
ne Kinder im Glauben zu erziehen, nehmen von einer Generation zur nächsten 
fast überall in Europa dramatisch ab. Die „Weitergabe des Glaubens“ – wenn 
hier diese problematische Redeweise einmal erlaubt ist – von einer Generation 
an die nächste scheint nicht mehr gut zu gelingen9 .

2. DIE GRÜNDE FÜR DIE VERSCHIEDENEN PHÄNOMENE  
VON SÄKULARISIERUNG

Schon der biblische Monotheismus sowie die jüdische Schöpfungs- und 
Geschichtstheologie10 waren in gewisser Weise ein Beitrag zu einer ersten 
Säkularisierung, wurde doch sowohl Naturphänomenen als auch menschlicher 
Herrschaft jede Göttlichkeit abgesprochen. Beide wurden konsequent religiöser 
Sakralisierung entzogen. Gott ist es, der alle Dinge in der Natur geschaffen hat, 
sie hängen deshalb vollständig von ihm ab. Gott ist es aber auch, der irdische 
Mächte und Gewalten wie Werkzeuge in seiner Hand zu seinen Zwecken nutzt . 
Diese herrschaftskritischen Einstellungen hatten auch Auswirkungen auf die Art, 
wie sich Juden und Christen zu den jeweils Herrschenden verhielten und wel-
chen Platz sie in den sie umgebenden Gesellschaften einzunehmen versuchten. 
Im römischen Reich beanspruchten Judentum und Christentum bereits eine ge-
wisse Teilautonomie, sie verweigerten sich der vollständigen Integration in die 
ideologischen Legitimationsformen römischer Herrschaftsstrukturen. Verstärkt 
wurde diese teilweise Eigenständigkeit des Religiösen durch die allmähliche 
Herausbildung eigener Organisationsstrukturen der Kirche, insbesondere des 
Bischofsamtes. Der Bischof von Rom konnte deshalb am Ende des Römischen 
Reiches eine wichtige soziale und politische Stellung bekleiden, die die Päp-
ste auch später immer weiter auszubauen versuchten. Anders als im Osten kam 
es im Westen jedoch nicht zu einem Cäsaropapismus, sondern zu den bekann-
ten, Jahrhunderte anhaltenden Konflikten zwischen Kaiser und Papst, zwischen 
weltlicher und geistlicher Herrschaft. Erinnert sei nur an den Investiturstreit im 

9 M . N . Ebertz, Funktion und Transformation von Religion…, s . 142-143 .
10 Hierzu schon J . B . Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz/München 1968.
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11. und 12. Jahrhundert. „Es sind diese stabilisierten kulturellen Spannungen, 
welche das Abendland von allen anderen Menschheitskulturen unterscheiden 
und die dynamische Entwicklung Europas zur Moderne ermöglicht haben11.“ 
Das Christentum kann so sicherlich als einer der wichtigsten Faktoren einer ge-
sellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden, die später Neuzeit und Moder-
ne möglich gemacht haben .

Hinzu kommt, dass die Entwicklungen hin zur Neuzeit auch durchaus 
christlichen Werten entsprachen12. Die Vorstellung einer an der göttlichen Ver-
nunft teilhabenden menschlichen Vernunft trug dazu bei, dass die Menschen sich 
einen gewissen Optimismus im Vernunftgebrauch zugetraut haben. Außerdem 
gibt es kaum etwas individualisierenderes als der im Glauben vernommene An-
ruf Gottes an den Einzelnen. Nicht zuletzt durch seine Trinitätstheologie hat das 
Christentum zu einem Personverständnis beigetragen, das die spätere Rede von 
einer unverletzbaren Würde einer jeden Person erst möglich gemacht hat. Mit 
dieser Würde sind aber unabweisbar Vorstellungen von persönlicher Freiheit, 
von der Freiheit des Gewissens, von moralischer Autonomie und damit auch von 
Religionsfreiheit und Menschenrechten verbunden – den Kernbeständen eines 
neuzeitlichen und modernen Selbstverständnisses heutiger Gesellschaften. Das 
Christentum und insbesondere die christlichen Kirchen sollten zwar die Moderne 
nicht allein als ihr Erbe für sich beanspruchen – zu sehr mussten beispielsweise 
die Menschenrechte anfänglich gegen den Widerstand der Päpste durchgesetzt 
werden. Als jedoch zuerst Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika Pacem in 
terris die Menschenrechte anerkannte, musste er sich nicht an etwas anpassen, 
das dem Glauben und der Kirche fremd sein musste oder hätte bleiben müssen. 
Vielmehr findet hier eine Umkehr zu moralischen Einsichten statt, die auch zum 
Kern einer christlichen Moral gehören müssen. Insofern sind viele der Errun-
genschaften der Moderne keine Einsichten, gegen die sich christlicher Glaube 
und Kirche hätten wenden müssen; vielmehr mussten sie lernen, sich ihnen als 
Bestandteile und mögliche Entwicklungsergebnisse ihrer eigenen Tradition wie-
der neu zuzuwenden .

Spezielle historische Entwicklungen sind dann dafür verantwortlich, dass 
die Situationen zwischen katholischer Kirche und moderner Gesellschaft von 
Land zu Land innerhalb Europas so unterschiedlich sind13. Es ist nicht überrasch- 
end, dass es einen Unterschied macht, ob katholische Kirche und katholische 

11 F.-X. Kaufmann, Kirche angesichts der Ambivalenzen der Moderne, in: „Nicht außerhalb 
der Welt“ . Theologie und Soziologie (Katholizismus im Umbruch 1), hrsg. M. Striet, Freiburg im 
Breisgau 2013, s. 93-119, 103, im Original kursiv.

12 Dies betont immer wieder auch H .-J . Höhn, Gegen-Mythen . Religionsproduktive Tendenzen 
der Gegenwart (Quaestiones disputatae 154), Freiburg 1994.

13 Vgl. F. Höllinger, Volksreligion und Herrschaftskirche . Die Wurzeln religiösen Verhaltens in 
westlichen Gesellschaften (Fragen der Gesellschaft), Opladen 1996. Vgl. auch H. Joas, Glaube als 
Option…, s . 34-42 .
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Denk- und Lebensformen über Jahrhunderte hinweg die bestehende Ordnung 
gestützt hatten, oder ob sie sich in Opposition zu ihr behaupten mussten. Wenn 
diese Ordnungen dann ins Wanken geraten, muss sich Kirche neu orientieren, 
sie muss andere Ressourcen aufbauen und ausschöpfen. Weil sie sehr mit dem 
Ancien Régime verbunden war und sich mehrheitlich lange massiv gegen die 
Französische Revolution gewehrt hatte, obwohl diese in ihren Anfängen gar 
nicht antireligiös war14, hatte es die Kirche in Frankreich besonders schwer, als 
die alte Ordnung zerfiel. In Deutschland verfolgte die katholische Kirche nach 
der Säkularisierung von 1803 und dem weitgehenden Verlust weltlicher Macht 
sehr erfolgreich die Strategie einer Mobilisierung katholischer Laien über kath- 
olische Verbände. Mehrheitlich begrüßte sie deshalb auch die neuen Freiheiten, 
die mit der Revolution von 1848 erkämpft worden waren. Wenn umgekehrt ein 
ideologischer Widerpart wie etwa der Sowjetkommunismus, gegen den man sich 
lange zu wehren hatte, plötzlich wegfällt, muss die Konstitution der eigenen 
Identität über andere Prozesse verlaufen als die gemeinsame Gegnerschaft und 
die dadurch erzeugte Wagenburgmentalität. Wenn Katholizität dann wie im Falle 
Polens ein starkes Element nationaler Identität ist, fällt dies leichter, als etwa im 
Falle Tschechiens, wo die nationale Identität sich vom Habsburgerreich und da-
mit dem Katholizismus abzugrenzen hatte und sich eher auf den Reformator Jan 
Hus bezog . In Ländern, in denen die katholische Kirche der Konkurrenz anderer 
christlicher Konfessionen ausgesetzt war, wie etwa in Deutschland, bewältigte 
sie diese Prozesse der Herausbildung einer neuen Identität im Kontext moderner 
Gesellschaft anders als in solchen Gesellschaften, in denen sie lange ein Mono-
pol innehatte, wie etwa in Spanien . Insgesamt spielt sicherlich auch die allgemei- 
ne Wohlstandsentwicklung eine große Rolle, ebenso wie Migrationsprozesse, 
die bestehende Milieus auflösen können, oder die zunehmende Bedeutung der 
modernen Medien, die alle traditionellen Mentalitäten damit konfrontieren, dass 
es auch ganz andere Mentalitäten gibt und nichts mehr einfach als selbstverständ- 
lich gültig angenommen werden kann. In all diesen Verflechtungen scheint aber 
doch auch der Kirche selbst ein großes Maß an Verantwortung dafür zuzukom-
men, ob und inwieweit sich die Menschen weiterhin an sie gebunden fühlen und 
ihr Autorität zugestehen. „Die entscheidende Dimension für die Erklärung von 
Säkularisierungsprozessen […] ist die Haltung von Kirchen und anderen reli-
giösen Gemeinschaften oder Organisationen zu einigen zentralen Fragen, näm-
lich zur sogenannten nationalen Frage, zur sozialen Frage, zur demokratischen 
Frage, zu den Fragen der Rechte des Individuums und der Frage des religiösen 
Pluralismus15.“

14 H . Joas, Glaube als Option…, s. 75-76, vgl. auch 85.
15 H . Joas, Glaube als Option…, s . 70-71 .
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3. DIE NÖTIGE HALTUNG DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
ZUR SÄKULARISIERUNG

Aus soziologischer Perspektive ist eigentlich klar, dass in der Moderne oder 
in der gegenwärtigen späten Moderne nur noch solche Religionen eine größere 
gesellschaftliche Bedeutung erlangen und über ein rückwärtsgewandtes Ghetto 
hinaus wachsen werden, die in ihren Angeboten kompatibel sind zu den Frei-
heits- und Autonomieansprüchen moderner und spätmoderner Individuen. Das 
bedeutet, dass sie sensibel und offen sein müssen für die Erfahrungen heutiger 
Menschen, den Wert der Freiheit anerkennen und konkret die Freiheit der Indivi-
duen respektieren müssen, in der Vermittlung ihrer Botschaft selbst authentisch 
sein und deshalb ihre Glaubens- und Moralprinzipien nicht nur als Lehre vermit-
teln können, sondern sowohl im konkreten Leben der einzelnen Repräsentanten 
ihrer Religion als auch in den Strukturen ihrer Organisation leben und verkör-
pern müssen. „Nicht, um sich einem Zeitgeist anzupassen, sondern weil Freiheit, 
als Autonomiefreiheit gedacht, dem Glauben an den menschgewordenen Gott 
entspricht, hat dieses Prinzip im Raum der Kirche zu greifen16.“ Der Kirche ver-
langt dies eine grundsätzliche Korrektur ihrer Haltung zur Welt und zu den Men-
schen ab. Zugleich muss sie bereit sein, selbst pluralistischer und vielfältiger zu 
werden. „Aus soziologischer Sicht könnte man behaupten, dass nur eine Kirche, 
die ihren reichen internen Pluralismus begrüßt und unterstützt, eine Chance hat, 
eine erfolgreiche Antwort auf vielfältige und pluralistische Herausforderungen 
zu bieten, die aus einer zunehmend pluralistischen Welt entstehen und so ‚kath- 
olisch‘ und ‚universal‘ bleiben17.“ Daran, ob das gelingt, wird sich auch die Zu-
kunft der katholischen Kirche entscheiden.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche eigentlich we-
sentliche Voraussetzungen für das Gelingen eines solchen Projektes gelegt. In 
der Pastoralkonstitution Gaudium et spes18, die in dieser Hinsicht das bedeu-
tendste Dokument darstellt, wird gleich zu Beginn die große Nähe zwischen 
der Kirche und den Menschen von heute betont: „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“  

16 M . Striet, Sich selbst als geworden beschreiben wollen . Theologie und Soziologie, in: „Nicht 
außerhalb der Welt“ . Theologie und Soziologie (Katholizismus im Umbruch 1), hrsg. M. Striet, 
Freiburg im Breisgau 2013, s. 13-32, 28.

17 J. Casanova, Europäische Säkularisierung…, s . 52 .
18 Vgl. hierzu den äußerst lesenswerten Kommentar H.-J. Sander, Theologischer Kommentar 

zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, in: Herders 
theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil . Dignitatis humanae, kommentiert 
von Roman A . Siebenrock [u.a.], hrsg. P. Hünermann, G. Bausenhart, R. Siebenrock, Freiburg im 
Breisgau 2005, s . 581-886 .
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(GS 1) Deshalb steht vor den Augen des Konzils „die Welt der Menschen, das 
heißt die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in 
denen sie lebt“ (GS 2). Das Konzil konnte seine „Verbundenheit, Achtung und 
Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie, der dieses ja selbst eingefügt 
ist, nicht beredter bekunden als dadurch, daß es mit ihr in einen Dialog ein-
tritt über all diese verschiedenen Probleme.“ (GS 3) Die dafür entscheidende 
Grundhaltung wird am Ende der Nr. 3 unter Rückgriff auf Mk 10,45 beschrie-
ben: „Dabei bestimmt die Kirche kein irdischer Machtwille, sondern nur dies 
eine: unter Führung des Geistes, des Trösters, das Werk Christi selbst weiterzu-
führen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten, nicht 
zu richten; zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen.“ (GS 3) Ein echter Dialog 
ist aber nur möglich, wenn man sich intensiv in der Zeit, in der man diesen Dia-
log zu führen hat, orientiert. Deshalb kommt hier die Erforschung der „Zeichen 
der Zeit“ (GS 4) ins Spiel – und die Notwendigkeit, Antworten in „einer jeweils 
einer Generation angemessenen Weise“ zu formulieren (GS 4). 

Das Konzil hat die gegenwärtige moderne Gesellschaft weder idealisiert noch 
verteufelt, sondern sich vielmehr um einen unvoreingenommenen und realistis-
chen Blick auf sie bemüht. Die Veränderungen wurden durchaus wahrgenom-
men, wobei die Diskrepanz zwischen Verhalten und überkommenen Normen 
nicht zur als Anklage des vermeintlich unmoralischen Verhaltens führte, son-
dern auch als Infragestellung der bisherigen Normen gesehen wurde: „Die von 
früheren Generationen überkommenen Institutionen, Gesetze, Denk- und Auf-
fassungsweisen scheinen aber den wirklichen Zuständen von heute nicht mehr 
in jedem Fall gut zu entsprechen. So kommt es zu schweren Störungen im Ver-
halten und sogar in den Verhaltensnormen.“ (GS 7) Dass eine autoritäre Durch- 
setzung von Normen heute angesichts der Individualisierung und der Autono-
mieansprüche der Individuen keine Chance mehr hat, ist den Konzilsvätern sehr 
wohl bewusst – und sie bedauern es nicht, im Gegenteil: „[…] nur frei kann der 
Mensch sich zum Guten hinwenden. Und diese Freiheit schätzen unsere Zeitge-
nossen hoch und erstreben sie leidenschaftlich. Mit Recht. […] Die Würde des 
Menschen verlangt daher, daß er in bewußter und freier Wahl handle, das heißt 
personal, von innen her bewegt und geführt und nicht unter blindem innerem 
Drang oder unter bloßem äußerem Zwang.“ (GS 17) Dass er dafür der Gnade 
Gottes bedürfe, verlieren die Konzilsväter nicht aus dem Blick, aber das än-
dert nichts daran, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleistet sein müs-
sen und die Moralität des Menschen nicht von außen erzwungen werden kann: 
„Durch kein menschliches Gesetz können die personale Würde und die Freiheit 
des Menschen so wirksam geschützt werden wie durch das Evangelium Christi, 
das der Kirche anvertraut ist. Diese Frohbotschaft nämlich verkündet und pro-
klamiert die Freiheit der Kinder Gottes; sie verwirft jede Art von Knechtschaft, 
die letztlich aus der Sünde stammt; sie respektiert sorgfältig die Würde des Ge-
wissens und seiner freien Entscheidung.“ (GS 41) Die Konzilsväter kommen zu 
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einer grundsätzlich positiven Bewertung der modernen Freiheitsbestrebungen: 
„Kraft des ihr anvertrauten Evangeliums verkündet also die Kirche die Rechte 
des Menschen, und sie anerkennt und schätzt die Dynamik der Gegenwart, die 
diese Rechte überall fördert.“ (GS 41)

Bemerkenswert ist, dass die katholische Kirche im Konzil nicht nur von sich 
selbst eine veränderte Haltung der Welt und den Menschen gegenüber fordert, 
sondern zugleich Selbstkritik übt und anerkennt, dass sie von dieser Welt und 
den Menschen von heute auch zu lernen hat. Dies zeigt sich beispielsweise in 
dem Abschnitt über den Atheismus, für den teilweise auch die Gläubigen Ver- 
antwortung tragen. „Denn der Atheismus, allseitig betrachtet, ist nicht eine ur-
sprüngliche und eigenständige Erscheinung; er entsteht vielmehr aus verschie-
denen Ursachen, zu denen auch die kritische Reaktion gegen die Religionen, 
und zwar in einigen Ländern vor allem gegen die christliche Religion, zählt. 
Deshalb können an dieser Entstehung des Atheismus die Gläubigen einen erheb-
lichen Anteil haben, insofern man sagen muß, daß sie durch Vernachlässigung 
der Glaubenserziehung, durch mißverständliche Darstellung der Lehre oder 
auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Le-
bens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren.“ 
(GS 19) Dementsprechend kann „das Heilmittel gegen den Atheismus […] nur 
von einer situationsgerechten Darlegung der Lehre und vom integren Leben der 
Kirche und ihrer Glieder erwartet werden.“ (GS 21) Die Glaubwürdigkeit des 
christlichen Glaubens erweist sich dann darin, dass „er das gesamte Leben der 
Gläubigen, auch das profane, durchdringt und sie zu Gerechtigkeit und Liebe, 
vor allem gegenüber den Armen, bewegt.“ (GS 21) 

Einen entscheidenden Schritt in der Wahrnehmung der Realität moderner 
Gesellschaften geht das Konzil dadurch, dass es die „richtige Autonomie der 
irdischen Wirklichkeiten“ (GS 36) anerkennt. „Wenn wir unter Autonomie der 
irdischen Wirklichkeiten verstehen, daß die geschaffenen Dinge und auch die 
Gesellschaften ihre eigenen Gesetze und Werte haben, die der Mensch schritt- 
weise erkennen, gebrauchen und gestalten muß, dann ist es durchaus berechtigt, 
diese Autonomie zu fordern.“ (GS 36) Das betrifft insbesondere die Autonomie 
der Wissenschaften und ihrer jeweiligen spezifischen Methoden. „Deshalb sind 
gewisse Geisteshaltungen, die einst auch unter Christen wegen eines unzulängli-
chen Verständnisses für die legitime Autonomie der Wissenschaft vorkamen, zu 
bedauern.“ (GS 36)

Der Haltung der Dialogbereitschaft entsprechend und in Anerkennung dieser 
Eigengesetzlichkeit der Welt verzichtet die Kirche auch darauf, in ihrer Aufgabe 
der Evangelisierung einseitig nur ihre Sicht zur Geltung zu bringen. „Unbefan-
gen schätzt […] die katholische Kirche all das hoch, was zur Erfüllung dersel-
ben Augabe die anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften 
in Zusammenarbeit beigetragen haben und noch beitragen . Zugleich ist sie der 
festen Überzeugung, daß sie selbst von der Welt, sei es von einzelnen Mens-
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chen, sei es von der menschlichen Gesellschaft, durch deren Möglichkeiten und 
Bemühungen viele und mannigfache Hilfe zur Wegbereitung für das Evange-
lium erfahren kann.“ (GS 40) „Die Kirche anerkennt weiterhin, was an Gutem 
in der heutigen gesellschaftlichen Dynamik vorhanden ist, […]. […] Mit großer 
Achtung blickt das Konzil auf alles Wahre, Gute und Gerechte, das sich die 
Menschheit in den verschiedenen Institutionen geschaffen hat und immer neu 
schafft. Es erklärt auch, daß die Kirche alle diese Einrichtungen unterstützen und 
fördern will, soweit es von ihr abhängt und sich mit ihrer Sendung vereinbaren 
läßt.“ (GS 42) Die positive Einstellung zur modernen Welt paart sich mit einer 
offen proklamierten Lernbereitschaft: „[…] so ist sich die Kirche auch darüber 
im klaren, wieviel sie selbst der Geschichte und Entwicklung der Menschheit 
verdankt. Die Erfahrung der geschichtlichen Vergangenheit, der Fortschritt der 
Wissenschaften, die Reichtümer, die in den verschiedenen Formen der menschli-
chen Kultur liegen, durch die die Menschennatur immer klarer zur Erscheinung 
kommt und neue Wege zur Wahrheit aufgetan werden, gereichen auch der Kirche  
zum Vorteil.“ (GS 44) Auch deshalb bedarf die Kirche „vor allem in unserer Zeit 
mit ihrem schnellen Wandel der Verhältnisse und der Vielfalt ihrer Denkweisen 
der besonderen Hilfe der in der Welt Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis 
der verschiedenen Institutionen und Fachgebiete haben und die Mentalität, die 
in diesen am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob es sich um Gläubi-
ge oder Ungläubige handelt.“ (GS 44) Solche Lernprozesse können auch die 
Organisationsstruktur der Kirche erfassen: „Da die Kirche eine sichtbare ge-
sellschaftliche Struktur hat, das Zeichen ihrer Einheit in Christus, sind für sie 
auch Möglichkeit und Tatsache einer Bereicherung durch die Entwicklung des 
gesellschaftlichen Lebens gegeben, nicht als ob in ihrer von Christus gegebenen 
Verfassung etwas fehle, sondern weil sie so tiefer erkannt, besser zur Erschei-
nung gebracht und zeitgemäßer gestaltet werden kann.“ (GS 44)

Diese Haltung der Offenheit, der Lernbereitschaft, der Bereitschaft zu einem 
echten verständigungsorientierten Dialog muss dann nicht nur nach außen, in 
der Begegnung mit Menschen anderer Religionen und Konfessionen oder Athe- 
isten eingenommen und gepflegt werden, sondern genauso im Verhältnis der 
Katholiken untereinander. „Das aber verlangt von uns, daß wir vor allem in der 
Kirche selbst, bei Anerkennung aller rechtmäßigen Verschiedenheit, gegenseiti-
ge Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht pflegen, um ein immer fruchtbareres 
Gespräch zwischen allen in Gang zu bringen, die das eine Volk Gottes bilden, 
Geistliche und Laien . Stärker ist, was die Gläubigen eint als was sie trennt . Es 
gelte im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe. (GS 92)

Diesen Texten aus Gaudium et spes, die eigentlich ein höchstes Maß an Ver-
bindlichkeit für die kirchlichen Amtsträger beanspruchen können, steht leider 
eine schmerzvolle innerkirchliche Realität gegenüber, in der die hier geforderte 
Haltung nicht immer eingenommen wird, auch und gerade nicht von denjenigen, 
die in der Kirche Verantwortung tragen. Auch wenn sich seit der Wahl von Papst 
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Franziskus am 13.03.2013 hier inzwischen einiges zu verändern beginnt, macht 
die ungewöhnliche Betonung der Offenheit, mit der (im Oktober 2014) die  
Gespräche während der außerordentlichen römischen Bischofssynode geführt 
werden, noch einmal deutlich, wie sehr diese Offenheit bisher – gerade auch auf 
Bischofssynoden – gefehlt hat. In den letzten Jahrzehnten gab es häufig harte 
und ungerechte Urteile gegen Gläubige und Theologen, die in einigen Punk-
ten nicht mit dem Lehramt übereinstimmten. Ein echter Dialog über sogenannte 
„heiße Eisen“ wurde häufig verweigert und kommt erst seit Kurzem mühsam in 
Gang. Immer noch sind Kommunikationsvorgänge und Entscheidungsabläufe, 
besonders über Personal- und Finanzfragen innerhalb der Kirche wenig transpa-
rent und kaum offen für die Beteiligung aller Gläubigen. Der herrschende römis-
che Zentralismus, den ja auch der Papst in Evangelii gaudium (EG 16) kritisiert 
hat, stellt eine massive Verletzung des von der Kirche selbst verkündeten Sub-
sidiaritätsprinzips dar. Die vor der Bischofssynode durchgeführte Umfrage, die 
transparente Dokumentation ihrer Ergebnisse und die Tatsache, dass auf dieser 
Synode nun offenbar tatsächlich offen und kontrovers diskutiert wird, sind erste 
Hoffnungszeichen für eine dringend notwendige Veränderung.

4. EINIGE BRENNENDE FRAGEN

Die Umfrage im Vorfeld der Bischofssynode19, aber auch soziologische Un-
tersuchungen von durchaus der katholischen Kirche nahestehenden Autoren20 
und Veröffentlichungen von Moraltheologen21 lassen keinen Zweifel daran, 
dass es große Differenzen zwischen der offiziellen Lehre der Kirche und dem 
„Glaubenssinn der Gläubigen“ gibt. Man kann diese Unterschiede, wie es das 

19 Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung . Zusammenfassung 
der Antworten aus den deutschen (Erz-)Diözesen auf die Fragen im Vorbereitungsdokument für die III . 
Außerordentliche Vollversammlung der Bischofssynode 2014, Bonn 2014, im Internet unter http://www.
dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014-012a-Fragebogen-Die-pastoralen-
Herausforderungen-der-Familie.pdf [Zugang 7 .10 .2014] .

20 Um nur eine aus dem US-amerikanischen Raum zu nennen: Church and people . Disjunctions 
in a secular age, hrsg . C. Taylor, J. Casanova, G. F. McLean, Washington 2012 .

21 Vgl. beispielsweise Zukunftshorizonte katholischer Sexualethik (Quaestiones disputatae 
241), hrsg. K. Hilpert, Freiburg im Breisgau 2011 oder besonders prägnant S. Goertz, Relikte des 
Antimodernismus – oder: Von der Selbstfesselung katholischer Moral, in: „Nicht außerhalb der Welt“ . 
Theologie und Soziologie (Katholizismus im Umbruch 1), hrsg. M. Striet, Freiburg im Breisgau 2013, 
s . 121-154 . Ein anderes Beispiel ist M. A. Farley, Just love . A framework for Christian sexual ethics, 
London 2006 . Ihre Positionen wurden noch 2011 von der Glaubenskongregation verurteilt! Siehe die 
entsprechende, erschreckend schlicht argumentierende Notificatio unter http://www.doctrinafidei.va/
documents/rc_con_cfaith_doc_20120330_nota-farley_en.html [Zugang 7 .10 .2014] .
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instrumentum laboris22 für die Bischofssynode tut, darauf zurückführen, dass die 
Gläubigen die Lehre nicht mehr verstünden oder bereits soweit in sündhaften 
Verhältnissen lebten, dass sie fälschlicherweise meinten, im Recht zu sein. Me-
ines Erachtens muss man jedoch die Erfahrungen und die Gewissensentschei- 
dungen einer solch großen Zahl von Gläubigen sehr viel ernster nehmen und 
fragen, ob hier nicht die kirchliche Lehre selbst in manchen Punkten moralisch 
falsche Schlussfolgerungen gezogen hat und deshalb korrigiert oder weiterent- 
wickelt werden muss. Ich habe mehrfach betont, dass die Kirche ein doppel-
tes Glaubwürdigkeitsproblem hat und dadurch ihre moralische Autorität massiv 
gefährdet23. In manchen Bereichen, z. B. bei sexuellem Missbrauch oder dem 
rechten Umgang mit Geld hält sie sich notorisch nicht an ihre eigenen Regeln. 
In anderen Bereichen aber erfordert die Diskrepanz von Regeln und Verhalten 
nicht eine Anpassung des Verhaltens an die Regeln, sondern eine Veränderung 
der Regeln, die heute in ihren moralischen Konkretionen nicht mehr überzeugen, 
während das regelwidrige Verhalten vieler Gläubigen moralisch eigentlich gar 
nicht zu beanstanden ist. Am meisten betrifft dies Fragen der Sexualmoral, bei- 
spielsweise Masturbation, Sex vor der Ehe, künstliche Empfängnisverhütung, 
Scheidung und Wiederheirat oder homosexuelle Beziehungen. Die Meinungen  
der Gläubigen zu diesen Fragen sind nicht in allen Ländern gleich, jedoch zu-
mindest in Westeuropa richten sich die katholischen Gläubigen – und dies durch- 
aus nach reiflicher Überlegung und mit „gutem Gewissen“ – nicht mehr nach 
den lehramtlichen Verboten. Auch das Pflichtzölibat für Priester und die Nicht-
-Zulassung von Frauen zum Priesteramt findet eine große Mehrheit der Katholi-
ken nicht mehr plausibel. Sie fürchtet zudem, dass das Zölibat zu einem solchen 
Rückgang der Zahl der Priester führen wird, dass eine sinnvolle Pastoral kaum 
mehr aufrechterhalten werden kann. Die Nicht-Zulassung von Frauen zum Prie-
steramt empfinden vor allem junge, gebildete Frauen als Affront und fragen sich, 
ob und wie sie sich mit einer Kirche identifizieren können, die die Hälfte der 
Menschheit allein wegen ihres Geschlechts von den entscheidenden kirchlichen 
Ämtern ausschließt. Um sich der Übermacht der plausiblen Argumente gegen 
das Frauenpriestertum zu erwehren, flüchtet sich das kirchliche Lehramt derzeit 
in eine absurde Verteufelung von Gender-Theorien, ja sogar des Gender-Begriffs 
selbst, die jedoch kaum mehr lange aufrechterhalten werden kann24 . Eine große 
Diskrepanz erleben viele katholische Christen auch zwischen ihren Rechten 

22 Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung, 
Vatikanstadt 2013, im Internet unter http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/
Dossiers_2012/2013-Vorbereitungsdokument-Bischofssynode.pdf [Zugang 7 .10 .2014] .

23 Siehe genauer: G. Kruip, Glaubwürdigkeit und moralische Autorität, in: „Kirche 2011: 
Ein notwendiger Aufbruch“ . Argumente zum Memorandum, hrsg . M . Heimbach-Steins, G . Kruip, 
S. Wendel, Freiburg im Breisgau 2011, s. 114-124.

24 Eine prägnante und überzeugende Kritik an der lehramtlichen Position in dieser Frage liefert 
J . Rahner, Die Geschlechterfrage als Konfliktparadigma? (Un-)zeitgemäße Bemerkungen zur 
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und Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der Kirche und ihrem Rechtsstatus 
als Bürgerin oder Bürger demokratischer Staaten. Entscheidungen, die ohne de-
mokratische Beteiligung getroffen werden, erscheinen ihnen hinsichtlich ihrer 
Legitimität deshalb als grundsätzlich fragwürdig. Dabei empfinden sie die kath- 
olische Kirche als unglaubwürdig, wenn sie nach außen als Verteidigerin der 
Menschenrechte auftritt, nach innen diese aber in mancher Hinsicht verletzt, vor 
allem hinsichtlich der bereits erwähnten Problematik der vollen Gleichstellung 
der Geschlechter. Alle diese Fragen können hier nicht im Detail geklärt wer-
den . Sie seien genannt als diejenigen Probleme, an deren Lösung sich die Zu- 
kunft der katholischen Kirche in unseren spätmodernen Gesellschaften entsche-
iden dürfte, weil nur dann, wenn sich Kirche hier bewegt, sie auch weiterhin 
glaubwürdig für Jesu Botschaft eintreten kann25 .

SCHLUSS

Ich schließe mit einer kurzen thesenartigen Zusammenfassung: Große Teile 
dessen, was man „Säkularisierung“ nennt, hat als letzte Ursachen Werte und 
Vorstellungen vom Menschen und menschlicher Gesellschaft, die aus dem Ju-
dentum und dem Christentum stammen. Zumindest hat die Konstellation, in der 
sich das Christentum im Mittelmeerraum und später in Europa entwickelt hat, 
erheblich zu den modernen Entwicklungen beigetragen, von denen bestimmte 
Arten von Säkularisierungsprozessen ein nicht mehr umzukehrender Teil sind. 
Anstatt sich „antimodernistisch“ gegen diese Prozesse zu stemmen und sie als 
feindlich zu identifizieren, sollte die Kirche in ihnen wichtige Elemente eigener 
Traditionen und Werte erkennen und sich auf dieser Grundlage auf eine echte In-
kulturation in die spätmoderne Gesellschaft einlassen. Sie würde dadurch nichts 
verlieren, sondern Kernbestände ihrer eigenen Werte wiedergewinnen und sehr 
viel glaubwürdiger leben können. Verweigert sie sich dem, läuft sie Gefahr, 
nur noch in einer fundamentalistischen Nische der Gesellschaft zu überleben, 
in der sie aber nicht wirklich glaubwürdig die Kirche Jesu Christi sein kann. 
„Ein Antimodernismus als Identitätsvergewisserung nach innen unter gleichzei- 
tiger Adaption moderner administrativer Strukturen“ wäre „unter den Bedingun-
gen fortschreitender Differenzierung der Gesellschaft einerseits und unter dem 

Rolle der Frau in Theologie und Kirche, in: „Nicht außerhalb der Welt“ . Theologie und Soziologie 
(Katholizismus im Umbruch 1), hrsg. M. Striet, Freiburg im Breisgau 2013, s. 181-205.

25 Entsprechende Reformforderungen haben wir im Anschluss an das 2011 veröffentlichte 
Theologenmemorandum im folgenden Sammelband differenzierter dargestellt: „Kirche 2011: 
Ein notwendiger Aufbruch“ . Argumente zum Memorandum, hrsg . M . Heimbach-Steins, G . Kruip, 
S. Wendel, Freiburg im Breisgau 2011.
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Anspruch individueller Autonomie in der privaten Lebensführung und Fragen 
weltanschaulich-religiöser Orientierung andererseits desaströs26.“ Erst wenn 
sich die Kirche aus ihrer dogmatischen und moralisch-rigorosen „Selbstfesse-
lung“ befreit, kann sie zu einer „lernenden Organisation“27 werden . Die notwen-
digen Lernprozesse zur Inkulturation in die spätmoderne Gesellschaft setzen 
eine veränderte Haltung voraus und die Bereitschaft zur Reform kirchlicher 
Strukturen – ganz so, wie sie im Zweiten Vatikanischen Konzil bereits grundge-
legt worden sind .

Zusammenfassung

Nach einer einführenden Klärung und Problematisierung des Begriffs der Säku-
larisierung geht der Autor auf die unterschiedlichen Gründe von Säkularisierungspro-
zessen ein und stellt dabei heraus, dass deren Triebkräfte durchaus auch mit christ-
lichen Werten zu tun haben. Auf dieser Grundlage wird im dritten Teil die Haltung 
beschrieben und begründet, die die Kirche der Säkularisierung gegenüber einnehmen 
sollte, und zwar sowohl, um sich selbst immer wieder zur Botschaft Jesu zu bekehren, 
als auch, um Menschen auch heute evangelisieren zu können. Als einer der wichtigsten 
Punkte wird dabei der notwendige Respekt vor der Autonomie aller Menschen her-
vorgehoben, der mit der Anerkennung der Würde eines jeden Menschen aufs engste  
verbunden ist. Im Sinne eines Ausblicks werden am Ende die Konsequenzen aufge-
zeigt, die sich daraus für die Klärung einiger bisher sehr umstrittener Fragen innerhalb 
der katholischen Kirche ergeben .

„Aid which the Church receives from the contemporary world“ (GS 44). 
Impulses and challenges of secularization 

for the Catholic Church at the beginning of 21st century 
 

Summary

After having clarified the concept of secularization and outlined its problems, 
the author gives an overview of the different causes of secularization and points out 
that the forces driving the process of secularization have Christian origins. On this 
basis, in the third part of the article, the author describes and lays the foundation for 
a new attitude for the Church towards secularization, necessary both for being able 
to convert herself to the gospel and to evangelize people in the world today. One of 
the most important parts of this attitude is respect for the autonomy of every human 
person, intrinsically related to respect for the dignity of every person. The end of the 

26 M . Striet, Sich selbst als geworden beschreiben wollen…, s . 27 .
27 So auch F.-X. Kaufmann, Kirche angesichts der Ambivalenzen der Moderne…, s . 112 .
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article, looking to the future, points out the consequences of such an attitude towards 
the discussion of some burning questions in the Church.

„Pomoc, jaką Kościół uzyskuje od dzisiejszego świata” (KDK 44). 
Impulsy i wyzwania sekularyzacji wobec Kościoła u początku XXI w. 

 
Streszczenie

Po początkowym wyjaśnieniu i problematyzacji pojęcia sekularyzacji, autor 
przechodzi do różnych przyczyn procesu sekularyzacji, stwierdzając, że jego siła 
napędowa ma również chrześcijańskie korzenie. Na tej podstawie zostaje w części 
trzeciej artykułu przedstawiona i uzasadniona postawa, jaką Kościół powinien zająć 
wobec sekularyzacji, aby zarówno siebie nieustannie nawracać do Ewangelii Chry-
stusowej, jak też, aby móc ewangelizować również współczesnych ludzi. Jako jeden 
z najważniejszych punktów określony zostaje respekt wobec autonomii każdego dzi-
siejszego człowieka, który jest ściśle związany z uznaniem godności każdej istoty 
ludzkiej. W ramach wniosków zostają w końcowej części określone konsekwencje, 
które są pomocne w wyjaśnieniu szeregu kontrowersyjnych pytań wewnątrz Kościoła. 

Schlüsselworte: Kirche; Säkularisierung; Evangelisierung; Autonomie; Mo-
derne; Lernprozess; Reform der Kirche.

Keywords: Church, secularisation, evangelisation, autonomy, modernity, pro-
cess of learning, Church Reform.

Słowa kluczowe: Kościół, sekularyzacja, ewangelizacja, autonomia, 
nowożytność, proces uczenia się, reforma Kościoła.
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CZY KOŚCIÓŁ MA RECEPTĘ NA SEKULARYZM? 
RELIGIA JAKO CZYNNIK SPRAWCZY W POLITYCE 

W KONTEKŚCIE ZMIERZCHU CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY

W większości krajów europejskich mamy od jakiegoś czasu do czynienia 
z wyraźną asymetrią w podejściu do publiczno-prawnej ochrony chrześcijań-
stwa, jego symboli i przedstawicieli. Bezkarnie uchodzą najbardziej barbarzyń-
skie ataki, bluźnierstwa oraz akty profanacji i wandalizmu skierowane przeciw 
krzyżowi, liturgii katolickiej, świątyniom i reprezentantom Kościoła, z drugiej 
zaś strony alergicznie zwalcza się i wyśmiewa (eliminując z dyskursu publiczne-
go) osoby i środowiska, które chrześcijaństwa i praw wierzących usiłują bronić1 .

Nie jest to bynajmniej przejściowa moda, ani następstwo gorszących, skwa-
pliwie nagłaśnianych przez media występków niektórych duchownych. Przeciw-
nie, źródłem silnie utrwalonego (na Zachodzie i w tzw. elitach opiniotwórczych 
w Polsce) społecznie stereotypu jest przekonanie, że każda religia, a w stopniu 
najwyższym katolicyzm, jest wrogiem wolności i przyczyną zniewolenia oraz 
wszelakiej dyskryminacji. Dlatego ten, kto walczy z chrześcijaństwem, auto-
matycznie staje po stronie wolności, równości, praw człowieka. Nowoczesny 
Europejczyk jest przekonany, że rzeczywisty rozwój i postęp dokonywał się 
tylko wtedy, gdy jego koryfeusze sprzeciwiali się Kościołowi. Odnosi się wra-
żenie, że dla wielu walka z religią staje się niemal conditio sine qua non roz-
woju społecznego i prawdziwego dobra ludzkości. O ile jednak dawniej sta-
rano się (przynajmniej w środowiskach intelektualnych, naukowych) o opartą 
na argumentach polemikę z religią, o tyle współcześnie – zapewne ze względu 
na dość powszechną niechęć do poważnego, krytycznego namysłu – krytycy 
religii (chrześcijaństwa) posługują się dość prostackimi schematami2 . Domi-

1 Barbarzyńskie ataki na chrześcijańskie świętości nie wywołują praktycznie żadnej adekwatnej 
reakcji stróżów prawa i opinii publicznej. Prof. Ryszard Legutko przytacza m.in. fakt, że w Europie 
nie ma miesiąca, w którym nie profanowano by kościołów. Nie potępiono też ataku aktywistek 
feministycznych na arcybiskupa Brukseli, a spalenie krzyża przez Nergala polski sąd uznał za 
formę artystycznej ekspresji. Zob. Genderyzm jak łysenkizm . Z prof . Ryszardem Legutką, filozofem, 
eurodeputowanym PIS rozmawia Tomasz P . Terlikowski, „Do Rzeczy” 6/054 3-9 lutego 2014,  
s . 55-56 .

2 Zob . Genderyzm jak łysenkizm…, s . 55 .
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nującej w centrach kulturowych (uniwersytety, media, środowiska polityczne) 
chrystofobii towarzyszy „zwijanie się” Kościoła (w wymiarze wpływu na życie 
publiczne) i słabnięcie życia religijnego wspólnot kościelnych3 . Ewidentne od-
chodzenie od Kościoła i jakichkolwiek praktyk religijnych przybrało w Europie 
niespotykane wcześniej rozmiary, zaś społeczeństwa kontynentu można (z kil-
koma wyjątkami) bez obawy określić jako post-chrześcijańskie4 . Tendencjom 
tym towarzyszy postępująca atrofia społecznego znaczenia Kościoła, którego 
głosu prawie już nie słychać. Wspólnoty kościelne coraz wyraźniej egzystują 
jako diaspora w zlaicyzowanym i niechętnym chrześcijaństwu społeczeństwie. 
Co więcej, w wielu krajach sami katolicy wydają się być duchowo „rozbrojeni”, 
pozbawieni determinacji, niezdolni do odważnego i relewantnego odzyskania 
terenu w przestrzeni publicznej. Nie widać realnej perspektywy odwrócenia – 
przez wielu uznawanych za niemal dogmat – mechanizmów sekularyzacyjnych .

W tym świetle postawione w tytule pytanie mogłoby sugerować odpowiedź 
negatywną. Tymczasem od kilkudziesięciu lat w obszarze religii obserwuje się 
na świecie nowe zjawiska, które tezie o nieuchronności słabnięcia religii prze-
czą. Dlatego rzeczą zasadną jest nie tylko ich dostrzeganie, ale także poczynie-
nie analogii do kulturo i cywilizacyjno-twórczej roli, jaką może odegrać w przy-
szłości chrześcijaństwo.

W niniejszym studium nie przeprowadza się analizy procesów sekularyza-
cyjnych (i tzw. teologii sekularyzacji), ani wiwisekcji wszystkich przejawów 
ideologii sekularyzmu5. Uwaga zostanie raczej skierowana na bezpośrednią – 
jak się wydaje – i dynamiczną, nieustannie ewoluującą, zależność między ukła-
dem sił polityczno-społecznych a religią. Dokona się najpierw (w perspektywie 
historycznej) próby ukazania źródeł „wygaszania” społecznej i publicznej funk-
cji chrześcijaństwa, co oznaczać też będzie analizę genezy jego wewnętrznego 
kryzysu w Europie. Następnie – na tle światowych trendów zachodzących na 
linii religia-państwo (władza polityczna) zostanie – zaprezentowane status quo 
chrześcijaństwa oraz tkwiące w nim możliwości. Autor nie podejmuje się jednak 
– ze względu na bardzo ograniczony zakres poczynionych analiz – próby sfor-
mułowania prognozy, która stanowiłaby adekwatną odpowiedź na zasadniczą 
kwestię niniejszego przedłożenia. 

3 Pojęcia tego – zasadnie – użył (praktykujący Żyd i rabin) wybitny specjalista prawa 
międzynarodowego Joseph H. H. Weiler w kontekście dyskusji nad tekstem tzw. Konstytucji 
Unii Europejskiej. Zob. J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa . Konstytucyjny imperializm czy 
wielokulturowość?, tłum. W. Michera, Poznań 2003. Autor uważa, że w procesie „pisania” tego 
dokumentu przeważyła ideologia laicyzmu, niejako z założenia eliminująca wszelkie odniesienia do 
chrześcijańskich źródeł naszego kontynentu. Zabieg ten Weiler ocenia bardzo krytycznie.

4 O perspektywach zaniku sacrum w nowoczesnych społeczeństwach oraz o relacji między 
nowoczesnością a religijnością pisze W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 2000, s . 181 n .

5 O tych kwestiach reprezentatywnie traktuje A . Napiórkowski, Współczesny sekularyzm 
a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary, „Teologia Praktyczna” 14(2013), s. 17-39.
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1.ROZPAD EUROPEJSKIEJ CHRISTIANITAS

Jeśli jest prawdą, że właśnie chrześcijaństwo wprowadziło jasne dystynkcje 
w relacje władza doczesna – religia, to jednak jest także faktem, że z biegiem dzie-
jów w znacznym stopniu upodobniło się do innych kręgów kulturowych6. Całko-
wite zespolenie królestwa (władzy politycznej) z religią występowało w klasycz-
nym buddyzmie i hinduizmie, podobnie było przez wieki w judaizmie. Mahomet 
był dla założonej przez siebie wspólnoty prorokiem, królem i kapłanem, zaś póź-
niej funkcję taką pełnił – aż do podboju Bagdadu przez Mongołów (1258 r.) kalif7 . 
W epoce pokonstantyńskiej rozróżniano imperium et sacerdotium, ale w prakty-
ce zarówno ludzie Kościoła (duchowni) jak i przedstawiciele władzy świeckiej 
wspólnie czuli się odpowiedzialni za jedność christianitas i ład społeczny8 . Ozna-
czało to, podobnie jak w buddyzmie czy islamie, wzajemną zależność obydwu 
przenikających się sfer władzy (religijnej i doczesnej), co w niektórych okresach 
prowadziło do ostrych konfliktów o zakres kompetencji (np. reforma gregoriańska 
i spór o inwestyturę na łacińskim Zachodzie)9. Obydwa podmioty (społeczności) 
pozostawały jednak w dwojaki sposób odrębne: angażowały inne grupy ludzi, 
a „ludzie religii” i władzy zwykle nie mogli przejmować funkcji „drugiej” strony. 
Po wtóre podejmowali odmienne zadania; tylko wyjątkowo (w V wieku) perso-
nel Kościoła podjął zadania administracyjne i sądowe10. Ze zmiennym szczęściem 

6 Zob. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium społecznej nauki Kościoła, Kielce 2005, 
nr 379 . J . Krukowski (Kościół i państwo . Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 13 n.) mówi 
wręcz o rewolucyjnym wkładzie chrześcijaństwa w dzieje relacji państwo – religia. W miejsce 
monizmu państwowo-religijnego, jaki znał dotychczasowy świat, chrześcijanie wprowadzili 
klarowny podział na sferę religijną i doczesną, sprawy cezara i sprawy Boga. Analizy historyczne 
dowodzą jednak, że wielkie religie pozachrześcijańskie (buddyzm, hinduizm) znały i praktykowały 
takie rozróżnienie wcześniej. Zob . S . N . Eisenstadt, Religious Organizations and Political Process 
in Centralized Empires, „Journal of Asian Studies” 21(1962), nr 3, s. 272; D.E. Smith, Religion and 
Political Development, an Analytic Study, Boston 1970, s . 70 n .

7 Zob . D . E . Smith, Religion and Politics in Burma, New Jersey 1965, s. 22; D. E. Smith, South 
Asian Politics and Religion, New Jersey 1966, s. 14 n.; I.M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 
Cambridge 1988, s. 183 n.

8 Zob . R . MacMullen, Voting About God in Early Church Councils, New Haven 2006, s. 19 n.
9 Kościół i jego instytucje cieszyły się opieką władców; cesarze zwoływali sobory i egzekwowali 

ich kanony, uczestniczyli w życiu Kościoła, tworzyli biskupstwa i klasztory, zapewniali materialne 
utrzymanie instytucji eklezjalnych. Niemal we wszystkich przednowoczesnych społeczeństwach 
(także pozaeuropejskich) liderzy religijni wspierali władzę, stanowili grono doradców i urzędników, 
na płaszczyźnie religijnej ją legitymizowali. Zob . S . N . Eisenstadt, Religious Organizations and 
Political Process in Centralized Empires, „The Journal of Asian Studies” 21(1962), s. 272 n.; 
M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century . Resurgent Religion and Global Politics, New 
York 2011, s. 52 n.

10 Zob . J .R . Strayer, The State and Religion . An Explanatory Comparison in Different Cultures: 
Greece and Rome, The West, Islam, „Comparative Studies in Society and History” 1(1958) s. 38 n.
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przez kilkanaście stuleci funkcjonował model „przyjaznej symbiozy” chrześcijań-
stwa z władzą świecką, choć nie była to symbioza pozbawiona konfliktów i spo-
rów o dominację. Szczęśliwie cywilizacja łacińska nigdy nie stała się ani rządzoną 
przez duchowieństwo teokracją, ani – znanym z Bizancjum – cezaropapizmem11 . 
Z biegiem czasu wypracowano doktrynę o rozgraniczeniu dwóch władz: ducho-
wej i doczesnej12. Obydwa elementy systemu, czyli państwo i Kościół, potrze-
bowały się wzajemnie, a „niezdrowa” czyli nadmierna dominacja jednego z nich 
prędzej czy później rodziła dynamizmy przywracające równowagę13 .

Stopniowo jednak, bo już w XV wieku, pojawiają się tendencje do coraz wy-
raźniejszej „przewagi” władzy doczesnej. Okres ten rozciąga się aż po połowę 
XX wieku. W Europie powstają silne, scentralizowane państwa, zdolne do sku-
tecznych akcji militarnych, „zazdrosne” o pełną władzę jurysdykcyjną na swoim 
terytorium. Rozwinięto doktrynę głoszącą, że – by obywatelom zapewnić pokój, 
porządek i bezpieczeństwo – na konkretnym terenie konieczna jest tylko jedna 
suwerenna siła polityczna. Władza świecka, koegzystując z władzą religijną, sy-
stematycznie ograniczała jej uprawnienia. Choć ciągle uznawano teorię „dwóch 
mieczy” – władzy duchownej i świeckiej, de facto coraz więcej władzy „biorą” 
królowie14. Cezurą radykalnie zmieniającą układ sił była reformacja. Pojawia się 
silny impuls zwierzchności państwa nad Kościołem w postaci tzw. jurysdykcjo-
nizmu protestanckiego i katolickiego. Powstały państwa wyznaniowe i Kościo-
ły państwowe. Zasada cuius regio eius religio odmawiała poddanym wolności 
religijnej, a władza państwowa rościła sobie pretensje do decydowania o życiu 
religijnym obywateli. Jest to więc faktyczny powrót cezaropapizmu. Podporząd-
kowanie religii władcom usankcjonował Pokój Augsburski (1555 r.) i Westfalski 
(1648), który kończył krwawą trzydziestoletnią wojnę religijną15 . Katolicyzm 

11 Już Konstantyn Wielki lubił nazywać siebie episcopus ad extra, sprawując faktyczną władzę 
nad zewnętrznym wymiarem życia Kościoła. Jego następcy (m.in. Teodozjusz Wielki) używają 
tytułu princeps christanissimus, ingerując w życie liturgiczne, kwestie dogmatyczne, obsadzanie 
stanowisk kościelnych. W skrajnej postaci zwierzchność cesarstwa nad Kościołem występowała 
(choć nie zawsze w tej samej formie) w Bizancjum. Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s . 18 n .

12 Dokonało się to w V wieku; mówił o tym papież Leon Wielki, koncepcję zaś dopracowano za 
Gelazego I (492-496). Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s . 24 n . 

13 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 55 n .
14 Procesom umacniania władzy politycznej (Hiszpania, Anglia, Szwecja, Francja) towarzyszył 

wzrost świadomości narodowej mieszkańców. We Francji przejawem dominacji króla nad Kościołem 
były ustawy gallikańskie (Karol VII 1438 r.). Później konkordat w Bolonii (zawarty w 1516 r. między 
królem Franciszkiem I a papieżem Leonem X) uznawał prawo władcy do obsadzania wyższych 
stanowisk kościelnych. Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 60 .

15 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s. 63 n. Podobne podporządkowanie 
religii (buddyzmu) interesom państwa dokonało się w czasie rządów Tokugawa w Japonii w latach 
1603-1868 i w krajach islamskich w czasie imperium ottomańskiego.
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zareagował; w oparciu o doktrynę dualistyczną wypracowano teorię „pośredniej 
władzy Kościoła w porządku doczesnym”16 .

O ile jednak aż do końca XVIII w. w Europie i terytoriach kolonializowa-
nych można mówić o „przyjaznym” czy „życzliwym” zwierzchnictwie państwa 
nad religią (władcy z różnym skutkiem używali swej władzy dla „dobra religii”, 
a przez to dla pomyślności społeczeństwa), to wraz z rewolucją francuską rzecz 
zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Od tego momentu państwo (zrazu Francja, 
potem inne kraje), odwołując się do „woli ludu” czyli ideałów rewolucyjnych (li-
berté, egalité, fraternité) zaczęło traktować religię (chrześcijaństwo) jako wroga 
wolności i demokracji17. Oznaczało to, że polityka separacji państwa i Kościoła 
jest niewystarczająca. Republikańskie państwo chce Kościół radykalnie sobie 
podporządkować i – jeśli nie zniszczyć ‒ to gruntownie „zmienić”18. Choć w sa-
mej Francji w 1814 r. nastąpiła restauracja monarchii i odrodzenie Kościoła, 
zmiany, dokonane przez Rewolucję w polityce zachodniej (i środowiskach eli-
ty intelektualnej) okazały się trwałe. System „separacji wrogiej”, czyli prawne 
podporządkowanie Kościoła państwu i jego pełna kontrola nad religią, stał się 
modelem obowiązującym19. Kościół trwale został uznany za „wroga nr 1” po-
stępu, nowoczesności i demokracji, zaś w Europie i obu Amerykach uaktywniły 
się antyklerykalne ruchy i partie polityczne. W II połowie XIX w. właśnie one 
nadawały ton modom politycznym na całym Zachodzie.

Katalizatorem walki z katolicyzmem stała się, ogłoszona w 1864 r. przez 
Piusa IX, encyklika Quanta cura (O błędach modernizmu) oraz Syllabus erro-

16 Jej twórcami byli Tomasz de Vio, Franciszek de Vitoria, Robert Bellarmin, Franciszek Suarez. 
Teoria ta podkreślała równość władzy kościelnej i doczesnej oraz ich niezależność i autonomię, 
a także konieczność współdziałania dla wspólnego dobra. Władza świecka powinna przyjąć 
rozstrzygnięcia kościelne w sferze religijnej i moralnej. Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo…, 
s . 35 n .

17 Zrazu myśliciele Oświecenia (Hugo Grotius, Jean Bodin, Tomasz Hobbes, John 
Locke) postulowali tylko odsunięcie Kościoła od polityki. Przełomu dokonało pisarstwo Jana 
Jakuba Rousseau (Umowa społeczna 1762) i wybuch Rewolucji (1789), która uznała Kościół 
i chrześcijaństwo za siły wrogie republice i jej ideałom. Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, 
God’s Century…, s . 65 n .

18 Elementem tej strategii była planowa „dechrystianizacja” całości życia publicznego: 
kalendarz, nowe świeckie rytuały i święta, przejęcie szkolnictwa, sekularyzacja małżeństwa, 
przejęcie całego majątku Kościoła. Wszelki opór krwawo tłumiono; katolickie powstanie w Wandei 
(1793-1796) zdławiono zabijając setki tysięcy wieśniaków i niszcząc gospodarkę prowincji. Zob . 
M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 66 .

19 Takie rozwiązania przyjęło prawodawstwo Francji, potem Belgii, Niemiec, Włoch, pod 
koniec XIX wieku także Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Brazylii. Do wzorów „separacji wrogiej” 
nawiązał potem totalitaryzm komunistyczny. Zob. J. Krukowski, Kościół i Państwo…, s. 43 n. Co 
ciekawe, wypracowana we Francji w II poł. XIX wieku doktryna „sekularyzacyjna” pod nazwą 
„Kościół” rozumiała jego „funkcjonariuszy”, a pod pojęciem „państwo” rządzących, parlament, 
sąd najwyższy i myślicieli politycznych. Zob. C.T. McIntire, The Shift from Church and State to 
Religion as Public Life in Modern Europe, „Church History” 71(2002), s. 152 n.
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rum20. W tym samym roku odbył się też pierwszy międzynarodowy zjazd komu-
nistów, którzy wnet rozpoczęli ekspansję na europejskie salony. W II połowie 
XIX wieku konglomerat wyznawców pozytywizmu, racjonalizmu, liberalizmu 
i progresywizmu sformułował ideologię – program politycznego sekularyzmu: 
nadchodzi nowa, szczęśliwa, wielka epoka rozumu, wolności i postępu, jakiej 
ludzkość jeszcze nie znała21. Narzędziem do jej urzeczywistnienia jest pań-
stwo; świeckie państwo (nawet wtedy, gdy powoływano się jeszcze na „Boga”, 
„Opatrzność”, „Historię”), które – posiadając metafizyczną, quasi „teologiczną” 
ideologię, jest „ponad” każdą instytucją religijną. Ideologia ta przybierała nieraz 
ton mesjanistyczny; aby wprowadzić „nową ludzkość” w epokę szczęśliwości, 
trzeba wpierw zdetronizować „starego Boga”22 .

Kolejną odsłoną tego procesu (czy lepiej: dramatu) była rewolucja bolszewi-
cka (1917 r.) w Rosji i jej następstwa. W kontekście ideologii sekularnej trzeba 
też postrzegać laicki przewrót Mustafy Kemala (Attatürka) w Turcji i antych-
rześcijański program hitlerowskich Niemiec. W latach 1917-1967 niemal poło-
wa ludzkości żyła w systemach (państwach) prześladujących religię23 . Mecha-
nizm ten powielano w państwach, które w latach 50. XX wieku powstawały na 
gruzach imperiów kolonialnych. Politolodzy uważali, że marginalizacja religii 
(wspólnot, doktryn, idei) jest wymogiem nowoczesnych rozwiązań politycz-
nych24. Pochód sekularyzmu przez świat i jego ostateczny tryumf wydawał się 
przesądzony.

20 Papież potępił liberalizm, ideę demokracji, zasadę suwerenności ludu, koncepcję rozdzielenia 
Kościoła od państwa, wolność słowa, tolerancję religijną. Liberalne środowiska szydziły 
z papieża i Kościoła, uzasadniając swe antykościelne decyzje (m.in. ustawodawstwo) katolickim 
„wstecznictwem” i wrogością wobec wszelkiego postępu i wolnej myśli. W Niemczech dokonywał 
tego kanclerz Otto Bismarck (Kulturkampf), w USA zaproponowano tzw. Blaine Amendments (zakaz 
dofinansowania ‘obcych’ czyli katolickich szkół), w Belgii wprowadzono restrykcje na katolickie 
szkolnictwo, w Ameryce Łacińskiej (Kolumbia, Gwatemala, Salwador, Nikaragua, Boliwia, Chile, 
Ekwador, Meksyk, Peru, Wenezuela) dokonano radykalnego ograniczenia praw katolików. Zob . 
O. Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century . The Gifford 
Lectures in the University of Edinburgh for 1973-4, Cambridge 1975, s. 111 n. 

21 Jednym ze źródeł tego koktajlu ideologicznego było odrzucenie pojęcia prawa naturalnego. 
Zob . R . De Mattei, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009, s . 27 n .

22 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 69 n .
23 Zob . M .S . Bates, Religious Liberty . An Inquiry, London 1945, s. 1; D.E. Smith, Religion and 

Political Development, an Analytic Study, Boston 1970 s . 122 n .
24 W latach 60. XX wieku tak Sekretariat Stanu USA oraz liderzy wielu państw III Świata, 

jak uczeni Harvarda i Międzynarodówka Komunistyczna zgodnie sądzili, że dane społeczeństwo 
może się rozwijać tylko wtedy, gdy zarówno jego rząd, jak społeczeństwo, będą „trzymać z daleka” 
jakikolwiek istotny wpływ religii na kwestie polityczne. Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, 
God’s Century…, s. 73-74. Por. też S.P. Huntington, Political Order in Changing Societes, New 
Haven and London 1968; D. Lerner, The Passing of Traditional Society . Modernizing the Middle 
East, Glenoce IL 1958; G.A. Almond, S. Verba, The Civic Culture . Political Attitudes and Democracy 
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2. EKSPANSJA I KLĘSKA TEZY SEKULARYSTYCZNEJ

Gdy w 1968 r. Peter Berger autorytatywnie ogłosił, że w XXI wieku na świe-
cie ludzie religijni będą stanowić jedynie małe wyspy zanurzone w morzu kul-
tury świeckiej, wyraził w tym stwierdzeniu powszechne przekonanie ówczesnej 
elity intelektualistów25. Trendy globalne, zachodzące na wszystkich kontynen-
tach, zdawały się to świeckie proroctwo potwierdzać. Niemal wszędzie religia 
gwałtownie traciła grunt pod nogami; jej wpływy słabły zarówno w polityce, 
ekonomii, jak i w kulturze. Powszechnie wierzono, że jest ona skazana na bez-
powrotny zanik. W jej miejscu pojawiały się jak grzyby po deszczu ideologie 
i doktryny, które aspirowały do nowoczesnych form afiliacji społecznej, kon-
kurencyjnych wobec religii. Za „ludzi przyszłości” powszechnie uznawano po-
lityków, którzy tworzyli systemy państwowe oparte na nacjonalizmie, socjali-
zmie i modernizacji26 . Teza sekularyzacyjna, czyli twierdzenie o nieuchronnym 
zmierzchu religii i jej znaczenia społecznego, wydawała się tryumfować. Postęp 
nauki miał ostatecznie zdyskwalifikować tzw. nadprzyrodzoność, ukazać ją jako 
mistyfikację i przesąd (superstitio), objawiając jednocześnie prawdę o genezie 
rodzaju ludzkiego i gwarantując mu doczesne szczęście. Wierzono, że demo-
kracja, wolność myśli i swoboda wypowiedzi pozwolą zwykłym obywatelom 
zdezawuować mity i dogmaty, dzięki którym Kościół przez wieku utrzymywał 
ludzi w poddaństwie i legitymizował władzę arystokratyczną. Postęp technolo-
giczny i uprzemysłowienie raz na zawsze wyeliminują ubóstwo, głód i choroby, 
wyzwalając ludzkość od powodów, dla których szukała ratunku w religiach. Za-
nik religii uznawano niemal automatycznie za symptom postępu ludzkości; im 
mniej religii w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, tym więcej 
prawdziwego rozwoju, nowoczesności i „postępu”27 . Jest to ewidentna konty-
nuacja tradycji oświeceniowej, która w latach 50. i 60. XX wieku zdominowała 
środowiska uniwersyteckie i opiniotwórcze w Europie i USA, a także – dzię-
ki elitom kształconym na Zachodzie – wiele krajów Azji, Afryki i Bliskiego 
Wschodu28 .

Ku zaskoczeniu adwokatów sekularyzmu i ekspertów, w II połowie XX wie-
ku sytuacja społecznej walentności religii w skali globalnej zaczęła się gwał-
townie zmieniać. Wbrew prognozom w okresie między 1900 a 2000 populacja 

in Five Nations, New Jersey 1963. O antyreligijnym nastawieniu „założyciela” Indii Nehru pisze 
S . Tharoor, Nehru: The Invention of India, New York 2003.

25 Zob . A Bleak Outlook Is Seen for Religion, „New York Times”, 25 February 1968, s. 3.
26 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 1 n .
27 Zob. tamże, s. 2.
28 Zob . D . Hollinger, Science, Jews, and Secular Culture: Studies in Mid-Twentieth Century 

American Intellectual History, New Jersey 1996, s. 35 n.; D. Hollinger, The „Secularization” 
Question and the United States in the Twentieth Century, „Church History” 70(2001), s. 132 n.
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identyfikująca się z katolicyzmem, chrześcijaństwem protestanckim, islamem 
i hinduizmem wzrosła z 50% do 64%, niemal 80% rodziny ludzkiej deklaru-
je wiarę w Boga. Choć w większości krajów o ustroju demokratycznym nadal 
uznaje się zasadę separacji (w różnych jej odmianach) religii od państwa, licz-
ba zwolenników takiego oddzielenia szybko maleje29. Bardzo wyraźnie widać 
odwrócenie trendu we wpływie religii na życie polityczne. Wcześniej bowiem, 
zgodnie zresztą z paradygmatem oświeceniowym, religia miała swoją „niszę” 
w domu, rodzinie, wspólnocie wiejskiej, świątyni (budowli sakralnej, domu 
modlitwy), a więc w tym, co określano „sferą prywatną”. Teraz zaczęła coraz 
odważniej pojawiać się w debatach parlamentarnych, kampaniach wyborczych, 
ośrodkach szkolenia bojowników, masowych manifestacjach obywatelskich, 
dyskusjach geopolitycznych. Nie tylko na Zachodzie w zakładach pracy poja-
wiły się „miejsca na modlitwę/medytację”, a na zawodach sportowych drużyny 
często wspólnie się modlą. Religia ze sfery prywatnej wyszła w publiczną, z po-
stawy pasywnej przeszła do aktywnej, z tego, co lokalne, do wymiaru global-
nego .

Przykładów takiego rozwoju spraw jest aż nadto. Z perspektywy amerykań-
skiej symbolicznym przełomem była tzw. rewolucja irańska z 1979 r., której 
bodajże decydującym faktorem było „przebudzenie” muzułmańskie i pragnie-
nie włączenia islamu (wcześniej przez szacha Rezę Pahlawiego marginalizo-
wanego) w życie wspólnoty państwowej30. W wyniku „rewolucji islamskiej” 
i powrotu religii na scenę publiczną wszystkie (rywalizujące w systemie de-
mokratycznym) siły polityczne w Iranie odwołują się do islamu. Stanowi on 
kamień węgielny legitymizacji władzy w tym kraju. W samych USA pod koniec 
lat 70. znaczną siłą polityczną, z niezwykłą energią angażującą energię społecz-
ną i podnoszącą kwestie religijno-moralne stały się organizacje Moral Majority 
i Christian Coalition31. Radykalne zmiany w relacji religii do państwa zaszły 
w Indiach. Oparta na hinduizmie i podkreślająca swój nacjonalizm partia Bha-
ratiya Janata Party w latach 90. XX wieku zdobyła władzę, przekreślając tym 
samym zasady przyjęte w 1947 r. (gdy Indie uzyskały niepodległość) przez Neh-
ru i jego Partię Kongresu32. Podobne tendencje zachodzą w wielu innych krajach 

29 W Indiach liczba zwolenników rozdziału religii od państwa w ciągu 5 lat (2002-2007) zmalała 
z 78% do 50%. Zob. B.J. Grim, R. Finke, The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and 
Conflict in the 21st Century, Cambridge 2010.

30 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 11 n .
31 Zob. tamże, s. 6.
32 Rządząca przez pół wieku Indiami partia przyjęła rozwiązanie europejskie, czyli zachodni 

model demokracji i ekonomii, oddzielający religie od państwa. Rosnące wpływy fanatycznych 
hinduistów-nacjonalistów (którzy zasady separacji religie-państwo nie znieśli) spowodowały 
wprowadzenie ustawodawstwa dyskryminującego chrześcijan i muzułmanów, wywołały też falę 
okrutnych pogromów w stanach Gujarat i Orissa . W Bangalore, centrum technologicznym kraju, 
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Azji i Afryki, zwłaszcza w kręgu kultury islamskiej33. Wzrost wpływu religii 
na życie polityczne dostrzega się jednak także we współczesnym Izraelu, Sri 
Lance, a nawet w zdominowanej przez laicyzm Europie34. Wśród następstw tego 
procesu trzeba dostrzec, motywowaną religijnie, nienawiść do chrześcijaństwa 
i krwawe jego prześladowanie35 .

Społeczno-polityczne znaczenie religii w wymiarze globalnym rośnie prze-
de wszystkim dzięki narzędziom, które teoretycy laicyzmu uważali za skuteczny 
środek antyreligijny. Teraz demokracja, otwarta debata, błyskawiczny rozwój 
komunikacji i technologii, handel międzynarodowy, bezprecedensowa migracja 
ludzi i idei stały się nośnikami treści religijnych. Właśnie demokracja dostar-
czyła otwartego forum hinduistycznym nacjonalistom, radykalnym muzułma-
nom i aktywistom fundamentalistycznego nurtu „ewangelicznego” chrześcijań-
stwa. Dzięki elektronicznym mediom i wolności słowa „ludzie religii” mogą 
rozpowszechniać swe poglądy i rywalizować o polityczne wpływy czyli władzę. 
Co więcej, nowoczesne technologie przesyłania informacji i transport lotniczy 
uczyniły ze wspólnot religijnych „graczy” polityki międzynarodowej. Jako przy-
kład służyć mogą organizacje hinduistyczne czy islamskie, które dzięki technice 
mają zasięg globalny36. Religie (ich liderzy) angażują się w „urządzanie” świata 
przede wszystkim dlatego, że ich wspólnoty uznały, iż europejski model separa-
cji nie pozwala im urzeczywistniać własnych ideałów, czyli teologii politycznej. 
Konieczna jest więc ofensywa, aplikująca religię do życia publiczno-polityczne-

w 2010 r. przeforsowano całkowity zakaz uboju bydła. Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, 
God’s Century…, s . 4 . 

33 Pokomunistyczna re-islamizacja miała miejsce m.in. w Azerbejdżanie, Kirgistanie, 
Turkmenistanie, Tadżykistanie i Kazachstanie. Zob. R. de Mattei, Turcja w Europie . Dobrodziejstwo 
czy katastrofa?, tłum. K. Piekarz, Kraków 2009, s. 90. Religijne przebudzenie świata islamu 
i geopolityczne tego skutki dla całej społeczności międzynarodowej analizuje G. Weigel w książce: 
Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem . Wezwanie do działania, tłum. K. Jasiński, Warszawa 2009.

34 W Izraelu, założonym przez Ben-Guriona i Goldę Meir na wzorcach laickich (świecki 
nacjonalizm), rośnie znaczenie ortodoksyjnych Żydów, dla których racją stanu jest judaizm i jego 
wymagania. Europa – w znacznej mierze dzięki przywództwu papieża Jana Pawła II – na początku 
lat 90. doświadczyła „pokojowej rewolucji” i rozpadu bloku komunistycznego. Sri Lanka, zrywając 
z modelem „pokojowego” buddyzmu, stała się buddyjskim państwem wyznaniowym, krwawo 
zwalczając tamilską mniejszość. Zob. R. de Mattei, Turcja w Europie…, s . 4 n .

35 Zob . P . Marshall, L . Gilbert, N . Shea, Prześladowani . Przemoc wobec chrześcijan, tłum. 
R. Zajączkowski, Poznań 2014. Ta okazała monografia przedstawia ogrom prześladowań, represji 
i dyskryminacji, których przedmiotem są współcześni chrześcijanie. 

36 Nowoczesną techniką komunikacji posługują się bojownicy Al-Kaidy, świat islamski 
otrzymuje radykalną wizję swej wiary dzięki sieci telewizyjnej Al-Dżazira, papiestwo komunikuje 
się ze światem przez Internet. Najbardziej wpływowe grupy religijne mobilizują swych wyznawców 
(i pozyskują nowych) przez kombinację (syntezę) religijnej ortodoksji i nowoczesnych środków 
technicznych . Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 7 n . 
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go czyli całego ustroju państwa37. Genezy tego bezprecedensowego „przebudze-
nia” religii trzeba szukać w transformacji samej religii38. Polityczna aktywność 
wspólnot religijnych staje się możliwa w chwili, gdy przejdą one od strategii 
wpływania tylko na kulturę (rodzina, kult religijny, własne szkolnictwo) do ta-
kiego zaangażowania w życie publiczne, które zdolne jest zmienić prawo, zwy-
czaje publiczne i układ władzy39. „Religijny przypływ” był możliwy także dzięki 
kryzysowi, jaki dotknął sekularystyczne ideologie. W wielu krajach arabskiej 
Afryki, wyzwolonych w latach 50. i 60. XX wieku, władzę przejęli dyktato-
rzy (np. w Tunezji, Algierii, Egipcie), hołdujący socjalistycznemu i świeckiemu 
modelowi państwa. Ich częstokroć skorumpowane rządy wywołały islamską 
reakcję, która stopniowo przybierała charakter zorganizowany40 . Podobne pro-
cesy zachodziły w innych częściach świata, gdzie wspólnoty religijne dążąc do 
uwolnienia od ucisku i kontroli państwa stopniowo się radykalizowały. Tę samą, 
nieraz drakońską, antyreligijną politykę prowadziły antykościelne reżimy w kra-
jach bloku komunistycznego i Meksyku, władze Birmy i Chin (Tybet) przeciw 
buddyzmowi, czy – wobec islamu – laicka republika Turcji, Indonezja i monar-
chowie krajów arabskich. Powodem tedy wkroczenia religii na scenę polityczną 

37 Zob. tamże, s. 9 n. Autorzy formułują dwie zasadnicze tezy: 1. Od prawie 50 lat notuje się 
na świecie dramatyczny wzrost politycznego znaczenia religii, które jest motywowane pragnieniem 
„wolności” czyli ekspresji nie „prywatnej” pobożności, ale idei religijnych w formie społecznej, 
publicznej i politycznej. 2. Ruchy te są przejawem przekonań, jakie wspólnota religijna podziela 
w kwestii władzy i systemu społecznego. Od tego najbardziej zależy ustrój państwa, zwłaszcza 
w sferze zależności/autonomii religia-państwo. G. Weigel (Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem 
s. 25 n.) stwierdza, że sposób, w jaki ludzie myślą o Bogu (teologia) lub o Nim nie myślą, ma 
przeogromny wpływ na ich wyobrażenie, jakie powinno być sprawiedliwe społeczeństwo. Dlatego 
ignorowanie przez wiele osób publicznych Zachodu „kwestii religijnej” jako czynnika sprawczego 
w szeroko pojętej polityce amerykański publicysta uważa za zaślepienie i krótkowzroczność.

38 Przykładem takiej ewolucji jest m.in. rewolucja islamska w Iranie. Poza niekwestionowanymi 
czynnikami ekonomiczno-społecznymi, istotną rolę w przekształceniu państwa w republikę islamską 
odegrała „rewolucja” teologiczna, czyli reinterpretacja islamu i postaci wnuka Mahometa, imama 
Husseina . Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 16 . 

39 Wymaga to uprzedniego założenia, że polityka nie jest “brudnym” zajęciem dla religijnych 
outsiderów czy pogan, ale stanowi ważną, integralną część “świętego powołania”. Zob. M. D. Toft, 
D . Philpott, T . S . Shah, God’s Century…, s. 13 n. Warto zauważyć, że takie pojęcie politycznego 
zaangażowania katolików jest zawarte (choć prawie nikt go nie podejmuje) w katolickiej nauce 
społecznej. Vaticanum II i kolejni papieże wręcz zobowiązują katolików świeckich do czynnego 
udziału w polityce. Zob. Jan Paweł II, Christifideles laici, Wrocław 1989, nr 42.

40 Można tu wskazać np. założone w Egipcie, ale mające charakter panarabski Bractwo 
Muzułmańskie czy algierski Islamski Front Ocalenia. Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, 
God’s Century…, s. 13 n. Warto dodać, że odrodzenie duchowe i polityczne islamu zaczęło się 
od intelektualistów. Począwszy od lat. 20. XX wieku Hassan al-Banna, Abul Ala Madaudi, 
Sayyid Qutb podjęli refleksję nad upadkiem świata islamskiego i „zaprojektowali” – w opozycji 
do dekadenckiego Zachodu – jego odrodzenie. Idee te podjął zwłaszcza masowy ruch Bractwa 
Muzułmańskiego (założonego w 1928 r.). Por. G. Weigel, Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem…, 
s . 54 n . 
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było dążenie do uwolnienia jej z „objęć” laickiego modelu państwa41 . Oczywi-
ście, zachodzi istotna różnica w sposobach, jakich dla osiągnięcia tego celu się 
używa; dlatego w jednych przypadkach religia sięgając po władzę dyskryminuje 
pozostałe (mniejszości), w innych staje się promotorem praw osoby i religijnej 
wolności. W świetle tych ustaleń trzeba stwierdzić, że mijają się z faktami ci, 
którzy usiłują „wyjaśniać” religijne idee i motywacje jako „produkt uboczny” 
mechanizmów społecznych, wykluczenia, ubóstwa, czy protestów przeciw glo-
balizacji42 .

Wejście religii (jak się wydaje, trwałe) po niemal trzech stuleciach jej mar-
ginalizacji na Zachodzie, na arenę międzynarodową, jest skutkiem konwergen-
cji kilku, wzajemnie wpływających na siebie, czynników. Pierwszym z nich są, 
oczywiście, same religie (organizacje religijne), zwłaszcza te, które tradycyjnie 
określa się „światowymi”: chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm i juda-
izm. Pamiętając o ich wielkim wewnętrznym zróżnicowaniu (odłamy, sekty, 
wspólnoty narodowe, obrządki) można jednak założyć, że „wyposażają” one 
swych wiernych w pewne idee dotyczące całej rzeczywistości, a więc także po-
lityki. Wyrazicielami tych idei są liderzy, duchowni, przywódcy, reprezentanci 
wspólnot religijnych i ich organizacje. Ich oddziaływanie jest częstokroć ponad-
narodowe43. Drugim elementem istotnie wpływającym na obecność/nieobecność 
i siłę wpływu religii na życie publiczne jest władza polityczna. Każda zmiana 
porządku politycznego generuje też transformację „polityki religii” czyli jej usy-
tuowania w kontekście mechanizmów władzy. Albowiem religijny „pogląd na 
świat” ewokuje nie tylko konkretną wizję „zbawienia”, ale także wyobrażenie 
porządku doczesnego, w którym żyją wierni. Dlatego m.in. w ramach cywili-
zacji chrześcijańskiej (do której należeli niemal wszyscy mieszkańcy Europy) 
przez wieki spierano się o prerogatywy imperium et sacerdotium, o odpowia-
dające zamysłowi Bożemu ułożenie relacji między władzą doczesną a religijną. 
Podobne spory mają miejsce w świecie islamu, hinduizmu i buddyzmu.

41 Zob . G . Weigel, Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem…, s . 14 n .
42 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 16 . G . Weigel (Wiara, rozum 

i wojna z dżihadyzmem…, s. 26) próby takich wyjaśnień uważa za samookłamywanie się Zachodu. 
Jego opinię potwierdza – motywowana Koranem – ekspansja radykalnego islamu w Iraku i Syrii, 
konsekwentnie zmierzającą do totalnej eksterminacji chrześcijan na tych terenach. Por. To 
prawdziwi męczennicy . O holocauście chrześcijan w Iraku z abp . Jeanem Benjaminem Leimanem 
OCD, łacińskim metropolitą Bagdadu rozmawia Weronika Pomierna, „Gość Niedzielny” nr 36, 07 
września 2014, s. 48-49. Charakterystyczna jest wypowiedź uchodźcy abp. Mosulu Emila Nony 
(Dżihadyści zabiorą się i za was, „Gość Niedzielny” nr 34, 24.08.2014 s. 6), który w wywiadzie 
dla „Avvenire” stwierdził, że dżihad jest oczywistą konsekwencją islamu, a nie jego nadużyciem. 

43 Najbardziej scentralizowaną religią jest, oczywiście, katolicyzm, z jego organizacją 
hierarchiczną. W Ameryce działa National Association of Evangelicals, skupiająca radykalnych 
chrześcijan-protestantów. W świecie muzułmańskim Bractwo Muzułmańskie, dla religii azjatyckich 
World Buddhist Sangha Council i Vishva Hindu Parishad (Światowa Rada Hinduizmu).
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Mechanizmów zanikania (słabnięcia) religii i jej wzrostu (rozwoju) oraz wa-
hań jej wpływu na całokształt życia społeczno-politycznego nie da się zrozumieć 
bez uwzględnienia faktora teologii politycznej. Każda bowiem religia, bezpośred-
nio lub pośrednio, kształtuje nie tylko sferę relacji z Bogiem (sferą nadprzyrodzo-
ną), ale najdosłowniej każdy wymiar egzystencji osobistej i społecznej. Polityczne 
(troska o dobro wspólne) zaangażowanie liderów danej religii jest „transmisją” 
wierzeń religijnych (teologii, antropologii, moralności) na forum publiczne i kon-
kretny kształt relacji społecznych (ustroju)44. Prosty podział na państwa wyznanio-
we (zdominowane przez jedną religię czy wyznanie) i demokracje, gwarantujące 
bezstronność państwa w zakresie wolności religijnej, w żaden sposób nie odpowia-
da rzeczywistości. Jak już wyżej sygnalizowano, od Edyktu Mediolańskiego (313 
r.) aż do epoki współczesnej (Soboru Watykańskiego II) doktryna Kościoła głosiła, 
że dla dobra wiary konieczna jest współpraca (opieka, patronat) władzy świeckiej 
czyli państwa. Biskupi na Vaticanum II zrezygnowali z tej zasady, nawiązując do 
wypracowanej wcześniej (przez Leona XIII) katolickiej nauki społecznej45 . Nie 
oznaczało to bynajmniej akceptacji oświeceniowej (separacja wroga) koncepcji 
separacji religij i państwa; zgadzając się na równouprawnienie Kościoła z innymi 
wspólnotami religijnymi Sobór uznaje autonomię sfery doczesnej: Jeżeli przez au-
tonomię rzeczy ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i same społeczeństwa 
cieszą się własnymi prawami i wartościami uznawanymi, stosowanymi i porząd-
kowanymi stopniowo przez człowieka, wówczas rzeczywiście godzi się jej doma-
gać; nie jest to tylko postulat naszej epoki, lecz jest to także zgodne z wolą Stwórcy . 
[…] . Jeżeli jednak przez słowa ‘autonomia rzeczy doczesnych’ rozumie się to, że 
rzeczy stworzone nie zależą od Boga i że człowiek może z nich korzystać bez od-
niesienia do Stwórcy, każdy, kto uznaje Boga, czuje, jak fałszywe są tego rodzaju 
stwierdzenia . Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie46. Kościół naucza, że ponie-
waż religia jest sprawą „całego człowieka” – wręcz „sposobem bycia”, a człowiek 
jest istotą społeczną, wspólnotowy (publiczny) wymiar religii jest czymś oczywi-

44 Autorzy God’s Century (s. 26 n.) pokazują, że u podstaw teologii politycznej leżą pewne idee. 
Dlatego np. w islamie równocześnie występują tendencje do literalnego stosowania prawa szariatu, 
a gdzie indziej próby inkorporowania w kulturę islamską „europejskiej” idei praw człowieka, 
procedur demokratycznych i równouprawnienia kobiet . W niektórych krajach w latach 70 . i 80 . 
XX wieku Kościoły katolickie (Polska, Brazylia, Filipiny) przeciwstawiły się reżimom w imię 
demokracji, praw człowieka i wolności religijnej; zaś w czasie powstawania Stanów Zjednoczonych 
niektórzy liderzy protestanckich ugrupowań religijnych właśnie z Ewangelii wywiedli prawną 
zasadę wolności religijnej. Por. J. Perszon, Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła 
w posoborowej eklezjologii amerykańskiej, Toruń 2009, s. 22 n.

45 Por . M . Strzelecki, Kościół katolicki wobec głównych wyzwań społeczno-politycznych 
pierwszej połowy XX wieku, w: Studia soborowe . Historia i nauczanie Vaticanum II, red . 
M. Białkowski, Toruń 2013 s. 33 n.

46 Zob . KDK 36 .
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stym i naturalnym47. Jest wielce prawdopodobne, że ojcowie Soboru sformułowa-
li „nową” doktrynę o wolności religijnej pod wpływem amerykańskiego jezuity 
Johna Murray’a. Teolog ten w latach 50. XX wieku w oparciu o konstytucjonalne 
rozwiązania w USA i myśl Leona XIII rozwinął doktrynę o wolności religijnej48 .

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae odwołuje się do argu-
mentacji nadprzyrodzonej i naturalnej, nauka Soboru powraca też do pradaw-
nej doktryny o autonomii Kościoła i wspólnoty politycznej. Kościół […] z racji 
swego zadania i kompetencji w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą 
polityczną ani nie wiąże się z żadnym systemem politycznym, jest zarazem zna-
kiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej . Wspólnota 
polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomicz-
ne49. W połowie XX wieku przekonanie, że dla pomyślności Kościoła nie są 
potrzebne przywileje ze strony państwa, podzielały też tzw. partie chadeckie. 
Jednak w świetle przemian, jakie w relacji religia – wspólnota polityczna ak-
tualnie zachodzą, rezygnacja z politycznego „umocowania” chrześcijaństwa 
(a w konsekwencji z dążenia do optimum, czyli państwa ‘katolickiego’) wydaje 
się co najmniej dyskusyjna. W każdym razie trudno dziś podtrzymywać tezę, 
że wykoncypowany – z ewidentnie wrogim wobec religii (chrześcijaństwa) na-
stawieniem – model separacji (w różnych jej wariantach) odpowiada oczekiwa-
niom samych wierzących, albo że jest on modelem jedynym czy idealnym.

Jedno wszakże nie ulega wątpliwości; sam Kościół ani zdecydowana więk-
szość związanych z nim intelektualistów nie pragnie powrotu do sojuszu ołtarza 
z tronem. Naucza jednak kilku – wymagających niemal idealnych warunków 
politycznych – zasad .

1. Uznaje, że prawdy i dobra nie można ludziom narzucać; Bóg bowiem 
uczynił człowieka wolnym;

2. Chrześcijaństwo jest promotorem naturalnych, niezbywalnych praw oso-
by w wymiarze wspólnotowym rodziny, narodu i innych wspólnot;

47 Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium…, nr 149. Jak podkreśla J. Krukowski 
(Kościół i państwo…, s. 65) Deklaracja o wolności religijnej (nr 6) nie rozstrzyga jednoznacznie 
kwestii, czy pożądane (możliwe) jest „państwo katolickie”. Tenor dokumentu koncentruje się na 
zagwarantowaniu autonomii i niezależności religii w relacji do państwa. Odrzucone zostało jednak 
charakterystyczne dla takich państw ścisłe powiązanie państwa i Kościoła, jak również uzależnienie 
Kościoła od państwa i dominacja jednego z tych podmiotów nad drugim. Sobór deklaruje więc 
rezygnację „władzy pośredniej” Kościoła w porządku doczesnym. Zob. też. W. Góralski, A. Pieńdyk, 
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 
2000, s . 18 .

48 Por. J.C. Murray, The Problem of State Religion, „Theological Studies” 12(1951), s. 155-178; 
J.C. Murray, The Church and Totalitarian Democracy, „Theological Studies” 13(1952), s. 525-563; 
J.C. Murray, Leo XIII . Two Concepts of Government, „Theological Studies” 14(1953), s. 551-567; 
J.C. Murray, We Hold These Truths: Catholic Reflections on the American Proposition, New York, 
Kansas City 1960.

49 Zob . KDK 76 .



116 KS . JAN PERSZON 

3. Chrześcijańska wizja państwa nie jest teokratyczna; nie jest nią też pań-
stwo wyznaniowe. Dlatego nie usiłuje ono ze swego prawa religijno-moralnego 
uczynić prawa państwowego. Domaga się jedynie, by prawo stanowione (cy-
wilne) gwarantowało naturalne (poznawalne niezależnie od objawienia) ludzkie 
uprawnienia;

4. Chrześcijaństwo głosi autonomię rzeczywistości doczesnej; gdy czło-
wiek religijny odnosi je do Boga, nie tracą one swej własnej natury;

5. Domaga się wolności religijnej dla siebie i innych (także ateistów czy 
agnostyków); winna być ona ograniczona jedynie w przypadku, gdy zagrożone 
byłyby naturalne uprawnienia osób, np. przez ofiary z ludzi;

6. Chrześcijanie chcą uczestniczyć w życiu społecznym, kształtując je – 
(minimum) w oparciu o afirmację porządku natury – oraz (maksimum) wedle 
własnej wiary50 .

Można więc postawić wniosek, że wywiedziona z Ewangelii zasada roz-
różnienia sfery religijnej i świeckiej logicznie prowadzi do rezygnacji Kościoła 
katolickiego (i chrześcijaństwa w ogóle) z – choćby teoretycznej – koncepcji 
„państwa katolickiego”. Koncepcji tej sprzeciwia się też konsekwentne opo-
wiadanie się Kościoła za wolnością religijną (miłość przed prawdą). Co więcej, 
wielowiekowe doświadczenie instrumentalizacji religii (chrześcijaństwa) przez 
władzę świecką nakazuje daleko idącą ostrożność w formułowaniu postulatu 
„chrystianizacji” polityki i życia publicznego51 .

W obliczu niespodzianego i bardzo dynamicznego „powrotu religii” na scenę 
światową nie dziwi, że w 1999 r. Peter Berger z pokorą odwołał swe przewidy-
wania sprzed 30. lat. Stwierdził, że założenie, iż żyjemy w świecie zsekularyzo-
wanym, jest fałszywe. Świat współczesny jest namiętnie religijny, i taki zawsze 
był, a cała, wyprodukowana przez historyków i socjologów literatura, znana jako 
„teoria sekularyzacji”, jest błędna52. Nie oznacza to wcale, że „przybór religijny” 
przebiega wszędzie tak samo. Europa, powoli ale systematycznie tracąc swe glo-
balne znaczenie, i odwracając się od swych korzeni, pozostaje areną zdominowa-
ną przez starą ideę laickości. Symptomem „wierności” dawnym schematom jest 

50 Zob. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium…, nr 421-423 . Por. też J. Ratzinger, Europa . 
Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005 s. 58 n.

51 Postacią reprezentatywną dla tzw. radykalnej ortodoksji, zmierzającej do unieważnienia 
skutków ideologii sekularystycznej jest przede wszystkim John Milbank . Zob . J . Milbank, Theology 
and Social Theory: Beyond Secular Reason, Malden 1990; J. Milbank, C. Pickstock, G. Ward 
(eds.), Radical Orthodoxy: A New Theology, New York 1999. Jak zauważa M. Doak (The Politics 
of Radical Orthodoxy: A Catholic Critique, „Theological Studies” 68(2007), s. 68 n.) niektóre idee 
J. Milbanka (m.in. odrzucenie autonomii rzeczywistości doczesnej z KDK 36) są nie do pogodzenia 
z nauką katolicką.

52 Zob . P .L . Berger, The Desecularization of the World . A Global Overview, w: The 
Desecularization of the World . Resurgent Religion and World Politics, ed . P .L . Berger, Grand Rapids 
1999, s . 2 .
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relatywna popularność tzw. nowego ateizmu, którego adherenci – zaalarmowani 
trwałością religii – krytykują ją jako bezwzględne zło53. Krytyka ta mija się jednak 
z faktami; w ostatnich dekadach religia rzeczywiście była źródłem represji, wojen 
domowych czy terroryzmu, ale jednocześnie sprawczynią obalenia dyktatur, ar-
chitektem demokracji, promotorem pojednania i pokoju54 .

Niemniej dynamizm, z jakim kwestie religii nabierają w świecie znacze-
nia, drogę, jaką wybrali Europejczycy, wyraźnie kwestionuje. Czynnik religijny 
w coraz większym stopniu kształtuje zasadnicze problemy naszej cywilizacji: od 
Filipin po Wenezuelę i kraje byłej Jugosławii, od Francji po Egipt czy Somalię 
właśnie religia decyduje o wojnie, pokoju, demokracji czy teokracji, migracji, 
tożsamości narodowej, rozwoju ekonomicznym, prawach osoby ludzkiej, zwy-
czajach i normach moralnych, koncepcji rodziny i małżeństwa, kształcie eduka-
cji55. Na tym tle brnąca w ślepą uliczkę sekularyzmu Europa jest wyjątkiem56 . 
Coraz mniej wskazuje na to, iżby zamieszkujące ją narody zdołały – w dającym 
się przewidzieć czasie – religijnie się odrodzić. Nie jest to jednak niemożliwe. 
Źródłem religijnego odrodzenia „byłych chrześcijan” mogą się stać np. mieszka-
jące w Europie radykalne grupy wyznawców islamu. Nie byłoby to jednak odro-
dzenie duchowe (przyjęcie Ewangelii i Chrystusa), ale konieczność polityczna, 
wybór dokonany „ze strachu”.

PODSUMOWANIE

W perspektywie europejskiej realnych szans na przezwyciężenie stereoty-
pu-modelu sekularyzmu nie widać. Funkcjonując od niemal 300 lat w kulturze 
politycznej, która - zdominowana przez awersję do chrześcijaństwa systema-

53 Większość promotorów nowego ateizmu (R. Dawkins, Ch. Hitchens, S. Harris, D. Dennett) 
używa argumentów ideologicznych, postrzegając religię (każdą) jako źródło wszelkich nieszczęść 
dla ludzkości. Zob. S. Zatwardnicki, Ateizm urojony . Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, 
Kraków 2013 . O dziwo Alain de Botton (Religion for Atheists . A non-believer’s Guide to the 
Uses of Religion, New York 2012) proponuje, by stworzyć analogiczny do religijnych – system 
rytuałów i wartości dla ateistów. Jeden z wybitnych teoretyków postmoderny, Jurgen Habermas, 
zauważa, że proces sekularyzacji przyniósł człowiekowi nie tylko dobrodziejstwa, ale także bolesną 
świadomość, że „czegoś mu brak”. Zob. B. Ferdek, Możliwość wiary dzisiaj, „Teologia Praktyczna” 
14(2013), s. 13 n. 

54 Autorzy monografii God’s Century (s. 8-9) twierdzą, że wszyscy już „wiedzą”, że religia 
(w globalnej polityce, handlu, dyplomacji, ekonomii, kulturze, kwestii praw człowieka, zdrowia) 
„się liczy”. Trzeba jednakże wiedzieć, dlaczego tak właśnie jest. 

55 Zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, God’s Century…, s . 6 n .
56 Tezę taką rozwija m.in. G. Weigel w książce: Katedra i sześcian . Europa, Stany Zjednoczone 

i polityka bez Boga, tłum. I. i P. Zarębscy, Warszawa 2005. 



118 KS . JAN PERSZON 

tycznie religię z przestrzeni publicznej eliminuje - Europejczycy przywykli do 
„prywatyzacji” swoich przekonań. Z czynnego „chrystianizowania” szeroko 
pojętej polityki i kultury (prawa, obyczajów społecznych, ekonomii, systemu 
wychowania, mediów) stopniowo zrezygnowały też partie chadeckie. Kościoły 
chrześcijańskie (także katolicki) „wycofały się” z politycznego zaangażowania, 
systematycznie ustępując pola środowiskom zlaicyzowanym. Ich wierni, któ-
rych „wierność” sprowadza się najczęściej do formalnej afiliacji kościelnej, bar-
dzo szybko „roztapiają się” w indyferentnej religijnie większości.

Warto zauważyć, że znacząca siła „polityczna” religii (islamu czy hindui-
zmu) w wielu krajach pozaeuropejskich zasadza się nie tyle na ascetyczno-du-
chowej gorliwości pojedynczych wiernych, ile na preferowaniu społecznych, 
wspólnotowych aspektów praktykowania wiary. Oddziaływanie „polityczne” 
i społeczne idei i wspólnot religijnych wiąże się nade wszystko z determina-
cją „ludzi religii” czyli ich liderów. Tymczasem chrześcijańscy Europejczycy, 
hołdując indywidualizmowi (co jeszcze bardziej widoczne jest w tradycji pro-
testanckiej) w sferze duchowej (rynek usług religijnych), z natury rzeczy nie 
są w stanie wykreować znaczącej społecznie siły. Wydaje się, że wręcz z takiej 
– przecież dla chrześcijaństwa istotnej, bo wypływającej z Ewangelii – misji 
świadomie zrezygnowali. Jest prawdopodobne, że ta publiczna/polityczna/cy-
wilizacyjna „impotencja” europejskiego modelu katolicyzmu (i chrześcijaństwa 
w ogóle) ma organiczny związek z publiczno-prawną zasadą separacji religii 
i państwa.

Między – we współczesnych demokracjach traktowaną niemal jak niewzru-
szony dogmat – zasadą separacji religii od państwa a „politycznym”, czyli ak-
tywnie kształtującym życie publiczne zaangażowaniem religii (jej liderów, przy-
wódców, przedstawicieli) zachodzi sprzężenie zwrotne. „Oddanie” przestrzeni 
publicznej apostołom wojującego laicyzmu/sekularyzmu zostało wręcz uznane 
(także, najczęściej implicite przez katolików) za wymóg „tolerancji” i aksjomat 
„prawdziwej demokracji”57. A to nieprawda! Naked public forum (jak mówił 
John Richard Neuhaus) jest ideałem sekularyzmu; idea ta nie jest jednak ani 
zgodna z zasadami katolickiej nauki społecznej, ani nie wynika z rozróżnienia 
religia/państwo czyli ich faktycznego oddzielenia/autonomii. Mechanizm „wy-
pychania” chrześcijaństwa ze sfery „rozumnej troski o dobro wspólne” i odrzu-

57 Kościół – przy zachowaniu pewnych warunków – wyraża się o ustroju demokratycznym 
z uznaniem. Papież stwierdza: Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział 
obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania 
własnych rządów […] . Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w Państwie prawnym 
i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej . Wymaga ona spełnienia koniecznych warunków, 
jakich wymaga promocja zarówno poszczególnych osób, przez wychowanie i formację w duchu 
prawdziwych ideałów, jak i ‘podmiotowości’ społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa 
oraz współodpowiedzialności. Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus nr 46, w: Encykliki 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s . 619-702 .
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cenie prawa naturalnego jest czystą formą przemocy, której Benedykt XVI (pod-
czas Mszy św. Pro eligendo Romano Pontifice) nie wahał się nazwać „dyktaturą 
relatywizmu”58. Siła tej dyktatury jest przytłaczająca, ponieważ obejmuje samo 
„centrum” życia społecznego: elity intelektualne, większość mediów (telewi-
zja, Internet, prasa, wydawnictwa, producenci filmowi), środowiska polityczne 
i opiniotwórcze, świat artystyczny i finansowy. Ma wymiar międzynarodowy. 
Tworzy swego rodzaju „układ zamknięty”, zdolny skutecznie zmarginalizować 
„niewygodne” osoby i środowiska59 .

Mechanizm sekularyzmu nie musi działać zawsze tak samo, czego dowodzi 
choćby realna siła amerykańskiej „radykalnej prawicy” Christian Right, zdolnej 
zmobilizować miliony chrześcijan w konkretnej kampanii. Na dodatek w kra-
jach wyznaniowo zróżnicowanych (np. Niemcy, USA, Francja) nie funkcjonuje 
już model katolickiego „świata” czy „getta” (własne szkolnictwo, prasa, formy 
rozrywki); subkultury, która jeszcze w połowie XX wieku zapewniała katolikom 
trwanie i rozwój. Erozja żywej wiary, kryzys modlitwy, praktyk religijnych, my-
ślenia w kategoriach wiary, faktyczna nieefektywność w przekazie wiary (czyli 
tradycji) młodemu pokoleniu są powodem troski pasterzy Kościoła. Przykładem 
poszukiwania lekarstwa na kryzys wiary jest choćby „nowa ewangelizacja”. To, 
co można nazwać ‘wewnętrznym kryzysem Kościoła’ może być „zatrzymane” 
tylko w ograniczonym zakresie. Może dlatego Benedykt XVI zapowiadał w Eu-
ropie zmierzch Kościołów narodowych, które zastąpi „Kościół diaspory”60 .

Rzeczywiste odwrócenie zwycięskiego pochodu „prawa sekularyzacji” 
i tryumfującej ideologii sekularnej w Europie może nastąpić wtedy, gdy „ludzie 
religii” będą na tyle silni i zdeterminowani, by skutecznie zaistnieć w polity-

58 Kardynał Joseph Ratzinger użył tego wyrażenia podczas homilii na początek konklawe,  
18 kwietnia 2005 r . Zob . Ojciec Święty Benedykt XVI . U progu pontyfikatu, oprac. E. Czyżowska, M 
Kraków 2005, s. 43. Państwo – nawet najbardziej religijnie zróżnicowane – jest wspólnotą etyczną, 
opartą na wartościach. Dlatego katolicka nauka społeczna za największe zagrożenie dla demokracji 
uważa etyczny relatywizm. Jan Paweł II pisze: Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i postawą 
odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci zaś, 
którzy żywią przekonanie, że znają prawdę i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycznego 
punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, 
czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej . […] w sytuacji, 
w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej 
i nadające jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie 
władza . Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm . Zob . Encyklika Centesimus annus nr 46 . 

59 Pisze o tym, obficie cytując dokumenty organizacji międzynarodowych (ONZ, Unia 
Europejska) Roberto de Mattei (Dyktatura relatywizmu), który przewiduje, że chrześcijaństwo 
w Europie czekają prześladowania. O mechanizmach zanikania cywilizacji europejskiej pisze też 
J . Ratzinger, Europa . Jej podwaliny dzisiaj i jutro…, s . 20 n . 

60 Zob . J . Ratzinger, Sól ziemi . Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci . 
Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 13 n.; i 191 n.
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ce. Dotychczasowe doświadczenia takiej transformacji nie zapowiadają. Moż-
na wręcz odnieść wrażenie, że cywilizacja Zachodu – pogrążona w obojętnym 
religijnie konsumizmie – dobrowolnie zmierza do samounicestwienia61 . Gdyby 
jednak wziąć pod uwagę trendy zachodzące w świecie pozaeuropejskim, spra-
wy mają się zgoła inaczej. Można więc, nawet w nieodległej przyszłości, mieć 
nadzieję na „powrót religii” w Europie. Jest to bodajże fundamentalny, pod-
stawowy warunek jej przetrwania jako cywilizacji; dodajmy – chrześcijańskiej 
cywilizacji .

Does the Church have a Solution for Secularism? 
Religion as a Causative Factor in Politics 

in the Context of the Twilight of Christian Europe 
 

Summary

For at least two centuries Europeans, in particular the political elites of Europe, 
have assumed that modernity and the rational character of the civilization require 
a marginalization of religion. A separation and juxtaposition of reason and faith, sci-
ence and religion or the state and the church are regarded as almost obvious. Gradual-
ly the legitimate principle of religious freedom has started to be understood as a pos-
tulate of “purification” of public life from any references to sacrum and religion itself 
as an area of irrational and random opinions has been located in the private sphere. 
This has led to the conviction that religion (Christianity) does not have or should not 
have any significance in social life, the public order, the legal system or the widely 
understood political sphere . The central issue of the paper, which is the possibility 
of reversing the direction taken by European civilization, is conditioned not only by 
making the secularist policy of the West more friendly towards Christian tradition (for 
instance by grounding it on natural law) but still more by the revitalization of religious 
life of the Churches and Christian communities.

Hat die Kirche ein Rezept gegen die Säkularisierung? 
Religion als ein Urheberfaktor in der Politik 

im Kontext der Abenddämmerung der christlichen Europas  
 

Zusammenfassung

Seit wenigstens zwei Jahrhunderten nehmen die Europäer, genauer ihre politi-
schen Eliten, an, dass die Modernität und der rationale Charakter der Zivilisation eine 
Marginalisierung der Religion erzwingen. Das Auseinanderdividieren und die Gegen-

61 Decyzja parlamentu Belgii o legalizacji eutanazji dzieci (13.02.2014) jest kolejnym, 
tragicznym symptomem „równi pochyłej”.
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überstellung von Vernunft und Glauben, Wissenschaft und Religion, Staat und Kirche 
wird für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Schrittweise jedoch wurde das richtige 
Prinzip der Religionsfreiheit als ein Postulat der „Bereinigung“ des öffentlichen Le-
bens von allen Verweisen zum Sacrum verstanden. Die Religion selbst, als eine Sphäre 
von irrationalen also beliebigen Behauptungen, wurde in die Privatsphäre verwiesen. 
Auf diesem Weg entstand die Überzeugung, dass Religion (Christentum) für gesell-
schaftliches Leben, staatliche Ordnung, Rechtssystem und breit verstandene Sphäre 
der Politik keine Bedeutung hat oder sogar haben darf. Die Antwort auf die im Artikel 
analysierte Frage nach der Möglichkeit der Umkehrung dieser Richtung, welche die 
europäische Zivilisation eingeschlagen hat, hängt nicht nur ab von einer Änderung 
der säkularistischen Politik des Westens in eine gegenüber der christlichen Tradi- 
tion mehr „freundliche“ (um nur auf ein mögliches Neubedenken des Naturrechtes zu 
verweisen), sondern ‒ vielleicht in noch größerem Maß ‒ von der Revitalisierung des 
religiösen Lebens der Kirchen und christlichen Gemeinschaften. 

Schlüsselworte: Europa, Christentum, Säkularisierung, Politik. 

Keywords: Europe, Christianity, secularization, politics

Słowa kluczowe: Europa, chrześcijaństwo, sekularyzacja, polityka.
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OD SEPARATYZMU DO PLURALIZMU.  
BIBLIJNE MODELE WIELOKULTUROWOŚCI  

I KIERUNKI INKULTURACJI

Wielokulturowość jest niewątpliwie pojęciem wieloznacznym, opisującym 
zjawiska o złożonej naturze. Jako kategoria badawcza pojawiło się stosunkowo 
niedawno i znalazło w kręgu zainteresowań socjologów, antropologów, etnolo-
gów, politologów, kulturoznawców itp. Oznacza to, że badania nad wielokul-
turowością mają charakter interdyscyplinarny. Dominantę za każdym razem 
stanowi perspektywa przyjęta przez badacza1 . Z bogactwa i dobrodziejstwa 
interdyscyplinarności korzysta też biblistyka. Nie należy więc dziwić się ani 
dyskredytować pewnego eklektyzmu, który charakteryzuje próby opisania wie-
lokulturowości z biblijnego i biblistycznego punktu widzenia (również w tym 
tekście), tym bardziej, że nie udało się dotąd wypracować jednolitych, uniwer-
salnych kryteriów pozwalających na ujęcie zjawiska wielokulturowości w spo-
sób całościowy2 .

Celem tego artykułu jest charakterystyka modeli wielokulturowości odnaj-
dywanych w Starym i Nowym Testamencie oraz ukazanie teologicznie i kultu-
rowo uwarunkowanych zmian w wartościowaniu tego zjawiska. Zmiana oceny 
i stosunku do wielokulturowości i pluralizmu skutkuje podejmowaniem działań 
inkulturacyjnych, dlatego niezbędnym uzupełnieniem prezentacji różnych wzor-
ców funkcjonowania i wzajemnych relacji pomiędzy biblijnymi społecznościa-
mi wydaje się wskazanie kierunków i tendencji inkulturacyjnych, które zaczęły 
się formować już w czasach starożytnych. Współcześnie są one również zauwa-
żalne, choć zmienił się zakres i charakter ich oddziaływania. Obok elementów 
inkulturacji musiały pojawić się też elementy interakcji międzykulturowych, po-
nieważ powiększył się dystans pomiędzy społecznością źródłową (pierwotnym 
Kościołem tworzonym przez wiernych pochodzenia żydowskiego i greckiego), 
która przekazuje swoje wartości, a społecznością docelową, która je przyjmuje, 
ale w odmiennych warunkach historycznych, społecznych, ekonomicznych, po-
litycznych i kulturowych .

1 Por. L. Gęsiak, Wielokulturowość . Rola religii w dynamice zjawiska, Kraków 2007, s . 228 .
2 Tamże, s. 229.
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Powstaje więc pytanie, czy przy tak odległych i różnych kontekstach hi-
storyczno-kulturowych możliwa jest transmisja kompletu wartości rdzennych 
w pierwotnej postaci? A jeśli nie, to czy można wskazać element (elementy), 
który musi pozostać niezmienny, aby sprzęgać tożsamość wspólnoty źródłowej 
i wspólnoty docelowej? Innymi słowy – co jest istotą chrześcijaństwa, przeka-
zywaną zawsze tak samo, niezależnie od czynników zewnętrznych, i przesądza-
jącą o chrześcijańskiej tożsamości?

1. KOŚCIÓŁ JAKO SPOŁECZNOŚĆ PLURALISTYCZNA  
I WIELOKULTUROWA

Do lat 90. XX w. w tradycyjnym ujęciu antropologii kultury wielość i od-
mienność kultur była oczywiście zauważana, ale zwykle postrzegana statycznie 
– jako pewien zamknięty zbiór konwencji, zachowań, obyczajów, samowystar-
czalny i nienaruszalny system wartości i wierzeń grup funkcjonujących obok 
siebie w społeczeństwie3. Klasyczna definicja wielokulturowości brzmiała na-
stępująco: współwystępowanie na tej samej przestrzeni […] dwóch lub więcej 
grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglą-
dzie zewnętrznym, języku, religii, układzie wartości, które przyczyniają się do 
różnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami4 . Dziś to ujęcie oce-
niane jest jako zbyt teoretyczne, nie uwzględnia bowiem nie tylko możliwości 
interakcji grup mniejszościowych i społeczeństwa większościowego, ale i dyna-
miki (ewolucji) wzajemnych relacji i oddziaływań. Takiego statycznego ujęcia 
nie należy jednak dewaluować. Ma ono rację bytu jako przedstawienie pewnej 
idei społeczności pluralistycznej/społeczeństwa pluralistycznego5, w którym 
różniące się od siebie grupy funkcjonują na tych samych prawach.

3 W . Burszta, Antropologia kultury . Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 149-150.
4 M . Golka, Oblicza wielokulturowości, w: U progu wielokulturowości, red. M. Kempny, 

K. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997, s . 54-55 .
5 Pluralizm również może być różnie rozumiany. Zazwyczaj jednak definiuje się go jako 

„wielość elementów składowych, jako ich różnorodność, jako struktura społeczna lub jej 
bardzo konkretny rodzaj […] Pluralizm stanowi więc pewien rodzaj uporządkowanej wielości 
i różnorodności jednostek, grup […] uczestniczących w jakimś systemie politycznym, kulturowym 
lub ekonomicznym […] Społeczeństwo pluralistyczne staje się wielokulturowym, gdy przy jego 
zróżnicowaniu etnicznym, kulturowym czy religijnym poszczególne grupy zachowują odrębność 
wyznawanych wartości i jest to wspierane obowiązującą […] doktryną […]. Bez takich opcji 
wielokulturowych społeczeństwo pluralistyczne zostaje poddane tendencjom uniformizacyjnym” . 
L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 26, 28 .
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Modelowym przykładem tak pojmowanej pluralistycznej wspólnoty jest 
Kościół opisany jako ciało składające się z wielu członków (por. 1 Kor 12,12-
14.27) lub jako wspólnota Ducha Świętego, w której członkowie dysponują 
różnymi charyzmatami, bez hierarchicznego ich wartościowania (por. 1 Kor 
12,4-11). Ten teoretycznie pojmowany pluralizm urzeczywistnia się w praktyce 
w sposób dynamiczny jako wielokulturowość. Oznacza to, że elementy składa-
jące się na całość oddziałują na siebie, co skutkuje nie tylko przekształcaniem 
się tych interaktywnych elementów, ale też wpływa na funkcjonowanie całości. 
I znów nowotestamentowe exempla: 1 Kor 12,15 – opisuje tendencje separaty-
styczne; 1 Kor 12,16 – tendencje separatystyczne wynikające z porównania się 
z innym elementem całości; 1 Kor 12,19 – piętnuje tendencje unifikacyjne, a 1 
Kor 12,21-25 z kolei sprzeciwia się próbom wykluczania i wskazuje najbardziej 
pożądany charakter wzajemnych relacji: troskę o element słabszy (np. grupę 
mniejszościową) i współdziałanie, by zapewnić dobre funkcjonowanie całości.

Pawłowy opis Kościoła prezentuje perspektywę zewnętrzną. Najistotniejsze 
jest tu ukazanie Kościoła jako złożonej z różnych elementów/członków całości. 
Tymczasem bezpośredni odbiorcy Pierwszego Listu do Koryntian przyjmują 
perspektywę wewnętrzną, partykularną. Ważniejsza jest dla nich identyfikacja 
z grupą mniejszościową niż z całym Kościołem – społecznością, w której grupa 
ta funkcjonuje. Towarzyszy temu przekonanie o wyższości własnej wspólnoty 
oraz niechęć i uprzedzenia w stosunku do innych. Stąd te separatystyczne oraz 
integrystyczne tendencje w korynckim zborze: ja jestem Pawłowy, ja Apollo-
sowy, ja Kefasowy, ja Chrystusowy (por. 1 Kor 1,12). Spotyka się to ze zdecy-
dowaną krytyką apostoła, ponieważ separatyzm i nadmierne akcentowanie ele-
mentów dyferencyjnych może skutkować uznaniem tych elementów za wartości 
nadrzędne, zwłaszcza gdy z pola widzenia znika idea „pluralistycznego” Koś-
cioła, społeczności, którą łączy zbawcze dzieło i osoba Jezusa Chrystusa. Dla 
Pawła oznacza to regres; drogę do tego, by Żydzi/judeochrześcijanie ponownie 
uznali krzyż za zgorszenie, a etnochrześcijanie za głupstwo. Wzajemna niechęć 
i rywalizacja o dominującą pozycję w Kościele to w istocie najlepszy sposób, 
by dewaluować moc krzyża (1 Kor 1,17). Jeśli rzeczywiście chrześcijanie po-
chodzenia żydowskiego chcieliby nadmiernie akcentować swoją odrębność et-
niczną, pielęgnując przy tym poczucie wyższości, jeśli kultywowaliby dawne 
zwyczaje i tradycje religijne i w ramach umacniania tożsamości wracali do pier-
wotnego ich rozumienia, a chrześcijańska reinterpretacja – jako wtórna – zosta-
łaby zdyskredytowana, to z czasem te elementy dyferencyjne zaczęłyby domi-
nować i przesłaniać Ewangelię. Podobnie etnochrześcijanie, którzy manifestując 
swoją odrębność kulturową, gloryfikowaliby filozofię i próbowali nadmiernie 
racjonalizować zbawcze dzieło Chrystusa, z czasem doszliby do wniosku, że 
nie da się pogodzić umiłowania mądrości z niewytłumaczalnym logicznie i ma-
tematycznie dziełem odkupienia. Zakorzeniona w judaizmie Ewangelia – jako 
obca kulturowo – zostałaby odrzucona.
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Powyższy przykład doskonale wpisuje się w lubiany przez Pawła dychoto-
miczny schemat. Wspólnota A – judeochrześcijańska, i wspólnota B – etnochrześ-
cijańska, są tu przedstawione jako równe wobec siebie; żadna z nich nie jest fa-
woryzowana. Odpowiada to eklezjologicznej koncepcji apostoła: Kościół jest 
wspólnotą egalitarną (pluralistyczną), nową jakością czerpiącą zarówno z tradycji 
żydowskiej, jak i hellenistycznej i jednoczącą tych, dla których identyfikacja z jed-
ną lub drugą tradycją jest ważna. Kategorią nadrzędną nie jest już jednak tradycja 
źródłowa. Teraz jest nią nowa, zintegrowana, choć wewnętrznie zróżnicowana, 
społeczność i to przynależność do niej determinuje tożsamość chrześcijańską.

Koncepcję Pawłową dobrze reprezentuje oraz interpretuje współczesna so-
cjologiczno-antropologiczna perspektywa społeczności wielokulturowej (opisaną 
m.in. przez Jerzego Smolicza), która zakłada, że elementem spajającym taką spo-
łeczność jest zaaprobowany przez wszystkich zbiór wartości. Musi być on na tyle 
plastyczny/elastyczny i uwzględniający różnorodność kultur składających się na 
to społeczeństwo, aby każda z grup mogła się z nim identyfikować6. Trudność po-
lega na tym, jak wygenerować ów aprobowany przez wszystkich zbiór wartości? 
W jaki sposób dokonywać limitacji elementów tego zbioru lub w jaki sposób go 
poszerzać? Gdzie postawić granice? Przenosząc ten problem na grunt Pawłowej 
eklezjologii, można zapytać, co w tej koncepcji Kościoła stanowi wartość podsta-
wową? A w szerszej perspektywie – co jest istotą orędzia chrześcijańskiego?

Już na wstępie trzeba podkreślić, że heterogeniczność i współistnienie 
w Kościele różniących się od siebie wspólnot są przez Pawła wartościowane 
pozytywnie. Krytyka dotyczy dążenia do supremacji. Paweł docenia rolę trady-
cji źródłowych, ale nie wymaga, aby wszystkie wartości pielęgnowane w trady-
cjach źródłowych narzucać całemu Kościołowi. Nie jest to łatwe do przyjęcia, 
zwłaszcza przez chrześcijan wywodzących się z Żydów. Przez wieki bowiem 
obowiązywał odmienny model funkcjonowania narodu wybranego wśród in-
nych społeczności, nawet w środowiskach wielokulturowych. Model ten ulegał 
oczywiście pewnym zmianom w zależności od sytuacji politycznej czy ekono-
micznej, nigdy jednak ani pluralizm, ani wielokulturowość nie stanowiły warto-
ści pozytywnych. Przeciwnie, próby wchodzenia w relacje z innymi kulturami, 
a zwłaszcza religiami, spotykały się z dezaprobatą.

2. SEPARATYZM JAKO GWARANCJA ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI

W jaki sposób funkcjonował naród wybrany, później Izrael wśród innych 
społeczności, najlepiej opisać, odwołując się do wspomnianej już perspektywy 

6 tamże, s. 51.
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socjologiczno-antropologicznej. Wyróżnia się w niej dwa podstawowe modele 
współistnienia kultur: separatyzm kulturowy oraz pluralizm kulturowy.

Separatyzm oznacza, że pomiędzy wspólnotami i kulturami nie dochodzi do 
żadnych interakcji. Każda grupa żyje według własnych wartości; społeczności 
dystansują się od siebie tak mocno, jak to tylko możliwe7 . Tylko wtedy, gdy wy-
magają tego jakieś wyższe względy – np. ekonomiczne, obronne – dochodzi do 
jakichkolwiek interakcji8. Ten model reprezentują nomadyczne i półnomadycz-
ne wspólnoty z czasów patriarchów. Mają one charakter homogeniczny (przy 
strukturze rodowej to naturalne), pielęgnują swoje wierzenia, tradycje, systemy 
wartości i nie szukają kontaktu z innymi wspólnotami. Dobrą ilustracją takie-
go postępowania jest cykl narracji dotyczących powołania, wędrówki i głód – 
a więc ów czynnik wyższy, ekonomiczny – skłania Abrama do bezpośredniego 
kontaktu z Egiptem. Wspólnota, dotychczas autonomiczna, zmuszona jest wejść 
w struktury egipskiego społeczeństwa większościowego jako grupa mniejszoś-
ciowa (Rdz 12,10). Wobec większości wspólnota ta zachowuje nieufność i dy-
stans, nie przyjmuje systemu wartości społeczności dominującej, nie ma też 
woli zintegrowania się z Egipcjanami, choć dość dobrze poznaje ich zwyczaje, 
a nawet doświadcza pewnego uprzywilejowania (por. Rdz 12,14-16). A zatem 
mimo zmiany sytuacji (konieczność kontaktu z inną społecznością) jako model 
współistnienia wciąż dominuje separatyzm, okupiony nawet gotowością odda-
nia faraonowi Saraj. Separatyzm ten częściowo na pewno wynika z deklaracji, 
że pobyt w Egipcie jest tylko czasowy (por. Rdz 12,10), zasadniczo zaś z poczu-
cia odrębności kulturowej, a zwłaszcza religijnej.

Czynnikiem, który doprowadził do powstania wspólnoty Abrama, a następ-
nie stał się głównym wyznacznikiem jej tożsamości, czyli jedną z tzw. wartości 
rdzennych9, była pozytywna odpowiedź na wezwanie Boga i ufność w wypeł-
nienie obietnicy: Wyjdź z ziemi swojej i od swojej rodziny, i z domu swego ojca 
do ziemi, którą ci wskażę . Uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił . 
Uczynię sławnym twoje imię, tak że staniesz się błogosławieństwem (Rdz 12,1-2). 
Obietnica dotyczyła zarówno Abrama, jak i Saraj. Abram jednak interpretował ją 
fałszywie i odnosił wyłącznie do siebie. Tymczasem oddanie Saraj faraonowi za 
żonę spowodowałoby utratę, a przynajmniej znaczące osłabienie wiodącej warto-

7 Tamże.
8 Tamże, s. 52.
9 Określenie J. Smolicza, który twierdzi, że pewne aspekty kultury bardziej niż inne 

przyczyniają się do wzbudzenia i umocnienia poczucia przynależności do grupy. Więcej nawet, 
w skrajnych przypadkach decydują one o przetrwaniu wspólnoty. Utrata tych wartości przez 
jednostkę powoduje, że z czasem jednostka przestaje odczuwać przynależność do grupy, a grupa 
z kolei poddaje w wątpliwość przynależność do niej danej jednostki; wartości rdzenne mogą być 
rożne dla różnych grup, zazwyczaj jednak należą do nich przynależność rasowa/etniczna, język 
i religia; J. Smolicz, Multiculturialism and Core Values in Australia, w: KVB Backgrounders nr 20, 
s. 1-4; por. L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 40 .
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ści rdzennej, a to zapewne pociągałoby za sobą rozpad wspólnoty albo jej coraz 
silniejszą integrację ze społeczeństwem większościowym – czy to z Egipcjanami, 
czy z Kanaanitami – a wreszcie może całkowitą asymilację. Dlatego drugą, de-
cydującą w istocie o tożsamości grupy wartością, stało się przekonanie, że to nie 
ludzkie postępowanie prowadzi do wypełnienia obietnicy, lecz jest ono wynikiem 
wierności i działania Boga (por. interwencja Boga wobec Saraj w Rdz 12,17-20).

O tym, że czynnik religijny – jako wartość rdzenna – bardzo mocno wpły-
wa na poczucie przynależności do grupy w społeczności wielokulturowej, czyli 
walencyjność10 – świadczy np. historia Rut. Kobieta, wywodząca się ze społecz-
ności większościowej – Moabitów, poprzez małżeństwo weszła do „separaty-
stycznej” wspólnoty imigrantów z Betlejem, podtrzymującej swoją tożsamość 
poprzez pielęgnację wartości rdzennych (religijnych). Wchodząc do rodziny 
męża, Rut przyjęła te wartości, co wiązało się z odrzuceniem wartości społecz-
ności dominującej. Nie można bowiem – jak twierdzi J. Smolicz – być człowie-
kiem dwureligijnym (trudno być nawet dwuwyznaniowym w obrębie tej samej 
religii). O całkowitej asymilacji i identyfikacji z nową wspólnotą świadczy de-
klaracja, którą po śmierci męża Rut złożyła swojej teściowej: Nie nalegaj, abym 
cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz, pójdę i ja, gdzie 
ty zamieszkasz, i ja zamieszkam, twój lud jest moim ludem, a twój Bóg – moim 
Bogiem (Rt 1,16). 

Historia Rut reprezentuje modelową uniwalencję11 – przynależność (czy to 
z urodzenia, czy z wyboru) i poczucie tożsamości z jedną tylko kulturą, izo-
lację od wpływów innych kultur i zazwyczaj świadome odrzucanie możliwo-
ści wchodzenia z nimi w interakcje. Do czasów niewoli babilońskiej ten model 
dominuje wśród Izraelitów na poziomie jednostkowym (np. zakaz małżeństw 
mieszanych, udziału w obcych kultach), na poziomie wspólnotowym łączy się 
to z separatyzmem. Nie brak oczywiście przykładów biwalencji. Do negatyw-
nych należy np. postępowanie królów izraelskich i judzkich, którzy żenili się 
z cudzoziemkami i przejmowali – przynajmniej częściowo – wartości rdzenne, 
przede wszystkim religijne, krajów ościennych (swoim cudzoziemskim żonom 
uległ nawet Salomon). Są też przykłady pozytywne zakorzenienia w dwóch 
kulturach – np. Józef, syn Jakuba, Estera i jej krewny Mordechaj. Biwalencja 
umożliwia czynne uczestnictwo w kulturze grupy mniejszościowej, np. w jej 
praktykach religijnych, bez separowania się od społeczeństwa większościowe-
go, a nawet mając udział we władzach lub należąc do elit tego społeczeństwa 
(jak Józef i Estera). W skrajnych przypadkach właśnie dzięki wysokiej pozycji 
w społeczeństwie dominującym można w różny sposób promować swoją grupę 

10 Walencja – uznanie jakiejś kultury za własną, bliską; często wiąże się to ze wzmożeniem 
poczucia własnej wartości i godności oraz przynależności do grupy żyjącej według tej kultury: za: 
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s . 112, 128, 162-163 .

11 Wymownym przykładem jest też Mojżesz, który wychowany na dworze faraona porzuca 
kulturę i religię egipską i opowiada się za Bogiem przemawiającym do niego na pustyni.
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mniejszościową lub skutecznie bronić jej tożsamości12. Identyfikacja z obiema 
grupami wcale nie musi być tak samo silna, tym bardziej że zazwyczaj opie-
ra się na różnych wartościach rdzennych, tworzących subiektywne hierarchie 
(np. prymat przyznaje się wartościom religijnym przed narodowościowymi albo 
intelektualnymi). Przed problemem ustalenia takiej hierarchii wartości stanęli 
właśnie judeo- i etnochrześcijanie w I w.

3. BIBLIJNE PRZYKŁADY INKULTURACJI I MIĘDZYKULTUROWOŚCI 

Zakorzenienie i funkcjonowanie w dwóch na ogół kulturach rodzi pytanie 
o możliwości, sposoby i granice przenoszenia wartości rdzennych z jednej kul-
tury (źródłowej) na inną (docelową). Zwykle chodzi o transmisję w wymiarze 
horyzontalnym – czyli proces „zwykłej” inkulturacji13, w której czynnik czasowy 
nie odgrywa znaczącej roli. Natomiast transmisję wartości rdzennych pomiędzy 
kulturami, które dzieli dystans czasowy, nazywa się często międzykulturowoś-
cią14. Istotą tej atemporalnej inkulturacji są przemiany kulturowe zainicjowane 
przez połączenie dwóch lub więcej autonomicznych systemów kulturowych15, 
a więc stworzenie nowej jakości – podobnie jak to było już zaprezentowane 
przy opisie Pawłowej koncepcji Kościoła. Ale przypadek Kościoła jest szczegól-
ny, ponieważ ta nowa jakość obejmuje kształtowanie nowych treści religijnych, 
nieobecnych albo inaczej rozumianych w tradycjach źródłowych.

Przykłady inkulturacji obecne np. w Starym Testamencie pokazują, że (przy-
najmniej na poziomie tekstowym) przeniesienie wartości rdzennych i takiego 
ich przekształcenia, żeby tworzyły nową jakość, dotyczy właściwie wszystkich 
obszarów kultury oprócz treści religijnych. Religia jest bowiem tym czynni-

12 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 44 .
13 Relacje pomiędzy akulturacją oraz inkulturacją wyjaśnia J. Różański, powołując się na 

definicję R. Redfielda: „akulturacja oznacza zjawisko będące wynikiem bezpośredniego kontaktu 
dwóch grup społecznych o różnych kulturach, w następstwie czego ulegają zmianom wzory 
kulturowe jednej lub obydwu grup społecznych. […] Począwszy od roku 1978 określenie akulturacja 
zostało […] wyparte z teologii […] na korzyść inkulturacji”, J. Różański, Wokół koncepcji 
inkulturacji, Warszawa 2008, s. 29. Można zaobserwować również różnice pomiędzy inkulturacją 
a kontekstualizacją . Kontekstualizacja wydaje się terminem bardziej neutralnym, a jednocześnie 
bardziej uniwersalnym. Używana jest częściej przez środowiska protestanckie; zwykle rozumie 
się ją jako przeniesienie znaczeń/treści biblijnych do współczesnego kontekstu kulturowego; zob. 
The Premise of Univerality, w: A Universal Faith? Peoples, Cultures, Religions and Christ, eds . 
C. Cornille, V. Neckebrouck, Peeters Press Louvain 1992, s. 3.

14 C.H. Cosgrove, H. Weiss, K.K. Yeo, Cross-cultural Paul . Journeys to Others . Journeys to 
Ourselves, Grand Rapids 2005, s . 4 .

15 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 32 .
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kiem, który determinuje tożsamość wspólnotową biblijnych bohaterów zmuszo-
nych funkcjonować w obcym kulturowo środowisku. Z jednej strony pełni ona 
funkcje dyferencyjne, odróżnia wyznawców Boga Izraela od wszystkich innych, 
z drugiej – wzmacnia ekskluzywizm wspólnoty mniejszościowej, zwłaszcza 
wtedy, gdy generuje zachowania sprzeczne z normami i zasadami przyjętymi 
w społeczności większościowej (np. Mordechaj odmawiający oddawania czci 
Hamanowi w Księdze Estery). Jako punkt odniesienia dla tożsamości i łącznik 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, element religijny powinien pozostać 
stały. Stąd taka promocja separatyzmu, który stanowi ochronę przed obcymi 
wpływami i gwarantuje czystość treści religijnych. Nieprzypadkowo Biblia 
wielokrotnie mówi o Bogu wiernym i niezmiennym, dotrzymującym obietnic 
i przyrównuje Go do opoki czy skały. Nie oznacza to jednak, że na poziomie 
metatekstowym do procesów inkulturacyjnych na gruncie religijnym nie docho-
dzi. Polegają one na mniej lub bardziej uświadomionej, jawnej lub ukrywanej 
adaptacji wierzeń kultury dominującej, będącej kulturą źródłową, do systemu 
i potrzeb wierzeń wspólnoty mniejszościowej, docelowej16 .

Powiedziano już, że integrację religijną oraz asymilację wartościuje się 
w Starym Testamencie negatywnie, ale trzeba dodać, że dotyczy to sytuacji, 
gdy Izrael poddaje się presji asymilacyjnej kultur ościennych. Unifikacja re-
ligijna jest oceniana pozytywnie, jeśli przebiega w odwrotnym kierunku. Np. 
uniwersalizm zbawczy, obecny m.in. u Deutero-Izajasza, zakłada nawrócenie 
czyli porzucenie innych religii i zwrócenie się wyłącznie ku jedynemu prawdzi-
wemu Bogu Izraela (Iz 45,21-22). Nawrócenie jest więc tutaj rozumiane jako 
uniwalencja. Wyklucza się możliwość przeniesienia i adaptacji jakichkolwiek 
elementów obcych wierzeń. W tym przypadku społecznością dominującą jest 
Izrael, który – w przeciwieństwie do państw ościennych – nie wywiera jednak 
na czcicieli innych bóstw zauważalnej presji unifikacyjnej.

W okresie międzytestamentowym integracja z kulturą hellenistyczną po-
strzegana jest negatywnie przede wszystkim w Palestynie, w środowiskach 
zelotów, faryzeuszy czy esseńczyków wykazujących tendencje fundamentali-
styczne. Ale już wśród indyferentnych religijnie saduceuszy nie budzą one ta-
kich emocji, przeciwnie – hellenizację powszechnie się aprobuje. Jeszcze ina-
czej kwestie te wyglądają w diasporze – gdzie dochodzi do celowej inkulturacji 
i procesów związanych z międzykulturowością. Jednym z najbardziej wymier-
nych i udanych efektów takich działań w diasporze aleksandryjskiej jest LXX 
czyli przekład religijnych treści obecnych w Biblii hebrajskiej (tu: jako terminus 
technicus) i w judaizmie III-II w. przed Chrystusem na język i sposób myślenia 
większościowej społeczności greckiej. Podobne cechy nosi działalność i twór-

16 Por. np. stosunkowo młodą demonologię i angelologię biblijną i międzytestamentową 
czerpiącą z wzorców perskich i irańskich, czy pokrewieństwo generyczne i treściowe fragmentów 
biblijnych i literatury mezopotamskiej czy egipskiej .
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czość Arystobula z Paneas i Filona z Aleksandrii. Taka inkulturacja służy więc 
propagowaniu tożsamości i wartości rdzennych wspólnoty mniejszościowej. 
Przeprowadzona w sposób zrozumiały dla społeczeństwa większościowego pro-
mocja okazała się skuteczna, skoro pojawiła się grupa tzw. „bojących się Boga”. 
Sytuacja w diasporze przyczyniła się do afirmacji biwalencji, która pozwala 
identyfikować się z dwiema wspólnotami i ich wartościami rdzennymi. Są więc 
Żydzi, którzy bez szkody dla swojej religijnej tożsamości korzystają z kulturo-
wych osiągnięć Greków, oraz Grecy, którzy nawracając się do Boga Izraela, nie 
muszą rezygnować ze swojego kulturowego dziedzictwa.

Stopniowa zmiana oceny procesów inkulturacji w okresie międzytestamen-
towym i późniejszym niesie za sobą pewne problemy. Separatyzm kulturowy 
nie wymagał wyboru strategii przekładu międzykulturowego, a dominacja uni-
walecji sprawiała, że treści religijne kultury i wspólnoty źródłowej w całości 
przyjmowane były przez kulturę i wspólnotę (lub jednostkę) docelową, bez hie-
rarchizacji czy gradacji znaczenia tych treści. Często wiązało się to z wyraźną 
dominacją wspólnoty i kultury źródłowej albo z ostrożnością, nieufnością wo-
bec miejscowych kultur i wartości17 .

4. GŁÓWNE NURTY I KIERUNKI INKULTURACJI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Afirmacja inkulturacji zmusza jednak do uwzględnienia wartości rdzennych 
zarówno wspólnoty źródłowej, jak i wspólnoty docelowej. Dzieje Apostolskie 
i listy Pawłowe świadczą, że podstawowym nurtem apostolskiej inkulturacji 
był tzw. kierunek adaptacyjny. Zakłada on, że natura ludzka jest jednorodna, 
a różnice rasowe, kulturowe, geograficzne nie mają wpływu na możliwość zrozu-
mienia przekładanych treści18. Grecy (wspólnota docelowa) są w stanie przyjąć 
wartości rdzenne czyli treści religii źródłowej, judaizmu, ale muszą one zostać 
wyselekcjonowane tak, żeby wraz z ich przyjęciem przedstawiciele świata helle-
nistycznego nie musieli przyjmować żydowskiej tożsamości. Natomiast w spo-
sobie podania tych treści muszą zostać uwzględnione wartości rdzenne Greków, 
przede wszystkim – filozofia19 .

17 J. Różański, Wokół…, s . 31 .
18 H. Grzymała-Moszczyńska, Inculturation: What happens when a  religion comes face to face 

with another culutre? (maszynopis) 2004, s. 2-3, za: L. Gęsik, Wielokulturowość…, s . 133 .
19 Warunki te spełnia np. znalezienie ekwiwalencji dla elementów dotychczasowego systemu 

filozoficznego i/lub religijnego. Dobrze ilustruje to mowa Pawła na Areopagu (Dz 17,18-33): grecki 
Bóg nieznany to Bóg Izraela, o którym można mówić używając pojęć i obrazowania zaczerpniętego 
z greckiej filozofii .
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Przytoczony na początku przykład z Pierwszego Listu do Koryntian pokazu-
je, że współcześni Pawłowi korynccy chrześcijanie mieli problem z wyborem ta-
kich wartości. Dotyczy to zwłaszcza religii źródłowej. Z tym samym problemem 
spotykają się dzisiejsi bibliści. Trudno im rozróżniać elementy normatywne – 
wyselekcjonowane z przekazu biblijnego i konstytutywne dla chrześcijaństwa 
w ogóle (lub dla konkretnej konfesji), oraz elementy, które można uznać za kul-
turowe, historyczne, umacniające wyłącznie tożsamość wspólnoty źródłowej. 
Trudność tę pogłębia jeszcze dystans czasowy. A więc obok inkulturacji hory-
zontalnej trzeba uwzględniać też wertykalny przekład międzykulturowy: pomię-
dzy kulturą I w. a kulturą XXI w. Problemem jest również zdefiniowanie samego 
pojęcia kultura20. Jeśli jednak wziąć pod uwagę bardzo szeroką i ogólną defini-
cję kultury jako całokształtu przejawów życia danego ludu czy społeczności21 
albo w nieco węższym filozoficznym ujęciu jako całokształt wytworów ducha 
ludzkiego, wytworów jego doświadczenia22, lub też w ujęciu antropologicznym 
jako totalną sumę tego, co jednostka dostaje od społeczności: przekonania, oby-
czaje, formy artystyczne, nawyki żywienia, rzemiosła, które przyswaja sobie nie 
przez działalność twórczą, lecz przez dziedziczenie przeszłości, przekazywane 
drogą formalnej czy nieformalnej edukacji23, to nie sposób nie zauważyć, że 
i przejawy życia danej społeczności, i wytwory ludzkiego doświadczenia w I w . 
są diametralnie inne niż te w wieku XXI. Jak słusznie zauważa L. J. Luzbetak, 
kulturę trzeba też widzieć jako plan, projekt działania, przetrwania i osiągania 
sukcesu, społeczne wzorce i standardy zachowania się i postępowania24 . Z tej 
ostatniej definicji wynika jasno, że człowiek XXI w. nie może identyfikować się 
z wzorcami postępowania i przynależeć do wspólnoty I w. Oznacza to, że nie 
musi (nie może?) przyjmować wszystkich elementów kulturowych i religijnych 
wspólnoty źródłowej. Musi te elementy albo odpowiednio przekształcać, albo 
selekcjonować.

Jednym z przykładów takiego przekształcania jest tzw. translacyjny mo-
del inkulturacji25, który zmierza do tego, „aby treści religijne były rozumiane 

20 Za klasyczną i wyjściową definicję kultury uznaje się definicję Eduarda Taylora z 1871: 
kultura, względnie cywilizacja, wzięta w najszerszym sensie etnograficznym, jest złożoną całością 
zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności 
i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa, za: W. Burszta, Antropologia 
kultury…, s . 28 . Jak pisze W . Kawecki, do początku XX w . słowo „kultura” nie było używane 
w sensie społeczno-historycznym na określenie świadomości zbiorowej i stylów życia – a tak się je 
dziś rozumie, W. Kawecki, Co to jest kultura, w: R. Bartnicki, W. Kawecki (red.), Chrześcijaństwo 
a kultura, Warszawa 2006, s . 45 .

21 tamże, s. 50.
22 tamże, s . 50 .
23 Definicja R.H. Lowiego, za: J. Różański, Wokół…, s . 12 .
24 Za: J. Różański, Wokół…, s . 14 .
25 Zastosowana klasyfikacja opiera się na rozróżnieniu w religioznawstwie przez prof. Halinę 
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w ten sam sposób w nowym kontekście, jak miało to miejsce w tradycji, z któ-
rej dokonano przekładu”26. Wartości i formy kulturowe nie są uważane za do-
bro samo w sobie, „lecz za elementy gwarantujące niezmienny depozyt pewnej 
prawdy doktrynalnej. Bardzo ważne w tym modelu jest to, że ponadczasowe, 
ponadkulturowe przesłanie doktrynalne może być oddzielone od sposobu jego 
wyrazu. Najważniejsze jest bowiem przeniesienie do nowych warunków istoty 
przesłania”27. Zwykle w tym miejscu jako przykład przywołuje się różne tłuma-
czenia Biblii dostosowane pod względem językowym i pojęciowym do kultury 
odbiorców (choćby dostosowanie systemu monetarnego czy systemu miar do 
tego, jaki obowiązuje w społeczności odbiorców). Niewątpliwą zaletą modelu 
translacyjnego i towarzyszącej mu ekwiwalencji dynamicznej jest to, że pozwa-
la każde właściwie pojęcie z jednej kultury/języka przetłumaczyć na terminy 
właściwe drugiej kulturze/językowi, nawet jeśli nie jest to odpowiedniość stu-
procentowa. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że założenie przekładalności 
każdego aspektu kultury/religii na analogiczny aspekt w innej kulturze/religii 
jest wątpliwe, co zresztą również widać przy objaśnianiu niektórych zwyczajów 
czy przepisów biblijnych, zwłaszcza starotestamentowych, współczesnemu pol-
skiemu odbiorcy Biblii .

Skoro przywołana została konieczność objaśnienia niektórych zwyczajów 
biblijnych, to trzeba wspomnieć o jednym z wariantów translacyjnego modelu 
inkulturacji czyli o tzw . translacyjnym modelu syntetycznym (por . The Synthe-
tic Model)28, który zakłada o wiele większą złożoność kontekstu kulturowego 
niż poprzedni oraz – i to wydaje się szczególnie istotne – inne wartościowanie 
niektórych elementów kultury we wspólnocie źródłowej i docelowej29. Może to 
stanowić pewną trudność – np. pozytywne wartościowanie zemsty w ST trans-
mitowane do współczesnej zachodniej kultury wymaga odpowiedniego komen-
tarza historyczno-kulturowego. Zresztą taki komentarz pojawia się częściowo 
już w Nowym Testamencie. To samo dotyczy np. podrzędnej pozycji i przed-
miotowego traktowania kobiet. W inkulturacji tego typu, właśnie dlatego, że nie 
da się systemu aksjologicznego przełożyć 1:1, mocno podkreśla się konieczność 
dialogu kultur i zakłada, że każda kultura ma coś do zaoferowania innym, po-
dobnie jak to, że każda może coś zyskać30.Uważa się też, że jest to najbardziej 
otwarty model inkulturacji, odpowiadający na potrzeby i oczekiwania członków 

modelu praktyki społecznej, syntetycznego, autorefleksyjnego – H. Grzymała-Moszczyńska, 
Religia a kultura . Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004, s. 59-68; 
podobną klasyfikację i terminologię stosuje S. Bevans, Models of the Contextual Theology, New 
York 1992, passim.

26 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 133-134 .
27 tamże, s . 134 .
28 S. Bevans, Models…
29 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 135 .
30 tamże, s . 135 .
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społeczności docelowej31. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne niebezpie-
czeństwo. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się zaletą opisywanego modelu 
– zachowanie zróżnicowanego wartościowania pewnych zjawisk kulturowych 
i społecznych – niesie ze sobą też zagrożenie. Chodzi o przekroczenie nieostrej 
granicy pomiędzy inkulturacją a synkretyzmem. Synkretyzm pojawia się tam, 
gdzie soteriologiczne treści ewangeliczne zostają zdominowane przez elementy 
i wartościowanie kultury docelowej. Z czasem może to doprowadzić do „roz-
płynięcia” się istoty przekazu chrześcijańskiego wśród elementów kulturowych 
i zaniku lub deformacji treści teologicznych32, by odzwierciedlały system aksjo-
logiczny kultury docelowej .

Obecnie coraz większą popularność, zwłaszcza wśród zwolenników teolo-
gii progresywnej, zyskuje inkulturacja według modelu antropologicznego i tzw. 
modelu praktyki społecznej. Oba nakierowane są na realnych odbiorców i ich 
obecną sytuację. Pierwszy zakłada przede wszystkim zachowanie tożsamości 
grupy docelowej, co oznacza, że selekcja elementów, które składają się i umac-
niają tę tożsamość, nie jest wymagana. Grupa docelowa, jej kultura i system war-
tości są punktem wyjścia zarówno przy dokonywaniu transmisji nowych treści, 
jak i przy przyswajaniu tych treści33 . W wyniku inkulturacji nie powstaje nowa 
autonomiczna jakość, lecz ta nowa jakość wpisana jest w istniejącą już tożsa-
mość wspólnoty docelowej. Podkreśla się, że przyjęcie przesłania religijnego 
powinno być wolne od narzucania systemu wartości innej kultury niż ta, z której 
wywodzi się wspólnota/jednostka przyjmująca nowe treści religijne. Wynika to 
z niepowtarzalności każdej kultury34. Źródłowe treści religijne podlegają więc 
takiemu przekształceniu, aby mogły wpisać się w docelowy kontekst kulturowy. 
Jak powiedziano, model ten jest dominantą (żaden bowiem z modeli nie wystę-
puje samodzielnie w czystej formie) w teologii/egzegezie progresywnej. Jeśli 
np. za docelowy kontekst kulturowy uznać środowiska LGBT, to zastosowanie 
tego modelu inkulturacji umożliwia deklarację: jestem gejem (tożsamość gru-
py docelowej) i jestem chrześcijaninem (przyjęcie nowych treści bez rezygnacji 
z poprzedniej tożsamości). Nie wymaga się przyjęcia negatywnego wartościo-
wania aktów homoseksualnych, ponieważ należy to do tradycji źródłowej, na-
tomiast nie mieści się w systemie wartości grupy docelowej. Model ten wydaje 
się bardzo kontrowersyjny, zarzuca się mu często selektywność, ale przecież 
wybiórczość wpisana jest we wszystkie działania inkulturacyjne, stanowi nie-
jako ich istotę. Mimo założonej selekcji treści i wartości kultywowanych we 
wspólnocie źródłowej przed transmisją do wspólnoty docelowej, często docho-
dzi do napięć tam, gdzie wartości rdzenne grupy docelowej są konfrontowane 

31 D . Kasomo, J . Musyoke, Globalization and Inculturation an African Perspective, 
„International Journal of Applied Sociology” 6(2012) 6, s. 55.

32 Por . A . Shorter, Inculturation…, s . 6 .
33 D . Kasomo, J . Musyoke, Globalization…, s . 55 .
34 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 135 .
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z wartościami grupy źródłowej. To napięcie i próby przezwyciężenia dychoto-
mii „stare – nowe” stanowią siłę napędową dla działań inkulturacyjnych35 .

Napięcie jest charakterystyczne również dla modelu praktyki społecznej, 
który zakłada, że religia źródłowa wprowadzona w docelowy system kulturowy 
wpłynie na zmiany społeczne w przyjmującej go społeczności36. Doskonałym 
przykładem są tu różne nurty teologii wyzwolenia i wykorzystanie elementów 
nauczania nowotestamentowego jako stymulatora działań, które mają doprowa-
dzić do zmiany stosunków społecznych. Wcześniej ten sam model dominował 
tam, gdzie znoszono niewolnictwo; wtedy ściśle wiązał się z modelem antro-
pologicznym: akceptacja niewolnictwa w Nowym Testamencie (oczywiście na 
płaszczyźnie społecznej) nie mieści się w systemie wartości nowoczesnych spo-
łeczeństw zachodnich, nie musi więc być przez nie przyjmowana. Uzasadnienia 
ruchów abolicjonistycznych szukano w tych nowotestamentowych wypowie-
dziach, które eksponowały egalitaryzm wspólnoty wierzących, a nawet hierar-
chię odwróconą charakterystyczną dla królestwa Bożego

Obok modeli koncentrujących się na całej grupie docelowej, istnieje też 
bardziej zindywidualizowany model inkulturacji, zwany transcendentnym37 
lub autorefleksyjnym, który zakłada, że postrzeganie i poznawanie świata ze-
wnętrznego następuje przez pryzmat poznania i doświadczenia wewnętrzne-
go38, „wyzwolenia” umysłu. Pierwszeństwo przed usystematyzowanymi ideami 
i treściami pochodzącymi z religii źródłowej ma więc czynnik egzystencjalny, 
doświadczenie relacji z sacrum; poczucie wolności i miłości i stopniowe po-
zbywanie się strachu. Model ten jest obecny w Nowym Testamencie jako pe-
wien aksjomat, który nie zawsze musi być nawet eksplikowany. Dziś chętnie 
się po niego sięga w środowiskach pietystycznych czy charyzmatycznych. Wy-
selekcjonowane z przekazu nowotestamentowego treści koncentrują się wokół 
osobistego przeżycia. A ponieważ zakłada się, że każdy człowiek, niezależnie 
od kultury, w jakiej żyje, dokonuje takich samych podstawowych operacji po-
znawczych, więc doświadczenia nowotestamentowych bohaterów są dostępne 
również dziś.

Już ten krótki przegląd pokazuje, że nie istnieje uniwersalny model inkul-
turacji. Trudno też mówić o hierarchizacji tych modeli, ponieważ w procesie 
inkulturacji wykorzystuje się elementy wszystkich, choć nie w tym samym stop-
niu. Wybór zależy od określenia grupy docelowej oraz celu inkulturacji. Na ogół 
cel bywa złożony, nie zawsze nawet prymat musi przypadać aspektowi egzy-
stencjalnemu. On rzeczywiście dominował we wspólnocie źródłowej, ale po-
trzeby wspólnoty docelowej mogą być inne. A zatem dominantę może stanowić 

35 D . Kasomo, J . Musyoke, Globalization…, s . 55 .
36 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 135 .
37 D . Kasomo, J . Musyoke, Globalization…, s . 56 .
38 L. Gęsiak, Wielokulturowość…, s . 135 .
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cel społeczny, polityczny, poznawczy. Wybór modelu inkulturacji, świadomość 
celu i znajomość grupy docelowej przekłada się na preferencje dotyczące spo-
sobu interpretacji tekstu źródłowego. Konieczne jest zastosowanie adekwatnych 
metod i hermeneutyki. Istnieje oczywiście bardzo silna pokusa wartościowa-
nia poszczególnych metod czy hermeneutyk, odrzucania jednych (np. wykładu 
literalnego lub hermeneutyki podejrzeń) i promocję innych (najczęściej są to 
metody historyczno-krytyczne). Jednak przeniesienie na grunt biblistyki zasady 
pluralizmu i wielokulturowości pozwala twierdzić, że obok siebie współistnieje 
wiele różnych szkół i metod egzegetycznych, które w mniejszym bądź więk-
szym stopniu (np. na zasadzie reakcji) na siebie oddziałują. Trudno więc trakto-
wać, a nawet stosować je w sposób separatystyczny.

ZAKOŃCZENIE

Na koniec trzeba powrócić do pytania, które zadano na początku: co jest 
istotą chrześcijaństwa i determinuje chrześcijańską tożsamość nowotestamento-
wej kultury źródłowej i współczesnej kultury docelowej? Innymi słowy – jakie 
treści/wartości rdzenne z nowotestamentowego orędzia jako kultury źródłowej 
muszą zostać przekazane bez żadnych przekształceń wspólnocie docelowej, aby 
można było mówić o inkulturacji chrystianizmu? Znów narzuca się przykład 
z Pierwszego Listu do Koryntian. Chcąc umocnić swoją identyfikację ze wspól-
notą źródłową, i judeochrześcijanie, i etnochrześcijanie nadawali dość przypad-
kowym i marginalnym elementom status wartości rdzennych. Nagromadzenie 
tych elementów utrudniało wypracowanie wspólnego, akceptowanego przez 
wszystkich zbioru wartości. To dlatego pojawiły się dylematy: dokonywać ob-
rzezania czy nie, zasiadać do stołu z poganami i jeść mięso z rytualnych ubojni 
czy nie, żenić się czy nie, rozwodzić czy nie, dopuścić kobiety do głosu czy nie? 
Dziś zresztą te pytania wyglądają podobnie, bywają też rozszerzane np. o kwe-
stię antykoncepcji czy in vitro. Paweł dwa razy stwierdza: Wszystko (mi) wolno 
(1 Kor 6,12; 10,23) pa,nta moi e;xestin/ Pa,nta e;xestin; przy czym e;xestin ozna-
cza tu zgodne z prawem, możliwe, ale i właściwe (często, zwłaszcza w trady-
cji reformacyjnej, Ewangelia Pawła nazywana jest Ewangelią wolności). Trze-
ba jednak uważać, aby to wszystko pa,nta nie przesłoniło i nie osłabiło krzyża 
Chrystusa. Wydaje się zatem, że dla Pawła istotą Ewangelii, a w konsekwencji 
– istotą chrześcijaństwa, wartością rdzenną, która nawet w procesie inkulturacji 
i przekazu międzykulturowego musi pozostać niezmienna, jest krzyż Chrystusa, 
niezależnie od tego, czy przystaje on, czy nie do aksjologii wspólnoty docelo-
wej. Podobne treści zawierał pierwotny kerygmat (Dz 2,22-25; 4,10-12). Nawet 
we współczesnym katolicyzmie w adhortacji Evangelii gaudium (36) przypo-
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mina się za Dekretem o ekumenizmie (11) „hierarchię prawd nauki katolickiej”, 
w której „ważniejsze są te wyrażające bardziej bezpośrednio istotę Ewangelii”, 
czyli zbawczą miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie umarłym i zmar-
twychwstałym39 . Wierny przekaz tej prawdy można więc uznać za jedyne ogra-
niczenie inkulturacji w wielokulturowym świecie.

From Separatism to Pluralism 
Biblical Models of Multiculturalism and the Ways of Inculturation 

 
Summary

Pluralism and multiculturalism are new terms in biblical studies . Pluralism used 
in social sciences means a conditio of society in which members of diverse ethnic, 
racial, religious or social groups maintain their unique cultural identities. Multicultu-
ralism focuses on interactions between different groups and communities within the 
confines of a common society. This paper aims at analysing the practice and models 
of pluralism in the Bible and the evaluation of pluralism in the biblical context (from 
separatism in the Abraham days until the multicultural Christian community in the 
first century). Christianity existed as a pluralistic community from the beginning. Paul 
the Apostle presents the Church as the body of Christ and interactions within the Chri-
stian community consisting of Jews and Gentiles are illustrated by relations between 
members of the body. The mission of the Church is based on various models of incul-
turation (contextualisation). All of these models intersect with one another in different 
ways. Pluralism in the biblical studies manifests itself also in the use of different Bible 
translation strategies and various methods of biblical exegesis and interpretation.

Vom Separatismus bis zum Pluralismus. 
Biblische Modelle der multikulturellen Vielfalt und die Richtungen  

der Inkulturation 
 

Zusammenfassung

Der Pluralismus und die multikulturelle Vielfalt sind Begriffe, die erst seit kurzem 
in der Bibelwissenschaft beheimatet sind. Der von Sozialwissenschaften übernom-
mene Begriff des Pluralismus bezieht sich auf eine Gesellschaft, die aus ethnisch, 
rassisch und religiös unterschiedlichen Gruppen besteht . Jede dieser Gruppen bean-
sprucht das Recht auf die Erhaltung der eigenen Identität und der eigenen Werte. Der 
Begriff der multikulturellen Vielfalt konzentriert sich auf den Beziehungen zwischen 
den Gruppen, die im Rahmen einer größeren Gemeinschaft funktionieren. Das Ziel 
des Artikels besteht in der Analyse des in der Bibel vorhandenen Pluralismus sowie 
in der Präsentation seiner verschiedenen Modelle (vom Separatismus in den Zeiten 

39 EG 36 . 
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Abrahams bis hin zur multikulturellen Gemeinde im 1. Jh.) und des Wandels seiner 
Einschätzung. Das Christentum war seit den Anfängen eine pluralistische Gemein-
schaft, die der Apostel Paulus als Leib Christi darstellt. Die gegenseitige Einwirkung 
verschiedener Glieder des Leibes dient dazu, die Interaktion zu illustrieren, die in 
einer Gemeinde von Juden und Heiden besteht. Ebenfalls beruhte die Missionstä-
tigkeit der Kirche seit den Anfängen auf verschiedenen Modellen der Inkulturation 
(Kontextualisierung). Der Pluralismus in der Bibelwissenschaft zeigt sich auch in der 
Wahl der Übersetzungsstrategien der Bibel sowie der Methoden der Exegese und In-
terpretation .

Keywords: Bible, pluralism, multiculturalism, cross-culturalism, inculturation, 
contextualism, Church as the body of Christ.

Słowa kluczowe: Biblia, pluralizm, wielokulturowość, inkulturacja, kon-
tekstualizm, Kościół jako Ciało Chrystusa.

Schlüsselworte: Die Bibel, Pluralismus, Multikulturalität, Interkulturalität, In-
kulturation, Kontextualität, Kirche als der Leib Christi.
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LOS CRISTIANOS EN UNA SOCIEDAD PLURALISTA

El cardenal Gerhard Müller, en una reciente conferencia1, decía:

“Muchos de los países, en los que la Iglesia actúa y está presente, se han caracteri-
zado hasta hoy día por una cultura larga y confesadamente cristiana. Sin embargo, 
nuestro tiempo ha traído consigo también el final de una civilización unificadora-
mente cristiana para una inmensa mayoría de la población, y, en parte, incluso una 
activa campaña de descristianización y secularización, por parte del Estado y de 
la sociedad, o hasta la sustitución de todo ‘lo cristiano’, por medio de ideologías 
contrarias en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Medicina o la Política. 
Esto proviene de la lucha que sostienen ciertos medios contra la imagen de un 
hombre cristiano y humanista, llegando hasta la eliminación o supresión, pedante y 
llena de odio, de los símbolos cristianos de todo el ámbito público. En un marco de 
supuesta tolerancia con los no cristianos, se deben retirar, por ejemplo, las cruces 
de las aulas de los centros escolares, y en otros casos . […] Por otra parte, la Iglesia, 
en una sociedad pluralista en la que los derechos fundamentales del hombre son 
reconocidos y amparados por el Estado, no se siente amenazada, sino que ve rec-
ogidos como condición de libertad tanto su existencia como su misión”.

La cuestión de la situación de la Iglesia en el marco de la sociedad secu-
larizada y pluralista, y ante un estado autodefinido como “laico”, requiere un 
tratamiento interdisciplinar, no sólo en cuanto al diagnóstico, sino también en 
lo que se refiere a las respuestas elaboradas desde los diferentes puntos de vista. 
Por lo mismo consideramos que difícilmente se logrará una praxis acertada, si 
nuestra acción, como cristianos o como Iglesia, no alcanza los diferentes ámbi-
tos de la vida humana y social. Los cristianos no pueden renunciar a su vocación 
universal, a pesar de que bastantes voces de la cultura o de la política no quieran 
entrar en este modo de estudio y discernimiento del problema . A las primeras ge-
neraciones cristianas no les sorprenderían las exigencias que hoy les vienen a los 

1 La presencia y la misión de la Iglesia en una sociedad pluralista, pronunciada en Córdoba el 
29 de septiembre de 2014 .
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seguidores de Cristo: unos dicen que los cristianos “no han de hacer filosofía 
a propósito de una cuestión de enseñanza o ética social”, otros que no han de 
hacer política, sino limitarse a la moral de “los principios generales”, otros que 
se atengan a los datos de la sociología y prescindan de ideales que ya no tienen 
vigencia, etc. La secularización imperante hace que estas voces vienen también 
de aquellos que se consideran cristianos abiertos o progresistas.

El gran reto estriba en saber distinguir los planos y los ámbitos, sin confun-
dirlos, pero al mismo tiempo, no considerarlos como espacios independientes 
y opuestos. En estas páginas no nos proponemos ofrecer soluciones a los retos 
que se presentan hoy ante la Iglesia sino ver cómo los cristianos de los prime-
ros siglos, siendo una minoría, veían su lugar y su función en un estado que de 
entrada no aceptaba sus propuestas ni convicciones ni modo de vivir; cómo re-
spondieron a lo que la Iglesia ha descubierto como voluntad de Jesucristo acerca 
de su manera de estar en el mundo. Partiremos desde una breve reflexión sobre 
el fenómeno de la rápida secularización que afecta a tantos países, entre ellos 
a España, para ver, a continuación, la presencia de los cristianos antes y después 
del llamado Edicto de Milán (313), que como tal no parece haber existido2 . Por 
razón de espacio no se pretende hacer aquí un estudio exhaustivo dada la ampli-
tud del tema .

1. DE LA SECULARIZACIÓN AL LAICISMO IDEOLÓGICO  
EN NUESTROS TIEMPOS

El proceso de secularización constituye el latido del corazón de la moder-
nidad3. Sin embargo, el fenómeno de la secularización, al menos en algunos 
países, asume cada día con más fuerza la forma de un laicismo, más o menos 
oficial, radical e ideológico, en que Dios no cuenta. Se actúa “como si Dios 
no existiera”, y a la fe se reduce a la esfera de lo privado y elimina de la vida 
pública. Según una opinión bastante extendida, en un Estado laico las iglesias 

2 Cf. P. Siniscalco, Sull’editto di Milano . Origine e sviluppo di un dibattito, en Costantino 
I . Enciclopedia Costantiniana . Sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosidetto Editto di 
Milano (313-2013), Enciclopedia Italiana, vol. 1, Mimesis, Roma 2013, p. 543-556.

3 La bibliografía sobre la secularización es abundante. Citamos algunas obras a título de 
ejemplo: J.L. Martínez, La religión en la vida pública: Debate con el liberalismo político con-
temporáneo, „Estudios Eclesiásticos” 74(1999), p. 284-285; L. González-Carbajal, Cristianismo y 
secularización, Santander 2003; A. Seglers Gómez, La laicidad y sus matices, Granada 2005; Acon-
fesionalidad del Estado, laicidad e identidad cristiana, ed. A. del Agua, Madrid 2006; J.A. Estrada, 
El cristianismo en una sociedad laica, Bilbao 2006; F. Margallo, Cristianismo y secularismo Va-
lencia 2007 .
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deben limitarse a recordar a sus seguidores el código ético que debe regular su 
conducta, sin pretender imponerlo a los demás a través de la legislación civil. 
Cualquier pronunciamiento sobre las leyes discutidas en el Parlamento o las me-
didas del Gobierno se califica de injerencia4 . En algunas partes, este laicismo se 
está convirtiendo en el dogma público básico, al tiempo que la fe es solo tolerada 
como opinión y opción privada, y así, a decir verdad, no es tolerada en su propia 
esencia. Este tipo de tolerancia privada ya se le concedió a la fe en la misma 
Roma del imperio: el sacrificio al emperador, en último término, sólo perseguía 
el reconocimiento de que la fe no representaba ninguna pretensión de carácter 
público, al menos de manera significativa. El rápido desarrollo de este laicismo 
toca al núcleo de nuestra sociedad y afecta al hombre en su ser más profundo. 
A su vez, la globalización parece acelerar todo este proceso5 .

El fenómeno de la secularización, en su forma de laicismo ideológico, en 
efecto, está afectando a todo: ha afectado no sólo a la sociedad en general, sino 
que hasta ha podido penetrar también la fibra religiosa. No se trata ya, como en 
otros momentos, del reconocimiento de la justa autonomía del orden temporal, 
en sus instituciones y procesos, algo que es compatible con la fe cristiana y hasta 
directamente favorecido y exigido por ella. Se trata aquí de algo muy profundo 
que afecta al modo de ser, de pensar y de actuar, puesto que conlleva la voluntad 
de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo, en la imagen que el 
hombre tiene de sí mismo, del origen y termino de su existencia, de las normas 
y los objetivos o fines de sus actividades personales y sociales.

Este laicismo ideológico comporta un modo de pensar y vivir en el que la re-
ferencia a Dios es considerada, en el fondo, como una deficiencia en la madurez 
intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad. Así se va implantando la com-
prensión atea de la propia existencia. Este laicismo arrastra a muchos a la ruptura 
de la armonía entre fe y razón, y a pensar que sólo es racionalmente válido lo 
experimentable y mensurable, o lo susceptible de ser construido por el ser hu-
mano, como si éste fuera verdadero y único creador del mundo y de sí mismos: 
todo parece que sea obra humana y que no pueda ser nada más que obra humana. 
Dios no existe, no es necesario que exista6. De ahí esa nueva antropología que 
concibe al hombre, no como ser, como alguien, por sí mismo pensado, creado y 
querido por Dios, o como naturaleza y verdad que nos precede y es indisponible, 
sino como libertad omnímoda o como decisión autónoma y autosuficiente. La 
libertad individual viene a ser como un valor absoluto al que todos los demás 
tendrían que someterse. Así, el bien o el mal podría ser decidido por uno mismo, 
o por consenso, o por las mayorías . 

4 Amando de Miguel observa con ironía que, „naturalmente, se entiende como ‘injerencia’ 
cuando la Iglesia Católica presiona en la dirección opuesta a las opiniones del sujeto”, A. de Miguel, 
Los españoles y la religión, Barcelona 2006, p . 116 .

5 Cf. Ch. Albini, Quale cristianesimo in una società globalizzata?, Milano 2003, p . 87-111 .
6 Cf. Las conocidas declaraciones del físico Stephen Hawking.
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Sin embargo, “la negación de Dios priva de su fundamento a la persona y, 
consiguientemente, la induce a organizar el orden social prescindiendo de la 
dignidad y responsabilidad de la persona”7. Según Ratzinger, no parece posible 
un Estado “confesionalmente” laicista, de iure o de facto, que excluya a Dios 
de la esfera pública. No podría sobrevivir a largo plazo un Estado de derecho 
bajo un dogma ateo en vías de radicalización. Para poder sobrevivir es necesaria 
una reflexión fundamental que haga caer en la cuenta de qué es lo que está en 
juego en toda esta temática. Por lo demás, la democracia funciona si funciona la 
conciencia, y esta conciencia enmudece si no está orientada conforme a valores 
éticos fundamentales, previos a cualquier determinación, válidos y universales 
para todos, indisponibles, conformes con la recta razón, que pueden ser pue-
stos en práctica incluso sin una explícita profesión de fe, y en el contexto de 
una religión no cristiana8. Es lógico que la legislación de un Estado laico no 
se inspire en la moral cristiana ni responda a la concepción cristiana de vida. 
En una sociedad democrática, donde existe libertad de expresión, es legítimo 
disentir de las leyes civiles aunque hayan sido promulgadas democráticamente, 
pero no es legítimo cuestionar su aplicación porque eso sería disolvente. Los 
creyentes, como cualquier otro grupo de ciudadanos, deben intentar cambiar las 
leyes que les parezcan insatisfactorias, pero nunca por vía de imposición, como 
ocurría en el régimen de cristiandad, sino intentando convencer a la mayoría de 
los ciudadanos: en teoría a los no creyentes, pero en la práctica también a los 
creyentes que no comparten la misma interpretación de la doctrina cristiana. Y 
para convencer, es preciso saber justificar nuestra postura en un foro secular. “Se 
pueden criticar formas de vida, valores sociales y leyes con las que no se esté de 
acuerdo, pero ya no es posible referirse a Dios o denunciarlas como pecado, para 
legitimar la crítica. Hace falta una ética sin teología, que pueda argumentar con 
criterios racionales y culturales que sean comprensibles y plausibles para todos 
los ciudadanos”9 .

Al observar el cambio de época que vive nuestro mundo es lógico mirar ha-
cia el futuro pero también hacia el pasado. No se trata de huir hacia las formas 
ya pasadas, sino leer, con espíritu abierto y crítico, el momento presente a la luz 
de la experiencia de los antepasados, aquí a la de los primeros siglos cuando un 
pequeño grupo reivindicaba su lugar y sus derechos en el gran Imperio. Pues, 
desde las primeras generaciones los cristianos, incluso siendo una minoría re-
chazada y perseguida, pretendían hacer, por diversos caminos y de mil maneras, 
las siguientes aportaciones a la sociedad: en el orden de la verdad (sentido y 

7 Juan Pablo II, Centesimus Annus 13; cf. 14, 17, 18, 41, 44.
8 Cf. J. Ratzinger, Fede, Verita, Tolleranza . ll cristianessimo e le religione del mondo, Siena 

2003, p. 223-275. Cf. también el discurso del papa Francisco en el Parlamento Europeo pronunciado 
el 25 de noviembre 2014.

9 J .A . Estrada, El cristianismo…, p. 127. Cf. también L. González-Carvajal Santabárbara, Lai-
cismo y laicidad, en Soli Deo gloria, eds. E. Estévez, F. Millán, Madrid 2006, p. 217-232.
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origen de la realidad a la luz de la idea de creación amorosa); en el orden de 
la comprensión de la historia (determinada por el hecho de la encarnación de 
Dios en ella a la vez que por la idea del pecado del hombre); en el orden del 
comportamiento moral (la existencia como misión con la responsabilidad que de 
ella deriva a la vez que la propuesta de fines y deberes); en el orden de la convi-
vencia (comprensión del otro como prójimo y hermano a la luz de la paternidad 
de Dios único con la consiguiente comprensión de la socialidad en comunidad 
solidaria); en el orden del último sentido de la vida humana (oferta de salvación 
escatológica).

2. LOS CIUDADANOS CRISTIANOS SON DEL IMPERIO

Son muchos los escritores cristianos de la antigüedad que consideran al Im-
perio como una providencial “preparación evangélica”10. Cristianismo e imperio 
estaban destinados para convivir inseparablemente unidos11. Aunque la condi-
ción de cristiano de imperio fue una condición difícil, en los tres primeros siglos, 
se trataría más bien de ciudadanos cristianos del imperio que ciudadanos cristia-
nos en el imperio. Los choques se debían más a la coincidencia en las pretensio-
nes, que a la discrepancia de las conductas.

Los principales problemas que el Imperio Romano, por un lado, y el cristia-
nismo, por el otro, tuvieron que afrontar consistían precisamente en su recípro-
ca relación. Los seguidores de Cristo abandonan una tradición venerable y de 
hondas raíces, reniegan de los principios reconocidos de las costumbres sociales  
e incluso de las prácticas religiosas, que estaban tan firmemente establecidas que 
se habían convertido en parte de una tradición sobre la que no cabía negociación 
alguna. Los cristianos, según los romanos, cometen una traición que tiene graves 
consecuencias en el ámbito civil. Un problema nuevo para el mundo antiguo, 
y de no poca importancia para la vida de la sociedad. Sin embargo, la novedad 
del cristianismo, su aparición ahora y no antes, se convierte en acusación en 
un mundo que se sentía orgulloso de su historia y que apreciaba sus antiguas  
y venerables tradiciones, en un mundo donde una larga tradición era un criterio 
de garantía. Ignorar los “veterum instituta”, el “mos maiorum”, significa para 
ellos no tener en cuenta el carácter sagrado de la “civitas”, hogar de los dioses 
que la protegen, rechazando el culto que se les debe. El cristianismo introduce en 

10 Cf. Eusebio de Cesarea, Preparación evangélica (trads. V. Bécares Botas, J.-M. Nieto 
Ibañez), v. I, BAC, Madrid 2011.

11 Cf. P. Siniscalco, Il camino di Cristo nell’Impero romano, Roma-Bari 32009 . M . Sordi,  
I cristiani e l’Impero romano, Milán 1983; R. Teja, El cristianismo primitivo en la sociedad romana, 
Madrid 1990 .
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este sistema una novedad, que consiste en mantener diferenciadas, pero no sepa-
radas, la esfera civil y política y la esfera religiosa. La identificación de ambas 
es para el “cives Romanus” el único elemento en el que las autoridades exigen 
que haya un consenso universal, y tratan de mantener una relación adecuada. 
Ésta es una de las causas subyacentes del conflicto entre el paganismo y el cri-
stianismo, que se prolonga, con diferentes formas, hasta el final del siglo IV. Se 
comprende así que el cristianismo, desde muy pronto, tenga que tomar postura 
ante la institución imperial. Teóricamente está todo claro. La frase de Jesús “dad 
al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, es la actitud básica del 
cristiano. Pero ante un césar que también reclama las cosas de Dios, la situación 
se complicó más de una vez12 .

El choque se convirtió muy pronto en persecución por parte del Imperio. 
Así la experiencia cristiana del martirio, ya desde los primeros momentos, daría 
origen, dentro de la Iglesia, a una concepción del imperio como el enemigo del 
cristianismo. Como subraya Juan Bautista Valero, “se trata de una concepción 
minoritaria, y poco determinante fuera del ámbito espiritual cristiano”13 . En el 
Nuevo Testamento, y en concreto en el Apocalipsis de San Juan, encontramos 
huellas de esta concepción . El poder imperial romano es presentado ahí desde la 
perspectiva de la escatología cristiana. En ella, emperadores como Nerón y Do-
miciano representan y encarnan las fuerzas enemigas del Reino de Cristo. El im-
perio, la Bestia apocalíptica (Ap. 13), y sus emperadores son identificados con la 
venida del Anticristo. Esta comprensión de la realidad imperial permanecerá en 
algunos autores cristianos posteriores, como Ireneo o Hipólito, que verán el ab-
solutismo romano como una verdadera satanización del poder. En este contexto, 
más teológico que político, aparecerá una cierta espiritualidad “militar”. El cri-
stiano es un “miles Christi”, un soldado de Cristo, que libra la batalla contra las 
fuerzas del mal, tanto las internas, que se desarrollan en el corazón del hombre, 
como también las externas, provenientes de una sociedad y una estructura de 
poder poco propicias a la vivencia de la fe cristiana14 . 

Sin embargo, no se podría decir que esta concepción cristiana de poder impe-
rial haya tenido consecuencias prácticas en la condición política, personal o so-
cial del cristiano. Es más bien una primera y simplificadora teología de la histo-
ria, encuadrada en la dimensión escatológica que el creyente de ese tiempo vive 
con especial intensidad . Esto permite, sin contradicción, una práctica más serena 
y realista, y a la vez más universal, en el ámbito de lo político. Es ya convicción 
unánime de los cristianos de las primeras generaciones, que el poder viene de 
Dios (Jn 19, 11), y en consecuencia la sumisión a este poder se convierte en 

12 Cf. M. Mira, Conversación en Roma con Pablo Siniscalco, en: Anuario de Historia de la 
Iglesia 23 (2014) 510;

13 J.B. Valero, Martirio y libertad en la primitiva Iglesia, en Liber amicorum, eds . E . Gil, 
A. Valastro, Madrid 2003, p. 133.

14 Cf. J.B. Valero, Martirio y libertad…, p . 134 .
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postulado religioso de todo creyente. Pocos textos han tenido tanta resonancia 
como la frase de Jesús “dad al César lo que es del César”. En las actas martiriales 
son tan frecuentes las referencias a este dicho del Señor, incluso en boca de cri-
stianos nuevos y aun catecúmenos, que no parece arriesgado concluir que la idea 
formaba parte de la instrucción catequética normal de la primitiva Iglesia15 . El 
Nuevo Testamento no es prolijo en el asunto, pero tampoco deja lugar a dudas. 
Pablo y Pedro se manifestarán con toda trasparencia sobre el tema: “Todos deben 
estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” (Rm 13, 1); “Estad sujetos 
a toda institución humana, ya al emperador, como soberano, ya a los gobernado-
res, como delegados suyos... Tal es la voluntad de Dios” (1 P 1, 13-14).

En los primeros escritores cristianos, el recurso a estos testimonios del 
Nuevo Testamento es frecuente, como es natural. Pero no se trata de buscar en 
ellos la fuerza necesaria para soportar un precepto difícil. Se trata más bien de 
añadir argumentos a una lealtad que los cristianos practican de buena gana y con 
orgullo, como corresponde a ciudadanos del imperio . La oración por el empe-
rador y por el bienestar y la paz del imperio es en consecuencia espontánea y 
sincera no sólo por razón de convicciones estrictamente cristianas, sino también 
y principalmente por razones de lealtad cívica y por patriotismo. No deja de ser 
sorprendente el que los cristianos del siglo primero, en medio de circunstancias 
de abierta persecución, puedan rezar con palabras tan ajenas al resentimiento 
como éstas: “endereza nuestros pasos en santidad de corazón, para caminar y 
hacer lo acepto y agradable delante de Ti y de nuestros príncipes. A éstos, dales, 
Señor, salud, paz, concordia y constancia para que sin tropiezo ejerzan la pote-
stad que por Ti les fue dada”16 .

Los primeros apologistas cristianos al hacer profesión de obediencia y sumi-
sión al poder constituido ponen de manifiesto las aportaciones de los cristianos. 
No aceptan que se les tache de asociales y antipatriotas. “Nosotros somos vue-
stros mejores auxiliares y aliados para el mantenimiento de la paz”. Así escribe 
el filósofo y mártir cristiano San Justino, quizá en la esperanza de que va a con-
vencer a los emperadores “piadosos y filósofos” a quienes dirige su apología del 
cristianismo .

Dejando para el fuero interno del cristiano la concepción apocalíptico-teo-
lógica del imperio, que se abre paso en algunos ambientes más bien restringidos, 
la visión cristiana del poder constituido, tal como se refleja en los escritores 
cristianos de los primeros siglos, no sólo es diáfana y respetuosa, sino incluso 
presentable ante quienes, como los emperadores, se consideran “guardianes de 

15 Cf. K. Rahner, Libertad de la Iglesia en Occidente, Buenos Aires 1949, p . 33 .
16 Clemente de Roma, Primera Carta a los Corintios 60 y 61 (trad. J.J. Ayán Calvo, Padres 

Apostólicos, Madrid 2000).
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la justicia” y se hacen “llamar por doquiera piadosos y filósofos” 17 . La acepta-
ción del estado por parte de los cristianos se apoya ciertamente en el principio 
neotestamentario de que el poder de los gobernantes tiene su origen en Dios 
mismo. Pero esta convicción se ve reforzada por un generalizado romanticismo 
histórico-teológico, que ve en el nacimiento y desarrollo del imperio el soporte 
providencial para el desenvolvimiento del mensaje cristiano. Para algunos auto-
res del tiempo ya es significativa por sí misma la coincidencia cronológica del 
nacimiento del cristianismo con los primeros pasos del imperio . Resultan casi 
candorosos los términos en que el apologista cristiano Melitón de Sardes se di-
rige al emperador Marco Aurelio: “Nuestra filosofía alcanzó su madurez entre 
los bárbaros, pero pasó después a tus pueblos bajo el grandioso imperio de tu 
antepasado Augusto, y se ha convertido, sobre todo para tu reinado, en un buen 
augurio, pues desde entonces la fuerza de los romanos ha crecido en grandeza 
y esplendor. Heredero de ella eres tú, y seguirás siéndolo si proteges a la filo-
sofía que se crió con el imperio”18. Al emperador filósofo había que hablarle de 
“filosofía”; de aquella filosofía que Justino definió como “la única verdadera y 
provechosa”. De haber leído estas palabras, Marco Aurelio habría reaccionado 
con el habitual desdén que demostraba por el movimiento cristiano. Pero no por 
eso hubiera desalentado a quienes estaban convencidos de lo que decían al hacer 
tales afirmaciones. Será sobre todo Tertuliano quien, con una actitud muy distin-
ta de la de Melitón, insistirá una y otra vez en que el imperio de Roma es el ver-
dadero marco creado por Dios para que en él se manifestara la doctrina cristiana. 
La ruina del imperio llevaría consigo el fin del mundo; por eso los creyentes 
tienen la especial obligación de “orar por los emperadores y por la conservación 
del imperio y del Estado romano, pues saben que la catástrofe final que amenaza 
a toda la tierra, y el fin de los tiempos con sus terribles secuelas sólo pueden 
retrasarse gracias al mantenimiento del Imperio romano”19 .

La necesidad de proclamar constantemente su fidelidad al estado, denota que 
los cristianos no acababan de convencer, ni a la autoridad ni a la opinión pública, 
de su pretendido patriotismo. De hecho, desde muy pronto, los cristianos que-
darían públicamente descalificados bajo la denominación de “tertium genus”, es 
decir, ni judíos ni romanos: apátridas dentro de su propia patria. Era el precio 
que el cristiano pagaba por su libertad interior. Porque, con la misma libertad 
con que aceptaba la institución imperial, se negaba igualmente a reconocer en 
el estado el derecho absoluto sobre el culto. “Saben quién les dio el imperio; 
saben, como hombres, quién les dio también la vida; sienten que sólo Él es Dios, 
en cuya única potestad están, en pos de él son segundos, después del cual son 

17 Justino, I Apología 2 . Padres apostólicos y apologistas griegos (s. II), ed. y trad. D. Ruíz 
Bueno, BAC, Madrid 2002.

18 Eusebio de Cesarea HE V, 26, 7 (ed. y trad. A. Velasco-Delgado), BAC, Madrid 1973) .
19 Tertuliano, El Apologético 28 (trad. J. Andión, Madrid 1997).
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los primeros, antes que todos los dioses y sobre todos los dioses”20. “No llamaré 
Dios al emperador: porque no sé mentir, porque no me atrevo a reírme de él, por-
que ni él mismo quiere llamarse dios”21. Nunca paliaba el cristiano su negativa 
a absolutizar el Imperio .

Esta limitación, incuestionable para los seguidores de la nueva fe, era el 
escollo con que chocaba el mesianismo romano. Toda la incomprensión del lado 
imperial y social con respecto al cristianismo nace de aquí. La relativización 
cristiana del poder civil colocaba a la Iglesia, dentro del estado, en una aporía 
existencial insalvable. Pronto surgieron sospechas y acusaciones de los paga-
nos22. Fueron apologistas los que les respondieron demostrando, por un lado, que 
las acusaciones eran infundadas, por otro, exaltando la decencia de la conducta 
de los cristianos, profesando máximo respeto y absoluta sumisión a los empe-
radores, y describiendo las expresiones más significativas de una nueva forma 
de vida social, inspirada en la fraternidad, especialmente respecto a los pobres  
y necesitados . Tertuliano lo resume así en su Apologético23:

“Cada uno aporta, si quiere y puede, una módica contribución mensual o cuando 
lo estime oportuno. Nadie es obligado a pagar, sino que lo hace espontáneamente. 
Son como depósitos de piedad . No se hace el dispendio para comilonas, bebidas 
o francachelas, sino para dar de comer y sepultar a los necesitados, para socorrer 
a los niños y niñas desprovistos de bienes y de padres, lo mismo que a los sirvientes 
ancianos ya jubilados y también a los náufragos; y si algunos son condenados a las 
minas, a las islas o a las cárceles, a causa del grupo de Dios, se hacen acreedores al 
socorro de su confesión”.

Diogneto, extrañado por la manera en que los cristianos se relacionan con 
el mundo, recibe la siguiente respuesta: “Los cristianos no se distinguen de los 
demás hombres ni por la nación ni por la lengua ni por el vestido… Habitan ciu-
dades griegas y bárbaras según le correspondió a cada uno; y, aunque siguen los 
hábitos de cada región en el vestido, la comida y demás género de vida, manifie-
stan - y así es reconocido- la admirable y singular condición de su ciudadanía”24 . 
Esta peculiar ciudadanía parece ser lo característico de los cristianos frente a los 
cultos pagano y judío. ¿Pero en qué consiste esa admirable y peculiar ciuda-
danía? Se trata de una manera de estar ante y en la creación, ante y en el mundo: 
“Todos ellos viven en sus respectivas patrias pero como forasteros; participan 
en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra 

20 ibidem, 30 .
21 ibidem, 33 .
22 R .L . Wilken, The Christians as the Romans Saw Them, New Haven-
Londres 1984 .
23 ibidem,39 .
24 A Diogneto 5,1. 4 (trad. J.J. Ayán Calvo, Padres Apostólicos, Madrid 2000).
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extraña es su patria; y toda patria les resulta extraña”25 . El cristiano no es un 
apátrida; tiene patria; pero sabe que Dios tiene un destino universal sobre la 
creación que no puede ser reducido o identificado con ninguno de los designios 
particulares forjados por los hombres. El cristiano no se desentiende ni vive al 
margen de sus designios particulares: “Viven en sus respectivas patrias...; parti-
cipan en todo como ciudadanos...”26 .

Es más, los cristianos elevan plegarias a Dios por el emperador y su impe-
rio: “En favor de todos los emperadores pedimos siempre para ellos larga vida, 
gobierno sereno, casa segura, ejércitos fuertes, senado leal, pueblo probo, orbe 
tranquilo, todo lo que son los deseos del hombre y del César”27. El motivo de 
tanto interés por el emperador y por su poder se expresa más explícitamente. Los 
cristianos están convencidos de que el poder de aquel viene de Dios, y de que 
ellos mismos están implicados en los destinos del imperio: “Cuando el imperio 
se estremece, estremecidos también los demás miembros suyos, es evidente que 
incluso nosotros, aunque se nos estima extraños a los alborotos, nos encontra-
mos implicados28”. 

Sin embargo, los cristianos no se limitan a rezar por la seguridad y paz del 
imperio29 .

“En este mundo convivimos [con vosotros] en el foro, en la carnicería, en los baños, 
tiendas, talleres, albergues, en vuestros mercados cada nueve días y en los demás nego-
cios. También nosotros navegamos con vosotros y servimos en la milicia, nos ocupa-
mos en trabajos agrícolas y, por ende, compartimos relaciones comerciales y productos 
de artesanía; a disposición de vuestra utilidad ponemos nuestras obras... Lealmente 
pagan los cristianos los impuestos debidos… Nos abstenemos de defraudar al otro”.

En suma, los cristianos, además de súbditos fieles del emperador, participan 
activamente como ciudadanos en la vida pública y social contribuyendo así al 
bienestar común. 

Ahora bien, el cristiano, a pesar de su profesión de lealtad al emperador y 
de sus plegarias por él, sabe que sus designios particulares no son definitivos 
ni absolutos, es consciente que por encima de todo está Dios. Los apologistas 
subrayan con fuerza que el emperador, que merece el respeto de parte de sus 
súbditos, no puede pretender ocupar el lugar de Dios ni tampoco ser venerado 
como tal. Igual que todos los hombres es criatura de Dios30 .

25 ibidem, 5, 5 .
26 ibidem,5, 5 .
27 Tertuliano, El Apologético 30 .
28 ibidem,31 .
29 ibidem,42 .
30 N. Cipriani, La función de la Iglesia en la sociedad civil, en Augustinus 57(2012), p. 297. 
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“El emperador no puede obligar a los cristianos a venerar las divinidades de la 
religión tradicional, a las que en conciencia tienen por falsas. La conclusión lógi-
ca de semejante línea de defensa es clara: a la esfera política se la distingue de la 
religiosa, y el Estado no puede imponer a la conciencia de los ciudadanos una fe 
religiosa. Las leyes civiles que imponen la idolatría son injustas y se las rechaza sin 
violencia, pero con firmeza hasta el martirio”.

Llegados a este punto podemos preguntarnos si la oposición de los cristianos 
al Estado se ha quedado dentro del campo estrictamente religioso, solo como 
oposición al culto idolátrico, o si también se ha extendido a otros aspectos de la 
vida y de la legislación civil. Aquí nos encontramos con el polémico rechazo del 
servicio militar por parte de los cristianos, sobre todo en el norte de África. Para 
Tertuliano, Cipriano o Lactancio el problema está no solo en el peligro de “acto 
idolátrico”, sino también en el “derramamiento de sangre”31 . Dios manda no ma-
tar y el Evangelio exhorta a no responder a la violencia con la violencia. El mo-
tivo del rechazo del servicio militar y la condena de la violencia es, por lo tanto, 
por razones morales. “Lo que está prohibido es el crimen en sí, de forma que en 
este concepto divino no hay que hacer ninguna distinción: siempre será crimen 
matar a un hombre, del que Dios quiso que fuera un animal sagrado”32 . Estamos, 
pues, ante un primer caso de objeción de conciencia a las leyes del Estado por 
parte de los cristianos que cuestionan, en nombre de la moral cristiana, no solo 
las leyes de culto imperial, sino también las que afectan a la defensa del Estado. 
Se trata de la objeción que va mucho más allá de la estrictamente religiosa33 . 

Lactancio irá aún más lejos en sus Divinae institutiones 5, 8, donde critica el 
derecho romano. A la justicia del Estado idolátrico, que institucionaliza la desi-
gualdad entre los hombres y es incapaz de impedir el mal, contrapone la justicia 
verdadera que tiene su origen en la fe en el único y verdadero Dios34 .

“Si fuera adorado sólo Dios, no habría disensiones ni guerras, ya que los hombres 
sabrían que son hijos de un solo Dios y que por ello están unidos por el sagra-
do e inviolable vínculo del parentesco divino; no se harían asechanzas, porque 
conocerían las penas que Dios tiene guardadas para los asesinos de las almas, ya 
que él ve los crímenes más secretos e incluso los propios pensamientos; no habría 
robos ni rapiñas si siguiendo la enseñanza divina los hombres hubiesen aprendido 

31 Tertuliano, De corona 2, 11 (ed. J. Fontaine, Paris 1966) .
32 Lactancio, Divinae Institutiones 6, 20 (trad. E. Sánchez Salor, Gredos, Madrid 1990). Por 

la misma razón, afirma Lactancio, no se puede „estrangular al niño recién nacido”, cf. Lactan-
cio, Divinae Institutiones 6, 20, Cf. S. Tanzarella, Rifiuto del servizio militare e della violenza 
nel cristianesimo africano tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, „Augustinianum” 34(1994),  
p . 455-465 .

33 Cf. N. Cipriani, La función de la Iglesia…, p . 298 .
34 V. Loi, La funzione sociale della iustitia nella polemica antipagana di Lattanzio, en: Let-

terature comparate . Problemi e método . Studi in onore di E . Paratore, Bolonia 1981, p . 843-852 . 
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a contentarse con lo poco suyo y a preferir lo sólido y eterno a lo frágil y caduco; 
no habría adulterios, estupros, ni prostitución de mujeres, si todos supieran que 
Dios condena las apetencias que sobrepasan el deseo de engendrar; la necesidad 
no obligaría a las mujeres a profanar su pudor para ganarse el sustento de la forma 
más obscena, porque los hombres frenarían su pasión y las honestas y religiosas 
aportaciones de los ricos remediarían a los pobres. No existirían, pues, como he 
dicho, todos estos males en la tierra si todos juraran en común ser fieles a la ley de 
Dios, si todo el mundo se portara como se porta solamente nuestro pueblo. ¡Qué 
feliz y dorado sería el estado de las cosas humanas si moraran por todo el mundo la 
mansedumbre, la piedad, la paz, la inocencia, la equidad, la templanza y la fe! Fi-
nalmente, para gobernar lo a los hombres no harían falta tan numerosas y variadas 
leyes, porque para la bondad perfecta bastaría sólo la ley de Dios”35 .

La verdadera justicia, según Lactancio, se basa no solo en la piedad (pietas), 
sino también la igualdad (aequitas). En otras palabras, junto con el reconoci-
miento del verdadero Dios es necesario que los hombres “se consideren iguales 
a todos los otros”.

“En efecto, Dios, que crea e inspira a los hombres, quiso que todos fueran iguales, 
esto es, parejos, dio a todos las mismas condiciones de vida, creó a todos para la 
sabiduría, prometió a todos la inmortalidad: nadie está excluido de los beneficios 
celestiales . Para él no hay siervos ni dueños, ya que, si es igual de padre para todos, 
todos somos hijos con el mismo derecho . Por ello, no pudieron ser buenos ni los 
griegos ni los romanos, ya que aceptaron diferencias entre los hombres estableci-
endo múltiples escalas: desde pobres a ricos, desde humildes a poderosos, desde 
particulares hasta los más altos poderes reales. Y donde no son todos iguales, no 
hay equidad, y la propia desigualdad excluye el bien”36 .

La religión del único Dios pronto llegará al vértice del poder estatal y el cri-
stiano será llamado a ocupar un puesto destacado en la corte imperial . Partiendo 
de una crítica tan radical a la sociedad romana pagana, ¿logrará modificar las 
viejas leyes y costumbres según las exigencias de la verdadera justicia? ¿Podrá 
hacer notar su fuerza transformadora en la nueva situación? Estos son los de-
safíos que esperaban a la Iglesia, una vez superados victoriosamente los difíciles 
tiempos de las persecuciones .

3. LOS CRISTIANOS EN LA NUEVA SITUACIÓN

Con el inicio del siglo IV las cosas empiezan a cambiar profundamente. Con 
el emperador Constantino, el cristianismo fue no solo tolerado, sino también 

35 Lactancio, Divinae Institutiones 5, 8 .
36 ibidem, 5, 15 .
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apoyado y favorecido de muchas maneras37 . Ordenó restituir a la Iglesia todos 
los edificios de culto y las otras propiedades. Decretó que durante el “venerable 
domingo” (venerabili die solis) cesaran todas las actividades comerciales y ju-
diciales, sólo siguieron estando permitidas las manumisiones y las labores del 
campo. Concedió a los clérigos la exención del servicio militar, para que pudie-
ran atender mejor a la misión religiosa . Dio a los obispos el poder de juzgar las 
causas civiles (episcopalis audientia) no solo de los clérigos, sino de todos, solo 
a condición de que una de las partes en liza lo solicitara. En particular, la prer-
rogativa imperial de recibir herencias, concedida a la Iglesia cristiana en el año 
321, posibilitó la creación de un patrimonio eclesiástico que podía emplearse 
no sólo con fines caritativos. Asimismo, las ayudas imperiales directas en forma 
de donativos y envíos de cereales documentaban la intención del emperador de 
ser reconocido por todo el mundo como promotor del sanctissimum catholicae 
venerabile concilium, la santísima y venerable comunidad de la Iglesia católi-
ca . Hizo generosas donaciones a las iglesias de las principales ciudades para la 
construcción de templos nuevos o para la asistencia a los pobres. Estas y otras 
muchas concesiones hicieron de la Iglesia una potente institución social38 . No 
se puede negar, sin embargo, que el deseo de mantener una relación adecuada 
entre la cosa pública y la realidad de lo divino, es decir, el mantenimiento de la 
integridad de la “Pax Deorum”39, fue el motivo por el que se concedió la liber-
tad de culto no sólo a los cristianos, sino a todos . Pero el intento de establecer 
la armonía religiosa en la sociedad produce, después de apenas un siglo, un 
resultado contrario cuando el 2 de febrero de 380 Teodosio en Tesalónica emana 
una constitución40 en la que declara que la única fe auténtica es la enseñada por 
el apóstol Pedro a los romanos y profesada por el Pontífice Dámaso. Quién no 
sigue esta tradición es considerado un hereje y está destinado a sufrir el castigo 
de las autoridades . De ahí surgen dos consecuencias importantes . Si la religión 
cristiana católica es la única religión verdadera, el emperador está sujeto a la 

37 La colección de textos legales referentes al cristianismo más completa se encuentra en  
R. Coleman-Norton, Roman State and Christian Church . A Collection of Legal Documents to A .D . 
535, 3 vols., Londres 1966. Es también útil A. Barzanò, Il cristianesimo nelle leggi di Roma impe-
riale, Milán 1996 .

38 Cf. H. Brandt, Constantino, Herder, Barcelona 2007, p. 68-74. Algunos estudiosos han ex-
plicado esta generosidad de Constantino con la intención de tener atada a la Iglesia para poder así 
servirse de ella como instrumento de poder. Otros han hablado de régimen teocrático, en el que el 
poder civil estaba sometido a la autoridad religiosa. Finalmente, un grupo pone de relieve la estrecha 
colaboración entre el poder civil y el religioso. En la nueva situación ambos son conscientes de la 
diferencia y autonomía de cada uno en el propio ámbito. El tiempo mostrará que los límites son muy 
flexibles y muchas veces los dos poderes se expondrán al peligro de confusiones e invasiones del 
otro campo .

39 Sobre este concepto, su origen y significado cf. M. Sordi, “Pax deorum” e libertà religiosa 
nella storia di Roma”, en La pace nel mondo antico, Milán 1985, pp . 126-134 .

40 Cf. Código de Teodosio 14, 1, 2 .
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disciplina impuesta por la autoridad de la Iglesia. Lo mostrará apenas unos años 
después el caso del mismo Teodosio y Ambrosio, el obispo de Milán. Surgen 
así formas de influencia recíproca entre las autoridades política y religiosa, que 
originan conflictos y guerras hasta la separación de los dos poderes, a menudo 
conflictiva, en la era moderna41 .

Constantino no se limitó a conceder privilegios a la Iglesia, sino que además 
comenzó a inspirar en las ideas cristianas su legislación. Aunque los estudiosos 
siempre han intentado hallar puntos de referencia cristianos o, incluso, una suer-
te de actitud básica cristiana, los resultados no son satisfactorios ni definitivos, 
salvo pocas excepciones. El mismo emperador, en un edicto citado por Eusebio 
de Cesarea en la Vita Constantini, se considera instrumento elegido por Dios 
“para guiar a los pueblos al servicio de su santísima ley, y para difundir la di-
chosísima fe42”. En el derecho romano no faltan las apelaciones a la aequitas, 
a la humanitas y al derecho natural . Sin embargo, estas apelaciones, por inspira-
ción de Lactancio, Eusebio de Cesarea u Osio de Córdoba, entre otros, se hacen 
mucho más frecuentes en las leyes emanadas del emperador Constantino.

Un acto jurídico que puede definirse como inequívocamente favorable al 
cristianismo se refiere a la llamada manumissio in ecclesia43, la liberación de 
esclavos por parte de clérigos cristianos ante los feligreses, es decir, un acto 
jurídico reservado en realidad a los órganos del Estado. También por voluntad 
imperial, los condenados a la actuación en el teatro, a menudo mortal, o al traba-
jo en las minas, ya no serían identificados por un estigma en la cara sino en las 
manos y pantorrillas, pues no debía profanarse el rostro creado a imagen de la 
belleza divina: facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata 
minime maculetur44. Nos encontramos aquí, sin duda, con un precepto inspirado 
por motivaciones auténticamente cristianas, que en este caso se caracteriza por 
el concepto cristiano de creación . En el derecho penal claramente inspirada en el 
cristianismo es la abolición de la pena de crucifixión.

Una serie de leyes promulgadas por Constantino se refiere al matrimonio, 
a la familia y a la moralidad pública45. El concubinato, ni siquiera tomado antes 
en consideración por la ley, ahora será obstaculizado; las empleadas de albergues 
quedarán protegidas de la prostitución; habrá castigos para el tutor que fornique 
con su pupila y para la dueña que cometa adulterio con su esclavo. Una ley que 
se inspira en la moral cristiana de la Iglesia es la que restringe el divorcio a muy 

41 Cf. J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux IVe et Ve siècles, 
París 1979 .

42 Eusebio de Cesarea, Vita Constantini 2, 28 .
43 Cf. Código de Teodosio 1, 3, 1; 4, 7, 1.
44 ibidem 9, 40, 2 .
45 Para más detalles, cf. R. Domingo, La legislación matrimonial de Constantino, Pamplona 

1989 .
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pocos casos. La inspiración cristiana de la ley quedaría confirmada por su inme-
diata abolición por Juliano .

Como puede observarse, en las leyes promulgadas por Constantino existe 
el influjo del cristianismo, aunque estamos todavía lejos de la acogida perfecta 
de sus instancias morales y espirituales. Ciertamente aparece una nueva sensi-
bilidad hacia la dignidad de la persona, pero ni la pena de muerte, ni el concu-
binato ni el divorcio quedan abolidos. Esta orientación un poco contradictoria 
continuará, en sustancia, hasta el mismo emperador Justiniano. Además, después 
que la religión católica fue declarada por Teodosio religión de Estado46, y los 
emperadores, combatiendo el culto pagano y reprimiendo las herejías, tendie-
ron más decididamente a hacer coincidir con el Estado la societas christiano-
rum47, en las leyes civiles se acentuó, sin duda, la inspiración cristiana, pero no 
se llegó jamás a su perfecta correspondencia con la enseñanza de la Iglesia48 . 
Biondi observa agudamente: “Para un legislador omnipotente como Justiniano, 
animado de fervor religioso, no debía presentar dificultad alguna el promulgar 
una ley prohibitiva general, ni podía ser un obstáculo la tradicional concepción 
del matrimonio, cuando estaba en juego un principio de fe. Pero la institución 
del matrimonio, incluso según la concepción canónica, mezclada con elementos 
humanos y divinos, sugería la máxima prudencia, a la que no fue ajena la misma 
Iglesia de entonces”49. Según Guarino, “el divortium se mantuvo, porque habría 
sido empresa desesperada obstaculizar una institución tan profundamente en-
raizada en las costumbres antiguas; pero fue fuertemente obstaculizado por las 
leges novae”50 .

Los emperadores cristianos, aunque animados por el propósito de hacer cri-
stiana la sociedad, aun con la introducción de ideas y valores cristianos en la 
legislación promulgada por ellos, nunca lograron hacer coincidir plenamente las 
leyes civiles con la ley divina, predicada por la Iglesia. En puntos de absoluto 
relieve social y religioso, como el de la libertad personal, el de la indisolubilidad 
del matrimonio y el de la defensa de la vida, mantuvieron una actitud de gran 
prudencia, evitando toda ruptura neta con el pasado pagano. Este hecho ha lleva-
do a varios estudios a negar un influjo real y significativo de la religión cristiana 

46 Cf. R. Lizzi, La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografici e realtà storica, Rend . Mor . 
Acc . Lincei 7 (1996), p. 323 ss.

47 El libro XVI del Código Teodosiano, identificando la religión del estado con el cristianismo 
y agrupando en un libro las leyes destinadas a conseguir este objetivo, refleja el nuevo papel que, a 
partir de Constantino, adquiere la legislación secular en las cuestiones religiosas. Los emperadores, 
responsables últimos de la emisión de las leyes, son conscientes de que los asuntos internos de la 
Iglesia deben ser regulados y gestionados por ésta. Cf. M. Marcos, o.c., 62.

48 Cf. N. Cipriani, La función de la Iglesia…, p. 302. Cf. también E. Moreno Resano, La políti-
ca legislativa de los sucesores de Constantino sobre los cultos tradicionales, Vitoria 2010.

49 B . Biondi, Il diritto romano cristiano, vol. III, Milano 1952, p. 170-171.
50 A . Guarino, Storia del diritto romano, Napoli 1969, p . 597 .
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en el derecho romano. Otros aducen razones prácticas: ante la imposibilidad 
de cambiar costumbres e instituciones tan arraigadas en la sociedad antigua, la 
Iglesia cede ante el Estado a cambio de favores recibidos pero alejándose del 
genuino mensaje evangélico51 .

También en los obispos posteriores a Constantino se nota cierta dosis de 
ambigüedad respecto al Estado. Cuando los emperadores intervienen en las cue-
stiones de la Iglesia para favorecer la herejía, los pastores están dispuestos a re-
belarse y a denunciar la intervención, insistiendo en la distinción entre Iglesia y 
Estado, y reivindicando la autonomía de la Iglesia en los asuntos internos y en 
las cuestiones de fe, sobre la base del principio evangélico, recordado por todos: 
hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así suce-
dió con Hilario de Poitiers, Osio de Córdoba, Lucifer de Cagliari, Ambrosio de 
Milán y otros muchos, cuando el emperador Constancio trataba de imponer la fe 
arriana. Pero en muchos otros casos fueron precisamente ellos los que se dirigie-
ron al emperador, para que con su intervención resolviera problemas internos de 
la Iglesia, o para que promulgase leyes favorables a la fe cristiana. Sin embargo, 
más allá de tantas ambigüedades, justificables históricamente, la distinción entre 
las esferas política y religiosa, y la autonomía del Estado y de la Iglesia, cada uno 
en el propio ámbito, parecen ideas compartidas por todos .

A MODO DE CONCLUSIÓN

En cuanto a la luz que todo esto puede arrojar sobre nuestro tiempo, en lugar 
de hacer una simple comparación entre ayer y hoy, que siempre es un ejercicio 
peligroso, ya que cada época tiene sus propios personajes y acontecimientos, es 
preciso subrayar, en primer lugar, que el cristiano debe ir a la fuente, y en parti-
cular al Nuevo Testamento y a las palabras de Jesús, que parecen bastante claras, 
a pesar de las muchas interpretaciones que han despertado: “Dad al César lo que 
es del César, y a Dios lo que es de Dios”, y a partir de ellas juzgar las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado para buscar una sana y justa secularidad cristiana .

En segundo lugar, si queremos sacar de la tradición patrística alguna indica-
ción útil para iluminar la función que los cristianos están llamados a desempeñar 
hoy en la sociedad civil secularizada e, incluso, adversa a los valores del Evan-
gelio, conviene poner de relieve las grandes diferencias políticas, sociales y cul-
turales que separan aquella época de la nuestra. Contra el absolutismo de los 
antiguos emperadores cristianos, cuya voluntad era ley, hoy el poder legislativo 

51 M . Marcos, Ley y Religión en el Imperio Cristiano (s. IV y V), en: Ilu. Revista de Ciencias 
de las Religiones 11 (2004) 51-68.
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reside en los parlamentos democráticamente elegidos y, con frecuencia, directa-
mente en el pueblo con el instrumento del referéndum. Las leyes son expresiones 
de la voluntad de una mayoría de ciudadanos, los cuales, viviendo en un clima de 
gran pluralismo cultural, deciden entre las diversas opciones que se presentan, 
según la fuerza persuasiva de los protagonistas. En una sociedad secularizada 
no sorprende de que la mayoría opte por una ley permisiva. ¿Qué puede hacer 
la minoría cristiana al no poder conquistar por ley lo que considera justo? Debe, 
al menos, favorecer las propuestas legislativas menos permisivas y más acordes 
con los valores cristianos.

La Iglesia, finalmente, que ya no puede dirigirse al emperador, debe conqui-
star para su mensaje a la opinión pública, que será llamada a hacer las grandes 
elecciones morales. Tarea nada fácil, porque su poder de educar a las masas, 
incluso de los bautizados, ha ido reduciéndose cada vez más. Quien ostenta, en 
el areópago de hoy, el poder de los medios audiovisuales y de la prensa puede 
influir en la opinión pública mucho más que la familia, la escuela y la parroquia. 
Es, pues, preciso utilizar todos los medios y aprovechar todas las ocasiones que 
se presentan para anunciar el Evangelio, recordando, en todo caso, que la credi-
bilidad del mensaje cristiano está ligada, en grandísima parte, al testimonio de 
la comunidad eclesial . En el interior de la Iglesia es donde, en primer lugar, han 
de vivirse con autenticidad y fidelidad los valores del Evangelio. “El mandato –
escribe el Papa Francisco – es: ‘Id por todo el mundo, anunciad la Buena Noticia 
a toda la creación’ (Mc 16,15), porque ‘toda la creación espera ansiosamente esta 
revelación de los hijos de Dios’ (Rm 8,19). Toda la creación quiere decir también 
todos los aspectos de la vida humana, de manera que la misión del anuncio de 
la Buena Nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de 
caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos 
los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede 
resultar extraño. La verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escato-
lógico, siempre genera historia”52 .

Christians in pluralistic society 
 

Summary

In many countries, rapid secularisation exerts an ever growing control over nearly 
every aspect of social life, driving Christianity away from public life and substitu-
ting it with an increasingly militant ideology. Christianity today faces many questions 
and challenges, from profound shifts in traditional values and new anthropologies to 
questions on the meaning of life and the place of the Church in pluralistic society. Do 
the Christians of today have anything to offer in the modern Areopagus of thought? 

52 EG 182 . 
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Though in minority during the first few centuries of their history, Christians not only 
were able to claim their due place in society, but point to their contribution to its 
well-being and functioning. After the so-called Edict of Milan they tried to influence 
legislation and imbue it with the values and spirit of the Gospel. Not always was it 
possible, though. At times the border between the state and the Church were crossed 
either way. Nevertheless, in order to safeguard the autonomy of the Church in her re-
lationship with the state, the former tried to adhere to the wise principle she received 
from her Founder to give back to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.

Christen in der pluralistischen Gesellschaft 
 

Zusammenfassung

Eine schnell voranschreitende Säkularisierung umfasst viele Länder. Sie verwan-
delt sich nicht selten in eine kämpfende Ideologie, die alle Bereiche der Gesellschaft 
umfassen und das christliche Element aus dem öffentlichen Leben ausmerzen will. 
Der Wandel der traditionellen Werte und Normen, neue Anthropologien, Fragen nach 
dem Lebenssinn und den Platz der Kirche in einer pluralistischen Gesellschaft – das 
sind Herausforderungen, die heute vor den Christen stehen und nach einer Antwort 
verlangen. Haben die heutigen Christen etwas anzubieten auf dem Areopag von heu-
te? In den ersten Jahrhunderten haben Christen - damals eine Minderheit - nicht nur 
nach ihren Rechten gestrebt, sondern auch einen Beitrag zum Wohl und zur funk-
tionierenden Ordnung der Gesellschaft geleistet. Nach dem Edikt von Mailand ver-
suchten sie die Gesetzgebung zu beeinflussen, um ihr einen evangeliumskonformen 
Geist zu verleihen. Dies war nicht immer möglich und nicht immer wurde die Grenze 
zwischen Staat und Kirche respektiert. Nichtsdestotrotz versuchte man den Grundsatz 
einzuhalten: “Gott - was Gottes und dem Kaiser, was des Kaisers ist”. Auf dem Spiel 
stand die richtige Autonomie im Verhältnis zwischen Staat und Kirche.

Chrześcijanie w społeczeństwie pluralistycznym 
 

Streszczenie

Szybka sekularyzacja, często przeradzająca się w wojującą ideologię, która usiłuje 
opanować wszystkie sfery życia społecznego i usunąć elementy chrześcijańskie 
z życia publicznego, dotyka wiele krajów. Zmiana tradycyjnych wartości i zasad, nowe 
antropologie, pytania o sens życia i miejsce Kościoła w społeczeństwie pluralistycz-
nym to wyzwania, jakie stają dzisiaj przed chrześcijanami i domagają się odpowiedzi. 
Czy współcześni chrześcijanie mają coś do zaoferowania na współczesnym areopa-
gu? W pierwszych wiekach, stanowiąc mniejszość, chrześcijanie nie tylko upominali 
się o swoje miejsce w społeczeństwie, ale także wskazywali na swój wkład w jego 
dobrobyt i funkcjonowanie. Po tzw. Edykcie Mediolańskim starali się wpływać na 
prawodawstwo, aby nadać mu ewangelicznego ducha. Nie zawsze było to możliwe 
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i nie zawsze udało się zachować granicę państwo-Kościół. Niemniej jednak starano 
się zachować zasadę “Co Cesarza – Cesarzowi, a co Boga – Bogu”. W grę wchodziła 
słuszną autonomia w stosunkach pomiędzy Kościołem i państwem.

Keywords: pluralistic society, shifts in traditional values, functioning of society 
Autonomy, State and Church.

Schlüsselworte: pluralistische Gesellschaft, Wandlung der Werte, Gesell-
schaftsordnung, Autonomie, Staat und Kirche.

Słowa kluczowe: społeczeństwo pluralistyczne, zmiana norm, porządek 
społeczny, autonomia, państwo a Kościół.
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DESTABILIZACJI ETOSU

„Istotnym zagrożeniem naszych czasów, jądrem kryzysu naszej 
kultury jest destabilizacja etosu polegająca na tym, że nie potrafi-
my już pojąć rozsądku tego, co moralne, i że zredukowaliśmy ro-
zum do tego, co obliczalne. Próba ustabilizowania lub wyzwolenia 
człowieka i spraw ludzkich z zewnątrz […] oznacza podporząd-
kowanie tego, co duchowe, temu, co kwantytatywne, podporząd-
kowanie wolności przymusowi. Uwolnienie od moralności może 
zatem zgodnie ze swą istotą, być tylko poddaniem się tyranii”.

Joseph Ratzinger

Co okaże się naszą przyszłością – bezbożna rozpacz czy pobożna nadzieja? 
Opowiadając się zdecydowanie po stronie po-Bożnej, Autor Spe salvi okazu-
je się być przenikliwym diagnostykiem schorzeń dzisiejszego świata. Czyni to 
z precyzją, nieraz bez znieczulenia, ale nigdy dla samego zadawania bólu (panu-
jąc świetnie nad emocjonalną stroną polemik), zawsze dla zdrowia – Kościoła, 
naszej epoki, naszego świata. Żywych, cierpiących z powodu swych chorób lu-
dzi. J. Ratzinger/Benedykt XVI jest tu też nieodmiennie i po profesorsku kon-
sekwentny: pokazuje etiologię choroby, wskazując, w jaki sposób błędy w kwe-
stii prawdy skutkują błędami „kształtu życia”, defektami w dziedzinie obyczaju 
i etyki. Skłamana bądź nierozpoznana prawda rzeczywistości prowadzi do rze-
czywistego zła moralnego. Z logosu – ethos. Na dobre i złe.

Jest diagnostykiem tyleż genialnym, co nieustraszonym. Jedno bez drugie-
go nie jest też zresztą możliwe, to znaczy przenikliwość bezkompromisowej 
diagnozy zakłada odwagę, inaczej prawda musiałaby zostać przemilczana. Co 
nie jest rzadkie w erze politycznej poprawności i medialnego linczu. Zawsze 
myślał i mówił, że swoim współczesnym nie służy się „uładzonymi banałami”, 
a nasz świat nie potrzebuje klakierskiego potwierdzenia, lecz „przemiany i rady-
kalizmu Ewangelii”1. To mocne i ostre, ale ostrości jego diagnoz nieodmiennie 

1 Słudzy waszej radości . Chrześcijaństwo, apostolstwo, kapłaństwo, tłum. T. Jaeschke, 
K. Wójtowicz, Wrocław 1990, s. 126-127. Jeśli nie zaznaczono inaczej, podane w przypisach 
publikacje są autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.
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towarzyszy równa ich przenikliwości siła miłowania. W tym też jest wolny – nie 
chodzi o rację i przewagi, ale o dobro. A ostatecznie i najgłębiej: o Boga.

1. DALEKIE STRONY

Spór z pewnym kształtem (po)nowoczesności czy z pewnymi jej elemen-
tami nie jest bowiem nigdy dla J. Ratzingera/Benedykta XVI próbą restauracji 
„starego”, lecz zawsze sporem o Boga. Ponieważ kryzys naszych czasów polega 
– bodaj o niczym nie mówi częściej i głośniej jak o tym właśnie – na „«kryzysie 
Boga», czyli na wymazaniu Boga z ludzkiej historii”2. Tak o tym mówił w Esco-
rialu koło Madrytu w roku 1989, roku aksamitnej europejskiej rewolucji, roku 
pełnym wielkich nadziei, które z perspektywy 25 lat, póki co, w tej kluczowej 
kwestii przyniosły Europie więcej rozczarowań niż spełnienia, pogłębiając de-
strukcyjny proces marginalizowania sprawy Boga, tendencję, o której tu mowa3:

„Bóg zostaje odsunięty na bok; dla problemu sztuki życia wydaje się nie mieć 
znaczenia. Przede wszystkim trzeba umieć zachować swoją pozycję; kiedy to jest 
zapewnione, wtedy można sobie też pozwolić na kontemplację. Na tym ogranicze-
niu pojęcia poznania polega nie tylko problem naszego współczesnego wyobraże-
nia o prawdzie i wolności, ale problem naszych czasów w ogóle. Zakłada się 
bowiem przy tym, że dla układu ludzkich spraw i dla kształtowania naszego życia 
jest rzeczą obojętną, czy Bóg istnieje, czy też nie. Bóg zdaje się pozostawać poza 
związkami funkcjonalnymi naszego życia i naszego społeczeństwa”.

I czy to z powodów teodycealnych („źródłem naszego ateizmu jest Holo-
caust”), czy epistemologicznych (istnienie Boga jest nieudowadnialne, a prawda 
nieosiągalna), czy moralnych (Bóg jest zawadą na drodze naszej wolności i pra-
wa do grzechu), czy z jakichkolwiek innych – to współczesna Europa „rozwinęła 
kulturę, która w nieznany dotąd dla ludzkości sposób wyklucza Boga z publicz-
nej świadomości”4, albo negując Go zupełnie, nieraz agresywnie, albo spychając 
„Jego sprawę” w zakres wyłącznie subiektywnych, skrajnie prywatnych wybo-
rów lub w „archeologię religijną”, do kręgu resztek po minionych kulturach5 . Do 
muzeum lub śmietnika.

2 Jan Paweł II . Mój umiłowany Poprzednik, tłum. wstępu i dodatku R. Łobko, Częstochowa 
2007, s . 36 .

3 Nowa pieśń dla Pana . Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1999, 
s . 39 .

4 Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005, s. 47.
5 tamże, s. 62-63.
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Skutek jest oczywisty, radykalny i przerażający. Oto w Europie faktem, 
„powietrzem i codziennością” staje się kultura będąca „w absolutnej sprzecz-
ności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami 
ludzkości”6. Faktem jest więc kultury tej etyczny chaos i potężna atrofia sen-
su, na niespotykaną w dziejach skalę, pozornie zaskakująca, bo skontrastowana 
z równie niespotykanym w dziejach powszechnym (jednak) w Europie, mimo 
wielu wyjątków, dobrobytem. Dlatego też walka o sprawę Boga jest dziś sprawą 
fundamentalnej wagi, ze względu na jutro. Nie jest to wiec jakaś nostalgiczna 
bitwa „tylnej straży” historii w przegranej z góry wojnie, ale zmaganie w poczu-
ciu odpowiedzialności za współczesność i przyszłość ludzkości – dosłownie, bez 
nalotu patosu, za to z dojmująco konkretnym przełożeniem na sprawy przyziem-
ne i ostateczne życia lub śmierci7 .

Przypuszczam, że pełniejszy obraz trafności diagnoz J. Ratzingera jest 
dopiero przed nami, że on się dopiero z czasem odsłoni. Że dopiero historia 
(choć może nieodległa) pokaże wielkość nauczania, wizji, prognoz Kościoła 
naszej epoki, któremu w latach 2005–2013 przewodził Benedykt XVI… Tu 
pora wprowadzić istotne dla jego diagnozy obrazowe pojęcie, sięgające ko-
rzeniami Ewangelii i pism Ojców, esencję moralno-obyczajowych skutków 
negacji Boga – regio dissimilitudinis. To „kraina, gdzie wszystko jest inaczej”, 
kraina odwieczna, biblijna i zaskakująco znajoma, współtworzona przez nas. 
Rozpościerająca się za rogiem najbliższej ulicy, za szybą, w życiu bliźniego, 
we własnym sercu.

Oto bowiem współczesne „zaćmienie sensu Boga”8 jest podobne do procesu, 
któremu uległ Marnotrawny z Jezusowej przypowieści (Łk 15, 11–32). I tak jak 
on, dzisiejszy człowiek9 udaje się „w dalekie strony”, gdzie „z nierządnicami’ 
trwoni majątek otrzymany od Ojca. Jego życie ulega przy tym tak daleko posu-
niętej degradacji, pohańbieniu i poniżeniu, że z ich perspektywy poziom życia 
świń – zwierząt nieczystych dla Żydów i będących miejscem zesłania „legionu” 
złych duchów w ewangelicznej scenie opisanej przez wszystkich synoptyków 
(Mt 8, 28–34; Mk 5, 1–20; Łk 8, 26–39) – jawi mu się jako niedosiężny i nie-
osiągalny awans.

6 tamże, s. 48.
7 tamże, s. 48. „[…] doprowadzone do granic możliwości próby tworzenia rzeczy ludzkich 

przy zupełnym pominięciu Boga prowadzą bliżej do krawędzi przepaści, ku całkowitemu upadkowi 
człowieka”. tamże, s. 69.

8 Radość wiary, red. G. Vigini, red. pol. M. Romanowski, Częstochowa 2012, s. 14.
9 I nie tylko on. W jednej z katechez środowych (23 września 2009 r.) Benedykt XVI mówił o św. 

Augustynie z Aosty, że jako młody człowiek odrzucił „zażyłość z Bogiem, w jakiej żył w dzieciństwie, 
i przeżył okres moralnego zamętu: zaniedbał naukę, a pod wpływem ziemskich namiętności ogłuchł 
na głos Boga. Opuścił dom rodziny i zaczął wędrować po Francji w poszukiwaniu nowych przeżyć”. 
Mistrzowie duchowi . Ojcowie i pisarze średniowiecza, tłum. OR, Poznań 2011, s. 27.
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I właśnie owe „dalekie strony” to regio dissimilitudinis, zwrot, który po-
jawia się u Ojców Kościoła, filozofów i teologów, od samego Platona po Ber-
narda z Clairvaux10, ale który unieśmiertelnił święty Augustyn, a zwłaszcza 
jedna, słynna fraza z jego Wyznań: „et inveni longe me esse a te in regione 
dissimilitudinis”11 – „zrozumiałem, że jestem daleko od Ciebie – w krainie, 
gdzie wszystko jest inaczej”12 (w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka). J. Ratzinger/
Benedykt XVI posługuje się tym pojęciem kilkakrotnie, w sposób najbardziej 
wyrazisty 26 lutego 1983 roku, podczas głoszonych przezeń watykańskich reko-
lekcji wielkopostnych13 .

Czym jest według niego regio dissimilitudinis? Jego pisma zawierają synte-
zę obu sensów: biblijno-greckiego i patrystyczno-łacińskiego. To te rejony ludz-
kiego życia, które są odległe od Boga – ̕απεδήμησεν ε̕ις χώραν μακράν, odjechał 
do krainy dalekiej, Łk 15, 13 – i tym samym nie są takie, jakie są i jakie być 
powinny; są inne, niepodobne do siebie samych: regio dissimilitudinis, kraina 
niepodobieństwa. Tam wszystko jest inne, nie takie, jak chciał Bóg i jak pragnie 
w głębi swego serca, pod dnem pierworodnego skażenia, człowiek. Być daleko 
od Ojca to żyć nie tak jak trzeba i warto, ale „w cieniu śmierci”, w stronę odda-
lającą się od Boga-życia, w stronę zmiany, wynaturzeń obyczajowo-moralnych; 
w strony dalekie, gdzie wszystko jest inaczej…

Pod atrakcyjną powłoką wyzwolenia, swobodnego przestworu „dalekich 
stron”, obietnicy konsumowania przyjemności życia, a więc pod całym tym 
fałszem płytkiej, wierzchniej warstwy słodyczy, kryje się najbardziej gorzka 
z gorzkich prawd: tam się nie da żyć, tam się da jedynie umrzeć. Okazuje się 
bowiem, że we wszystkich tego typu regiones – biblijnych i dawnych, nowych 
i najnowszych – rośnie wielki smutek i przybywa strasznego gniewu o pozornie 
nieznanych źródłach i nieokreślonym kierunku uderzenia. W latach 80. ubiegłe-
go wieku Ratzinger tak ten fenomen opisywał14:

„Człowiek […] wścieka się na społeczeństwo, na świat, na samego siebie 
i na innych. Życie wydaje mu się jakąś błędną konstrukcją, a człowiek pomyłką 
ewolucji. Człowiek taki pozbawiony został właściwego środowiska życiowego 
i teraz wszystko przybrało smak soli, smak goryczy i śmierci”.

Tak to brzmiało w 1986 roku, w Toronto, a tak pięć lat wcześniej, w Mona-
chium15:

10 E . Gilson, „Regio dissimilitudinis” de Platon à Saint Bernard de Clairvaux, Paris 1947, s . 23 .
11 Augustinus, Confessiones, VII, 10, 2.
12 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 120.
13 Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona, Kraków 2005², s. 212. Por. Mistrzynie duchowe, 

tł. OR, Poznań 2012, s. 35.
14 Słudzy waszej radości…, s . 75 .
15 Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku . Konsekwencje wiary 

w stworzenie, tłum. J. Merecki, Kraków 2006, s. 68.
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„Charakterystyczna wydaje mi się nieustannie gotowa do ataku agresywność, 
z którą coraz częściej mamy do czynienia w naszych społeczeństwach – owa 
nieustannie czająca się gotowość do ubliżania innym, do uznawania ich za winnych 
naszych własnych nieszczęść, do piętnowania społeczeństwa i do próby zmienie-
nia świata przez przemoc”.

Oto więc głęboka sprzeczność życia w owych „dalekich (od Boga) stronach”: 
to miała być rozkosz wolności, która – wyszarpana zerwaniem – ciąży i unie-
szczęśliwia jak kajdany16. Skąd to rosnące rozdrażnienie? Skoro przekształcenia 
zamiast stałości i elektrownia zamiast kościoła (tak pisał jeszcze Ernst Bloch17, 
całe zastępy Marksów, Leninów i ich dzisiejszych następców) miały być furtką 
do raju, czyli do krainy, gdzie wszystko jest inaczej. Tymczasem napędem w tej 
krainie okazuje się nienawiść, a rosnąca w nadobfitości na jej polach i drze-
wach wzajemna agresja jest wyraźnym znakiem, że sprawy idą w złym kierun-
ku. Wszystko tu staje się coraz bardziej swobodne, wygodne i znośne, ale samo 
życie18 – nieznośne, godne jedynie samobójstwa – główny, a w pewnym sensie 
jedyny problem filozofów z „dalekich stron”.

Regio dissimilitudinis okazuje się być nie ziemią obiecaną dla młodych 
synów ludzkości, udręczonych monotonią tego, co stare, tradycyjne, nie-
innowacyjne (jak się wydawało), ale krainą przymierających głodem świ-
niopasów (i to głodem wielorakim, wszechstronnym). To „wielka i straszna 
pustynia”, nie mniej jałowa i pełna jadowitych gadów niż ta, przez którą 
wiodła dramatyczna wędrówka Izraelitów (Pwt 8, 15)19, gdzie niepohamo-
wany konsumpcjonizm i okrutna obojętność na sprawy boskie i ludzkie są 
wprost proporcjonalne do odległości od Boga – egotyczne żądze tym więk-
sze, im strony „dalsze”. Krainą tą, z braku właściwego Króla-Ojca, rządzi 
to, co ma większą moc przebicia i jest bezwzględniejsze: w ostatecznym 
rozrachunku die nackte Macht20 – naga siła („przemoc w stanie czystym”, 
przekłada W. Szymona21).

16 Szukajcie tego, co w górze, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2007, s. 18-19.
17 Na początku Bóg stworzył…, s . 43 .
18 Por . Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości . Teologia i duchowość sakramentu święceń 

(Opera Omnia, t. 12), red. K. Góźdź i in., Lublin 2012, s. 657.
19 Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008, s. 21.
20 Theologie Prinzipienlehre . Bausteine zur Fundamentaltheologie, Donauwörth 2005, s . 377 .
21 Formalne zasady chrześcijaństwa . Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona, 

Poznań 2009, s. 482.
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2. PIECZĘĆ WSPÓŁCZESNOŚCI

Próbom przemiany naszego świata w „krainę, gdzie wszystko jest inaczej” 
trzeba stawiać opór. Z czujnością prawdziwej mądrości, która widzi skutki po-
zornie niewinnych prób przekucia świadomości, mentalności, obyczaju, przy-
noszącej dobre owoce tradycji – w nowocześniejsze, inne, niepodobne do do-
tychczasowego. Ratzinger: „Umiejętność rozróżniania, iż nie wszystko, co 
nowoczesne, jest złe i nie wszystko, co nowoczesne, jest dobre, stanowi, jak 
myślę, niezwykle istotną cnotę, bez której Kościół nie może należycie głosić 
swego słowa i pełnić swej służby”22 .

Czujność prawdziwej mądrości, odwaga niezgody wobec rzekomego pew-
nika, że należy zwalczać stare pewniki, że teraz wszystko jest inaczej: dobrem 
są wątpliwości, a nie wiara. A co za tym idzie wszelkie „niedogmatyczne albo 
antydogmatyczne ruchy współczesne” (bo nie wywołują konfliktów i nie są 
wrogie postępowi!)23. A współczesne rozumienie pojęć tolerancji i pluralizmu 
(bezdyskusyjnie dobrych) nie jest do pogodzenia z tyranią tzw. poznawalności 
prawdy24 .

Wobec „wyjęcia” religii ze sfery racjonalnej i ograniczenia jej „aktywności” 
wyłącznie do sfery uczuciowej, subiektywnej, skrajnie prywatnej25 . W tym pro-
cesie nie dość, że wiara religijna skazana jest apriorycznie na fałszujące ją istot-
nie zawężenie, to jeszcze jest on wylęgarnią niejednoznacznych, patologicznych 
form religii i religijności – irracjonalnych, „magicznych”26, paralelnych z an-
tyczną gnozą, niuejdżowskich27. Tak że „uwaga Karla Bartha, że religia może 
stać się samozaspokojeniem, nie prowadzącym do Boga, lecz potwierdzającym 
człowieka w nim samym i zamykającym na Boga (wszystko inaczej i to o 180°! 
– J . Sz .), uzyskuje nową aktualność”28 .

Wobec tego więc i jemu podobnych przejawów pokantowskiej logiki separa-
cji, z których za szczególnie groźną w skutkach należy uznać przepaść drążoną 
przez (po)nowoczesność między wiedzą, moralnością i religią. To właśnie ów 
rozłam i jego skutki – rozszczepienie Prawdy na wiele „prawd” – powoduje 
najgłębsze formy dezorientacji i zagubienia współczesnego człowieka, miota-

22 Sól ziemi . Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci (rozm. P. Seewald), 
tłum. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 234-235.

23 Czas przemian w Europie . Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001,  
s . 153 .

24 W czas Bożego Narodzenia, tłum. K. Wójtowicz, Kraków 2001, s. 35-36.
25 Wiara – prawda – tolerancja . Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, 

Kielce 2004, s. 126; por. s. 114-115, 120.
26 Nowa pieśń dla Pana…, s . 65 .
27 Czas przemian w Europie…, s . 90-92 .
28 tamże, s. 92.



 KRAINA NIEPODOBIEŃSTWA 165

jącego się między prawdą nauki i prawdą wiary, prawdą moralności i prawdą 
prawa, prawdą Bożą i prawdą państwa, prawdą publiczną i prawdą prywatną29 . 
To jest właśnie owa „pieczęć współczesności”30, która za swoje każe przyjąć 
relatywizm31, gdzie wszystko zostaje przyjęte i wszystko odrzucone bez porząd-
kującego wartości i wybory etyczne kryterium prawdy – dostępnej w obu „do-
tychczasowych” źródłach orientujących ludzkość na sens i przyszłość: w rozu-
mie i wierze .

Ale problem „krainy, gdzie wszystko jest inaczej” na tym właśnie polega, 
że człowiek w przestrzeni tej „ziemi jałowej” przestał pić ze źródeł. „Nie pije-
my ze źródła, lecz z tego, co nam dają w butelce. Ludzie sami zbudowali sobie 
świat i znalezienie Boga za tym światem stało się rzeczą trudną”32 – tłumaczył 
Benedykt XVI 5 sierpnia 2006 roku w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. 
A butelkę i koryto z upragnioną karmą dla świń (Łk 15, 16) napełniają ci, którzy 
przechwycili władzę w regio dissimilitudinis, właściciele pól pod wypas świń, 
„obywatele tej krainy” (Łk 15, 15): mediokraci (my decydujemy, co ma być 
postrzegane i jak ma być rozumiane)33, nomokraci („od ustalenia kąta nachyle-
nia dachu po rozmieszczenie nagrobków”34, aż po słynną „krzywiznę banana”, 
zakaz produkcji i sprzedaży misiów jako zabawek dla dzieci, i dalej), eurokraci, 
technokraci… W tym jedynym w swoim rodzaju melanżu „totalnej wolności” 
z zaciskającą się obręczą przemocy, przedsionka totalitaryzmu, inność (dissi-
militudo) staje się elementem najbardziej stabilnym – może dlatego naczelną, 
postulowaną przez „obywateli owej krainy” cnotą moralną ma by gościnność 
(hospitality) „wobec innego” (innych, inności). Ale też z takim obowiązującym 
w „dalekich stronach” szczytem drabiny aksjologicznej (z cnotą gościnności, 
sympatyczną skądinąd, na samej górze), tylko pozornie paradoksalnie, mo-
ralność i obyczaje są kształtowane według zasady cosi fan tutti, „bo tak robią 

29 Europa Benedykta…, s . 25-26 .
30 tamże, s. 26.
31 Czas przemian w Europie…, s. 93; O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele . [rozm.: P. Lisicki, 

G. Górny, R. Smoczyński], „Fronda” 1999 nr 15-16, s. 6-7; Nauczmy się wierzyć . Niezwykłe 
przesłanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2013, s. 65.

32 Myśli duchowe, s . 155 .
33 Czas przemian w Europie…, s. 84-85. „Model rodziny, który zgodnie z dewizą «myśl 

globalnie, działaj lokalnie» MTV rozpropagowuje jak świat długi i szeroki, jest karykaturą 
ultraliberalnej mentalności. Matki chodzą na randki z adoratorami swoich córek i czynią młodym 
byczkom seksualne aluzje, zaś ojcowie, rozwaleni na kanapach, wymyślają sympatiom własnych 
synów od «dziwek» i wystawiają się na równie elokwentne kontrataki. […] MTV wciąż dąży 
do tego, by wypełnić swoją edukacyjną misję. Kuźnia tożsamości dla młodzieży działa dalej”. 
M . Walkiewicz, Nowa gangrena MTV, „Tygodnik Powszechny” z dn. 22.03.2009.

34 Kościół – Ekumenizm – Polityka, red. i tłum. L. Balter i in., Poznań-Warszawa 1990, s. 224.
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wszyscy”35; jest się takim, bo takim się dzisiaj jest. I kropka. Bo wszystko jest tu 
tyle samo (niewiele) warte.

Nie ulega wątpliwości, że „nastanie ciężkiego głodu” (por. Łk 15, 14) 
w „krainie, gdzie wszystko jest inaczej”, jest tylko kwestią czasu. Bo jeśli nic 
nie ma wartości i każda nowa „inność” jest możliwa, nie ma już rzeczy niemoż-
liwych: nie ma żadnej wartości „zdolnej powstrzymać człowieka, nie istnieją już 
nieprzekraczalne normy”36. Liczy się tylko własne ego, najaktualniejsze teraz 
i brutalny cynizm. Wszystko jest możliwe, ale nic nie ma sensu37 . Zostaje nuda 
znieczulona okrucieństwem jako rozrywką… Oddalenie od domu Ojca, wyko-
rzenienie z tego, co rodzinne, proces detradycjonalizacji38 (mówiąc najogólniej) 
– ma swoją cenę i swój pewny skutek w postaci „ciężkiego głodu”. Ludzie stają 
się słabi, nietrwali w relacjach39, ubodzy duchowo poprzez zniszczenie więzi 
i uczuć w najwyższym stopniu godnych człowieka, poprzez zerwanie – prze-
strzega Benedykt XVI wielokrotnie40 .

Kiedy w latach 40. XX wieku pewien francuski pisarz powiedział, że słowo 
„grzech” należy tylko do świata operetki41, uznano to za świeży powiew nowych 
czasów, manifest końca tego, co stare, stęchłe, krepujące – idzie nowe, wyzwo-
lone, wszystko będzie inne… Dzisiaj (a piszę te słowa w dniach, kiedy na kijow-
skim Majdanie toczy się krwawa bitwa o wolność Ukrainy) po siedemdziesięciu 
latach, w apogeum nowego, właśnie tamte słowa oraz wcześniejsze na ten sam 
temat (np. że grzech jest żydowskim wynalazkiem) w swojej bezbrzeżnej pysze 
i głupocie można by uznać za pochodzące z wyjątkowo lipnego kabaretu (nie 
chcę obrazić operetki), gdyby nie krwawe łuny nad nimi.

Walka duchowa toczona na wielu frontach współczesności, głęboko przeku-
wająca etos, obyczaj i dotychczasowy strumień tradycji (jeszcze nie wiadomo 
w co, to się dopiero okaże), jest zmaganiem dwóch krain: domu Ojca i regio 
dissimilitudinis. Orężem jest „zmienność” i sama „zmiana”. Ale zmiana nie jest 
Bogiem, najwyżej może awansować do statusu bożka. Niestety, mówi Ratzin-
ger Seewaldowi w roku 2000, „w naszych czasach liczy się tylko zmienność, 

35 A.M. Valli, Ratzinger na celowniku . Dlaczego go atakują? Dlaczego jest słuchany?, tłum. 
M . Masny, Kraków 2011, s . 133 .

36 Europa Benedykta…, s . 116 .
37 Kościół . Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 50-51.
38 Europa Benedykta…, s. 115; Formalne zasady chrześcijaństwa…, s . 122-123, 132-134 .
39 Wszystkie psychologiczno-socjologiczne określenia, które próbują opisywać bądź 

porządkować to zjawisko (generation E, hook-up culture itp.) podkreślają zawsze to jedno: 
w dziedzinie odniesień międzyludzkich dominuje przypadkowość, ulotność, niezdolność do (wy)
trwałości; dochodzi do „szybkich spięć” (hook-up) także seksualnych, ale nic z tego nie wynika jeśli 
chodzi o więzi. Wszystko inaczej.

40 Myśli duchowe, s . 142, 151, 176, 220 .
41 Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości…, s . 714 .
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elastyczność. I temu chciałbym się sprzeciwić”42. Nie wolno zmieniać świata, 
Kościoła, własnego życia, dostosowując je do zmiennych wymogów chwili43, 
pod wpływem kaprysu, „żeby było inaczej”. Elastyczność i wierność nie są ry-
walami – twierdzi Kardynał we wspomnianej rozmowie z Peterem Seewaldem, 
„również wierność musi się potwierdzić w zmiennych sytuacjach”44, potrzebuje-
my ich synchronizacji dla dobra współczesności.

Tymczasem w wielu sferach życia, mówiąc Wałęsą, plusy ujemne stają się 
dodatnimi, i odwrotnie. Przenikliwa obserwacja z pism J. Ratzingera/Benedykta 
XVI. O prawie, kinie (zwłaszcza gangsterskim) i nie tylko o nich45:

„[…] gdy prawo nie zawiera już żadnych wspólnie uznanych treści, traci siłę,  
wtedy blednie różnica między siłą prawa a siłą bezprawia; wtedy przedstawiciele 
siły prawa stają się «glinami», a przedstawiciele siły bezprawia – reprezentanta-
mi wolności. Prawo, które nie może się samo udokumentować, ukazuje się jako 
samowola, a to, co zostaje, to przemoc […]”.

Może nie bez znaczenia jest fakt, że pisze te słowa syn żandarma… O prze-
mianie polityki („troska o dobro wspólne”) w cyniczną grę niskich instynktów46:

„[…] zdolność często praktykowana z demonicznym wyrafinowaniem i odno-
sząca się do zdobywania władzy i wiązania z sobą ludzi komfortem, jaki oferuje 
zakłamanie […]”.

Co nam to przypomina? „Wiązanie z sobą ludzi komfortem kłamstwa”? 
O Kościele47:

„Wielu jest na zewnątrz, którzy sprawiają wrażenie bycia w środku, i wielu jest 
w środku, którzy sprawiają wrażenie bycia na zewnątrz”.

Rzecz jest więc daleka od groteski wymiany plusów dodatnich na ujemne, 
znacznie bliższa autentycznej tragedii. Pora wymieć najważniejsze, najbardziej 
dramatyczne i tragiczne zjawiska, które są przestrzeniami szczególnej destabi-
lizacji etosu, niepodobieństwem prawdy i dobra i tym samym poddaniem bez-
bożnej tyranii.

42 Bóg i świat . Wiara i życie w dzisiejszych czasach (rozm. P. Seewald), tłum. G. Sowinski, 
Kraków 2001, s . 236 .

43 Raport o stanie wiary [rozm. V. Messori], tłum. Z. Oryszyn, Kraków–Warszawa-Struga 1986, 
s . 136 .

44 Bóg i świat, s . 236 .
45 Czas przemian w Europie…, s . 42 .
46 Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009, s. 240.
47 Światłość świata . Papież, Kościół i znaki czasu (rozm. P. Seewald), tłum. P. Napiwodzki, 

Kraków 2011, s . 18 .
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3 . NARKOMANIA

Najgłębsza przyczyna tego pustoszącego współczesność zjawiska jest 
znów i dokładnie taka, jak w 15 rozdziale Ewangelii św. Łukasza: „młodszy 
… odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek…” (w. 12–13). 
Najgłębszą przyczyną jest „bezbożność” – „dalekie strony” to przestrzenie od-
ległe od Boga.

To nigdy nie jest proste, ale czasem nie tak skomplikowane jak podpowiada 
nam współczesna sofistyka. Są skutki, jest przyczyna. „Nietrudno zauważyć” 
– tym „którzy wytrzymali całe doświadczenie nowoczesnego świata”, mówi Jo-
seph Ratzinger w Soli ziemi – „że ten odwrót od Kościoła i chrześcijaństwa, 
który obserwowaliśmy w ostatnich trzydziestu, czterdziestu latach (od ok. 1966 
r ., 1956 r . – J . Sz .), był jedną z przyczyn, które doprowadziły do ruiny ludzkiej 
psychiki, do zagubienia orientacji, do zaniedbań, które wszędzie można dziś 
dostrzec”48. Wszędzie, ale najwyraźniej i w najostrzejszej formie w lokomoty-
wie (po)nowoczesności: w wielkich miastach49, w cosmopolis . To tam ruina psy-
chiki i zagubienie orientacji dotykają dzisiejszego człowieka najintensywniej, to 
tam na największą skalę występuje zjawisko „przecedzonej wiary”, przed którą 
J. Ratzinger/Benedykt XVI bronił przez wiele lat pokorną wiarę zwykłych ludzi. 
W jednym z wykładów cytuje Guardiniego, który ze zgrozą obserwuje już w la-
tach 20. XX wieku, nad jeziorem Como, bezwzględne wtargnięcie cywilizacji 
technicznej w „wysublimowaną kulturę miejską”: „świat naturalnego człowie-
czeństwa… ginie! Nie potrafię wyrazić, jakie to smutne”50 .

Ale nie chodzi tu o sentymentalną nostalgię za starymi dobrymi czasami. 
Chodzi o coś znacznie poważniejszego: o etiologię narkomanii, o namierzenie 
bezbożnych źródeł zjawiska – jak w każdym postępowaniu lekarza-diagnosty-
ka: rozpoznać przyczyny choroby, by ją wyleczyć. W każdym razie wielkie 
miasto wydaje się dziś uprzywilejowanym środowiskiem rozwoju neodioni-
zyjskiej kultury narkotyków, seksu i rock’n’rolla51. Ale też należy strzec się 
uproszczeń: oto biedna Afryka na ogromnych swoich połaciach nie-wielko-
miejska, jest również pustoszona narkotykami, alkoholem i epidemią AIDS 
– czytamy w Africae munus52 .

48 Sól ziemi…, s . 14 .
49 Por . Kościół – Ekumenizm – Polityka, s . 293 .
50 Wykłady bawarskie…, s . 256-260 .
51 T . Rowland, Wiara Ratzingera . Teologia Benedykta XVI, tłum. A. Gomola, Kraków 2010,  

s. 117. „Wielkie festiwale rockowe są rozpasaniem egzystencji, dziką antyliturgią, w której człowiek 
zostaje wyrwany z siebie i może zapomnieć o bezbarwnej i zwykłej codzienności. Na tej linii leżą 
także narkotyki”. Nowa pieśń dla Pana…, s . 56-57 .

52 Adhortacja Africae munus (19.11.2011), nr 72.
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Jednak to nie ubóstwo budzi dzisiaj najostrzejszy w swoich formach i skut-
kach sprzeciw. To dobrobyt budzi obrzydzenie i fanatyczny bunt. To przede 
wszystkim opływający we wszystko świat Zachodu ucieka w narkotyki. Wi-
docznie człowiek jednak nie żyje samym chlebem, nawet z grubą warstwą eko-
logicznie uzyskanego i absolutnie zdrowego masła. Potrzebuje sensu… Konsta-
tacja Ratzingera (z 1970 r.) gorzka53:

„Kościół przez wieki budził w ludziach świadomość ich wewnętrznej godnoś-
ci, której nikt ich nie mógł pozbawić, przez nadzieję płynącą z wiary ukazywał 
im sens, który czynił ich bogatymi i wolnymi. Jak niemądre jest nazywanie tego 
wszystkiego «opium dla ludu», widać jasno w sytuacji, w której lud rzeczywiście 
bierze opium właśnie dlatego, że opływa w dostatki, które to opium mają rzekomo 
uczynić niepotrzebnym”.

23 września 2011 roku Benedykt XVI mówił o dwóch przyczynach nar-
komanii. Mówił do przedstawicieli Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec 
w dawnym konwencie augustianów w Erfurcie, gdzie Luter studiował teologię 
i przyjął sakrament kapłaństwa: nasz świat jest „zniszczony z powodu potęgi 
narkotyków, która żyje z jednej strony z zachłanności życia i pieniądza (von der 
Gier nach Leben und nach Geld), z drugiej zaś z nieposkromionej żądzy użycia 
(von der Genussucht) u osób, które im się oddają”54 .

Właśnie one – pieniądz i cupido – zamiast Boga królują w „dalekich stro-
nach”, ich panowanie „stanowi jednoczącą więź w szatańskiej55 trójcy seksu, 
narkotyków i zbiorowej przemocy”56. A jest to panowanie możliwe, ponieważ 
ich uzurpacji i niszczącej władzy nie jest w stanie powstrzymać żadna siła. 
Etyczne moce ochronne duchowego organizmu są rozbrojone, umysłu bezbron-
ne, w tym pseudoduchowym systemie, który Boga i duszę – wartości chroniące 
człowieczeństwo – uznaje za niewiele albo nic nieznaczące. Owce idą więc na 
rzeź, cierpiąc tym bardziej, że fanatyczna żądza życia nie została w nich zdła-
wiona57. Sięgają więc po narkotyk. Szczegółowa analiza J. Ratzingera/Benedyk-
ta XVI jest następująca58:

53 Kościół – znak wśród narodów . Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, cz . 1 (Opera Omnia,  
t. 12), red. K. Góźdź i in., Lublin 2012, s. 112.

54 In Gott ist unsere Zukunft . Ansprachen & Predigten während seines Besuchs in Deutschland, 
Leipzig 2011, s . 64 .

55 „Pewnych zjawisk […] nie wyjaśnię. Ażeby zażywać narkotyki, trzeba należeć do pewnego 
środowiska, które dla mnie jest czymś niepojętym, szatańskim” – mówił „Frondzie” kardynał 
Giacommo Biffi, jeden z tych, którzy 19 kwietnia 2005 roku „wybrali papieża” Benedykta XVI. 
J. Ratzinger, G. Biffi, G. Danneels i in., Oni wybrali papieża (rozm. N. Bończa-Tomaszewski i in.), 
Warszawa 2005, s . 68 .

56 Nowa pieśń dla Pana…, s . 47 .
57 tamże, s. 46-47, 50.
58 tamże, s. 48.
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„Dlaczego człowiek szuka ucieczki w narkotykach? Bardzo uogólniając, może-
my powiedzieć: czyni to, ponieważ życie, jakie mu się samo w sobie nastręcza, 
jest zbyt jałowe, zbyt ubogie, zbyt puste. Po wszystkich przyjemnościach, po 
wszystkich próbach wyzwolenia i wszystkich nadziejach, jakie z nimi wiązano, 
pozostaje o wiele za mało. Znoszenie życia jako uciążliwego trudu i przyjmowa- 
nie go takim staje się niemożliwe. Powinno ono być nieustannie siebie dającą, 
bezgranicznie obfitą rozkoszą. Działają tu więc dwa momenty: po pierwsze, żądza 
pełni, nieskończoności, kontrastująca z ograniczeniami naszej kondycji; po drugie, 
chęć posiadania tego wszystkiego bez bólu, bez wysiłku. Życie ma dawać siebie 
człowiekowi, chociaż on nic z siebie nie daje. Tak więc można by też powiedzieć, 
że właściwą cechą całego tego procesu jest negacja miłości, która prowadzi do 
ucieczki w kłamstwo”.

Ale pod spodem tej negacji jest negacja Boga, ona jest kluczowa dla uciecz-
ki w narkotyczną dissimilitudo. Bo właśnie bez Boga, w dalekich od domu 
Ojca stronach, czyli w wielu pejzażach (po)nowoczsności, „tęsknota duszy 
wewnętrznego człowieka” nie znajduje odpowiedzi, która by „czyniła narko-
tyk zbędnym”59. Narkotyk jest więc formą protestu przeciw faktom, rezultatem 
zwątpienia w świat, a też bywa – rzecz jasna – żądzą przygody, konformizmem 
(cosi fan tutti), wpadnięciem w sidła bezwzględnej mafii60 .

„Ale rdzeniem jest protest przeciwko rzeczywistości odczuwanej jako więzienie. 
«Wielka podróż», której próbują ludzie za pomocą narkotyków, jest perwersyj- 
ną formą mistyki, ludzkiej potrzeby nieskończoności, jest swoistym «nie» dla 
nieprzekraczalności immanencji i próbą rozszerzenia w nieskończoność granic 
własnego bytu. Cierpliwa i pokorna przygoda ascezy, która wspinając się małymi 
krokami zbliża się do zstępującego Boga, zostaje zastąpiona magiczna siłą, magicz- 
nym kluczem narkotyku; droga moralna i religijna – techniką. Narkotyk jest 
pseudomistyką w świecie, który nie wierzy, ale mimo wszystko nie może zlikwi- 
dować dążenia duszy do raju. W ten sposób narkotyk jest znakiem ostrzegawc-
zym prowadzącym bardzo głęboko: nie tylko odkrywa próżnię naszego społeczeń- 
stwa, której nie zaradzą jego instrumenty; wskazuje na wewnętrzne dążenie istoty 
ludzkiej, które dochodzi do głosu w wynaturzonej formie, jeśli nie znajdzie dobrej 
odpowiedzi”61 .

Na czym polega dobra odpowiedź? Jakie wyjście?
Najprostsze i najgłębsze z możliwych. Sięgnijmy po fragment papieskiej 

katechezy z 12 listopada 2008 roku – „Bez obecności Chrystusa świat nie bę-
dzie naprawdę sprawiedliwy i odnowiony” – i po kilka zdań z zamieszczonej 
tam żarliwej modlitwy za współczesność: „Przyjdź, Panie! Przyjdź na swój spo-

59 Czas przemian w Europie…, s . 14-15 .
60 tamże, s. 15.
61 tamże, s. 16.
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sób, w tylko Tobie znany sposób. Przyjdź tam, gdzie panuje niesprawiedliwość 
i przemoc. […] Przyjdź tam, gdzie dominują narkotyki”62 .

4. ANARCHISTYCZNY MORALIZM

Na związek narkomanii z (po)nowoczesnością trzeba nam spojrzeć z jeszcze 
szerszej perspektywy. Ponieważ narkotyczny protest przeciwko rzeczywistości 
jest tylko częścią (prawda że szczególnie czytelnie szatańską, śmiertelną szybko 
i skutecznie, bez zbędnych krętactw, zasłon i iluzji) szerszej platformy prote-
stu: totalnego buntu pomyślanego jako bunt wszystkich przeciw wszystkiemu. 
O korzeniach niesłychanie głęboko sięgających w rzeczywistość teologiczną, 
a precyzyjniej ateologiczną. A w swoich realizacjach rozciągającego się dziś od 
pacyfizmu po skrajny terroryzm.

Anarchia jest pojęciem, które w pismach J. Ratzingera/Benedykta XVI wy-
raża istotę i cechy tego radykalnego buntu, który uwodząc w ciągu ostatnich 
dwóch stuleci wielu „młodszych synów” i wiele córek (w zdecydowanej więk-
szości o lewicowych sympatiach63), okazywał się zawsze „moralizmem z pomy-
lonym adresem”64. Ponieważ ten rodzaj politycznego, anarchistycznego morali-
zmu nie tylko nie otwiera drogi do odrodzenia, ale wręcz ją blokuje – brak mu 
pokory, zdolności zakwestionowania własnych pewników, a utopię polityczną 
stawia ponad godnością ludzkiej osoby, ostatecznie „wielkie cele” (?) prowadzą 
tu do pogardy człowiekiem65 – jeszcze tylko trochę nieporządku i krwi, a potem 

62 Katechezy o św . Pawle, red. i tłum. „L’Osservatore Romano” Kraków 2009, s. 116. Warto 
odnotować, że w tym samym mniej więcej czasie, kiedy w Rzymie rozbrzmiewała ta modlitwa, 
„Gazeta Wyborcza” w wielu numerach, przez długi okres, propagowała akcję legalizacji narkotyków 
miękkich w Polsce, pod wiele mówiącym tytułem „My, narkopolacy”. Jej istotnym składnikiem 
były narkotyczne coming-out-y znanych osobistości życia publicznego.

63 Lewicowi intelektualiści i lewicowe media wpadają w zachwyt nad terroryzmem. W filmach 
terroryści wyglądają uwodzicielsko pięknie. Pierwszy z brzegu przykład (który jest czymś znacznie 
więcej niż znanym powszechnie niemieckim problemem z niemiecką historią): film Baader-Meinhof 
Komplex w reżyserii Uli Ede (Niemcy 2008). Pyta Adam Krzemiński na łamach, które z krytyką 
lewackich utopii nie mają nic wspólnego: „Dlaczego wrażliwa dziennikarka pisze w poczytnym 
lewicowym magazynie, że «oczywiście wolno strzelać»? Dlaczego ona sama bierze te słowa serio, 
chwyta za spluwę i strzela do niewinnych ludzi? Dlaczego w Republice Federalnej lat 70. grupa 
młodych ludzi nie miała skrupułów, by zabijać niczym «świnie» funkcjonariuszy demokratycznego 
państwa? I wreszcie, dlaczego antypatyczny terrorysta lowelas i neurasteniczna intelektualistka są 
w Niemczech od 30 lat bohaterami mediów?”. Komiks o duszy niemieckiej, „Gazeta Wyborcza” 
z dn . 20 .03 .2009, s . 14 .

64 Europa Benedykta…, s . 44 .
65 tamże, s. 45.
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już raj przyniesiony na bagnetach… Ale żeby zrozumieć właściwie linię myśle-
nia i argumentacji J. Ratzingera/Benedykta XVI w tej kwestii, trzeba wyjść od 
teologii stworzenia .

Anarchia (starogreckie ἀναρχία = bez władcy) sięga bowiem swoimi korze-
niami buntu wszystkich buntów: jest odrzuceniem Stwórcy i sprzeciwem wobec 
jakiejkolwiek zależności od Niego. Tym samym jest to postawa (intelektual-
na, etyczna, egzystencjalna) tkwiąca w samym centrum dramatu nowożytności, 
czyli też (po)nowoczesności, w swoich licznych, zmutowanych współcześnie 
i kompatybilnych z naszą epoką (mentalnością) wersjach: idea zależności od 
Boga, która jest częścią wiary w stworzenie świata przez Stwórcę, staje się – 
jako ograniczenie człowieka i ludzkiej wolności – nie do przyjęcia66. Ten właś-
nie newralgiczny punkt, kwintesencja anarchii, budzi oszalały, pełen furii bunt 
przeciw Bogu, a w konsekwencji przeciw wszystkiemu. Daleka (od Stwórcy) 
kraina (po)nowoczesności przestaje być ojczyzną – staje synczyzną (Gombro-
wicz), a decydującą opcją egzystencjalno-moralną staje się nienawiść wobec ży-
cia takiego, z jakim mamy konkretnie do czynienia (marksizm)67 .

To zasadnicze w anarchii, odrzuceniu Władcy i Pana, Autora świata (który 
jest Abba, ale tego właśnie zbuntowani – od szatana po ostatniego z adeptów 
w jego szkole – nie przyjmują do wiadomości z różnych powodów): rozbrat 
z istnieniem, takim, jakie ono jest, jakie jest nam dane w stworzeniu, wściekłość 
na rzeczywistość, której anarchia uczy (skutecznie) nienawidzić68 . Rzeczywi-
stość bowiem „należy rozdeptać”, aby zrobić miejsce czemuś całkiem innemu”69 
– antystworzyć antyrzeczywistość, w której wszystko będzie całkowicie inne… 
Nawiasem, ale bardzo na temat: takie właśnie jest ideowe zaplecze głównych 
strategicznych krzewicieli postaw anarchicznych w dzisiejszej euroamery-
kańskiej cywilizacji Zachodu: liberalnej lewicowej inteligencji (w pierwszym 
rzędzie artystów, dziennikarzy, przedstawicieli naukowej humanistyki), mło-
dzieżówki i gerontów. Ideowe zaplecze: ten rodzaj światopoglądu i światorozu-
mienia o anarchicznie ateologalnych źródłach.

Niezdolność do pogodzenia się z niedoskonałością świata, człowieka 
i wszelkich dzieł i spraw jego, sięga pychy i jej szatańskiego początku, oczywi-
ście. A stąd obrzydzenie wobec bytu i istnienia, a stąd utopijne marzycielstwo, 
a stąd i marksistowska wiara w historię i mistyka Rzeszy70 (trudne do przyję-
cia dla komunistów, ale nigdy dość akcentowania tej diabolicznej zbieżności). 
A stąd i wiele odmian tyranii, która wchodzi do gry wówczas, kiedy znużenie 

66 Na początku Bóg stworzył…, s . 83-85 .
67 tamże, s. 91.
68 Bóg Jezusa Chrystusa . Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995, 

s . 49 .
69 Bóg Jezusa Chrystusa . Medytacje…, s . 50 .
70 Kościół – Ekumenizm – Polityka, s . 245 .
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chaosem anarchii przekracza punkt krytyczny życia (tak indywidualnego, jak – 
przede wszystkim – społecznego).

Podkreślmy: chrześcijaństwo sytuowało się zawsze na antypodach tego my-
ślenia i postaw, oskarżane nieraz o sprzyjanie społecznemu i politycznemu status 
quo. Prawdziwe (nieheretyckie, niewchodzące z możnymi – władzą bądź inte-
lektem – tego świata w alianse) chrześcijaństwo nigdy nie miało nic wspólnego 
z utopijnym marzycielstwem (z którego nic nigdy nie doczekało się praktycznej 
realizacji i z którego tylko krew wyciekała poza utopię i marzenia w sferę faktu), 
„uczyło akceptacji tego, co niedoskonałe, i ją umożliwiało”71, a także głosiło 
(np. Rz 13), „że samo istnienie porządku władzy jako takiej jest dla człowieka 
słuszne i konieczne i w tym sensie pochodzi ono «z Bożej łaski»”72. Zaś u pod-
staw tkwi tu najważniejsze, odrzucony w anarchii fundament: wiara w Boga, 
„Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. 
Bez Niego zaś – słusznie – wszystko jest gorzkim absurdem, powodem do 
wściekłego protestu. Bez Niego nic nie ma sensu: ani życie, ani śmierć, ani roz-
różnienia na kata i ofiarę. Ale chrześcijaństwo jest odmową udziału w bez-boż-
nym buncie, którego skutkiem są wszelkie odmiany arogancji hybris i anarchia, 
coraz bardziej zwiększające dziś swoją przestrzeń i liczbę obiektów agresji73 . 
Chrześcijaństwo jest wielkim „tak” – jak Chrystus (2 Kor 1, 18–20). Dlatego też 
w panteonie jego świętych nie ma Che Guevarry, ale jest błogosławiona Matka 
Teresa z Kalkuty, Kolbe i Franciszek z Asyżu.

Że terroryzm i pacyfizm są na dobrą (a właściwie złą) sprawę dwiema stro-
nami tego samego anarchistycznego medalu była już mowa wyżej. I jeden, i dru-
gi z anarchistycznych bowiem pozycji atakują zastany porządek, by zastąpić 
czymś „zupełnie innym”: pierwszy znosi zasadę non violence (i kilka innych), 
drugi prawo (i obowiązek) do sprawiedliwej obrony. To również – jak cała anar-
chia – błędnie ukierunkowane moralizmy74. Błąd tkwi najgłębiej: w odrzuceniu 
Boga i Jego Prawdy, w negacji prawdziwego Boga . W terroryzmie polityczny 
fanatyzm ma tu coś z fałszywej mesjańskości wybranych (do przelewania krwi 
w imię „wybawienia”; „Bóg nie ma innych ramion niż nasze”), obrzydzenie ze-
psuciem świata coś z fałszywego proroka (idealizm i bezkompromisowość „aż 

71 Tamże, s. 253.
72 Demokracja w Kościele . Możliwości i ograniczenia [współautor: H. Maier], tłum. M. Labiś, 

Salwator Kraków 2004, s. 19. Ale absolutnie „nie chodzi przy tym o to, że jakiś władca posiada swój 
urząd bezpośrednio «z Bożej łaski» i niezależnie od narodu”. Tamże.

73 NsW, s. 13. O anarchistach alterglobalistach: „Podczas gdy z jednej strony technika i ekonomia 
są pojmowane jako nośnik podstawowej ludzkiej wolności, to jednak ich wszechobecność, wraz 
z normami tkwiącymi w tejże wolności, postrzega się obecnie jako globalną dyktaturę i zwalcza 
z anarchiczną furią, w której niszczycielska swoboda okazuje się istotnym elementem ludzkiej 
wolności”. Europa . Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005, s. 37.

74 Czas przemian w Europie…, s . 16 .
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do skutku” w służbie jutra; „moralne jest to, co tworzy przyszłość”)75 . Absolut-
ny pacyfizm także w świetle wiary w prawdziwego Boga „jest postawą nie do 
utrzymania”. Oznacza on bowiem – w znanych w historii i współcześnie przy-
padkach – kapitulację wobec nielegalności i dyktatu przemocy. Prawa człowieka 
i danej grupy społecznej do wojny sprawiedliwej (bellum iustum) – jakkolwiek 
rygorystyczne muszą ją ograniczać kryteria i warunki – nie wolno niwelować 
w imię anarchistycznej ideologii totalnego pacyfizmu76. Warto dodać, że kar-
dynał Joseph Ratzinger przypomniał te zasady między innymi w 60. rocznicę 
desantu Sił Sprzymierzonych we Francji, 6 czerwca 2004 roku – „my, Niem-
cy, jesteśmy wdzięczni, że dzięki tym działaniom zostało przywrócone prawo 
i wolność”77 zabrzmiało szczególnie mocno.

5. CHORA EKOLOGIA

Człowiek jako największe zagrożenie i najgroźniejsza choroba przyrody78; 
empatia wobec roślin i zwierząt oraz ich ochrona posunięta do zoolatrii i „kul-
tów” pokrewnych79; walka z zanieczyszczeniem środowiska zewnętrznego przy 
jednoczesnym traktowaniu zanieczyszczeń ducha i psychiki za jedno z ludzkich 
praw, ślepota na związek tych zanieczyszczeń80 . Ewidentne dobro, jakim jest 
ochrona natury i całego danego nam przez Stwórcę świata, w „dalekich (od 
Boga) stronach” zamienia się w swoją atrapę, gdzie wprawdzie dobro nadal wy-
stępuje, ale z silną domieszką bezbożnych ideologii. Voilà: kraina, gdzie wszyst-
ko jest inaczej .

J. Ratzinger/Benedykt XVI: nie wolno człowieka „uzdrawiać” z jego czło-
wieczeństwa, czym jest kuszonych wielu „młodszych synów” z regio dissimili-
tudinis, młodzieży Zachodu81. Człowiek nie jest zakłóceniem równowagi przy-
rody – to ziemię ma człowiek, z woli Boga, czynić sobie poddaną.

Zawsze powinniśmy zachować szacunek dla stworzeń, nie wolno degra-
dować żywych istot ani się nad nimi znęcać, to jasne w świetle Biblii i wiary 
chrześcijańskiej, ale Bóg pozwala człowiekowi spożywać mięso zwierząt, wy-

75 tamże, s. 16-19; Europa…, s. 70; Moje życie, oprac. i tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 
20053, s . 118-119 .

76 Europa…, s . 84, 89 .
77 tamże, s. 84.
78 Na początku Bóg stworzył…, s . 92 .
79 Bóg i świat, s . 72 .
80 Sól ziemi…, s . 198 .
81 Na początku Bóg stworzył…, s . 92 .
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raźnie (w Piśmie Świętym, po potopie). Bóg daje nam tę możliwość, nie zakazał 
tego człowiekowi82 .

Właśnie w imię obrony środowiska ludzkiego (wewnętrznego i zewnętrzne-
go), integralnie rozumianej natury i naszej wolności nie wolno człowiekowi bro-
nić wszystkiego, co rodzi ludzka dowolność83. Są poglądy i postawy, rozwiąza-
nia prawne i tendencje obyczajowe, które stoją w sprzeczności z ekologią ducha 
i tym samym mają szkodliwy wpływ na ciało, materię, przyrodę, środowisko, 
na wszystkie elementy naszego świata, wewnętrznie ściśle ze sobą powiązane.

***

Sprawa z naszą współczesnością nie da się sprowadzić do koniecznego i nie-
powstrzymanego jakoby pochodu historii i niesionych przez nią oczywistych 
od tysiącleci zmian. Ani do coraz większej dziś świadomości dotyczącej praw 
jednostki, postępu naukowego, socjologii, psychologii i wszystkich innych -lo-
gii i -izmów. Sprawa z naszą współczesnością będzie jedynie wówczas widziana 
we właściwych światłach i proporcjach, kiedy będzie postrzegana i rozumiana 
w metafizycznej perspektywie głębokiej walki duchowej, jaką toczy dzisiejszy 
człowiek i jaka jest toczona o niego. Przecież wiele zmian, procesów tak cha-
rakterystycznych dla (po)nowoczesności, potężna praca, wykonywana po to, by 
teraz „wszystko było inaczej” jest wykonywana w wielu wypadkach po to, by 
niczego nie zmieniać naprawdę, nie dokonywać decydującej przemiany, meta-
noi – motorem licznych aktywności i mobilności pchającej licznych „w dale-
kie strony” jest strach przed nawróceniem. Neodionizyjska zmysłowość bywa 
najczęściej znakiem i owocem kryzysu duszy, a zamęt i rozedrganie świata jest 
zawsze skutkiem i odzwierciedleniem chaosu ludzkiego serca84 .

Ratunkiem jest tylko jedno: bliskość Boga. „Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca” (Łk 15, 18). Czyli ewakuacja z tych dalekich stron, bezbożnych regiones, 
gdzie zło „niczym ramionami polipa próbuje objąć całe nasze społeczeństwo 
i udusić w śmiertelnym uścisku”85, w rejony pozbawione fiksacji na punkcie 
tego, co inne i nowe, i gdzie biedna nowoczesność nie jest najwyższym kryte-
rium odróżniania dobra od zła86. I – przede wszystkim – gdzie człowiek słyszy 
cudowne słowa skierowane przez ojca do syna: „Moje dziecko, […] wszyst-

82 Bóg i świat, s . 72 .
83 Sól ziemi…, s . 198 .
84 Por . W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004, s. 111.
85 Eucharystia . Bóg blisko nas, red. S.O. Horn, V. Pfnür, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2005, 

s . 166-167 .
86 Por . Sól ziemi…, s . 234-235 .
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ko moje do ciebie należy” (Łk 15, 31), słowa, którymi potem, wzajemnie, sam 
Jezus opisywał swój stosunek do Ojca: „Wszystko bowiem moje jest Twoje, 
a Twoje jest moje” (J 17, 10)87 .

A wtedy nie trzeba budować alternatywnych światów, gdzie „wszystko jest 
inaczej”, wybierać się na poniewierkę, „zabrawszy wszystko” (Łk 15, 13). Nie 
trzeba zabierać niczego ani nawet dzielić majątku (Łk 15, 12). Bo „wszystko jest 
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga” (1 Kor 3, 22–23).

A Land of Impossibility. 
J. Ratzinger/Benedict XVI on a (Post)Modern Destabilization of Ethos 

 
Summary

Interpreting the Gospel parable of the Prodigal Son and the Loving Father (Luke 
15:11–32), J. Ratzinger/Benedict XVI shows the essence of the biggest problems of 
modern (particularly Western) society. The younger son’s journey to remote places, far 
from his father, symbolizes the fundamental gap between the present and God, which 
- although promising a happy and independent life – turns out to debase him. Blind 
questioning of the existing order (including the order of Creation!), an apotheosis of 
variability and a priori assumption of the new-over-the-old superiority, inevitably lead 
to confusion, with relativism becoming a “moral” reference and criterion for every 
action. Finally: bitterness and a protest generating violence, emptiness looking for 
satisfaction in drug-induced ecstasy, men seen as destroyers and enemies of nature. 
The only solution is a spiritual battle and metanoia – a return to the Father.

Ein Land der Unähnlichkeit 
J. Ratzinger/Benedikt XVI. über die (post)moderne Destabilisierung des Ethos 

 
Zusammenfassung

Interpretierend das Gleichnis über den verlorenen Sohn und barmherzigen Vater 
aus dem Evangelium (Lk 15, 11-32), zeigt J. Ratzinger/Benedikt XVI das Wesen der 
größten Probleme der heutigen (vor allem westlichen) Gesellschaft. Das Weggehen 
des jüngeren Sohnes vom Vater in ein fernes Land, das die Abspaltung der Moderne 
von Gott symbolisiert, führt zur Erniedrigung des Menschen, obwohl das Weggehen 
anfänglich wie eine glückliche Unabhängigkeit erschienen war. Das blinde Infrage 
stellen der bisherigen Ordnung (darin auch der Schöpfungsordnung!), die Apotheose 
der Veränderung und die apriorische Annahme, dass das Neue besser und hoher ist 
als das Alte, führt zu einer Desorientierung. Der Relativismus wird zur „moralischen“ 
Begründung und Kriterium jeglicher Aktivität. Letztendlich führen Verbitterung und 

87 Eucharystia…, s . 166 .
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Rebellion zur Gewalt und Leere, die ihre Befriedigung in der Drogenekstase zu fin-
den glaubt. Ein solcher Mensch muss als Zerstörer und Feind der Natur angesehen 
werden . Der Ausweg ist die innere, spirituelle Auseinandersetzung und Metanoia - 
Rückkehr zum Vater.

Słowa kluczowe: Biblia, wiara, postmodernizm, etos, relatywizm, konsume-
ryzm, rozum, narkomania, anarchia, stworzenie, nawrócenie .

Keywords: Bible, faith, post-modernity, ethos, relativism, consumerism, sense, 
drug addiction, anarchy, creation, metanoia .

Schlüsselworte: Bibel, Glaube, Postmodernismus, Ethos, Relativismus, Kon-
sum, Sinn, Drogenabhängigkeit, Anarchie, Schöpfung, Metanoia.
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„A TEN ZBRODNIARZ EMIGRANT [BÓG] MYŚLI O POWROCIE?” 
CZY PROROCTWO ADAMA MICKIEWICZA KIEDYŚ SIĘ SPEŁNI?

Tytuł mojego artykułu zaczerpnąłem z czterowiersza Adama Mickiewicza, 
który znajduje się w jego Zdaniach i uwagach. Utwór ten nosi tytuł Filozof i Bóg 
emigrant1:

Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim,  
Gadać o nim i pisać do niego zabronim;  
Mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie,  
A ten zbrodniarz emigrant myśli o powrocie?

W roku 1836, kiedy Mickiewicz opublikował Zdania i uwagi, wyraz „seku-
laryzacja” nie był jeszcze używany w tym znaczeniu, którego nabrał on w pra-
cach Emila Durkheima czy Maxa Webera. Jednak utwór Mickiewicza niewąt-
pliwie sekularyzacji dotyczy; sekularyzacji, czyli zmniejszającego się w życiu 
społecznym znaczenia religii i Kościoła, a wzrastającej obojętności religijnej, 
a nawet wrogości wobec wiary oraz religijnych instytucji.

Narracja wielkiego poety na temat sekularyzacji bardzo różni się od tej, któ-
rą już w XVIII wieku proponowali filozofowie francuskiego Oświecenia. We-
dług tych ostatnich, stopniowy i coraz większy zanik wiary, praktyk religijnych 
oraz wpływu Kościoła na życie społeczne jest nieuchronny i z góry przesądzony. 
Religia bowiem oraz promujące ją Kościoły, nawet jeżeli miały jakiś pozytywny 
sens w minionych epokach, dzisiaj są już tylko anachronicznym przeżytkiem 
i przeszkodą w budowaniu społeczeństwa nowego, wyzwolonego z przesądów 
i umysłowego zniewolenia. Jest czymś po prostu niemożliwym, ażeby ludzkość, 
która właśnie osiąga swoją duchową dojrzałość, nie chciała odrzucić tradycyj-
nych przesądów i poddać się pod rządy rozumu, i żeby nie chciała wyzwolić się 
z irracjonalnych dogmatów oraz niewolących ją więzów Kościoła.

Krótko mówiąc, filozofowie Oświecenia sekularyzację widzieli ze swojej 
perspektywy deistów, agnostyków, niekiedy nawet otwartych ateistów . Z tej per-

1 A . Mickiewicz, Dzieła, t . 1, Warszawa 1955, s . 386 .
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spektywy wiara, a również zwyczaje oraz instytucje religijne jawiły się jako rze-
czywistości czysto ludzkie, w dużej mierze nierozumne, szkodliwe, a na pewno 
przestarzałe.

Adam Mickiewicz nie kwestionuje samego faktu postępującej sekularyza-
cji. Jednak wystarczyły mu cztery linijki króciutkiego utworu, ażeby złożyć 
stanowcze świadectwo, że on naprawdę w Boga wierzy, oraz zakwestionować 
dogmat obowiązujący w ówczesnych zlaicyzowanych środowiskach, jakoby se-
kularyzacja była procesem z góry zdeterminowanym i nieuchronnym. Inny zaś 
dogmat oświeconych agnostyków i ateistów, jakoby oni byli promotorami myśli 
wolnej, jest – zdaniem Mickiewicza – tak ewidentnie niezgodny z faktami, że 
wielki poeta z dogmatem tym nawet nie dyskutuje, tylko zwraca uwagę na bez-
miar agresji intelektualnej, narzucającej taki porządek społeczny, jakby Boga 
nie było.

1. PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA W ZLAICYZOWANYM ŚWIECIE

Niniejsze uwagi na temat sekularyzacji spróbuję podjąć z perspektywy po-
dobnej, jak Adam Mickiewicz, tzn. z perspektywy wiary, którą w swoim Credo 
wyznaje Kościół. Jest to wiara w Boga osobowego, który stworzywszy wszech-
świat, jest jego wszechogarniającą Opatrznością oraz Panem dziejów. Zarazem 
jest to wiara w Boga, który tak umiłował świat, że dał mu swojego Jednoro-
dzonego Syna jako Zbawiciela. Otóż integralnym wymiarem wiary w zbawcze 
objawienie Boga jest przyjęcie daru Kościoła jako daru szczególnej obecności 
Zbawiciela wśród ludzi.

Popularne przeświadczenia o nadchodzącym końcu chrześcijaństwa (w sen-
sie: nieuchronnej marginalizacji społecznego znaczenia Kościołów, stopniowe-
go i coraz głębszego zaniku przekonań i praktyk religijnych, zamykania się gas-
nącej religijności w sferze tylko prywatnej) opierają się na wstępnie założonej 
agnostycznej tezie, jakoby nic nam nie było wiadomo o tym, że w chrześcijań-
stwo zaangażował się sam Bóg.

Natomiast powszechna coraz głębsza dechrystianizacja społeczeństw do-
tychczas chrześcijańskich wydaje się – jak twierdzi José Casanova – bardziej 
hipotezą, niż faktem empirycznym: Twierdzenie2:

„iż przednowocześni Europejczycy byli bardziej religijni od swoich nowoczesnych 
potomków, okazuje się dokładnie tym, czym jest w istocie: hipotezą wymagającą 
potwierdzenia. Wersje sekularyzacji bazujące na tej niepotwierdzonej hipotezie 

2 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie [Public Religions in the Modern 
World], tłum. T . Kunz, Kraków 2005, s . 42 .
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i ukazujące proces sekularyzacji jako stopniowy zanik wierzeń i praktyk religi-
jnych w nowoczesnym świecie odtwarzają w istocie mit, który każe postrzegać 
historię jako stopniową ewolucję ludzkości od władzy przesądu do rządów rozu-
mu, od wiary do niewiary, od religii do nauki. (...) Socjologia religii musi zastąpić 
owo mityczne ujęcie powszechnego procesu sekularyzacji porównawczymi anali-
zami socjologicznymi historycznych procesów sekularyzacji, odnoszącymi się do 
konkretnych przypadków ich występowania”.

Nie jestem socjologiem i nie zamierzam angażować się w rozwiązywanie 
tego problemu. Jako teolog, a przede wszystkim jako chrześcijanin, pragnę zwró-
cić uwagę na to, że w Piśmie Świętym przedstawiono wiele faktów masowego 
odejścia od wiary w Boga prawdziwego, a również wiele takich wydarzeń, które 
mogły się wydawać druzgocącą i ostateczną klęską ludu Bożego. Chciałbym 
przypomnieć niektóre z tych faktów i skomentować je w perspektywie sytuacji 
europejskiego chrześcijaństwa dzisiaj. Biblijny przegląd zacznę od przygody, 
jaka wydarzyła się prorokowi Eliaszowi. Prorok otrzymał wtedy mocne poucze-
nie, którego treść jest tytułem kolejnej części niniejszego studium.

2. PORZUCENIE WIARY NIEKONIECZNIE JEST TAK MASOWE,  
JAK NAM SIĘ WYDAJE

Przypomnijmy tamto wydarzenie: Znalazłszy się na górze Synaj, Eliasz ma 
poczucie, że przymierze, które Bóg zawarł tutaj ze swoim ludem, skończyło się 
kompletną klęską. Swoją frustrację wypowiedział Eliasz w następującej mod-
litwie: „Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich 
proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na 
moje życie” (1 Krl 19, 14). Zresztą Eliasz dobrze wie, że sytuacja ta w najmniej-
szym nawet stopniu nie kompromituje Boga, ale świadczy o tym, że Jego lud na 
własne życzenie szuka swojej zguby.

W odpowiedzi Bóg wyjaśnia prorokowi, że nie jest aż tak źle, jak mu się 
wydaje: „Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy” – a w języku biblijnym to 
znaczy: ogromnie wielką liczbę – „takich, których kolana nie ugięły się przed 
Baalem i których usta go nie ucałowały” (1 Krl 19, 18).

Brak czasu, żeby poddać bardziej szczegółowej analizie fakty znacznych 
nieraz rozbieżności między rzeczywistym stanem religijności w jakimś spo-
łeczeństwie a powszechnie przyjętymi opiniami na ten temat. Mnie osobiście 
sporo tu wyjaśnia historyjka opowiedziana kiedyś przez prof. Leszka Kołakow-
skiego o dwóch ścigających się dziewczynkach. Ta, która przegrywała, kiedy 
zorientowała się, że nie dopędzi koleżanki, zaczęła wołać: „jestem pierwsza, 
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jestem pierwsza, jestem pierwsza”. Wówczas ta, która naprawdę była pierwsza, 
nerwowo nie wytrzymała, zatrzymała się i zaczęła płakać. Dzięki temu jej kon-
kurentka rzeczywiście do mety dobiegła pierwsza. Stworzenie faktu psycholo-
gicznego, w tym przypadku mijającego się całkowicie z obiektywnym stanem 
rzeczy, okazało się skuteczną manipulacją, dzięki której owa spryciara doprowa-
dziła do zmiany obiektywnego stanu rzeczy.

W czasach Eliasza osobą, która energicznym popieraniem kultu Baala do-
prowadziła do powstania w społeczeństwie izraelskim opinii, jakoby kult Boga 
Przymierza miał się już ku końcowi, była królowa Izebel. W naszych czasach 
agresja psychologiczna przeciwko chrześcijaństwu płynie przede wszystkim 
z mass mediów, ale przecież nie tylko stamtąd.

W tej atmosferze ukształtowała się opinia – w stosunku do rzeczywistego 
stanu rzeczy zapewne przesadna – o gruntownej dechrystianizacji wielu społe-
czeństw dawniej chrześcijańskich. Niekiedy tylko jakieś wielkie, a niezgodne 
z tą opinią wydarzenie – takie jak renesans religijny w niektórych krajach daw-
niej komunistycznych, tłumy podczas Światowych Dni Młodzieży, czy prawie 
milionowa manifestacja w Paryżu w obronie szkół katolickich – odsłoni nieco 
innej prawdy na temat religijnej kondycji tych społeczeństw.

3. PRÓBA, KTÓREJ MOŻEMY NIE SPROSTAĆ

Fakt faktem, że historia zna również przypadki dechrystianizacji nieod-
wracalnej. Muzułmańskie kraje Azji Mniejszej oraz Afryki Północnej – w sta-
rożytności były przecież ziemiami żarliwej wiary chrześcijańskiej i kwitnącej 
myśli teologicznej. Alain Besançon zapewne słusznie podkreśla, ze chrześci-
janie tamtejsi – skłóceni między sobą, a wobec najeźdźców muzułmańskich 
stosując niemądrze zasadę, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyja-
ciółmi – istotnie przyczynili się do tego, że ich ziemie zostały zdominowane 
przez islam3 .

Nie mamy żadnej gwarancji, że analogiczne przypadki całkowitego wyko-
rzenienia chrześcijaństwa z ziem, na których przez całe wieki wiara kwitła, nie 
będą się powtarzały. Chrystus zapewnił nas jedynie, ze Kościół jako Kościół 
nigdy nie zostanie pochłonięty przez „bramy piekła” (por. Mt 16, 18) i będzie 
trwał „aż do wypełnienia dziejów” (por. Mt 28,20). Żeby zaś nikt nie zrozumiał 

3 A. Besançon, Trois tentations de l´Eglise, Paris 1996 . Tezę Besançon przedstawia 
w trakcie omawiania trzeciej z pokus, napastujących (jego zdaniem) współczesny Kościół, 
kuszenia muzułmańskiego. Dwie pierwsze pokusy to pokusa antydemokratyczna oraz kuszenie 
demokratyczne .
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tego twierdzenia jako wezwania do kapitulacji wobec rzekomo nieuchronnych 
procesów sekularyzacji, przedstawię jeden spośród wielu tekstów starotesta-
mentalnych, które zawierają instrukcję, jak się zachować w sytuacjach, kiedy 
biorąc tylko po ludzku, wszystko wskazuje na to, ze sprawa Boża przegrywa 
ostatecznie .

W Księdze Daniela znajduje się opowieść o trzech młodych wyznawcach 
Boga prawdziwego, którzy pod sankcją okrutnej śmierci zostali wezwani przez 
Nabuchodonozora do aktywnego udziału w uroczystościach ku czci ostateczne-
go zwycięstwa sił bałwochwalczych. W odpowiedzi wyjaśniają oni królowi, że 
jedynym ich dogmatem jest wiara w Boga prawdziwego, któremu całkowicie 
ufają, a ze swoim oddaniem Bogu nie wiążą żadnych doczesnych rachunków. 
Toteż nie przestaną Mu ufać, nawet jeżeli On nie zechce ich wybawić od grożą-
cej im śmierci: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpa-
lonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, 
że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi” 
(Dn 3, 17-18; por. Jdt 8, 11-17).

Nieprzestrzeganie powyższej zasady przez chrześcijan – w tysiącach sytua-
cji, w których zagrożenie jest nieporównanie mniejsze lub zgoła żadne – istotnie 
wspomaga posuwanie się dechrystianizacji naszych społeczeństw. Chrześcija-
nie, lękający się przyznać do tego, że są chrześcijanami, nie chcący potwierdzić 
publicznie, że Nie zabijaj! znaczy: Nigdy nie zabijaj!, oraz że małżeństwo za-
wiera się aż do śmierci, a nie: dopóki mi się nie znudzisz, są – być może – niby-
-chrześcijanami i współbudowniczymi świata bez Boga.

4. OBIETNICA PONAD HORYZONTEM ZDROWEGO ROZSĄDKU

Historycznie pierwsza dechrystianizacja społeczności wierzących w Chry-
stusa miała miejsce jeszcze przed Wielkim Piątkiem. Jest ona opisana w Ewan-
gelii Jana, a jej przyczyną było zgorszenie z powodu obietnicy Eucharystii. Kry-
zys zgromadzonej wokół Chrystusa wspólnoty uczniów wywołały Jego słowa, 
że On jest „Chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Nie zważając na protesty 
słuchaczy, Jezus kontynuował: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli 
nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 51-53).

W rezultacie – jak zapisał Ewangelista – „odtąd wielu uczniów Jego się wy-
cofało i już z Nim nie chodziło”. Pozostała wtedy przy Nim jedynie garstka 
najbliższych uczniów. Jednak nawet tej garstki nie zamierzał Jezus zatrzymy-
wać przy sobie na siłę. „Czyż i wy chcecie odejść?” – zapytał ich. „Panie, do 
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 66-68) – odpowiedział 
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Mu wtedy Szymon Piotr. Jak wiadomo, właśnie z tej garstki uczniów Chrystus 
ukształtował swój Kościół.

Przedstawione tu wydarzenie wolno potraktować jako archetyp tych depo-
pulacji, jakim wielokrotnie podlegał Kościół, a jest wysoce prawdopodobne, że 
nie było jeszcze w Kościele takiego pokolenia, które by jakiegoś wyludnienia 
nie doświadczyło. Zwróciłbym uwagę na trzy następujące momenty:

Po pierwsze: Kościół zmieniłby się w swoją parodię, gdyby bardziej mu 
zależało na liczbie wyznawców, niż na prawdzie i mocy Bożej, które otrzymał 
od Chrystusa. Dlatego Kościół na pewno nie zmieni nauki o Trójcy Świętej ani 
orędzia o Jezusie Chrystusie jako jedynym Zbawicielu wszystkich ludzi, na-
wet gdyby przyszło jakieś masowe zwątpienie w te prawdy. Podobnie Kościół 
przestałby być sobą, gdyby – w celu zatrzymania ludzi zrażonych jego nauką 
o nierozerwalności małżeństwa czy jego sprzeciwami wobec aborcji i eutanazji 
– zaczął przystosowywać głoszoną przez siebie moralność do ludzkich oczeki-
wań. Kiedy ludzie z takich właśnie powodów odchodzą, Kościół – naśladując 
Chrystusa – zwróci się wówczas raczej do tych, którzy w nim wciąż pozostają: 
„Czyż i wy chcecie odejść?”.

Istnienie Kościoła ma przecież sens wyłącznie wtedy, kiedy głosi on auten-
tyczną naukę Bożą: „Jeśli sól zwietrzeje, na nic się już potem nie przyda i ludzie 
mogą ją tylko wyrzucić i podeptać” (Mt 5, 13). Wierność Chrystusowi i Jego 
prawdzie jest – powinna być – dla Kościoła tak istotna, że chcielibyśmy się jej 
trzymać nawet w obliczu zagrożenia kompletną depopulacją. Zresztą sam Chry-
stus każe liczyć się z możliwością powszechnej apostazji, zostawił bowiem bar-
dzo niepokojące pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?” (por. Łk 18, 8).

Po wtóre: Podczas kryzysu nad Jeziorem Galilejskim od Chrystusa odeszli 
ci uczniowie, którzy nie potrafili zawierzyć Mu całkowicie. Socjologowie ba-
dający zjawisko sekularyzacji unikają, zresztą słusznie, pytania o grzech jako 
o jedną z ważnych przyczyn tego zjawiska; grzech bowiem znajduje się poza 
tą sferą rzeczywistości, którą bada socjologia. Jednak teolog, gdyby chciał ich 
w tym naśladować, musiałby przedtem zapomnieć o specyfice swojej dyscypli-
ny. Otóż podkreśliwszy najpierw stanowczo, że tezy, jaką za chwilę przedstawię, 
nie wolno odnosić do konkretnych ludzi, twierdzę, że u źródeł procesów seku-
laryzacyjnych nieraz znajduje się właśnie grzech (niezależnie od tego, jak go 
nazwiemy). Byłoby wręcz czymś absurdalnym, gdyby mijanie się z dekalogiem 
nie powodowało w człowieku osłabnięcia wiary i rozluźnienia jego związków 
z Kościołem. Jeśli zaś w całym społeczeństwie wytworzyła się atmosfera życz-
liwa moralnemu i duchowemu chaosowi, byłoby czymś absurdalnym, gdyby to 
społeczeństwo wytrwało zarazem w religijnej gorliwości i zachowało zdolność 
przekazywania wiary następnemu pokoleniu. Mówiąc inaczej: byłoby wówczas 
czymś absurdalnym, gdyby takiego społeczeństwa nie ogarniała stopniowa i co-
raz głębsza sekularyzacja.
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Do trzeciego spostrzeżenia osobiście przywiązywałbym wagę szczególną. 
Zacznę od następującego pytania: Czy z faktu, że wtedy podczas kryzysu eu-
charystycznego większość uczniów porzuciła Pana Jezusa, Bóg wyprowadził 
jakieś dobro? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale wolno nam się domy-
ślać. Otóż wydaje się, że co najmniej dwa pozytywne skutki wynikły z tamtej 
sytuacji: istotnie pogłębiła się więź z Jezusem u tych, którzy przy Nim pozostali, 
natomiast wolno przypuszczać, że niejeden spośród tych, którzy wtedy od Niego 
odeszli, później, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu w Niego uwierzył i przyjął 
chrzest, może już nawet w sam dzień Zesłania Ducha Świętego.

To nas pobudza do postawienia pytania o pozytywny sens procesów seku-
laryzacji, już od trzech stuleci drążących chrześcijaństwo europejskie. Otóż nie 
da się zaprzeczyć temu, że wiele podstawowych prawd ewangelicznych – takich 
jak prawda o przyrodzonej godności każdego człowieka, o niezbywalnym pra-
wie do życia, do wolności oraz o innych prawach ludzkich, o powinności troski 
o słabych, chorych i ubogich – łatwiej docierały do cywilizacji niechrześcijań-
skich w swojej wersji zsekularyzowanej, niż gdyby były głoszone wyłącznie 
w ramach misji ewangelizacyjnej .

Owszem, Polaków żyjących w pierwszej połowie XIX wieku mogło to śmie-
szyć,

  że jacyś Francuzi wymowni 
Zrobili wynalazek: iż ludzie są rowni; 
Choć o tym dawno w Pańskim pisano zakonie 
I każdy ksiądz toż samo gada na ambonie.

Jednak fakt faktem, że w ostatnich stuleciach ta prawda, „iż ludzie są równi” 
i wiele innych prawd ewangelicznych coraz głębiej dociera, wprawdzie w wersji 
zlaicyzowanej, do licznych miejsc, w których była mniej znana.

Wydaje się nawet, że możliwy jest scenariusz następujący4: Być może nasza 
chrześcijańska cywilizacja rzeczywiście ma się ku schyłkowi, jednak jej upadek 
będzie czymś bardzo szczęśliwym dla chrześcijaństwa. Osiągnęła ona ogromnie 
wiele: doprowadziła do ukształtowania się chrześcijaństwa w jedną z kilku wiel-
kich religii światowych, wniosła parę zupełnie elementarnych wartości, które 
stały się własnością całej ludzkości. Wydaje się jednak, że osiągnęła kres swoich 
możliwości. Bardzo możliwe, że obecny kryzys cywilizacji chrześcijańskiej co 
najwyżej drugorzędnie wiąże się z kryzysem wiary, w swojej istocie jest on za-
powiedzią rozłączenia – obecnie chrześcijaństwo przygotowuje się do wielkiego 
rozszerzenia na wszystkie cywilizacje .

4 Inspiruję się teraz myślą Arnolda Toynbee, jednak nie jego myśl, tylko myśl własną tutaj 
przedstawiam . Por . A . Toynbee, Chrześcijaństwo i cywilizacja, w: A. Toynbee, Cywilizacja w czasie 
próby [Civilisation on Trial], tłum. W. Madej, Warszawa 1991, s. 162-163.
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ZAMIAST PODSUMOWANIA

Prorokom nadchodzącej rzekomo nieuchronnie ery postchrześcijańskiej 
chciałbym opowiedzieć o wydarzeniu, jakie w roku 1655 miało miejsce w staro-
dawnej siedzibie królów polskich, w Krakowie na Wawelu . Po zdobyciu Krako-
wa przez Szwedów, kanonik Szymon Starowolski oprowadzał po Wawelu króla 
szwedzkiego, Karola Gustawa. Rzuconą wtedy przez króla najezdników uwagę: 
„No tak, królowie polscy już tutaj nie wrócą”, Starowolski skomentował grzecz-
nie: Fortuna variabilis, Deus mirabilis .

I niech to będzie nasza odpowiedź na pytanie, czy mamy się spodziewać 
raczej narastania procesów sekularyzacyjnych, niż ich odwrócenia: „Świat kręci 
się rozmaicie, a Pan Bóg jest przedziwny!”

“And that felon immigrant [God] thinks of returning?” 
Will the Prophecy of Adam Mickiewicz Come True One Day? 

 
Summary

This is an argument with an idea that faith and religious practices are fading away, 
the influence of the Church on the life of society is coming to an end, and that it is 
a process that is inevitable and irreversible. The author shares Jose Casanova’s pro-
position that the ever increasing dechristianization of the hitherto Christian societies 
seems to be more of a hypothesis than an empirical fact. Moreover, on the one hand, 
he puts forward questions about the positive sense of the process of secularization 
that has been wearing down European Christianity for three centuries now, and on the 
other, he recalls cases, described in the Bible and known in the history of the Church, 
of a dramatic depopulation of God’s people. And the question, whether we are to 
expect an increase of the secularization process, rather than its reversal, he answers 
with the following, specifically Polish, 17th century, formula: Fortuna variabilis, Deus 
mirabilis (the world goes round at random, and God is admirable!).

Und dieser Auswanderer Verbrecher [Gott] denkt an die Rückkehr? 
Wird die Prophezeihung von Adam Mickiewicz irgendwann wahr? 

 
Zusammenfassung

Der Artikel ist eine Auseinandersetzung mit der Ansicht, dass das Schwinden des 
Glaubens der religiösen Praktiken und des Einflusses der Kirche auf das gesellschaft-
liche Leben ein unausweichlicher und besiegelter Prozess ist. Der Verfasser teilt die 
soziologische These von José Casanova, dass die sich vertiefende Dechristianisierung 
der bisher christlichen Gesellschaften mehr eine Hypothese als ein empirisches Fak-
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tum ist. Außerdem stellt er einerseits die Frage nach dem positiven Sinn des Säkula-
risierungsprozesses, der schon seit drei Jahrhunderten die europäische Christenheit 
aushöhlt, und erinnert andererseits an die in der Bibel beschriebenen und aus der Kir-
chengeschichte bekannten Tatsachen der Depopulation des Gottesvolkes. Die Frage, 
ob wir eher ein Auflaufen der Säkularisierungsprozesse oder sein Abflauen erwarten 
sollen, beantwortet der Verfasser mit der spezifisch polnischen, aus dem 17. Jh. stam-
menden Formel: Fortuna variabilis, Deus mirabilis (Die Welt dreht sich verschieden 
und der Herrgott ist wunderbar!).

Słowa kluczowe: sekularyzacja, dechrystianizacja, przyszłość chrześcijaństwa.

Keywords: secularization, dechristianization, the future of Christianity.

Schlüsselworte: Sekularisierung, Dechristianisierung, Zukunft des Christen-
tums .
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SZTUKA SAKRALNA WOBEC WYZWAŃ SEKULARYZACJI

Aleksander Sołżenicyn, odbierając w 1983 roku Nagrodę Templetona, na-
wiązał w swoim przemówieniu do straszliwych konsekwencji rewolucji bolsze-
wickiej: „Gdyby poproszono mnie dzisiaj, abym jak najzwięźlej sformułował 
przyczynę tej rewolucji zniszczenia, która pochłonęła jakieś sześćdziesiąt mi-
lionów rosyjskich dusz, nie potrafiłbym tego lepiej ująć, tylko powtórzyłbym: 
ludzie zapomnieli o Bogu i dlatego to wszystko na nas przyszło”1. Słowa te od-
nieść można również do duchowego i moralnego zagubienia człowieka naszych 
czasów. Źródło kulturowego kryzysu dzisiejszej ludzkości jawi się na skrzy-
żowaniu wielu dróg, których istotnym obszarem są procesy sekularyzacyjne. 
Wywierają one wpływ na wiele aspektów życia indywidualnego i społecznego, 
których odzwierciedleniem jest sfera sztuki.

Sytuacja ta wyraźnie pokazuje, że człowiek, oddalając się od Boga i żyjąc 
tak „jakby Go nie było”, niszczy samego siebie i pogrąża się w nonsensie. Sztu-
ka jest nie tylko obrazem ludzkiej egzystencji, ale także wyrazem tęsknoty i dą-
żenia do tego, co wykracza poza doczesność. Potwierdzają to wielkie arcydzie-
ła, które pomimo, iż powstały przed wiekami ciągle nas zachwycają, gdyż ich 
twórcy czerpali inspirację z piękna chrześcijańskiej wiary. W czasach dzisiej-
szych „obraz” rzeczywistości przedstawiany przez sztukę bardzo często ulega 
deformacji. Twórczość artystyczna staje się niejednokrotnie apoteozą chaosu, 
brzydoty i perwersji. Miejsce harmonii i piękna zajmuje w niej duch nihilizmu, 
a nawet nienawiści do chrześcijańskich wartości i samego Boga. W ten sposób 
zamiast sztuki pojawia się antysztuka. Odejście od Boga pogrąża zarówno twór-
ców, jak i odbiorców w poczuciu bezbronności i samotności wobec bezsensu. 
Sugestywnie wyrażają to słowa napomnienia, które Bóg wypowiedział przez 
proroka Jeremiasza: „Poszli za nicością i stali się sami nicością. (…) Opuścili 
Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, 
które nie utrzymują wody” (Jr 2, 5. 13). To „opuszczenie” Boga przez człowieka 
przyjmuje obecnie różne formy – od sekularyzmu, który radykalnie neguje rze-

1 Cyt. za: P. Vancey, Zaskoczeni łaską, Katowice 2006, s . 264 .
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czywistość nadprzyrodzoną aż po desekularyzację z jej „nową duchowością”, 
będącą często nieokreślonym spirytualizmem w stylu New Age. 

W tej perspektywie sztuka sakralna, zamiast ulegać presji zeświecczenia 
i naśladować wzorce popkultury, winna na nowo odnaleźć swoją tożsamość 
jako ważny element nowej ewangelizacji. Wobec dzisiejszego człowieka, który 
zagubił niejednokrotnie drogę do Boga, sztuka jako via pulchritudinis spełni 
wówczas misję ewangelizacyjną, stając się pełnym nadziei ukazywaniem sensu, 
jaki nadaje naszemu życiu tajemnica zbawczej miłości Chrystusa.

1. WSPÓŁCZESNE OBLICZA SEKULARYZACJI

Sekularyzacja (łac. saecularis – świecki; saeculum – świat ziemski) nie jest 
terminem jednoznacznym, gdyż często łączony jest ze zjawiskami pokrewnymi, 
takimi jak: laicyzacja, emancypacja, dechrystianizacja, modernizacja czy indy-
ferentyzm. Najogólniej można stwierdzić, że sekularyzacja w czasach nowo-
żytnych i współczesnych oznacza proces społeczno-kulturowy, w którym różne 
dziedziny życia społecznego, takie jak polityka, gospodarka, nauka, filozofia, 
kultura, oświata, wychowanie, a także sztuka stopniowo uniezależniają się od 
instytucji religijnych i kościelnych. W wyniku tego pojawia się zupełnie świecka 
wizja świata, która staje się udziałem coraz szerszego kręgu ludzi, traktujących 
rzeczywistość i swoje życie z pominięciem interpretacji religijnej2 .

Ogólna teza sekularyzacyjna głosi, że religia i modernizacja znajdują się 
w polu stałych napięć i konfliktów. Im bardziej unowocześnia się społeczeń-
stwo, tym bardziej zmniejsza się znaczenie religii. W tym socjologicznym ujęciu 
religia i nowoczesność są uważane za wielkości mało kompatybilne. Sekulary-
zacja ujmowana jest jako rezultat przemian strukturalnych społeczeństwa pod 
wpływem funkcjonalnej dyferencjacji. Stanowi ona proces, w którym religijne 
wartości, działania i instytucje tracą społeczne znaczenie, stając się zjawiskiem 
marginalnym3 .

Teza sekularyzacyjna w wersji skrajnej łączy się z sekularyzmem, czyli okre-
ślonym systemem ideologicznym, który nie tylko usprawiedliwia sekularyzację, 

2 Por. J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość . Studium socjologicz-
ne, Kraków 2013, s. 67-85; P.L. Berger, Święty baldachim . Elementy socjologicznej teorii religii, 
tłum. W. Kurdziel, Kraków 1997, s. 105-110; P. Bortkiewicz, W służbie życia . Demaskacja „kultury 
śmierci”, Niepokalanów 1999, s. 252-259; M. Stępniak, Procesy „odbóstwiania świata” . Sekulary-
zacja, laicyzacja, dechrystianizacja, w: Wolność w prawdzie, red. S. Skobel, Łódź 1997, s. 147-156.

3 Por . P . Mazanka, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, 
s. 41; F. Adamski, Sekularyzacja kultury, w: Moralność chrześcijańska, Kolekcja Communio, t. 2, 
Poznań-Warszawa 1987, s. 286-294.
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ale przyjmuje ją za cel i normę ludzkiego postępu, domagając się absolutnej 
wolności człowieka. Ideologia ta neguje wszelkie elementy religijne zarówno 
w kulturze, jak i w życiu społecznym człowieka. Ma ona wyraźny charakter ate-
istyczny, propagując skoncentrowanie uwagi wyłącznie na wartościach doczes-
nych, na wymiarze „tu i teraz” (hic et nunc), z wyłączeniem wszelkich relacji 
z Bogiem. Sekularyzm jako forma immanentnej koncepcji człowieka i świata, 
oderwanego od Transcendencji i zamkniętego na wartości duchowe, funkcjo-
nuje na zasadzie jakby nowej religii, bliskiej ateizmowi i mającej zabarwienie 
antychrześcijańskie. Trudno nie dostrzec, że współcześnie sekularyzm nie jest 
jedynie ideologią, ale także zaprogramowanym działaniem, zmierzającym do 
osłabienia, a nawet całkowitej eliminacji wartości religijnych ze świadomości 
jednostek i społeczeństwa. Staje się w ten sposób swoistym antyteizmem, w któ-
rym występuje wrogość wobec wiary w Boga i walka z różnymi przejawami 
religii4 .

Sekularyzm jako zespół poglądów i działań ukierunkowanych na humanizm 
całkowicie oderwany od Boga, skoncentrowany jest na kulcie produkcji, kon-
sumpcji i hedonizmu. Program ten zbiega się obecnie z praktyką życiową wielu 
ludzi, dla których wiara religijna nie przedstawia większego znaczenia dla co-
dziennego myślenia, wartościowania i działania5 . W tej perspektywie bardzo ak-
tualne jest napomnienie Chrystusa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Człowiek zsekularyzowany usiłuje budować świat bez Boga albo tak, jakby 
Boga nie było. Nie twierdzi on, że Bóg nie istnieje, ale uznaje, że nie wkra-
cza On w organizowanie się ludzkiej społeczności, która ulega zeświecczeniu6 . 
Charakteryzując taką sytuację duchową, Sobór Watykański II stwierdza, że żyją 
wśród nas ludzie, którzy „nawet nie tykają pytań o Boga, zwłaszcza że wydają 
się nie doświadczać niepokoju religijnego, ani też nie widzą powodu, dla któ-
rego mieliby troszczyć się o religię”7. Znamienne jest w tym kontekście spo-
strzeżenie Martina Heideggera, który nawiązując do poezji Hölderlina, nakreśla 
obraz zsekularyzowanej rzeczywistości: „Czas Nocy Świata jest marnym cza-
sem, gdyż marnieje coraz bardziej. Zmarniał aż tak, że nie potrafi już rozpoznać, 
iż brak Boga jest właśnie brakiem”8. W tej perspektywie współczesny ateizm 
jawi się nie tyle jako antyteizm, lecz raczej jako postteizm, który kształtuje du-

4 Por . P . Mazanka, Sekularyzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t . 10, red . A . Maryniar-
czyk, Lublin 2009, s . 391-394 .

5 Por . I . Borowik, Socjologia religii XX wieku od „odkrycia” sekularyzacji do jej zanegowania, 
„Ateneum Kapłańskie” 141(2003) z. 1, s. 34-46.

6 Por . M . Graczyk, Francuska teologia rzeczywistości ziemskich . Próba retrospekcji i reinter-
pretacji, Warszawa 1992, s . 25-74 .

7 KDK 19 .
8 M . Heidegger, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 217; por. A. Kobyliński, Martina Heideggera 

krytyka nowożytności, „Studia Płockie” 32 (2004), s. 131-137.
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chowy obraz świata bez obecności Boga – „jakby Bóg nie istniał” (etsi Deus non 
daretur)9 .

Naznaczona sekularyzmem wizja świata ma istotne konsekwencje, wyraża-
jące się w redukcji transcendentnego wymiaru człowieczeństwa. W rezultacie 
ideologia ta odmawia Bogu prawa istnienia w świecie i redukuje religię wy-
łącznie do sfery prywatności. Stanowi przez to zagrożenie dla człowieka, gdyż 
odmawiając mu jego transcendencji, nieredukowalności, podmiotowości, negu-
je samą istotę człowieczeństwa. Pozbawiając zaś osobę ludzką autentycznej na-
dziei, staje się dla niej źródło zagubienia i egzystencjalnego lęku10 . Znajduje to 
swój wyraz we współczesnej, niejednokrotnie zdeformowanej sztuce, która jest 
jakby zwierciadłem, w którym można wyraźnie zobaczyć duchowy chaos, bez-
radność i niepokój ludzi, „którzy się odwracają od Pana, i którzy Go nie szukają 
i nie pytają o Niego” (So 1, 6).

2. KULTUROWY WYMIAR SEKULARYZACJI

Nakreślając diagnozę obecnej sytuacji kulturowej, św. Jan Paweł II pyta: 
„Czy można (…) przemilczeć zjawisko obojętności religijnej, która sprawia, że 
wielu współczesnych ludzi żyje dziś tak, jak gdyby Bóg nie istniał, albo zadowa-
la się mglistą religijnością, niezdolną sprostać problemowi prawdy ani obowiąz-
kowi zachowania spójności między życiem i wiarą? Należy do tego dodać także 
powszechną utratę transcendentnego sensu ludzkiej egzystencji oraz zagubienie 
na polu etyki”11 .

Benedykt XVI, kontynuując nauczanie swojego świętego poprzednika, za-
uważa: „Sekularyzacja, która pojawia się w kulturach jako wizja świata i ludz-
kości bez odniesienia do Transcendencji, przenika wszystkie aspekty życia 
codziennego i powoduje rozwój mentalności, w której Bóg jest faktycznie nie-
obecny ˗ całkowicie bądź częściowo ˗ w życiu i świadomości człowieka. Owa 
sekularyzacja nie jest jedynie zewnętrznym zagrożeniem dla wierzących, lecz 
już od pewnego czasu daje się zauważyć w łonie samego Kościoła. Głęboko 
wynaturza ona od wewnątrz wiarę chrześcijańską, a w konsekwencji styl życia 
i codzienne postępowanie wierzących. Żyją oni w świecie i często ulegają wpły-
wowi ˗ jeżeli nie są przez nią uwarunkowani ˗ kultury obrazu, która narzuca 
sprzeczne wzorce i bodźce, praktycznie negując Boga ˗ Bóg stał się już niepo-

9 Por . J . Sobkowiak, Granice wiary i niewiary – perspektywa teologicznomoralna, „Studia 
Theologica Varsaviensia” 46(2008) nr 2, s. 197-208; A. Draguła, O współczesnej (nie)potrzebie 
religii, „Znak” 7-8(2011), s. 87-91.

10 Por. Jan Paweł II, Evangelium vitae, 21-24 .
11 Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, 36 .
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trzebny, nie ma potrzeby myśleć o Nim, powracać do Niego. Ponadto dominu-
jąca mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna prowadzi zarówno wiernych, 
jak i pasterzy na manowce powierzchowności i egocentryzmu, który szkodzi 
życiu Kościoła”12. W rzeczywistości kształtowanej przez kulturę opartą jedynie 
na wartościach materialnych, wyznającą zasadę, aby za wszelka cenę „więcej 
mieć”, dochodzi do odrzucenia wartości transcendentnych, przez co praktycznie 
neguje się „bardziej być”13 .

Poddając obecną kulturę głębokiej analizie teologicznej, Benedykt XVI nie-
jednokrotnie podkreślał, że grozi jej niebezpieczeństwo utraty nadzwyczajnego 
dziedzictwa zrodzonego i zainspirowanego przez wiarę chrześcijańską, stano-
wiącego zasadniczy kościec nie tylko kultury europejskiej, ale także światowej. 
Na chrześcijańskie korzenie Europy składa się bowiem obok życia religijnego 
także bezcenne dziedzictwo kulturalne i artystyczne. Na przestrzeni wieków 
wiara chrześcijańska prowadziła twórczy dialog z różnymi kulturami i sztuką, 
pobudzając je i inspirując do powstawania wielkich arcydzieł. Także i dzisiaj 
chrześcijańskie korzenie kultury są żywe i wydają wspaniałe owoce, odpowia-
dając na trudne wyzwania współczesności. Jednym z najpoważniejszych takich 
wyzwań jest, jak zauważa Benedykt XVI, „sekularyzacja, która nie tylko na-
kłania do tego, by abstrahować od Boga i jego planu, ale w rezultacie pozbawia 
człowieka jego godności, promując społeczeństwo regulowane wyłącznie przez 
egoistyczne interesy”14 .

Odejście od Bożej prawdy sprawia, że wszystko staje się względne. Współ-
czesny nurt relatywistyczny promuje światopogląd laicki, ukazując go jako neu-
tralny, a przez to zasługujący na pełnienie dominującej roli w społeczeństwie. 
Mamy tu do czynienia z ewidentnym pomyleniem neutralności ze świeckoś-
cią. Z tego błędnego założenia wynika sekularyzm, w którym nie chodzi tylko 
o uznanie świeckości świata, ale o pewien rodzaj ideologii postulującej ograni-
czenie religii do sfery wyłącznie prywatnej i usunięcie jej z życia publicznego15 . 
Przybiera to obecnie niepokojący charakter „jedynie słusznego” poglądu, któ-
ry próbuje narzucać się jednostkom i społeczeństwu. Jednym z najpoważniej-
szych problemów naszych czasów jest „dyktatura relatywizmu”. Przestrzegał 
przed tym kard. Joseph Ratzinger: „Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, 
który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę pozostawia tylko 

12 Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną próbą dla Kościoła . Przemówienie do uczestników 
zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds . Kultury (8.03.2008), OR 29(2008) nr 4, s. 35.

13 Por . B . Grulkowski, Postawy „być” i „mieć” a poczucie sensu życia, Gdańsk 1998, s. 11-17.
14 Benedykt XVI, Wschód i Zachód, tradycja i nowoczesność spotykają się w muzyce 

(20.05.2010), OR 31(2010) nr 7, s. 42-43.
15 Por . K . Glombik, Sekularyzm w rozumieniu Benedykta XVI, w: Wartości moralne w kon-

tekście współczesnego sekularyzmu, red. J. Gocko, Lublin 2007, s. 103-124; W. Kawecki, Kościół 
i kultura w dialogu, Kraków 2008, s . 267-268 . 
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własne «ja» i jego zachcianki”16. Paradoksalnym tego efektem jest ograniczenie 
wolności człowieka, gdyż promowana przez relatywizm „zagmatwana ideolo-
gia wolności prowadzi do dogmatyzmu, który okazuje się coraz bardziej wrogi 
wolności”17. Dokonujące się obecnie przemiany kulturowe niosą ze sobą zagro-
żenie podważenia samych podstaw kultury budowanej na prawdzie. W sferze 
sztuki prowadzi to dekadencji, konsumpcjonizmu i promowania zachowań de-
wiacyjnych18 .

Nurty sekularyzacyjne zniszczyły odwieczną relację pomiędzy człowiekiem 
a sferą religijną, która jest zwornikiem kultur. A gdy zwornik odpada od kon-
strukcji, sklepienie się rozpada i budowla staje się ruiną. Człowiek nie może 
długo zadowalać się egzystencją „byle jaką”, gdzie zanikają etyczne punkty 
orientacyjne, gdzie trzeba posuwać się po omacku, we mgle, która zakrywa me-
tafizyczne pewniki, gdzie gubi się znaczenie życia, miłości i piękna. Propago-
wana przez niektórych filozofów (np. Friedrich Nietzsche) „śmierć Boga” rodzi 
śmierć człowieka jako osoby i wartości transcendentnej, a także przerażającą 
utratę nadziei. Sekularystyczna wizja świata jest wizją okaleczoną, która wbrew 
pozorom pozostawia zawsze niedosyt i prowadzi do nihilizmu. Jej protagoniści 
mieli ambicję usunięcia tajemnicy poprzez rozwiązanie wszelkich problemów 
na drodze rozwoju techniki. Jednak odpowiedzi na liczne „jak?” zaostrzają tylko 
pytanie o „dlaczego?” Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? 
Nawet najbardziej zsekularyzowany człowiek nie może uciec przed tymi pyta-
niami, na które jedynie religijna wizja świata daje pełną odpowiedź. Bez tajem-
nicy życie staje się nie do zniesienia, więcej ‒ zatraca ono swój sens19 .

Kryzys sztuki sakralnej tam, gdzie wraz z utratą wiary i zwróceniem się 
twórcy ku samemu sobie zakwestionowana zostaje otwartość na tajemnicę Boga, 
a przez to postawa „uczestnictwa w czymś większym”20. Sytuacja ta odnosi się 
do relacji pomiędzy wiarą a kulturą. Na przestrzeni historii europejska kultura 
wyrastała z korzeni religijnych i nawet w swoich świeckich formach wyrazu 
czerpała inspirację z odniesienia do Boga21. Jednak począwszy od schyłku doby 
Oświecenia wiara i kultura coraz bardziej się od siebie oddalały. W wyniku tego 

16 J . Ratzinger, Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa (18.04.2005), OR 26(2005) nr 6, s. 30.
17 J . Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 53; por. A. Nichols, 

Myśl Benedykta XVI . Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabraj-
ska, Kraków 2006, s . 414-419 .

18 Por . J . Ratzinger, Prawda – wartości – władza . Kiedy społeczeństwo można uznać za plura-
listyczne, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 61-69; R. Kuligowski, Josepha Ratzingera krytyka 
kultury współczesnej, „Teologia i Moralność” 2(2007), s. 31-32.

19 Por . P . Poupard, Pomiędzy barbarzyństwem i nadzieją . Kryzys współczesnej kultury i chrześ-
cijańska odpowiedź, w: Sacrum i kultura . Chrześcijańskie korzenie przyszłości, red . R . Rubinkie-
wicz, S. Zięba, Lublin 2000, s. 17-33.

20 Por . L . Sosnowski, Sztuka jako świętowanie, „Estetyka i Krytyka” 5(2/2003), s. 90-105.
21 Por . H . Juros, Kościół – kultura – Europa . Katolicka nauka społeczna wobec współczesności, 

Lublin-Warszawa 1997, s . 55-134 . 
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Kościół stopniowo był spychany w pewien rodzaj subkultury znajdującej się na 
marginesie nurtu wiodącego w rozwoju kulturowym. Znalazło to swoje konse-
kwencje nie tylko w dzisiejszym stanie sztuki sakralnej, ale także w ogólnej kon-
dycji współczesnej kultury, która została „zepchnięta na bezdroże, z którego co-
raz trudniej potrafi odpowiedzieć na pytanie o jej własne quo vadis”22 . Obecnie, 
w dobie techniki i komercjalizacji, kultura wydaje się jakby bezużyteczna i nie-
spełniająca żadnej funkcji w strukturze egzystencji człowieka i świata. Sprawia 
wrażenie, jakby istniała „sama dla siebie”, odbierana jedynie przez wąski krąg 
koneserów. Rezultatem utraty religijnych podstaw przez sztukę jest duchowe 
zubożenie zarówno jej samej, jak i życia religijnego23 .

Klasyczna koncepcja sztuki oparta jest na Platońskim przekonaniu o ścisłym 
związku pomiędzy dobrem a pięknem. Antyczni myśliciele nazywali to kalo-
kagatią. Piękno kieruje człowieka w stronę dobra. Idąc za tą starożytną ideą, 
chrześcijaństwo dostrzegło w Bogu istotę piękna. Bóg jest jednocześnie Dobrem 
i Pięknem, stając się źródłem inspiracji twórczej. Zanegowanie tego podstawo-
wego dla kultury europejskiej paradygmatu prowadzi do zubożenia szeroko ro-
zumianej kultury, a zwłaszcza do zagubienia sensu sztuki sakralnej.

Spłycenie twórczych inspiracji w sztuce ma swoje źródło w fałszywych kon-
cepcjach człowieka, które negują odniesienie do Boga. Poszukując odpowiedzi 
na pytanie o to, kim jest człowiek, trzeba poznać nie tylko samego człowieka, 
ale też podstawy jego istnienia. Odrzucenie Boga powoduje, że podstaw tych 
szuka się w samej naturze lub w społeczeństwie, lecz żadna z nich nie uzasadnia 
szczególnej pozycji osoby ludzkiej . Przejawem tego jest odrzucenie przez pew-
ne nurty filozoficzne fundamentalnej prawdy antropologii biblijnej, ukazującej 
człowieka stworzonego „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz 1, 26-27). 
Negacja Boga podcina korzenie ludzkiej godności i wyrastającej z niej sztuki. 
Dlatego chrześcijaństwo, które jest religią osobowego Boga, ale także cywiliza-
cją uznającą osobowy charakter człowieka, stanowi szansę na uniknięcie błędu 
antropologicznego, który stoi u podstaw współczesnej „antykultury”. 

Trafną diagnozę dzisiejszej sztuki zagrożonej „antykulturą” dał św. Jan Pa- 
weł II, stwierdzając: „Piękno wydaje się być kategorią wypieraną ze sztuki 
na rzecz ukazywania człowieka w jego negatywności, w jego sprzecznoś-
ciach, w jego zabłąkaniu bez wyjścia, w braku jakiegokolwiek sensu. (…) Czy 
zwierciadło negatywności, którym posługuje się współczesna sztuka, nie sta-
je się celem samym w sobie? Czy nie prowadzi do zasmakowania w złu, do 

22 J . Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana: wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, 
Kraków 1999, s . 150-151 .

23 Por . J . Bramorski, Muzyka jako objawienie piękna i nadziei w świetle przesłania Benedykta 
XVI do artystów, w: Musica sacra 6, red. J. Bramorski, Gdańsk 2010, s. 50-52; S. Rodziński, O lai-
cyzacji sztuki sakralnej, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 182-185.
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radości zniszczenia i upadku? Czy nie prowadzi do cynizmu i znieważania 
człowieka?”24 .

Te ważne pytania zadane przez świętego papieża stają się niezwykle ak-
tualne w obliczu współczesnego, naznaczony sekularyzmem kulturowego 
kontekstu sztuki. Coraz bardziej agresywna staje się „krucjata ateistów” wy-
mierzona przeciwko chrześcijaństwu. W imię rzekomej wolności wyrazu arty-
stycznego mamy do czynienia z rażącymi „pseudo-dziełami”, których celem 
jest obrażanie uczuć wierzących w Chrystusa, a zwłaszcza poniżanie katoli-
ków. Przykładem tego jest usiłowanie wystawienia plugawego spektaklu au-
torstwa Rodriga Garcii pt . Golgota Picnic. Za wszelką cenę próbowano nadać 
temu bezeceństwu wymiar artystyczny podczas festiwalu Malta w Poznaniu 
w czerwcu 2014 roku. Wskutek protestu środowisk katolickich zrezygnowa-
no z pokazu, ale w zamian ostentacyjnie zorganizowano czytanie i filmowe 
pokazy tej „pseudo-sztuki” w wielu miastach Polski. Chociaż środowiska pro-
mujące Golgota Picnic chętnie odwołują się do „wolności artystycznej”, nie 
przeszkodziło to w zwolnieniu z pracy aktora, który odniósł się do wspomnia-
nego spektaklu krytycznie i odmówił wzięcia w nim udziału. Symptomatycz-
nie ukazuje to, że wolność, która nie jest oparta na prawdzie, ma charakter 
jednostronny i traktowana instrumentalnie przemienia się w „jawny lub zaka-
muflowany totalitaryzm”25 . 

Wspomniana sytuacja świadczy o tym, że gdy sztuka staje się nośnikiem 
pseudowartości, pogardy dla świętości i prymitywnego relatywizmu, przemie-
nia się tym samym w antysztukę. Niezwykle aktualne są w tych okolicznościach 
słowa św. Jana Pawła II, który, odnosząc się do duchowego zmagania na „nowo-
żytnych areopagach”, stwierdził: „Wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie 
się z duchem tego świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę 
tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewan-
gelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, 
która ma też swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia 
się Ewangelii i ewangelizacji”26 .

W obliczu tych wyzwań należy zadać pytanie o fundament, na którym bu-
dowana jest dzisiaj kultura i poprzez „ponowne wewnętrzne pojednanie z re-
ligią otrzymać od niej życiodajne soki”27 . Wobec przemian cywilizacyjnych 
szczególnie ważne jest przypominanie o ścisłej relacji pomiędzy chrześcijań-
skim sacrum a kulturą. Ma to żywotne wręcz znaczenie, gdyż jak podkreśla 

24 Jan Paweł II, Wiara i kultura . Dokumenty, przemówienia, homilie, red . M . Radwan, S . Wy-
lężek, T. Gorzkula, Rzym 1986, s. 103.

25 Por. Jan Paweł II, Centesimus annus, 46 .
26 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 96; por. W. Kulbat, Między sacrum 

a profanum . Antyewangelizacja czyli pogwałcenie demokracji, w: Wolność w prawdzie, red . S . Sko-
bel, Łódź 1997, s. 85-94.

27 J . Ratzinger, Nowa Pieśń, s . 153 .
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Christopher Dawson: „Musi nastąpić powrót do jedności – duchowe scalenie 
kultury – jeżeli ludzkość ma ocaleć”28 .

3. SZTUKA SAKRALNA POMIĘDZY SEKULARYZACJĄ  
A DESEKULARYZACJĄ

Obecnie socjologowie zauważają tendencję „powrotu do duchowości” 
i formułują tezę o postsekularnym społeczeństwie lub o schyłku sekularyza-
cji w epoce postmodernistycznej. Zdaniem Janusza Mariańskiego, najnowsze 
badania socjologiczne nie potwierdzają hipotezy o postępującej kulturowej 
marginalizacji religii we współczesnym świecie. Chociaż religijność w pono-
woczesnych społeczeństwach zmienia swoje kształty i funkcje, ale nie zani-
ka29. Peter Berger mówi o porażce tych, którzy głosili nieunikniony wzrost 
tendencji sekularyzacyjnych30. Proces sekularyzacji jawi się jako ograniczony 
i chociaż wyraźnie osłabia religijność instytucjonalną (związaną z Kościołem), 
rodzi procesy przeciwstawne, objawiające się w odrodzeniu religijnej innowa-
cyjności. W nowoczesnych społeczeństwach obserwuje się dzisiaj zjawisko 
rozproszenia pierwiastka religijnego, określane jako „niewidzialna religij-
ność o odniesieniach osobowych”31. Współczesna „kultura, która uświadomiła 
sobie granice profanum, podejmuje w pewnym momencie wysiłek dotarcia 
do sacrum”32. Nurt desekularyzacji sprawia, że następuje ponowne odkrycie 
religii, a jednocześnie dystansowanie się od jej wymiaru instytucjonalnego. 
Procesy te nie stanowią tylko fenomenu w skali mikro, ale zachodzą na płasz-
czyźnie makrostrukturalnej33 .

W warunkach sekularyzacji coraz bardziej widoczna jest zatem desekulary-
zacja w sensie rozwijania się autonomicznej religijności. Jednak desekularyza-
cja nie zawsze oznacza powrót do religijnego obrazu świata, ale raczej do bliżej 

28 Ch. Dawson, Religia i kultura, tłum. J. Zielińska, Warszawa 1958, s. 241.
29 Por. J. Mariański, Sekularyzacja a nowe formy religijności, „Roczniki Nauk Społecznych” 

1 (2009), s. 48.
30 Por . P . L . Berger, Sekularyzm w odwrocie, „Res Publica Nowa” 12(1998) nr 1, s. 67-74; 

S . Nowosad, Mniej czy więcej Pana Boga w dzisiejszym świecie?, w: Teologia moralna wobec 
współczesnych zagrożeń, J . Nagórny, A . Derdziuk, Lublin 1999, s . 111-115 .

31 Por . P . M . Zulehner, Die Kirchen und die Religion in Europa, „Entschluß” 50(1995) nr 1,  
s . 6-10 .

32 D . Bell, Sprzeczności kulturowe kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1994, s. 29.
33 Por. J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja, s. 115-126; S. Martelli, Szkoły formacji 

katolicko-społecznej w nowym społeczeństwie, „Społeczeństwo” 5(1995) nr 4, s. 777-798.
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nieokreślonej „nowej duchowości”, która przybiera charakter nihilistyczny34 . 
Ekspresja twórcza nie wykracza wówczas poza samą siebie, ale prowadzi ku 
ekstatycznej samowoli mającej charakter artystycznej utopii. Niejednokrotnie 
wykorzystuje się wówczas motywy religijne, nadając im znaczenie nie tylko da-
lekie od sfery sacrum, ale nawet bluźniercze. W takiej sztuce Bóg albo wcale się 
nie pojawia, albo zostaje zrównany z doświadczeniem natury, losem lub bliżej 
nieokreślonym spirytualizmem w stylu New Age. Św. Jan Paweł II przestrze-
ga, że jest to nic innego, jak „odradzanie się starych poglądów gnostyckich”, 
w których „w imię głębokiego poznania Boga ostatecznie odrzuca się Jego Sło-
wo, zastępując je tym, co jest wymysłem samego człowieka”35. Myśl tę rozwija 
Benedykt XVI, stwierdzając: „W takim kontekście kulturowym istnieje niebez-
pieczeństwo duchowej atrofii i pustki serca, które niekiedy przejawiają się w za-
stępczych formach przynależności religijnej i nieokreślonym spirytualizmie”36 . 

Świadczy o tym fakt, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie termi-
nem sacrum w odniesieniu do sztuki. Słowo sacrum jest niejednokrotnie nad-
używane i nadaje się mu wielorakie znaczenia, będące często zaprzeczeniem 
samej idei świętości. We współczesnej kulturze określenia sacrum używa się 
często jako synonimu tego, co religijne. Próbuje się nawet zastąpić tym słowem 
samo pojęcie Boga. Termin sacrum stał się rodzajem „worka”, do którego wrzu-
ca się różne, niejednokrotnie sprzeczne ze sobą treści. Dotyczy to także sztuki 
sakralnej, będącej tym obszarem ludzkiej twórczości, w którym człowiek usiłu-
je ukazać rzeczywistość świata niewidzialnego poprzez znaki widzialne. André 
Malraux pisał, że „w sztukach sakralnych przedstawiać znaczy tłumaczyć na 
język innego świata”37. Nie znaczy to wcale, aby zbyt łatwo przenosić do dzie-
dziny sztuki zjawiska przynależne religii, i odwrotnie ‒ absolutyzować doświad-
czenie piękna, nadając mu od razu cechy sakralne. Takie przydawanie „absolu-
towi sztuki” funkcji religijnych jest symptomem pewnego typu współczesnej 
duchowości, w której człowiek, odczuwając własną niewystarczalność i kru-
chość, pragnie przekroczyć realność swojego „tu i teraz”. Jednak istota świętości 
i piękna pozostaje odrębna. Błędem byłoby zatem utożsamianie „estetyczności” 
z „sakralnością”, gdyż prowadziłoby to do spłycenia obydwu dziedzin.

Dzięki swej mimetyczności sztuka pozwala dostrzec w otaczającej nas rze-
czywistości wymiar symboliczny i uchwycić jej wieczne znaczenie. Doznania 
estetyczne są w stanie wyrwać człowieka z mechanizmów rządzących codzien-
nym życiem i pozwalają przynajmniej przez chwilę dotknąć „innego” ˗ sfery 
transcendentnej. Niektórzy myśliciele i artyści XX wieku (m.in. Paul Klee, Ka-
zimierz Malewicz, Piet Mondrian) próbowali traktować sztukę jako odrębną od 

34 Por. J. Mariański, Sekularyzacja-desekularyzacja, s . 148-170 .
35 Jan Paweł II, Przekroczyć próg, s . 80-81 .
36 Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną próbą, s . 35-36 .
37 A. Malraux, Przemiana bogów . Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1985,  

s . 213 .
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religii, a nawet konkurencyjną względem niej formę manifestowania duchowo-
ści oraz odnajdywania i wyrażania sacrum38. Religia nie jest jednak „rozpłynię-
ciem się” w nieokreślonym sacrum, ale konkretną i personalną relacją, w któ-
rej ludzkie „ja” staje wobec Boga. Uznanie osobowego Boga, otwarcie się na 
Niego, implikuje intensywne doświadczenie własnego „ja”, które dokonuje się 
w akcie wiary. Realizuje się to także w postawie twórczej, gdy artysta pragnie 
uczynić swoje dzieło miejscem teofanii, czyli spotkania z Bożą Obecnością, któ-
ra objawia się poprzez piękno39 . 

Innym współczesnym zagrożeniem sensu sztuki sakralnej są próby nadawa-
nia pojęciu sacrum charakteru neutralnej i bezwyznaniowej religijności. Twór-
ca, lękając się konfesyjnego „zaszeregowania”, zamiast poszukiwać w sztuce 
odniesienia do osobowego Boga, woli odwoływać się do bliżej nieokreślonych 
(a przez to wygodnych) „znaków transcendencji”. Niejednokrotnie, aby ukazać 
swą „oryginalność” i wyrazić „twórczy bunt”, posuwa się nawet do celowego 
zniekształcania elementów sakralnych, dążąc do bluźnierczego „anty-sacrum”. 
Jedną z metod twórczych i cechą wielu działań artystycznych stała się profana-
cja sacrum i sakralizacja profanum . 

Odnosząc się do zacierania różnicy pomiędzy sacrum a profanum, L . Ko-
łakowski zauważa obecną w dzisiejszej kulturze skłonność do przypisywania 
sakralnego sensu wszystkiemu: „Zuniwersalizować sacrum to je unicestwić. 
Powiedzieć, że wszystko jest sakralne, to tyle, co powiedzieć, że nic nie jest sa-
kralne, jako że obie te jakości – sacrum i profanum – zrozumiałe są tylko w prze-
ciwstawieniu wzajemnym, i każdą z nich można uchwycić tylko w opozycji 
do drugiej”40. Nawiązując do tego typu zagrożeń w obrębie muzyki kościelnej, 
św. Jan Paweł II przypomniał, że „nie wszystko, co znajduje się poza świątynią 
(profanum), jest jednakowo zdatne do tego, by przekroczyć jej próg. (…) Z dru-
giej zaś strony znaczenie kategorii «muzyka sakralna» uległo dzisiaj takiemu 
poszerzeniu, że obejmuje repertuar, który nie może stać się częścią kultu bez 
pogwałcenia ducha i norm liturgii”41 .

W sztuce sacrum przejawia się w pięknie, dąży do objawienia swej obecno-
ści w postaci estetycznej, czego koniecznym warunkiem jest połączenie czterech 
czynników: wiary, powołania, natchnienia i łaski. To one poprzez pracę twórcy 
wpływają na jakość dzieła. Tworzenie to dar łaski, na którą artysta odpowiada 
pokorą. Wówczas sacrum może uobecnić się na przykład w samej substancji 
muzycznej. Najdobitniej ukazuje to chorał gregoriański, który w swych kon-

38 Por. K. Cichoń, Sacrum w sztuce, w: Encyklopedia Katolicka, t . 17, red . E . Gigilewicz, Lub-
lin 2012, k . 833-840 .

39 Por . T . Boruta, Dzieło sztuki kościelnej – między znakiem a symbolem, „Znak” 43(1991)  
nr 12, s . 66-69 .

40 L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, s . 144 .
41 Por. Jan Paweł II, Mosso dal vivo desiderio, „Ethos” 19(2006) nr 1-2, s. 15; P. A. Kwas-

niewski, John Paul II on Sacred Music, „Sacred Music” 133(2006) nr 2, s. 4-22.
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strukcjach melodycznych zawiera rdzeń symboliki teologicznej42 . W ten sposób, 
jak podkreśla św. Jan Paweł II, ten sięgający wczesnego średniowiecza śpiew 
„przenosi ludzkie dusze ze świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną”43 . 
Gdy słuchamy np. gregoriańskiej Missa de angelis, dzieł Palestriny czy Mszy 
h-moll Jana Sebastiana Bacha trudno oprzeć się przekonaniu, że ich początkiem 
stała się nie tylko pobożność twórców, lecz także szczególne doświadczenie sac-
rum. W tych dziełach sztuki zdolni jesteśmy usłyszeć sacrum, które odnosi nas 
do religijnych przeżyć kompozytorów44 .

Osobiste doświadczenie religijne twórcy nie może być jednak pojmowane 
indywidualistycznie, w oderwaniu do zasad liturgii i sensus Ecclesiae . Nurt 
postmodernizmu stał się pretekstem do tego, aby sprowadzić sztukę do wyrazu 
indywidualistycznego, mającego siebie za punkt odniesienia, oraz badać wszel-
kie możliwe odejścia od kanonów tradycyjnych, dla których osiągnięcie piękna 
było gwarancją zaistniałej komunikacji między dziełem a jego odbiorcą45 .

Tendencja ta prowadzi niejednokrotnie do swoistej „idolatrii twórczej” (od 
gr . eidolon – obraz lub posąg, latreia – kult), polegającej na ubóstwieniu przez 
artystę swojego dzieła. Przestrzega przed tym Karol Wojtyła: „Bóg Ewangelii 
jest artyście potrzebny nie tylko jako źródło natchnień – twórczych, artystycz-
nych. Ten Bóg Ewangelii jest o wiele bardziej jeszcze potrzebny artyście jako 
człowiekowi. Jest potrzebny każdemu z nas – ten Bóg, który jest Pięknem. I to 
Piękno, które jest Bogiem, jest potrzebne każdemu z nas, ażebyśmy nie zatrzy-
mali się ostatecznie przy tym pięknie tylko, które sami tworzymy. Żeby nasze 
własne dzieła nie wyrosły dla nas do rzędu bożyszcz. Żebyśmy ich nie ubóstwili. 
To jest wielka pokusa, zdawać by się mogło wzniosła pokusa, pokusa artysty: 
ubóstwić swoje własne dzieła. W nich widzieć namiastkę Boga, bożyszcze. Wte-
dy mówi się, ze sztuka przesłania mi Boga. Ubóstwiając swoje własne dzieła, 
(…) jakoś człowiek ubóstwie siebie. To jest wielka, tragiczna pokusa. Pokusa 
tym większa i tym tragiczniejsza, im mniej sobie człowiek, artysta, człowiek 
sztuki zdaję z niej sprawę – z tego, że ona jest i czym ona jest. Bo człowiek sie-
bie nie może ubóstwić”46 .

Piękno sztuki to jeszcze nie sacrum, ale droga do niego. Dzieło tylko wtedy 
jest prawdziwe, gdy wskazuje na rzeczywistość większą od siebie, gdy ją od-
słania i do niej prowadzi. To nie sztuka jest święta – ona jedynie pozwala nam 

42 Por. P. Wiśniewski, Duchowość chorału gregoriańskiego, „Liturgia Sacra” 19(2013) nr 1,  
s. 103-118; W. Mahrt, Gregorian Chant As A Paradigm Of Sacred Music, „Sacred Music” 133(2006) 
nr 1, s . 5-14 .

43 Jan Paweł II, List do artystów, 7 .
44 Por. K. Kiwała, Muzyka i świętość . Rekonesans, „Ethos” 27(2014) nr 1, s. 195-213; J.A. Pi-

quet, L’orecchio pensante . Ascoltare il nome trinitario di Dio: dal Gregoriano a W .A . Mozart e  
Ch . Gounod, w: P. Tomatis (red.), La liturgia alla prova del sacro, Roma 2013, s . 245-276 .

45 Por . P . Portoghesi, Sztuka i nowa ewangelizacja, OR 33(2012) nr 3, s. 46-48.
46 K. Wojtyła, Ewangelia a sztuka, Salwator Kraków-Rzym 2011, s . 33-34 .
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w krótkim przebłysku dostrzec i doświadczyć świętości. Poszukiwanie poprzez 
sztukę ostatecznego fundamentu rzeczywistości jest otwarciem się na to, co Nie-
znane i co pozwala się raczej „przeczuć” niż „poznać”. U kresu poznania jest 
Niepoznawalne, a u kresu rozumienia ‒ Niezrozumiałe. To jest właśnie to, co już 
filozofowie starożytni nazywali Absolutem. Sztuka staje się otwarciem na głę-
bię i tajemnicę istnienia, sposobem poznania, w którym do człowieka docierają 
przebłyski Nieogarnionego47. Dlatego twórcy sztuki sakralnej nie mogą ogra-
niczać się do postawy estetyzmu, kontemplując jedynie piękno samego dzieła. 
Prawdziwie wielka sztuka jest jak światło wskazujące drogę wzwyż. Sugestyw-
nie wyraził to Zbigniew Herbert w słynnym Przesłaniu Pana Cogito: „Czuwaj 
– kiedy światło w górach daje znak – wstań i idź. (…) Bądź wierny idź”48 . 

4. SZTUKA SAKRALNA W PERSPEKTYWIE NOWEJ EWANGELIZACJI 

To Herbertowskie „światło w górach” symbolizuje cel, do którego powin-
na zmierzać sztuka sakralna. Nie istnieje ona bowiem sama dla siebie, ale jest 
nośnikiem wartości duchowych, które otwierają nas na rzeczywistość nadprzy-
rodzoną. Żyjąc w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie, człowiek nie prze-
staje doświadczać swej ograniczoności i przygodności. Dąży zatem do „prze-
kroczenia” siebie i spotkania z transcendentnym wymiarem rzeczywistości. 
Chociaż procesy sekularyzacji przyniosły chrześcijaństwu sporo porażek, to 
jednocześnie mobilizują one do dyskusji o miejscu sacrum w życiu współczes-
nego człowieka i społeczeństwa. Uświadamiają one także zagrożenia wynikają-
ce zwłaszcza z sekularyzmu. Pobudza to Kościół do szukania nowych sposobów 
dotarcia do świata z przesłaniem Ewangelii, aby ludzie mogli się z nią spotkać 
i doświadczyć jej piękna49 . 

Dla współczesnego, zanurzonego w zsekularyzowanym świecie człowieka, 
drogą do tego spotkania staje się sztuka sakralna, będąca szczególnie sugestyw-
nym „językiem” przekazywania wiary. To przez nią człowiek zbliża się do Boga, 
odkrywa w Nim źródło życia, miłości, prawdy i piękna. Rola sztuki sakralnej 
nie ogranicza się jedynie do wymiaru estetycznego, ale jest przede wszystkim 
działalnością ewangelizacyjną50 .

47 Por . K . Tarnowski, Muzyka, filozofia, transcendencja, „Znak” 43(1991) nr 12, s. 98-101.
48 Z . Herbert, Przesłanie Pana Cogito, „Nowa Polszczyzna” 5(1998), s. 35. 
49 Por. J. Macała, Indywidualizacja i fragmentaryzacja religii – przejaw sekularyzacji czy de-

sekularyzacji, w: Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja, red. J. Beksiński, Włoc-
ławek 2007, s. 113-123.

50 Por. M. Lieggi, C. Alfano, Vangelo e bellezza: evangelizzare attraverso l᾿arte e la musica, 
„L᾿Odegitria” 86(2010) nr 2, s. 255-263.
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Używając określenia „sztuka sakralna”, warto wskazać na zawarte w pojęciu 
sacrum cztery elementy konstytutywne: transcendencja (sacrum nie należy do 
bytów ziemskich), rzeczywistość (sacrum nie jest fikcją czy abstrakcyjną ideą, 
ale rzeczywiście istnieje), świętość (sacrum odznacza się charakterem boskim) 
i osobowość (sacrum ma cechy osobowe, czyli świadomość i wolność oraz zdol-
ność nawiązywania dialogowego kontaktu). W takiej perspektywie religijny akt 
ludzki posiada swój przedmiot (sacrum) i podmiot (człowiek) oraz występującą 
pomiędzy nimi relację osobową. Znamienne jest to, że wiara biblijna ujmuje 
sacrum w kategoriach osobowych. Chrześcijańskie doświadczenie sacrum znaj-
duje swoje apogeum w wejściu Boga przez osobę Jezusa Chrystusa w ludzką 
historię i pozostanie w niej za pośrednictwem obecnego i działającego w Koś-
ciele Ducha Świętego. W immanencji sztuki człowiek odkrywa transcendencję 
zbawczej rzeczywistości Boga żywego i prawdziwego. Otwarta dzięki sztuce 
sakralnej via pulchritudinis pozwala „dotknąć” ludzkie serce pięknem i pociąg-
nąć je ku dobru, wyrażając w ten sposób tajemnicę spotkania Boga i człowieka51 .

W 2006 roku Papieska Rada ds. Kultury podjęła refleksję nad via pulchri-
tudinis jako skutecznym sposobem ewangelizacji we współczesnym świe-
cie. Wychodząc od prostego doświadczenia piękna, sztuka sakralna wzbudza 
w człowieku uczucie podziwu, otwierając przed nim drogę do poszukiwania 
ostatecznego źródła piękna, jakim jest Bóg. Jednocześnie osoba ludzka zostaje 
pociągnięta ku dobru, którego „widzialnością” jest niejako piękno. Pulchrum 
łączy się ściśle z bonum, które stanowi jego metafizyczny warunek. Piękno nie 
może zostać zredukowane jedynie do rangi przyjemności zmysłowej, gdyż jego 
natura jest uniwersalna i jako transcendentale, czyli wartość najwyższa, prowa-
dzi do odkrycia odwiecznej prawdy i pełni Bytu. Sztuka sakralna tylko wówczas 
odnajduje swój sens, gdy nie zatrzymuje się na estetycznym wymiarze piękna, 
ale odnosi się do transcendencji. W ten sposób umożliwia ona spotkanie świata 
ducha i materii52 .

Piękno – jako droga chrześcijańskiego świadectwa wiary – stanowi „jedną 
z możliwych dróg, być może najbardziej pociągającą i fascynującą, aby zrozu-
mieć Boga i dotrzeć do Niego”53. Benedykt XVI podkreśla, że piękno prowadzi 
do spotkania Boga: „Via pulchritudinis – droga piękna – jest uprzywilejowaną 
i fascynującą drogą zbliżenia się do tajemnicy Boga. Czym jest piękno, które pi-
sarze, poeci, muzycy, artyści rozważają i przekładają na swój język, jeśli nie od-

51 Por . T . Bratkowski, Musica sacra w liturgii, „Studia Lovicinsia” 13(2010), s. 57-58; L.F. La-
daria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, tłum. A. Baron, Kraków 2002, s. 57-64.

52 Por. Pontificio Consiglio della Cultura, La via pulchritudinis, cammino privilegiato di evan-
gelizzazione e di dialogo, II, 3; A.F. Dziuba, Sztuka – spotkanie świata ducha i materii, „Studia 
Loviciensia” 13(2010), s. 105-106.

53 Benedykt XVI, Bądźcie zwiastunami i świadkami nadziei (21.11.2009), OR 31(2010) nr 2, 
s . 31 .
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biciem blasku Słowa wiecznego, które stało się ciałem?”54 . Via pulchritudinis łą-
czy w sobie wymiar artystyczno-estetyczny z wymiarem teologicznym. Papież, 
odwołując się do myśli kard. Balthasara, zauważa, że droga piękna prowadzi do 
odkrycia „Wszystkiego we fragmencie, Nieskończonego w skończoności, Boga 
w dziejach ludzkich”55 .

Sztuka sakralna staje się „mistyczną bramą” wprowadzającą człowieka 
w świat Bożego piękna. W tym kontekście Benedykt XVI przytacza myśl Si-
mone Weil (1909-1943): „We wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne 
poczucie piękna, jest rzeczywiście obecny Bóg. Istnieje niemal coś w rodzaju 
wcielenia Boga w świecie, którego znakiem jest piękno. Piękno jest namacal-
nym dowodem tego, że wcielenie jest możliwe. Dlatego też wszelka pierwszo-
rzędna sztuka jest ze swej istoty religijna”56. W tej perspektywie refleksja teolo-
giczna nad pięknem, czyli estetyka teologiczna, staje się niezbędnym elementem 
całościowego ujęcia rzeczywistości Objawienia. Teologia sztuki, a w niej teolo-
gia muzyki, stanowi dialog teologii z pięknem, które jest kluczem do tajemnicy 
Boga jako ostatecznego źródła prawdy i dobra57 .

Odpowiedzią Kościoła na współczesne procesy sekularyzacyjne jest pro-
gram nowej ewangelizacji, w której istotną rolę pełni twórczość artystyczna. 
Dzieła sztuki przez właściwą sobie specyfikę, dają możliwość przybliżenia czło-
wiekowi prawd chrześcijańskiej wiary. Pomimo przemian kulturowych sztuka, 
w swej najgłębszej istocie, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze 
światem wiary, stając się w każdym czasie swego rodzaju pomostem prowa-
dzącym do doświadczenia religijnego58. Bardzo mocno akcentował to św. Jan 
Paweł II, dostrzegając pilną potrzebę przekazywania ewangelicznego orędzia na 
gruncie kultury59 . 

Wśród wielu wspaniałych inspiracji, które przekazał nam papież Bene-
dykt XVI, odnajdujemy wezwanie do odkrywania piękna wiary. Można nawet 
uznać, że temat ten stał się jednym z podstawowych paradygmatów w inter-
pretowaniu wielkości jego pontyfikatu. Piękno wiary w Chrystusa stało się 

54 Benedykt XVI, O znaczeniu piękna jako drogi spotkania Boga (18.11.2009), „Wiadomości 
KAI” 48(2009), s. 23-24; por. B. Forte, La „via pulchritudinis” un „ponte” tra fede e culture, w: La 
via della bellezza . Cammino di evangelizzazione e dialogo, red. G. Mura, Città del Vaticano 2006, 
s . 65-69 .

55 Benedykt XVI, Bądźcie zwiastunami, s. 31; por. H.U. von Balthasar, Il tutto nel frammento, 
Milano 1972, s . 223-226 .

56 Cyt. za Benedykt XVI, Bądźcie zwiastunami, s. 31; por. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzo-
na, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1986, s. 141.

57 Por. B. Forte, La porta della Bellezza . Per unʼ estetica teologica, Brescia 2002; W. Kawecki, 
Kościół i kultura, s . 229-231 .

58 Por. S. Szupieńko, Piękno i sztuka – ewangelizacja i Kościół, „Anamnesis” 73(2013) nr 6, 
s . 114 .

59 Jan Paweł II, Powołanie do życia Papieskiej Rady do Spraw Kultury . List do Kardynała 
Sekretarza Stanu, OR 3(1982) nr 5, s. 26-27.
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przewodnim motywem obradującego w 2012 roku Synodu Biskupów, który 
poświęcony był nowej ewangelizacji. Jego uczestnicy wzywali do głoszenia 
Dobrej Nowiny za pośrednictwem via pulchritudinis . Nie tylko duszpasterze, 
ale także artyści, powinni troszczyć się o to, aby piękno wiary na nowo za-
jaśniało w liturgii świętej, której integralną częścią jest sztuka sakralna jako 
narzędzie nowej ewangelizacji60 .

Droga piękna jest jedną z najbardziej uprzywilejowanych dróg o charak-
terze ewangelizacyjnym, które zbliżają współczesnych ludzi do tajemnicy 
Boga. Piękno, które artyści przekładają na język swojej sztuki, jest odblaskiem 
Słowa Przedwiecznego, które stało się ciałem. Sztuka sakralna jest dla nowej 
ewangelizacji niezwykle skutecznym narzędziem, gdyż wyraża ona pragnienie 
zbliżenia się człowieka do tajemnic wiary i uczynienia widzialnym tego, co 
niewidzialne61 .

We współczesnym świecie, w którym ścierają się nurty sekularyzacyjne 
i desekularyzacyjne, coraz wyraźniej ujawnia się narastający głód duchowości. 
Współczesny człowiek jest spragniony Boga tym bardziej, im mniej zdaje sobie 
z tego sprawę. W obliczu kultury, która promuje taki styl życia „jakby Bóg nie 
istniał”, odpowiedź chrześcijan nie powinna polegać jedynie na postawie kry-
tyki czy na popadaniu w zniechęcenie lub poczucie bezradności62 . Przeciwnie, 
w czasach kryzysu kultury zadanie głoszenia Dobrej i Pięknej Nowiny o zba-
wieniu poprzez twórczość artystyczną jest tym bardziej aktualne.

Aby jednak sztuka mogła służyć ewangelizacji, trzeba ją oprzeć na auten-
tycznie chrześcijańskim życiu duchowym. Chrześcijaństwo pragnie bowiem 
wyrazić w sztuce to piękno, które objawiło się w Chrystusie. W obliczu seku-
laryzacji sztuka sakralna jako narzędzie ewangelizacji może pomóc w dziele 
rechrystianizacji. Konieczne staje się przezwyciężenie zamieszania spowodo-
wanego w dzisiejszym Kościele nieumiejętnością odróżnienia sztuki sakralnej 
od sztuki świeckiej. 

Warto sięgnąć do orzeczeń Soboru Watykańskiego II, który wypracował te-
ologiczną teorię sztuki, poświęcając temu zagadnieniu siódmy rozdział soboro-
wej konstytucji Sacrosanctum Concilium. Dzieła sztuki sakralnej zdefiniowano 
w tym dokumencie jako „znaki i symbole rzeczywistości nadziemskiej”63 . Sym-

60 Por . Ewangelia w świecie . Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego, 10, OR 33(2012) nr 
12, s. 32-33; J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja, s. 222-229; J. Sullivan, The Beauty of 
Holiness: Sacred Art and the New Evangelization, Washington 2012, s . 9-14 .

61 Por. Benedykt XVI, Średniowieczne katedry romańskie i gotyckie, OR 31(2010) nr 1,  
s. 53-55; J. R. Szewczyk, Nowa ewangelizacja a kultura w świetle myśli Benedykta XVI . Powiązania 
i perspektywy, „Roczniki Teologii Duchowości” 5(2013), s. 101-125. 

62 Por. K. Bełch, Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej, „Studia Pastoralne” 
7(2011), s. 341-347; M. Dziewiecki, Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, „Kultu-
ra-Media-Teologia” 1(2010), s. 58.

63 SC, 122.
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bol religijny jest święty przez uczestniczenie w sacrum . Otwiera w ten sposób 
człowieka na tajemnicę świętości. Sobór ukazuje sztukę kościelną jako rzeczy-
wistość naznaczoną świętością i z tego względu posiadającą wielką wartość. 
W konstytucji soborowej dokonano ponadto rozróżnienia pomiędzy sztuką sa-
kralną, czyli kościelną, a sztuką religijną, która jest pojęciem szerszym i obej-
muje wszelką działalność twórczą inspirowaną religią. Natomiast sztuka sakral-
na związana jest z publicznym kultem Kościoła i winna mieć względem liturgii 
charakter służebny. Sztuka ta wzbogaca duchowo wiernych, oddziałując na ich 
wolę; ponadto ma charakter formacyjny i kerygmatyczny, otwierając ludzki ro-
zum na Bożą prawdę i przyczyniając się do jej przekazywania64 .

Nowa ewangelizacja potrzebuje sztuki, ale takiej sztuki, która potrafi od-
różnić piękno prawdziwe od piękna złudnego. Podejmując refleksję nad tym 
zagadnieniem, Benedykt XVI zauważa: „Zbyt często jednak piękno, które bywa 
reklamowane, jest złudne i kłamliwe, powierzchowne, zaślepiające i odurzają-
ce, i zamiast skłaniać ludzi do przekraczania siebie, wskazywać im horyzonty 
prawdziwej wolności, pociągając ku temu, co w górze, więzi ich w samych so-
bie i jeszcze bardziej zniewala, pozbawia nadziei i radości. Jest to piękno fa-
scynujące, lecz obłudne, które rozbudza żądzę, pragnienie władzy, posiadania, 
dominacji nad drugim (...) popada w obsceniczność, transgresję bądź bezcelo-
wą prowokację. Natomiast prawdziwe piękno rodzi w ludzkim sercu tęskno-
tę, głębokie pragnienie poznania, kochania, zbliżenia się do Drugiego, do tego, 
co je przerasta”65 . Pilnym zadaniem artystów, teologów i duszpasterzy staje 
się w związku z tym odróżnienie „autentycznego piękna”, które nas pociąga 
ku temu, co w górze, od „piękna złudnego”, które nas zniewala. Pierwsze ma 
istotne znaczenie w programie nowej ewangelizacji, drugie jest jego przeciwień-
stwem, gdyż sprzyja umacnianiu się sekularyzacji, nihilizmu i usuwania pier-
wiastka nadprzyrodzonego z życia społecznego.

Sztuka sakralna będąca nośnikiem „autentycznego piękna” stawia swoim 
twórcom wysokie wymagania. Niestety artyści zbyt często przejmują obec-
nie wzorce kultury popularnej. Przykładem tego są melodie rozbrzmiewające 
w kościołach, których estetyka bliższa jest niekiedy dyskotece niż świątyni66 . 
Sekularyzacja sztuki sakralnej powoduje banalizację sacrum . Przyczyną tego 
jest mylne przekonanie niektórych twórców i duszpasterzy, że kryterium sztuki 
jako narzędzia ewangelizacji powinno być dostosowanie jej do przeciętnych gu-
stów. W ten sposób język popkultury przenika do twórczości religijnej. Zwłasz-
cza przenoszenie „produktów kultury masowej” do liturgii winno budzić zdecy-
dowany sprzeciw. Są one bowiem nie tylko niezgodne z autentycznym duchem 

64 Por . J . Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego . Teologiczno-moralne aspekty muzyki 
w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Gdańsk 2012, s. 370-371.

65 Benedykt XVI, Bądźcie zwiastunami, s . 31 .
66 Por . K . Waloszek, Drogi i bezdroża muzyki kościelnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, 

„Liturgia Sacra” 19(2013) nr 2, s. 397-405.
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liturgii, ale niejednokrotnie desakralizują miejsce jej sprawowania i nie służą 
duchowemu dobru wiernych67 . 

Sztuka sakralna należy do obszaru sztuki wysokiej. Jeśli ma ona stać się sku-
tecznym narzędziem ewangelizacji nie należy ograniczać jej tylko do wąskie-
go kręgu koneserów, ale uczynić zrozumiałą dla ogółu współczesnych odbior-
ców. Czy jednak jest w ogóle możliwa taka sztuka, która odznacza się wysokim 
poziomem, a jednocześnie przemawia do wielu? Odpowiadając na to pytanie, 
Witold Gombrowicz trafnie zauważył, że „cud kultury chrześcijańskiej polega 
na tym, że jest ona wielka dla wielu”68. Dzięki temu via pulchritudinis obecna 
w sztuce sakralnej, może stać się współczesnym „areopagiem” głoszenia Chry-
stusowej Dobrej Nowiny . 

Podsumowaniem powyższych refleksji może być przesłanie, jakie zawarł 
papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium: „Dobrze by było, aby wszel-
ka katecheza zwracała szczególną uwagę na «drogę piękna» (via pulchritudinis). 
Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest 
nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić 
życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń. 
W tej perspektywie wszystkie formy autentycznego piękna mogą być uznane 
za drogę prowadzącą do spotkania z Panem Jezusem. Nie chodzi o szerzenie 
relatywizmu estetycznego, który może zaciemnić nierozdzielny związek między 
prawdą, dobrem i pięknem, ale o przywrócenie szacunku dla piękna, by móc 
dotrzeć do ludzkiego serca i by w nim zajaśniała prawda oraz dobroć Zmar-
twychwstałego. Jeśli, jak twierdzi św. Augustyn, kochamy tylko to, co jest pięk-
ne, Syn, który stał się człowiekiem, objawieniem nieskończonego piękna, jest 
w najwyższym stopniu godny miłości i pociąga nas ku sobie więzią miłości. Tak 
więc trzeba, aby formacja w via pulchritudinis została włączona w przekazy-
wanie wiary. Należy sobie życzyć, aby każdy Kościół partykularny promował 
posługiwanie się sztuką w swoim dziele ewangelizacyjnym, nawiązując do bo-
gactwa przeszłości, ale także do szerokiej gamy jej licznych aktualnych form 
w celu przekazywania wiary w nowym «języku przypowieści»”69 .

Sacred Art in the Face of Secularization Challenges 
 

Summary

Secular processes are one of the reasons of the contemporary cultural crisis. They 
influence many aspects of individual and social life which is reflected in the sphere of 

67 Por. A. Zając, Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej mu-
zycznej pop-kultury, w: Musicam Sacram Promovere, red. R. Tyrała, Kraków 2004, s. 65-78.

68 Cyt. za: M. Dobrzyniak, P. Radzyński, Sacrum profokowane, s . 196 . 
69 EG, 167 .
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art. Artistic activity is not only a picture of human existence, but also an expression of 
longing and desire for what exceeds wordliness. Great masterpieces, in spite of being 
created many centuries ago, confirm this, as they do not stop to delight us because 
their creators were inspired by the beauty of Christian faith. The contemporary depar-
ture from God takes different forms – from securalizatiom which radically denies the 
supernatural reality to desecularization with its “new spirituality”, being quite often 
an indefinite spiritualism in the New Age style. In this perspective, sacred art, instead 
of surrendering to the secularization pressure, should find its new identity as an im-
portant element of the new evangelization. Art as via pulchritudinis is to continue to 
fulfill its evangelizing mission for modern man who so often loses his way to God. It 
will then become for us a meaning full of hope which human life receives from the 
mystery of Christ’s redeeming love.

Die Kunst angesichts der Herausforderung der Säkularisierung 
 

Zusammenfassung

Eine der Ursache der heutigen Kulturkrise sind Säkularisierungsprozesse. Sie be-
einflussen viele von jenen Aspekten des individuellen und gesellschaftlichen Lebens, 
die ihren Wiederhall in der Kunst finden. Die künstlerische Tätigkeit ist nicht nur das 
Abbild der menschlichen Existenz, sondern sie spiegelt auch die Sehnsucht und Suche 
nach dem wider, das die diesseitige Existenz übersteigt. Dies wird an großen Mei-
sterwerken sichtbar, welche ‒ obwohl sie vor Jahrhunderten entstanden sind ‒ immer 
noch beeindrucken, weil ihre Schöpfer die Inspiration aus der Schönheit des christli-
chen Glaubens geschöpft hatten. Das gegenwärtige Weggehen von Gott nimmt ver-
schiedene Formen an: von einem Säkulkarismus, der die übernatürliche Wirklichkeit 
radikal in Frage stellt, bis hin zur Desakralisierung mit ihrer “neuen Spiritualität”, die 
nicht selten zu einem unbestimmten New-Age-artigen Spiritualismus verkümmert. 
In dieser Perspektive muss die sakrale Kunst, statt dem Laizisierungsdruck nachzu-
geben, ihre Identität als ein wichtiges Element der Neuevangelisierung wiederfinden. 
Gegenüber dem heutigen Menschen, der nicht selten den Weg zu Gott verloren hat, 
wird die Kunst als via pulchritudinis eine Evangelisierungsmission spielen können, 
indem sie den hoffnugsvollen Sinn darstellt, der unserem Leben das Gehemnis der 
erlösenden Liebe Christi verleiht. 

Słowa kluczowe: sztuka sakralna, sekularyzacja, nowa ewangelizacja, via 
pulchritudinis .

Keywords: sacred art, secularization, new evangelization, via pulchritudinis 
(the way of beauty).

Schlüsselworte: sakrale Kunst, Säkularisierung, Neuevangelisierung, via pul-
chritudinis .
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Dotychczas nie zredagowano w języku polskim wyczerpującej monografii 
o Kościele ewangelickim na obszarze historycznej Warmii. Nieocenioną war-
tość posiada wydana w 1909 r., w języku niemieckim, rozprawa proboszcza 
z Pieniężna, Ericha Brauna, pt. Die Entstehung der evangelischen Gemeinden 
im Ermland seit 17721, w której zaprezentowano tworzenie szkół oraz zakłada-
nie ewangelickich placówek duszpasterskich na wspomnianym terenie . Szerokie 
spektrum zagadnień ukazał również Johannes Hassenstein, który przeanalizo-
wał erygowanie i organizację poszczególnych wspólnot ewangelickich, uwy-
puklając udział duchowieństwa w tym procesie2. Warto również zwrócić uwagę 
na publikację Agathona Harnocha pt. Chronik und Statistik der evangelischen 
Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreußen3, która posiada charakter sta-
tystycznego opracowania traktującego o ewangelickich świątyniach w Prusach 
Wschodnich i Zachodnich. Zasłużonym uznaniem cieszą się ponadto refleksje 
naukowe Grzegorza Jasińskiego dotyczące protestantyzmu na Warmii i Mazu-
rach4. O architekturze kościołów ewangelickich na obszarze historycznej War-
mii pisali: w języku niemieckim Eva Börsch-Supan5 natomiast po polsku Hubert 
Ludomir Baumann6. Cześć powyższych prac naukowych została wydana ponad 
sto lat temu, dlatego dostęp do nich jest utrudniony. Inne z kolei nie wyczerpują 

1 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden im Ermland seit 1772, Heilsberg 
1909 . 

2 J . Hassenstein, Die Geschichte der evangelischen Kirchen in Ermlande seit 1772, Königsberg 
1918 . 

3 A . Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und 
Westpreußen, Neidenburg 1890 .

4 Zob. zwłaszcza G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), 
Olsztyn 2003 .

5 E . Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußem und 
Großherzogtum Posen, München-Berlin 2003. 

6 H . L . Baumann, Ewangelickie kościoły na Warmii, „Porta Aurea” 11(2012), s. 133-158. 
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wszystkich zagadnień związanych z budownictwem Kościoła ewangelickiego 
na obszarze historycznej Warmii w dobie jej sekularyzacji, pomijając po czę-
ści faktografię dotyczącą kościołów, kaplic, domów parafialnych, szkół, procesu 
ich finansowania bądź niezrealizowanych projektów. W celu ich uzupełnienia 
warto przeanalizować wspomniane publikacje pod kątem nakreślonej proble-
matyki budowlanej. Zasadne wydaje się również przybliżenie informacji źród-
łowych, które bazują na dokumentacji zdeponowanej w Geheimes Staatsarchiv 
Preuβischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem oraz w Evangelisches Zentralarchiv in 
Berlin .

Ujęte w tytule niniejszego artykułu cezury czasowe dotyczą przede wszyst-
kim okresu rozpoczynającego się zaborem Warmii przez Prusy. Był to czas sil-
nego uzależnienia Kościoła ewangelickiego od państwa, które kontrolowało or-
ganizację kościelną zwłaszcza od strony politycznej. Początek lat czterdziestych 
XIX wieku wiąże się z kolei ze wzrostem nurtów liberalnych, które sytuowały 
się w opozycji wobec biurokratycznego absolutyzmu monarchii pruskiej7 . Warto 
także wspomnieć, że śmierć Fryderyka Wilhelma III i Karla Friedricha Schinkla 
w 1840 r. położyła kres erze kościołów schinkowskich, które pod względem 
architektonicznym zmieniły krajobraz historycznej Warmii8 .

1. RYS HISTORYCZNY 

Wkrótce po 1772 r. władze pruskie ogłosiły konfiskatę kościelnych dóbr sto-
łowych, które znajdowały się na obszarze historycznej Warmii. Zarówno biskup 
warmiński, jak i kanonicy przestali być właścicielami większości folwarków, 
lasów, młynów itp.9, zaś wspomniane dominium przekształcono w państwowe 
domeny10. Proces ten, zwany sekularyzacją, osiągnął apogeum w 1810 r., kiedy 
wprowadzono edykt kasujący klasztory i kapituły kolegiackie11 .

7 J. Jasiński, Niemiecka problematyka polityczna i narodowa, w: Historia Pomorza, t. III: 1815-
1850, cz. 2: Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, red . G . Labuda, Poznań 1996,  
s. 27; Ch. Rathgeber, Das Kultusministerium und die Kirchenpolitik 1817 bis 1934, w: Acta Borussica . 
Neue Folge. 2. Reihe: Preussen als Kulturstaat, Abteilung I: Das preußische Kultusministerium 
als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817-1934), Bd. 2.1: Das Kultusministerium auf 
seinen Wirkungsfeldern Schule, Wissenschaft, Kirchen, Künste und Medizinalwesen . Darstellung, 
hrsg . W . Neugebauer, Berlin 2010, s . 294-295 .

8 H . L . Baumann, Ewangelickie kościoły…, s . 147 .
9 S . Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997, s . 193 .
10 W . Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd . I, Göttingen 1968,  

s . 276 .
11 Edikt über die Einziehung sämtlicher geistlicher Güter in der Monarchie vom 30.10.1810, in: 

Gesetz-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten, Berlin 1810, s. 32; J. Jasiński, Kościół 
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Osiedlanie się protestantów na terenach historycznej Warmii Walter Hu-
batsch wiąże ze skutkami wojen napoleońskich, edyktami sankcjonującymi 
nowe reformy oraz wolnością przemieszczania się ludności Królestwa Prus. 
Posady urzędnicze w miastach warmińskich często przypadały protestantom. 
Imigrowali również rzemieślnicy, którzy poszukiwali łatwiejszego zarobku12 . 
Ponadto w erygowanych garnizonach znaleźli się protestanccy żołnierze z in-
nych rejonów Niemiec, a wraz z nimi niejednokrotnie również kapelani. Już 
Fryderyk Wielki wydał rozporządzenie, aby we wszystkich warmińskich mia-
stach umożliwić ludności ewangelickiej celebrowanie nabożeństw w budynkach 
miejscowych ratuszów. Nad wiernymi roztaczali również opiekę pastoralną 
duszpasterze ewangeliccy spoza granic historycznej Warmii, którzy okresowo 
przyjeżdżali do warmińskich miast. Jako przykład warto wskazać proboszcza 
z Galin, który poza swoją parafią opiekował się również ewangelikami w Lidz-
barku Warmińskim, Dobrym Mieście, Jezioranach i Bisztynku. Zdarzały się 
przypadki, kiedy kadra wojskowa i urzędnicza zatrudniała prywatnego nauczy-
ciela, który kształcił jednocześnie dzieci wywodzące się z kilku zamożnych ro-
dzin. Niestety, uboższe rodziny protestanckie musiały posyłać swoje potomstwo 
do katolickich szkół. Aby temu zaradzić, władze państwowe ustanawiały w la-
tach 1784-1792 kierowników szkół ewangelickich (tzw. rektorów) na obszarach 
historycznej Warmii, którzy ponadto mieli prawo głoszenia kazań. Z powodu 
braku ordynowanego pastora do ich kompetencji należało udzielanie chrztów, 
celebracja pogrzebów oraz nauka młodzieży przygotowującej się do konfirma-
cji. Z tego względu, jak twierdzi superintendent Friedrich Wilhelm Boehnke, 
zostali oni nazwani „katechetami”. Udzielanie komunii św. oraz asystowanie 
przy ślubach było zarezerwowane kaznodziejom, którzy kilka razy w roku przy-
jeżdżali do poszczególnych wspólnot13 .

Powyższe uwarunkowania dotyczące funkcjonowania Kościoła ewangeli-
ckiego nie odpowiadały potrzebom religijnym tejże ludności. Ostatecznie zde-
cydowano się zatrudnić kaznodziejów w warmińskich miastach i powierzyć 
większości z nich kierownictwo szkół. Warto wspomnieć, że kaznodziejami 

katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, w: Historia Pomorza, t. III: 1815-1850, s . 60, 
85; H.-G. Aschoff, Staatsleistungen an die Katholische Kirche in Preußen, Hannover, Sachsen, 
sowie den Mittel- und Kleinstaaten, in: Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen 
Ländern seit dem Ende des 18 . Jahrhunderts, Bd. 6: Die Kirchenfinanzen, hrsg. E. Gatz, Freiburg 
i . Br . 2000, s . 163-180 .

12 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 12; W. Hubatsch, Geschichte…, 
s. 276; J. Chłosta, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002, s. 92; G. Jasiński, 
Kościół ewangelicki…, s . 33 .

13 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 
1835); zob. również G. Jasiński, Protestanci w Lidzbarku Warmińskim, w: Historia Lidzbarka 
Warmińskiego, t. 1, red. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński 2008, s. 554; S. Achremczyk, 
A . Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s . 217 .
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ustanawiano niejednokrotnie osoby, które wcześniej pełniły już w tych miej-
scowościach funkcję kierownika szkoły. Poza Biskupcem, gdzie kaznodzieja 
pracował od 1792 r., urząd ten obsadzono również w Lidzbarku Warmińskim 
(kaznodzieja garnizonowy i cywilny od 1801 r.), Braniewie (od 1809 r.), Olszty-
nie (1813 r.), Pieniężnie (1817 r.), Reszlu (od 1821 r.), Dobrym Mieście (1825 r.;  
nominacja wyłącznie na kaznodzieję), Ornecie (1830 r.; nominacja wyłącznie 
na kaznodzieję), Jezioranach (od 1831 r.; nominacja na urząd proboszcza i kie-
rownika szkoły), Fromborku (od 1834 r.; nominacja na urząd proboszcza i kie-
rownika szkoły), Barczewie (od 1836 r.; probostwo) i w Bisztynku (od 1847 r.; 
probostwo)14 .

Dość szybko zatwierdzano również erekcję samodzielnych placówek para-
fialnych, które powstawały w Olsztynie (1817 r.), Biskupcu, Braniewie i Lidzbar-
ku Warmińskim (1818 r.), Pieniężnie i Reszlu (1821 r.), Dobrym Mieście (1826 
r.), Bisztynku i Jezioranach (1830 r.), Ornecie (1831 r.), Fromborku (1834 r.)  
oraz w Barczewie (1836 r.). Kościelny nadzór nad tymi placówkami powierzono 
w 1823 r. proboszczowi z Lidzbarka Warmińskiego Friedrichowi Wilhelmowi 
Boehnke, którego ustanowiono superintendentem. Tym samym zakończył się 
początkowy etap organizacji warmińskiej superintendentury. Do tego czasu bo-
wiem ewangelickie wspólnoty na obszarze historycznej Warmii podlegały su-
perintendenturom w Bartoszycach, Świętej Siekierce, Barcianach i Morągu15 .

Współzależność Kościoła ewangelickiego i państwa uwidaczniała się w pro-
jektach świątyń, które traktowano w podobny sposób jak gmachy publiczne. 
Przeważnie opracowywano je w Wyższej Deputacji Budowlanej, działającej 
przy Departamencie Przemysłu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Berlinie. 
Aż do połowy XIX wieku lansowano styl klasycystyczny. W kościelnych rea-
lizacjach sięgano jednak także do form wypracowanych przez średniowiecze. 
Nieoceniony wpływ na architekturę pierwszej połowy XIX wieku w Prusach 
miał Karl Friedrich Schinkel. Jego pierwsze ewangelickie kościoły na Warmii 
były bazylikami (np. Lidzbark Warmiński). Warto nadmienić, że opracowany 
przez niego projekt kościoła dla Nakła pod Notecią stał się na życzenie Fryde-
ryka Wilhelma III wzorem dla innych, podobnych obiektów sakralnych, wzno-

14 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835); 
por. GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Marienwerder, den 10. Juni 1830); 
J. Chłosta, Słownik Warmii, s . 92-93 .

15 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824); 
„Königsberger Amtsblatt“ 1818, s. 158; E. Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, 
s. 36, 39, 47; W. Hubatsch, Geschichte…, s. 276-277; por. J. Hassenstein, Die Geschichte…,  
s. 25, 50. O rozbieżnościach na temat erygowania poszczególnych parafii zob. G. Jasiński, Parafia 
ewangelicka we Fromborku w XIX wieku (1830-1914), „Folia Fromborcensia” 2000, nr 3, s. 4, 
przyp. 5; G. Jasiński, Kościół ewangelicki w Olsztynie w XIX wieku, w: Olsztyn 1353-2003, red . 
S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2002, s . 261 .
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szonych pod protektoratem królewskim16 (m.in. w Ornecie i Dobrym Mieście). 
Pod względem architektonicznym kościoły tego typu zawierały cechy klasyczne 
wraz z nowoczesnymi17 .

2. KAPLICE

Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Zamku Kapituły Warmińskiej w Ol-
sztynie celebrowano już 26 marca 1773 r. Wkrótce usytuowano w tym mieście 
garnizon wojskowy. Nauczanie dzieci oraz przepowiadanie Słowa Bożego po-
wierzono kierownikowi szkoły i katechecie Reinholdowi Johannowi, który przy-
był do Olsztyna 11 kwietnia 1779 r. Pod koniec tego miesiąca planowano poświę- 
cenie refektarza zamkowego, który miał służyć celom liturgicznym18 . W 1790 r . 
zdecydowano się połączyć użytkowaną kaplicę i refektarz w celu powiększenia 
przestrzeni sakralnej19. Z czasem powierzchnia oratorium okazała się zbyt mała 
wobec wzrastającej liczby miejscowych ewangelików. W 1830 r. odnotowano, 
że nie sprawia ono wrażenia godnego ewangelickiej kaplicy, gdyż jest o wiele za 
małe. W czasie niedzielnych nabożeństw miejsc siedzących wystarczało jedynie 
dla części wspólnoty. Niewielka wysokość pomieszczenia osłabiała słyszalność 
głoszonych kazań. Wejście do kaplicy wiodło przez dziedziniec, na którym stały 
zabudowania gospodarcze, użytkowane przez zarządcę Notha. W związku z tym 
można było zauważyć odpady i gnój. Do oratorium prowadziły wysokie, drew-
niane schody, utrzymane w złym stanie. Kiedy na nabożeństwach gromadziło się 
więcej osób, wejście po nich wiązało się ze sporym ryzykiem. W pomieszczeniu 
pod oratorium stały wozy. Wspomniane wnętrze użytkowano jako stajnię20 .

Już w 1772 r. do posługi duszpasterskiej przy stacjonującym wojsku w Bra-
niewie oddelegowano duszpasterza, który roztoczył również opiekę nad oko-
licznymi ewangelikami. Początkowo starano się utworzyć szkołę, aby zapewnić 
dzieciom edukację. Z powodu braku cmentarza, zmarłych przewożono do pobli-
skiego Gronowa. Został on wytyczony w 1782 r. Nabożeństwa w tym czasie ce-
lebrowano w dużej sali ratusza staromiejskiego. W 1784 r. zwrócono się z prośbą 

16 B. Mansfeld, Sztuki plastyczne i architektura, w: Historia Pomorza, t. III: 1815-1850,  
cz. 3: Kultura artystyczna i umysłowa, red. G. Labuda, Poznań 2001, s. 9; E. Börsch-Supan, Karl 
Friedrich…, s. 327-328; H. L. Baumann, Ewangelickie kościoły…, s . 136 . 

17 H . L . Baumann, Ewangelickie kościoły…, s. 142; E. Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 336 . 
18 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 15; J. Hassenstein, Die 

Geschichte…, s. 14-15; por. A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 120; J. Chłosta, Słownik Warmii, 
s. 92; E. Kruk, Ewangelicy w Olsztynie . Z dziejów parafii w latach 1772-2002, Olsztyn 2002, s . 14 .

19 A. Rzempołuch, Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2009, s . 69 .
20 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Allenstein, den 20. Mai 1830).
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do władz państwowych, aby ratusz znajdujący się w Braniewie-Nowym Mieście 
zaadoptować na cele religijne. Poświęcenie nowego miejsca liturgicznych cele-
bracji odbyło się 1 stycznia 1786 r. Przed południem odbywały się nabożeństwa 
dla wojska, natomiast popołudniu – dla ludności cywilnej21 . W czasie kampanii 
napoleońskich 1806-1807 w kaplicy urządzono magazyn dla oddziałów francu-
skich. Z powodu konieczności wycofania stacjonującego regimentu z Braniewa, 
kapelan zabrał również utensylia kościelne. Po wyzwoleniu miasta przystąpiono 
do prac remontowych ratusza. Przez 16 tygodni umożliwiono wspólnocie ewan-
gelickiej korzystanie z katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej w Braniewie-
-Nowym Mieście. Wspólnotę ewangelicką obarczono ciężarem wyposażenia 
wnętrza ratuszowej kaplicy, w tym nowego przyozdobienia ołtarza i ambony 
oraz wykonania świeczników, żyrandola oraz krucyfiksu. Z zebranych funduszy 
udało się nawet pozyskać niewielką fisharmonię za 100 talarów22 . W 1827 r ., 
a zatem w trakcie planowania budowy kościoła podjęto decyzję, że dotychcza-
sowe oratorium zostanie adoptowane na cele edukacyjne oraz na mieszkanie dla 
nauczyciela23. Stan techniczny obiektu pozostawiał jednak wiele do życzenia, 
w związku z czym w czerwcu 1829 r. władze państwowe zezwoliły na budowę 
nowej szkoły wraz z mieszkaniem dla nauczyciela, według projektu opracowa-
nego przez Wyższą Deputację Budowlaną24 .

Budynek z przeznaczeniem na kaplicę wybudowano w Biskupcu w 1787 r.  
Mogła ona pomieścić ok. 350 osób25. Pierwsze nabożeństwo ewangelickie 
w Bisztynku celebrowano na Wielkanoc 1773 r . w sali miejscowego ratusza . 
Przez kolejne lata korzystano z tego pomieszczenia26 . W 1803 r . wspólnota pro-
testancka weszła w posiadanie budynku, w którym urządzono oratorium i szko-
łę27. W 1841 r. podano krótką charakterystykę wspomnianego miejsca celebracji 
liturgicznych. Znajdowało się ono w jasnej sali, przedzielonej kominem i wą-

21 EZA 507/3051, s. 3-6; J. Hassenstein, Die Geschichte…, s. 24; por. A. Harnoch, Chronik und 
Statistik…, s. 125; Die evangelische Kirche in Braunsberg . Erinnerungsblätter für die Glieder der 
evangelischen Gemeinde daselbst und für deren Freunde, hrsg. S.A. Kähler, Königsberg 1839, s. 9; 
F. Buchholz, Braunsberg im Wandel der Jahrhunderte . Festschrift zum 650-jährigen Stadtjubiläum 
am 23 . und 24 . Juni 1934, Braunsberg 1934, s. 185-186; M. Arszyński, M. Kutzner, Braniewo, 
Frombork, Orneta i okolice, w: Katalog zabytków sztuki . Seria nowa, t . II, z . 1, red . M. Arszyński, 
M . Kutzner, Warszawa 1980, s . 17 .

22 EZA 507/3051, s. 7-9; E. Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 43; 
J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 25; Die evangelische Kirche in Braunsberg…, s. 11; F. Buchholz, 
Braunsberg, s . 209-210 .

23 EZA 507/3054 (Braunsberg, den 7. Juni 1827).
24 EZA 507/3054 (Königsberg, den 27. Juni 1829).
25 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 26; J. Hassenstein, Die 

Geschichte…, s. 40; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 122; R. Teichert, Geschichte der Stadt 
Bischofsburg, Bischofsburg 1935, s. 108.

26 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 44 .
27 Por . A . Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 124 .
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skimi schodami biegnącymi do środka pomieszczenia. Nie posiadano jeszcze 
w tym czasie fisharmonii28 .

Ewangelicy w Jezioranach dysponowali własnym oratorium w sali miejsco-
wego zamku prawdopodobnie już od 1792 r.29 Inne zamkowe pomieszczenie 
użytkowano w celach edukacyjnych. W 1824 r. informowano jednak, że jest 
ono zbyt małe. Na dodatek korzystały z niego również władze miejskie płacąc 
ewangelickiemu kierownikowi szkoły 10 talarów czynszu. Zamierzano jednak 
nabyć inny budynek za 6662/3 talarów. Stosowną dokumentację przygotowywał 
krajowy mistrz budowlany Heinrich Theodor Jester30 .

W latach 1795-1806, ewangeliccy mieszkańcy Fromborka i okolicy gro-
madzili się co pół roku na nabożeństwie w górnych pomieszczeniach ratusza31 . 
Dzięki wsparciu Fryderyka Wilhelma III zakupiono w tym mieście dom, wraz 
z podwórzem i stajnią, należący do wdowy Stengmann, w którym urządzono 
oratorium oraz szkołę. Kosztorys adaptacji obiektu przygotował krajowy mistrz 
budowlany George Rehefeld, zaś prace wykonawcze scedowano na zarząd 
kościelny, który reprezentowali: rajca Carl Springer, aptekarz August Fromm 
i właściciel młyna Gottlieb Dous. Poświęcenie obiektu odbyło się 7 września 
1828 r. Uroczystości przewodniczył superintendent Boehnke, a asystowali mu 
duszpasterze z Braniewa i Pieniężna32 .

W Dobrym Mieście oratorium urządzono w sali miejscowego ratusza 
prawdopodobnie już w 1774 r. Pomieszczenie zostało odpowiednio przy-
ozdobione, w czym mieli swój udział dowódcy stacjonującego w tej miej-
scowości garnizonu. Kapitan Rembow zlecił wykonanie ławek, natomiast 
kapitan von Eicke ufundował dwa duże cynowe świeczniki. W późniejszym 
czasie radca Wedecke ze Smolajn przekazał na rzecz kaplicy pozytyw, który 
został zniszczony przez wojska francuskie w 1807 r. Georg Meyer w 1781 r. 
z wygranej w loterii ofiarował 100 florenów na wzniesienie ołtarza w oma-
wianym oratorium33 .

Władze miejskie Lidzbarka Warmińskiego już 7 marca 1773 r. wyraziły zgodę 
na wykorzystanie sali ratusza w celu odprawiania nabożeństw ewangelickich34 . 

28 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 2 (Königsberg, den 16. Dezember 
1841).

29 A . Poschmann, 600 Jahre Seeburg . Bilder aus alter und neuer Zeit 1338-1938, Seeburg 1938, 
s. 139; por. A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 132 .

30 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824).
31 EZA 507/3051, s. 17; E. Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s . 33 .
32 EZA 507/3051, s. 17; 507/4352, s. 12, 21; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 128; 

J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 49; G. Jasiński, Parafia ewangelicka we Fromborku, s . 8-10 .
33 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 19; J. Hassenstein, Die 

Geschichte…, s. 52; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 128; I. Grünke, Das evangelische 
Kirchspiel Guttstadt im Ermland, Treysa 1968, s . 11 .

34 J. Chłosta, Słownik Warmii…, s. 92; por. E . Braun, Die Entstehung der evangelischen 
Gemeinden…, s. 18; G. Jasiński, Protestanci w Lidzbarku…, s . 554 .
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Z czasem stała się ona jednak zbyt mała wobec potrzeb tamtejszej wspólnoty. Na 
dodatek stan techniczny tego obiektu pozostawiał wiele do życzenia35. Władze 
miejskie nie chciały przeprowadzić prac remontowych przy ratuszu, twierdząc 
już w 1814 r., że leżą one w gestii ewangelików, którzy użytkują część obiektu36 . 
Po trzech latach odnotowano, że oratorium jest zbyt małe, aby pomieścić szybko 
rozrastającą się wspólnotę. W dodatku ratuszowi groziło zawalenie, w związku 
z czym spodziewano się zamknięcia całego obiektu przez policję. Deszczowa 
pogoda odstraszała uczestników nabożeństw, zapewne z powodu przedostającej 
się do środka wody37. W czasie upalnych dni przebywanie we wnętrzu oratorium 
groziło omdleniem38 .

W Pieniężnie nabożeństwa odbywały się początkowo w miejscowym ra-
tuszu, którego sala przeznaczona na cele kultu stała się własnością wspólnoty 
ewangelickiej w 1805 r .39 Nieco wcześniej, w 1803 r., dzięki donacji królew-
skiej (400 talarów) zakupiono dawny browar, który miejscowi ewangelicy mieli 
z własnych środków adoptować na cele kultu. Niestety, z powodów finansowych 
zrezygnowano z tych planów i zabiegano u władz państwowych o możliwość 
przekazania budynku na rzecz magistratu w zamian za prawo własności wzglę-
dem ratuszowej sali40. Ponieważ nabożeństwa odbywały się jedynie cztery razy 
w roku, również magistrat korzystał z tego pomieszczenia. W czasie kampanii 
francuskiej w 1807 r. urządzono w nim magazyn. W 1809 r. władze miejskie 
samowolnie wynajęły opisywane oratorium. Odtąd urzędowała w tym miejscu 
dyrekcja magazynu41. W 1817 r. informowano, że po opuszczeniu pomieszczeń 
zamkowych przez urzędników, zostanie w nich wytyczone mieszkanie oraz ora-
torium42 .

35 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 57; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 129 .
36 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 29. März 1814). 
37 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Wegen Organisation der 

lutherischen Kirchen und Schulwesen in Ermland (Königsberg, den 12. August 1817).
38 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Auszug aus dem Zeitungsbericht 

des Landrats v. Conradi vom 24. Juni 1817.
39 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 26; A. Harnoch, Chronik und 

Statistik…, s. 130; E. Stritzel, Die evangelische Kirchengemeinde zu Mehlsack, w: Chronik der Stadt 
Mehlsack, hrsg . E . Maecklenburg, [b .m .w .] 1955, s . 38 .

40 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 26-27; J. Hassenstein, Die 
Geschichte…, s. 59; M. Jodkowski, Troska o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2(2013), s. 212.

41 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s . 27 . 
42 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Wegen Organisation der 

lutherischen Kirchen und Schulwesen in Ermland (Königsberg, den 12 . August 1817); E. Börsch-
Supan, Karl Friedrich…, s. 302-304; M. Jodkowski, Troska o ewangelickie budynki kościelne…,  
s . 213 .
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Już od 1807 r. reszelska wspólnota ewangelicka gromadziła się na nabo-
żeństwach w miejscowym zamku43. Po kilku latach, w 1817 r., ubolewano, że 
pomieszczenie przeznaczone na nabożeństwa jest niewielkie44 . Pierwsze nabo-
żeństwo ewangelickie w Barczewie odprawiono 21 kwietnia 1774 r. w tamtej-
szym zamku45. Własną kaplicę miejscowi ewangelicy otrzymali jednak dopiero 
w 1823 r. Na podstawie kontraktu podpisanego 10 listopada 1823 r. została im 
przekazana część wspomnianego zamku. Oratorium, usytuowane w górnej kon-
dygnacji, poświęcono 15 października 1826 r.46 W 1841 r. informowano, że jest 
zbyt małe wobec potrzeb miejscowej wspólnoty ewangelickiej47 . Prawdopodob-
nie już w 1775 r. ufundowano na rzecz ewangelików reszelskich kaplicę w połu-
dniowo-wschodniej części tamtejszego zamku48. Z kolei do 1830 r. nabożeństwa 
w Ornecie odbywały się w sali ratusza49 .

3. KOŚCIOŁY

Pierwsze starania o wzniesienie świątyni w Olsztynie podjęto w 1828 r.50 
W 1832 r. zakupiono parcelę pod jej budowę. Miejscowa wspólnota ewange-
licka przekazała na ten cel 400 talarów. Kościół ewangelicki wystawiono na 
tym miejscu w latach 1876-187751. W 1831 r. władze państwowe zezwoliły 
na zakup gruntów przed Bramą Jeziorańską w Biskupcu pod przyszły koś-
ciół, szkołę i dom parafialny. Ponadto kupiec Scherhans podarował parcelę, 
na której ostatecznie wzniesiono świątynię52. Budowa biskupieckiego kościoła 
ewangelickiego odbywała się w latach 1842-1846. Zadecydowano, że zostanie 
on zaprojektowany w stylu bazylikowym, wzorowanym na kościele pokoju 

43 J. Chłosta, Słownik Warmii . . ., s . 92 .
44 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Auszug aus dem Zeitungsbericht 

des Landrats v. Conradi vom 24. Juni 1817.
45 A . Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 133 . 
46 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 26, Bd. 1 (Königsberg, den 8. Juni 1822); 

A . Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 133 . 
47 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 26, Bd. 1 (Berlin, den 28. Januar 1841).
48 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 70; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 131 .
49 A . Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 135 .
50 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 18 .
51 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 18; G. Jasiński, Kościół ewangelicki w Olsztynie…,  

s. 262; E. Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 363-365 .
52 R . Teichert, Geschichte der Stadt . . ., s . 109 .
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w Poczdamie. Wspomniana świątynia w początkowym okresie miała być po-
zbawiona wieży53 .

Z powodu ustanowienia garnizonu w Braniewie w 1823 r. liczba ludności 
ewangelickiej uległa znacznemu powiększeniu. Zaczęto wówczas zabiegać 
o pozwolenie na budowę kościoła54. Projekt wykonano w Wyższej Deputacji 
Budowlanej w Berlinie, pod nadzorem Karla Friedricha Schinkla. Inwestycję 
prowadzili kolejno powiatowi inspektorzy budowlani: George Rehefeld i Au-
gust Bertram55. Prace przy świątyni rozpoczęto w 1830 r. (na parcelach domów 
przy ul. Królewieckiej, spalonych w 1824 r.), natomiast jej poświęcenie odby-
ło się 19 listopada 1837 r.56 Ostatecznie wzniesiono późnoklasycystyczny koś-
ciół halowy, o monumentalnym charakterze, murowany, tynkowany, na planie 
wydłużonego prostokąta, z wyodrębnioną we wnętrzu absydą ołtarzową57 . Za-
wieszenie dzwonów odlanych przez zakład ludwisarski Copinus z Królewca za 
1400 talarów nastąpiło 29 listopada 1831 r.58 Mechanizm zegarowy zakupiono 
u ślusarza Friedricha Wilhelma Ruffa za 430 talarów59 .

Poświęcenie kamienia węgielnego pod przyszłą świątynię w Dobrym Mie-
ście odbyło się 10 czerwca 1829 r.60 Początkowo miała być pozbawiona wieży. 
Dzięki kreatywności miejscowego proboszcza, rozpoczęto przy niej prace już 
w 1831 r. Wskutek defektu konstrukcyjnego wieża zawaliła się nocą 7/8 wrześ-
nia 1833 r. Poświęcenie kościoła celebrowano 20 października 1833 r. Uroczy-
stościom przewodniczył superintendent Boehnke z Lidzbarka Warmińskiego61 . 
Odbudowę wieży kościelnej w Dobrym Mieście rozpoczęto w 1835 r.62

Władze państwowe zadecydowały, że w Lidzbarku Warmińskim zostanie 
wybudowany kościół drewniany według projektu Schinkla. Kamień węgielny 
został wmurowany 18 października 1821 r., a 3 sierpnia 1823 r. miała miejsce 
uroczystość poświęcenia nowego obiektu sakralnego63. Przedsiębiorcy współ-

53 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 41; por. A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 122; 
R . Teichert, Geschichte der Stadt…, s. 109-110; E. Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 366-368 .

54 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 25 .
55 M. Arszyński, M. Kutzner, Braniewo, Frombork, Orneta…, s . 17 . 
56 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 27; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 126; Die 

evangelische Kirche in Braunsberg…, s. III, 23, 54; F. Buchholz, Braunsberg im Wandel der 
Jahrhunderte . Festschrift zum 650-jährigen Stadtjubiläum am 23 . und 24 . Juni 1934, s . 210 .

57 Por. M. Arszyński, M. Kutzner, Braniewo, Frombork, Orneta…, s . 17 .
58 Die evangelische Kirche in Braunsberg…, s . 45 .
59 EZA 507/3054 (Königsberg, den 1. Mai 1835; Braunsberg, den 3. Mai 1835).
60 A . Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 128-129; zob. także J. Hassenstein, Die Geschichte…, 

s. 52; I. Grünke, Das evangelische Kirchspiel…, s . 20 .
61 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 53; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 129; 

I. Grünke, Das evangelische Kirchspiel . . ., s. 23-24; E. Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 346-353 .
62 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 53 .
63 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 57; G. Jasiński, Protestanci w Lidzbarku…, s. 557; 

E . Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 255-270 .
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pracujący przy wznoszeniu świątyni, stolarz Wagner i kupiec Jastreczimski 
z Lidzbarka Warmińskiego (katolik), podarowali na jej rzecz 877½ sztuk drewna 
budowlanego. Dochód z jego sprzedaży przeznaczono na zakup kielicha ołtarzo-
wego, dekorację ambony oraz na ogrodzenie kościoła64. Darem królewskim były 
natomiast dzwony do kościoła65 .

Wskutek pożarku, który wybuchł w zamku reszelskim 7 maja 1807 r., zacho-
wała się jedynie północna i zachodnia część obiektu. Po kilkunastu latach Fryde-
ryk Wilhelm III wyraził zgodę, aby przeprowadzić prace remontowo-budowlane 
spalonych skrzydeł. Miała znajdować się w nich świątynia oraz mieszkanie 
proboszcza66 . Kierownictwo budowy powierzono krajowemu mistrzowi budow-
lanemu Heinrichowi Theodorowi Jesterowi z Lidzbarka Warmińskiego67. Koś-
ciół uzyskał następujący wymiary: długość – 31,25 m, szerokość – 7,82 m oraz 
wysokość – 9,42 m. Miejsc siedzących było 604, natomiast stojących – 10068 . 
Poświęcenie świątyni odbyło się 18 października 1823 r. W 1825 r. wstawiono 
w niej organy, natomiast rok później – dzwony69 .

Wmurowanie kamienia węgielnego pod świątynię ewangelicką w Ornecie 
zaplanowano na 3 sierpnia 1829 r. Poświęcenie kościoła fetowano z kolei 19 
grudnia 1830 r. Początkowo obiekt był pozbawiony wieży70 . Projekt, oparty na 
schemacie schinklowskiego kościoła z Nakła, realizował krajowy mistrz bu-
dowlany Jester71. Ostatecznie wzniesiono późnoklasycystyczny kościół salowy, 
murowany, tynkowany, na planie prostokąta72 .

4. PLEBANIE, SZKOŁY, BUDYNKI GOSPODARCZE

Na cele szkolne oraz na mieszkanie dla katechety przeznaczono dwie kom-
naty północnego skrzydła zamku w Olsztynie. Oddano je do użytku dopiero 

64 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 1 (Königsberg, den 20. März 1826).
65 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 57; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s . 130 .
66 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 69; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 132; 

A . Poschmann, 600 Jahre Rößel…, s . 166 .
67 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 73 .
68 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 70; zob. również GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, 

Abt. XIX, Nr. 13, Bd. 1 (Königsberg, 28. Februar 1821); I. HA Rep. 93 D, Nr. 64 (Berlin, den 4. 
Januar 1827).

69 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 73; A. Harnoch, Chronik und Statistik . . ., s. 132; 
A . Poschmann, 600 Jahre Rößel…, s. 166-167; E. Börsch-Supan, Karl Friedrich…, s . 292-297 .

70 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 84; A. Harnoch, Chronik und Statistik…, s. 135; 
F. Buchholz, Bilder aus Wormditts Vergangenheit, Wormditt 1931, s. 58; H. Schmauch, Wormditt, 
in: Handbuch der historischen Stätten . Ost- und Westpreussen, red . E . Weise, Stuttgart 1966, s . 243 .

71 H . L . Baumann, Ewangelickie kościoły…, s . 144 . 
72 M. Arszyński, M. Kutzner, Braniewo, Frombork, Orneta…, s . 159 .
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w lipcu 1779 r. Do tego czasu kierownik szkoły i katecheta Reinhold Johann 
mieszkał w pomieszczeniach tzw. nowego zamku73. W 1824 r. informowano, 
że mieszkanie duszpasterza jest ciemne, wąskie i w złym stanie technicznym74 . 
Zadaszenie tego skrzydła zamkowego od strony dziedzińca składało się ze sta-
rych dachówek typu mnich-mniszka, zaś od strony zewnętrznej – z karpiówek. 
Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych dachówki dziedzińca kru-
szyły się, uszkadzając następnie dach pulpitowy, który roztaczał się nad częś-
cią pomieszczeń należących do wspólnoty ewangelickiej. Również dwa komi-
ny, które wznosiły się pomiędzy dachem pulpitowym a murem przy skrzydle 
zamku (miały one wysokość ok. 12 stóp), wymagały interwencji budowlanej 
(chwiały się przy użyciu niewielkiej siły zewnętrznej). Krajowy radca budowla-
ny Schimmelpfennig zaproponował, aby zdjąć nad opisywaną częścią użytkową 
dachówkę mnich-mniszka i zastąpić ją karpiówką, a także wybudować nowe 
kominy, które byłby z czterech stron obmurowane. Większe prace remontowe, 
które planowano przeprowadzić w mieszkaniu kierownika szkoły i katechety, 
oceniano jako bezużyteczne. Alarmowano ponadto, że zapas drewna trzymał on 
nie tylko w kuchni, ale również na powierzchni dachu pulpitowego, przez co 
ulegał uszkodzeniu nie tylko dach i mury zamkowe, ale również generowało to 
inne, negatywne skutki75 .

Dość szybko nadarzyła się okazja kupna nieruchomości w Olsztynie, należą-
cej do inspektora leśnego von Normanna za 2600 talarów. Znajdował się na niej 
murowany dom, w dobrym stanie technicznym, który składał się z dwóch kon-
dygnacji. Na dole ulokowano trzy pokoje, sypialnię, kuchnię, spiżarnię i pokój 
dla służby, natomiast na górze – cztery pokoje, sypialnię, kuchnię, jadalnię i po-
kój dla służby. W pobliżu budynku był usytuowany dziedziniec, a także murowa-
ny budynek tylny, stodoła i ogród warzywny. W ofercie sprzedaży odnotowano 
ponadto pół włóki gruntów ornych i łąki oraz część lasów miejskich76 . Ostatecz-
nie w 1825 r. zakupiono ten dom wraz z nieruchomościami ziemskimi77. Odtąd 
mieszkanie proboszcza i szkoła znajdowały się na nowym miejscu78 . W 1830 r . 
zgłaszano konieczność rozbudowy sali szkolnej. Na jedno dziecko przypadała 
bowiem 1 stopa kwadratowa przestrzeni. Uczyło się w niej już zresztą 80 dzie-

73 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 14. November 
1823); E. Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s. 15; J. Hassenstein, Die 
Geschichte…, s. 15; por. A. Rzempołuch, Zamek kapituły warmińskiej . . ., s . 69 . Na temat pomieszczeń 
zamkowych zajmowanych przez wspólnotę ewangelicką por. E. Kruk, Ewangelicy w Olsztynie . . .,  
s . 20-21 . 

74 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824).
75 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 14. November 

1823).
76 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Juli 1824).
77 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 18 .
78 A. Rzempołuch, Zamek kapituły warmińskiej…, s . 70 .
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ci. Brakowało zatem drugiego pomieszczenia. Również proboszcz postulował 
powiększenie należącego do niego mieszkania o pomieszczenie, gdzie przygo-
towywano młodzież do konfirmacji. Oprócz tego, zarówno dom parafialny, jak 
i budynki gospodarcze wymagały przeprowadzenia remontów79 .

Pierwszy proboszcz braniewski mieszkał w małym budynku szkolnym 
wzniesionym w 1782 r., charakteryzującym się złym stanem technicznym, który 
zresztą został jesienią 1827 r. rozebrany80 . W 1829 r ., czyli trzy lata po przy-
znaniu przez władze państwowe dotacji na wzniesienie budynków kościelnych 
w Braniewie, rozpoczęto prace przy budowie domu parafialnego i szkoły. Wspo-
mniane obiekty zadaszono jesienią tegoż roku. Ostatecznie, plebanię ukończono 
2 września, natomiast szkołę – 9 października 1830 r. Wzniesiono w tym czasie 
również dom dzwonnikowi81 .

Działalność ewangelickiej szkoły we Fromborku zainaugurowano 1 sierpnia 
1828 r .82 Tego samego roku spisano inwentarz sali szkolnej. Mieściły się w niej 
trzy ławki oraz trzy stoły o długości 48 stóp, 12 kałamarzy, liniał, tablica ścien-
na, bejcowany na brązowo stół oraz krzesło, regał oraz książka pt. Anleitung zur 
zweckmäßigen Betreibung des Gesanges Unterricht83 . W 1828 r . superintendent 
Boehnke wystosował do władz państwowych prośbę o utworzenie szkoły w No-
wej Wsi. Wkrótce potem została ona wzniesiona dzięki pomocy finansowej ze 
strony państwa84 .

W jednopiętrowym, murowanym budynku, pokrytym dachówką, ufundowa-
nym na rzecz ewangelickiej wspólnoty w Biskupcu w 1787 r ., oprócz kaplicy 
mieściła się również szkoła oraz mieszkanie dla duszpasterza. Przylegał on bez-
pośrednio do murów miejskich. Posiadał 120 stóp długości i 34 stopy szeroko-
ści. W 1791 r. zaplanowano remont dachu. Z czasem zgłaszano coraz większe 
usterki przy ścianach i suficie. W deszczowe dni woda przedostawała się do 
wnętrza obiektu, natomiast zimą podłogę pokrywał lód. Niekorzystne usytuowa-
nie budynku skutkowało degradacją elementów drewnianych. Władze pruskie 
zadeklarowały w 1817 r., że wyasygnują środki na wzniesienie nowej kaplicy 
i szkoły, jednakże przez kolejne 25 lat nie zrealizowano inwestycji. Aż do 1846 
r. celebrowano w tym pomieszczeniu nabożeństwa85. Szkołę w Biskupcu wysta-

79 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Allenstein, den 20. Mai 1830).
80 EZA 507/3051, s. 12; J. Hassenstein, Die Geschichte…, s . 27-28 .
81 EZA 507/3051, s. 16; J. Hassenstein, Die Geschichte…, s. 26-28; Die evangelische Kirche in 

Braunsberg…, s. 18; F. Buchholz, Braunsberg im Wandel…, s . 210 .
82 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 49 .
83 EZA 507/3053 (Frauenburg, den 2. November 1828).
84 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 36 .
85 R . Teichert, Geschichte der Stadt . . ., s . 108-109 . W 1824 r. informowano, że budynek znajduje 

się w odległym zakątku miasta, jest zawilgocony i ciemny; zob. GStA PK, I . HA Rep . 76 III, Sekt . 
2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824).
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wiono w 1841 r .86 W Dobrym Mieście budowę domu parafialnego oraz szkoły 
rozpoczęto wraz z pracami przy wznoszeniu świątyni, czyli w 1829 r.87

W 1817 r. odnotowano, że ewangelickie budynki edukacyjne w Lidzbarku 
Warmińskim i Biskupcu usytuowano przy najbrudniejszych ulicach, przy któ-
rych znajdowały się stajnie. Szkoły nie posiadały podwórza. W czasie zajęć nie 
otwierano okien ze względu na panujący w okolicy zaduch. W dodatku tymi 
drogami spływały również ścieki, co powodowało, że wczesną wiosną i jesie-
nią z powodu brudu ulice były niemal niedostępne88. Plebanię wraz ze szkołą 
w Lidzbarku Warmińskim ukończono w 1821 r.89 Budynek przeznaczony na ple-
banię i szkołę w Pieniężnie wzniesiono w latach 1833-183490 .

W celu prowadzenia zajęć edukacyjnych dostosowano w reszelskim zamku 
jedno z pomieszczeń. Prawdopodobnie odbyło się to na przełomie lat 70. i 80. 
XVIII wieku91. W 1827 r. zakupiono w Jezioranach budynek, który miał służyć 
jako plebania oraz ewangelicka szkoła. Miejscowa wspólnota zgłaszała zastrze-
żenia wobec nabycia wspomnianego obiektu, ponieważ obawiano się, zresztą 
słusznie, wysokich kosztów adaptacji i remontu92 .

Dom parafialny wraz z częścią przeznaczoną na cele edukacyjne zaczęto 
wznosić w Ornecie w 1828 r.93 Już 4 listopada 1830 r. duszpasterz wprowadził 
się do nowej plebanii94. Kierownik szkoły ewangelickiej w Barczewie przed po-
żarem miasta w 1798 r. mieszkał nad Olsztyńską Bramą. Niestety, na skutek 
pożogi obiekt został zupełnie zrujnowany95 . Znikome dochody barczewskiej 
wspólnoty ewangelickiej w 1817 r. uniemożliwiały kupno budynków z prze-
znaczeniem na szkołę96. W 1823 r. społeczność ta weszła w posiadanie części 
miejscowego zamku, choć jeszcze rok później wynajmowano prywatny dom za-
równo na cele kultu, jak i edukacyjne . Z czasem w dolnej kondygnacji zamku 
urządzono szkołę97 .

86 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 41 .
87 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 52 . 
88 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Wegen Organisation der 

lutherischen Kirchen und Schulwesen in Ermland (Königsberg, den 12. August 1817).
89 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 57 .
90 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 62; por. E. Stritzel, Die evangelische Kirchengemeinde…, 

s . 38 .
91 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 72 .
92 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 78; A. Poschmann, 600 Jahre Seeburg…, s . 140 .
93 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 84 .
94 E . Braun, Die Entstehung der evangelischen Gemeinden…, s . 50 .
95 GStA PK, I. HA Rep. 76 alt I, Nr. 195 (Königsberg, den 28. Januar 1801).
96 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Wegen Organisation der 

lutherischen Kirchen und Schulwesen in Ermland (Königsberg, den 12. August 1817).
97 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824); 

A . Harnoch, Chronik und Statistik …, s. 133; U. Laskowska, Barczewo . Z dziejów parafii św . Anny, 
Olsztyn 1999, s . 95-96 . 
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W 1788 r. władze państwowe przekazały 140 talarów na budowę szkoły 
i mieszkania dla jej kierownika w Dobrym Mieście przed Bramą Ornecką98 . 
W 1837 r. zakończono budowę domu parafialnego, w którym znajdowały się, 
poza mieszkaniem proboszcza, również pomieszczenia użytkowane przez kan-
tora oraz szkoła99. Warto także nadmienić, że stan budynku szkoły ewangelickiej 
w Bisztynku oceniano w 1817 r . jako dobry100 .

5. REGULACJE PRAWNE

Na podstawie rozporządzenia królewskiego z 6 maja 1800 r. budowę koś-
ciołów i szkół miały, przynajmniej teoretycznie, finansować kasy kościelne, 
przeznaczając na ten cel zgromadzony kapitał pieniężny bądź nadwyżkę budże-
tową. Do poszczególnych wspólnot kościelnych należało gromadzenie materia-
łów budowlanych. Nadal obowiązywały przepisy rozporządzeń gabinetowych 
z 1710/1711 r. dotyczące obowiązku oddelegowania członków wspólnoty do pra-
cy fizycznej i prac w zaprzęgu. Wspomniane prawo nakładało także na patrona 
gwarancję dostarczenia materiału budowlanego. Powyższe regulacje utrzymano 
także we Wschodniopruskim Prawie Prowincjonalnym (Ostpreußische Provin-
zialrecht) w redakcji z 1801 oraz 1802 r. W 1804 r. rząd w Królewcu uchwalił, że 
niewielkie prace remontowe przy zdatnych do użytku budynkach należących do 
proboszczów i pracowników kościelnych miały być przeprowadzane przez ich 
użytkowników. Przy większych pracach remontowo-budowlanych zobligowano 
proboszcza do dostarczenia materiału, natomiast wspólnotę kościelną – do prac 
fizycznych oraz w zaprzęgu. Utrzymanie ogrodu oraz inwentarza leżało w ge-
stii proboszcza jako beneficjenta. Usterki budowlane należało zgłaszać powia-
towemu inspektorowi budowlanemu (Kreisbaumeister) do 1 lipca każdego roku. 
Troskę o ogrodzenia oraz inne obiekty, które służyły do kultywacji i utrzymania 
ziemi parafialnej, powierzono członkom wspólnoty kościelnej. Powyższe zarzą-
dzenie bazowało na reskryptach z 1825 i 1831 r.101 Warto także wspomnieć, że 
decyzje o budowie szkół i kościołów ewangelickich leżały w gestii poszczegól-
nych rejencji102 .

98 I. Grünke, Das evangelische Kirchspiel…, s . 14 .
99 I. Grünke, Das evangelische Kirchspiel…, s . 24 .
100 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1, Wegen Organisation der 

lutherischen Kirchen und Schulwesen in Ermland (Königsberg, den 12. August 1817).
101 W . Hubatsch, Geschichte…, s . 274 . 
102 J. Jasiński, Kościół katolicki i ewangelicki…, s . 84 . 
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6. FINANSOWANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Rozwój budownictwa ewangelickiego na obszarach diaspory warmińskiej 
był uwarunkowany od dotacji państwowych. Król pruski Fryderyk Wilhelm III 
zadecydował, że będzie wydatnie wspierał ten proces. Przeznaczył na ten cel 
m.in. fundusz sekularyzacyjny z poddanego kasacie klasztoru Neuzelle w Bran-
denburgii103 .

Rząd prowincji wschodniopruskiej informował w 1817 r. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w Berlinie, że na postulowaną budowę obiektów sakral-
nych w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu, Reszlu, Ornecie i Dobrym Mieście 
potrzeba w sumie 40 000 talarów (po 8000 talarów na każdy). Wniesienie z kolei 
mieszkań dla kaznodziejów wraz z pomieszczeniami szkolnymi w Pieniężnie, 
Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Ornecie, Biskupcu, Jezioranach i Bar-
czewie miało kosztować 21 000 talarów (po 3000 talarów za każdy budynek)104 . 
Ostatecznie zadecydowano, że przyznane pieniądze będą wypłacane w tran-
szach po 15 000 talarów przez cztery lata. Władze państwowe zagwarantowały 
ponadto przydział drewna z lasów królewskich, zaś lokalne wspólnoty zostały 
zobowiązane, zgodnie z możliwościami, do nieodpłatnych prac fizycznych oraz 
w zaprzęgu105 .

Na ewangelickie inwestycje budowlane w Braniewie władze państwowe 
przeznaczyły w 1826 r. 53 196 talarów 13 srebrnych groszy i 9 fenigów106 . 
Wykorzystano je na następujące prace: wzniesienie kościoła (33 296 talarów  
12 srebrnych groszy), plebanii (3234 talary 9 srebrnych groszy i 9 fenigów), 
stajni (446 talarów 7 srebrnych groszy i 1 fenig), studni (124 talary i 25 srebr-
nych groszy), mieszkania dzwonnika i grabarza (741 talarów 5 srebrnych gro-
szy i 10 fenigów), rozbiórka spichlerzy należących do poprzednich właścicieli 
Hoepfnera i Stampe (164 talary 28 srebrnych groszy i 8 fenigów), rozbiórka 
starego domu parafialnego wraz z pomieszczeniami szkolnymi (12 talarów  
i 2 srebrne grosze), budowa ogrodzenia wokół placu kościelnego (279 talarów 
27 srebrnych groszy i 2 fenigi), budowa szkoły wraz z mieszkaniem dla nauczy-
ciela (wymieniana jeszcze jako rozbudowa starej kaplicy; 4044 talary 27 srebr-

103 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Münster, den 14. September 
1817); EZA 507/3054 (Wormditt, den 2. November 1817).

104 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 7. September 
1817); por. M. Jodkowski, Troska o ewangelickie budynki kościelne…, s . 213 .

105 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Berlin, den 28. Mai 1818).
106 EZA 507/3051, s. 13; 507/3054 (Königsberg, den 16. Juni 1828); J. Hassenstein, Die 

Geschichte…, s. 26; Die evangelische Kirche in Braunsberg…, s. 16; F. Buchholz, Braunsberg im 
Wandel…, s . 210 .
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nych groszy i 10 fenigów) oraz zakup parceli pod inwestycje budowlane (10 851 
talarów i 19 srebrnych groszy)107 .

Dzięki akceptacji Fryderyka Wilhelma IV przekazano z funduszy państwo-
wych na budowę świątyni w Biskupcu 14 172 talary i 12 srebrnych groszy, 
wcześniej uiszczając 843 talary na zakup parceli108. W 1827 r. władze państwo-
we przyznały wspólnocie ewangelickiej we Fromborku 2333 talarów i 10 srebr-
nych groszy na nabycie nieruchomości, a kolejne 367 talarów 15 srebrnych gro-
szy i 11 fenigów - na jej rozbudowę109 .

Zgodnie z rozporządzeniem gabinetowym z 8 lutego 1826 r. i 27 czerwca 
1827 r. z kasy państwowej przekazano na budowę kościoła oraz domu parafial-
nego i szkoły w Dobrym Mieście 19 335 talarów. Na zakup parceli ofiarowano 
zresztą już wcześniej 566 talarów i 10 srebrnych groszy110. Na odbudowę wie-
ży kościelnej w Dobrym Mieście Fryderyk Wilhelm III przeznaczył 916 tala-
rów111. Z kolei na wzniesienie kościoła oraz domu parafialnego wraz z pomiesz-
czeniami szkolnymi w Lidzbarku Warmińskim król pruski ofiarował w 1817 r. 
23 854 talary (17 535 talarów + 6319 talarów)112 . Podczas realizacji inwestycji 
przy domu parafialnym i szkole zaoszczędzono ponad 115 talarów. W 1824 r. 
uzyskano zgodę, aby scedować te środki finansowe na powiększenie wcześniej 
zaprojektowanego już pokoju (ponad 31 talarów 16 srebrnych groszy i 4 feni-
gi), stajni proboszcza (494 talary 18 srebrnych groszy i 4 fenigi) i nauczyciela  
(31 talarów 16 srebrnych groszy i 4 fenigi)113 . W 1823 r . ewangelicy lidzbarscy 
kupili od chirurga powiatowego Schmidta grunty orne i łąkę o wielkości ośmiu 
morgów magdeburskich, znajdujące się przed Wysoką Bramą, przy drodze na 
Ornetę, o numerze ewidencyjnym 123 za 385 talarów i 10 srebrnych groszy. 
Nieruchomość była obciążona długiem hipotecznym114. Uchybienia podczas bu-
dowy lidzbarskiego kościoła, domu parafialnego i stajni spowodowywały ko-
nieczność przeprowadzenia remontu, dotyczącego przede wszystkim oszalowa-
nia dachów. Z kosztorysu przygotowanego w 1831 r. wynikało, że na prace przy 
kościele dotacja władz państwowych wyniesie 735 talarów 6 srebrnych groszy 
i 11 fenigów (zamiast postulowanych 914 talarów 23 srebrnych groszy i 7 feni-

107 EZA 507/3051, s. 304; 507/3054 (Verhandelt zu Braunsberg, am 11. April 1838).
108 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 41; R. Teichert, Geschichte der Stadt…, s . 109 .
109 EZA 507/4352, s. 12; J. Hassenstein, Die Geschichte…, s. 49; zob. także Die evangelische 

Kirche in Braunsberg…, s . 19 .
110 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 52 .
111 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 53 .
112 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824); 

I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 1 (Berlin, den 10. September 1818; 14. September 
1818); J. Hassenstein, Die Geschichte…, s . 57 .

113 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 1 (Königsberg, 5. Oktober 1824; 
Berlin, den 24. Oktober 1824). 

114 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 1 (Königsberg, den 7. Mai 1828).  
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gów), przy domu parafialnym – 456 talarów 27 srebrnych groszy i 3 fenigi (za-
miast 551 talarów 20 srebrnych groszy i 9 fenigów) oraz przy stajni – 47 talarów  
i 10 srebrnych groszy (zamiast 129 talarów i 1 srebrnego grosza)115 . Remont, ge-
nerujący jednak dodatkowe koszty, przeprowadzono w kolejnych latach116, przy 
wydatnym wsparciu finansowym Fryderyka Wilhelma III, który przeznaczył na 
ten cel kolejnych 1000 talarów117 .

Zgodnie z rozporządzeniami gabinetowymi z 18 listopada 1819 r. i 13 paź-
dziernika 1821 r. na rozbudowę sali ratusza w Pieniężnie oraz kupno i remont 
budynku, w którym mieściły się pomieszczenia szkolne oraz mieszkanie ka-
znodziei, wydano z kasy państwowej 2775 talarów 20 srebrnych groszy i 71/3 
fenigów118. Jak wynika z zarządzenia gabinetowego z 13 lipca 1831 r. omawiana 
wspólnota duszpasterska otrzymała ponadto 17 827 talarów na wzniesienie koś-
cioła oraz domu parafialnego wraz ze szkołą119 . W tamtym okresie jednak nie 
zrealizowano inwestycji dotyczącej kościoła. Na ten cel król pruski przeznaczył 
w 1840 r . 12 950 talarów120 .

Zgodnie z ministerialnymi reskryptami z 24 kwietnia 1820 r., 25 paździer-
nika 1821 r. i 20 stycznia 1823 r. na budowę kościoła oraz szkoły w spalonych 
częściach zamku reszelskiego władze pruskie wyasygnowały 9547 talarów  
20 srebrnych groszy i 7 fenigów. Udało się jednak zaoszczędzić 1989 talarów 
i 11 srebrnych groszy, dzięki którym planowano dofinansować prace fizyczne 
oraz w zaprzęgu, a także instalację organów i odlanie dwóch dzwonów121 . 

W 1815 r. zebrano wśród członków ewangelickiej wspólnoty duszpasterskiej 
w Olsztynie 130 talarów na małą fisharmonię. Kosztowała ona jednak ponad 
200 talarów. Brakującą sumę pożyczono. Zabiegano także o donację z królew-
skiego funduszu na ten cel122. Na zakup nieruchomości należącej do inspektora 
leśnego von Normanna król pruski wyasygnował 1 października 1824 r. – 2000 
talarów123 oraz 27 października 1825 r. na adaptację obiektu na cele mieszkal-

115 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 1 (Berlin, den 6. März 1831). 
116 Por. GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 2 (Heilsberg, den 3. April 

1832; 6. Januar 1833). 
117 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 22, Bd. 2 (Berlin, den 10. Juni 1832). 
118 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824).
119 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 62 .
120 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 63 . 
121 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824); 

zob. także GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 13, Bd. 1 (Berlin, den 24. September 
1820); J. Hassenstein, Die Geschichte…, s . 73 .

122 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 30 März 
1819).

123 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Potsdam, den 1. Oktober 1824); 
J . Hassenstein, Die Geschichte…, s. 18; por. E . Kruk, Ewangelicy w Olsztynie…, s . 30-31 .
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ne i szkolne – 400 talarów124. Władze pruskie zaoferowały w 1828 r. pomoc 
finansową o wartości 15 119 talarów przy wzniesieniu budynków kościelnych 
w Ornecie125 .

W 1825 r. Fryderyk Wilhelm III zezwolił na przekazanie z kasy państwowej 
1841 talarów 15 srebrnych groszy na zakup skrzydła zamku w Barczewie z prze-
znaczeniem na oratorium i szkołę, kolejnych 2156 talarów 5 srebrnych groszy 
i 2 fenigi na jego adaptację oraz na potrzebne przy tych pracach drewno – 215 
talarów i 25 srebrnych groszy126. Zaoszczędzono przy tym 109 talarów 14 srebr-
nych groszy i 5 fenigów127 .

7. NIEZREALIZOWANE PROJEKTY 

Ks. Johannes Hassenstein odnotował, że superintendent Boehnke zwrócił się 
z prośbą do władz państwowych, aby udostępniły mu lidzbarski zamek na cele 
mieszkaniowe, co jednak zostało odrzucone128. W 1842 r. Fryderyk Wilhelm IV 
zatwierdził projekt budowy kościoła w Pieniężnie, w którym miało się mieścić 
500 miejsc siedzących. Wartość inwestycji szacowano na 30 000 talarów. Oka-
zało się jednak, że miejscowa wspólnota liczy jedynie 253 osoby, w związku 
z czym należało również zmodyfikować plany budowlane129 .

Ze względu na niekorzystne warunki mieszkaniowe ewangelickiego pro-
boszcza w olsztyńskim zamku zabiegano w listopadzie 1823 r. u władz państwo-
wych w Berlinie o zgodę na kupno domu należącego do radcy Vanhoefena, który 
wystawił go na sprzedaż za 3000 talarów. Niestety, 24 grudnia 1823 r. oddalono 
prośbę130. W 1827 r. zamierzano powiększyć oratorium ulokowane w północno-
-wschodnim skrzydle olsztyńskiego zamku poprzez dołączenie przylegającego 
do niego pomieszczenia oraz wyburzenie sklepienia między pierwszą i drugą 
kondygnacją. Oratorium zresztą znajdowało się wówczas w opłakanym stanie 
technicznym. Koszt prac (bez drewna) wynosił 1732 talary 23 srebrne grosze 
i 4 fenigi. Wspomniane pomieszczenie, o które miała być poszerzona przestrzeń 

124 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Berlin, den 27. Oktober 1825; 
3. November 1825). 

125 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 84 .
126 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 26, Bd. 1 (Potsdam, den 10. Oktober 

1825). 
127 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 26, Bd. 1 (Berlin, den 25. Juni 1830).
128 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 56 . 
129 J . Hassenstein, Die Geschichte…, s . 63 . 
130 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 14. November 

1823); I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 1 (Königsberg, den 15. Mai 1824).
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liturgiczna, użytkował zarządca Noth131. Prośba spotkała się w tym czasie z dez-
aprobatą władz państwowych132 .

W 1817 r. projektowano wzniesienie kaplicy w Biskupcu. Żeby jednak unik-
nąć kosztowej budowy nowego obiektu, powzięto zamiar przebudowania miej-
skiego browaru przy rynku (Brauhaus), a następnie spichlerza mającego kształt 
rombu. Planów jednak wówczas nie zrealizowano z powodu braku środków fi-
nansowych133 .

ZAKOŃCZENIE

Po zaborze Warmii przez Prusy, a zatem w okresie jej sekularyzacji, umoż-
liwiono ewangelikom gromadzenie się na nabożeństwach w salach będących 
częścią warmińskich ratuszów czy też zamków. Na ogół niewielkie rozmiary 
tych pomieszczeń stawały się niewystarczające wobec powiększającej się liczby 
wiernych omawianej konfesji. Decydowano się zatem na wznoszenie kościołów, 
a plany architektoniczne przygotowywano najczęściej w Wyższej Deputacji Bu-
dowlanej w Berlinie. Inwestycje finansowano z budżetu państwowego. Reali-
zowane projekty budowlane, charakteryzujące się niekwestionowaną wartością 
artystyczną, znacząco wzbogaciły krajobraz kulturowy historycznej Warmii.

Evangelical Church buildings 
in the historical region of Warmia in the times of secularisation (1772-1840) 

 
Summary

One of the consequences of the incorporation of Warmia into the Kingdom of 
Prussia was the growing secularisation of the entire region. The lands belonging to 
the bishop of Warmia and his canons became the property of the state. The Prussian 
Partition enabled Protestants to settle in the areas which had previously been domi-
nated almost entirely by Catholics. State authorities tried to meet the expectations of 
Protestants already in the 18th century by employing school headmasters and religion 
teachers in the towns of Warmia. Frederick the Great issued a decree that allowed 
holding religious services in local town halls. Some rooms in the castles were also 
adapted for the purpose. However, along with the increase in population, there was 
a growing demand for new church buildings, parish houses and schools. Necessary 

131 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Königsberg, den 21. Mai 1827).
132 GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 4, Abt. XIX, Nr. 15, Bd. 1 (Berlin, den 2. Oktober 1827). 
133 R . Teichert, Geschichte der Stadt…, s . 108-109 . 
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financial support came from the Prussian king Frederick William III, who suggested 
that the so-called secularisation fund, available after the dissolution of the Neuzelle 
monastery in Brandenburg, be assigned to this end. Building of new churches was 
entrusted to the State Construction Commission, led by a distinguished architect, Karl 
Friedrich Schinkel.

Bauwerke der evangelischen Kirche auf dem Gebiet des historischen Ermlands 
in der Zeit der Säkularisierung (1772-1840) 

 
Zusammenfassung

Eine der Folgen der Eingliederung Ermlands zum preußischen Königreich war 
die Säkularisierung. Infolge der Säkularisierung wurden die Ländereien des Ermlän-
der Bischofs sowie diejenigen der Domkapitulare staatliches Eigentum. Die preußi-
sche Annexion ermöglichte die Ansiedlung der protestantischen Bevölkerung auf dem 
bisher gänzlich katholischen Gebieten. Die Staatsregierung versuchte, den Erwartun-
gen der protestantischen Bevölkerung entgegenzukommen, indem sie noch im 18. Jh. 
Schuldirektoren und Katecheten in den Städten Ermlands angestellt hatte. Friedrich 
der Große hat ebenfalls eine Anordnung erlassen, nach dem die Zelebration der Got-
tesdienste in dortigen Rathäusern gestattet wurde. Mit der Zeit wurden dafür auch 
einige Bauten adaptiert, die zu den Schlössern gehörten . Mit dem Anwachsen der 
Bevölkerung wurde jedoch die Notwendigkeit sichtbar, eigene Gotteshäuser sowie 
Pfarrhäuser und Schulen zu bauen. Die finanzielle Unterstützung hat der preußischen 
König Friedrich Wilhelm III. gesichert, der suggerierte, zu diesem Zweck die Gelder 
aus dem nach der Auflösung des Klosters in Neuzelle in Brandenburg entstandenem 
Säkularfond zu verwenden. Projekte der neuen Kirchen wurden in der Ober-Bau-
Deputation erstellt, zu deren Leiter der exzellente Architekt Karl Friedrich Schinkel 
ernannt wurde . 

Słowa kluczowe: Prusy Wschodnie, Kościół ewangelicki na Warmii, Diaspora 
Kościoła ewangelickiego, Budownictwo kościelne, Niemcy w XVIII i XIX wieku, 
Karl Friedrich Schinkel.

Keywords: East Prussia, The Evangelical Church in Warmia, Diaspora of the 
Evangelical Church, Church bilding, Germany in the 17th and in the 18th century, 
Karl Friedrich Schinkel 

Schlüsselworte: Ostpreußen, evangelische Kirche in Ermland, evangelische 
Diaspora in Ermland, kirchliche Bauwerke, Deutschland im 18 . und 19 . Jh ., Karl 
Friedrich Schinkel. 
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TO BE OR NOT TO BE IN A RITUAL: 
ESSAY ABOUT THE MITIGATED PRESENCE

During research, there are moments when the need is felt for taking a refle-
xive look back at work accomplished so far. This experience can be quite stimu-
lating. It involves explaining data on which more or less light has been shed and 
reflecting on the epistemological or interpretative foundations of analyses. My 
first fieldwork was popular festivals in Belgium. The observations and analyses 
of these festivals have always had an effect upon my later researches, especially 
upon my theory of rituals and the details of everyday life. This paper tells the 
interrogations and discoveries that this moment has allowed me to make: para-
dox, ambivalence, oscillation, indetermination, play and what I have called: the 
minor mode of reality. About these secular rituals, I propose a reading through 
the small details.  I invite the readers to read this paper as if it also told about all 
the everyday life. That is why I say that the “folklore” is a very good anthropo-
logical laboratory .

1. FOLKLORE AS ANTHROPOLOGICAL LABORATORY

Festivals are an ambivalent world which leaves room for fluid realities 
with contrary or contradictory aspects. Over a span of three centuries, French 
literature presents, among many others, two typical profiles of the festive mo-
vement. The authors, François Rabelais and Raymond Roussel, have both 
a very pronounced sympathy for the theme of the festival. The former ac-
cumulates descriptions of festivals, banquets and other enjoyable occasions. 
Mikhail Bakhtin sees in the carnival way of live one of the key axes to under-
stand Rabelais’ works1. The latter author makes the carnival the framework of 

1 M . Bakhtin, Rabelais and his World, New York 1984. 
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a novel in verse (La Doublure) and of two other descriptions in verse2 . These 
episodes enable to specify a few of the formal constraints underlying the festi-
ve movement.

Rabelais starts with a prologue inviting the reader to come and eat and drink3 . 
It was written, according to the author himself, when he was drunk and animated 
by giant forms. The work of Rabelais stands out as an insinuating moment and 
a perpetual play with the official and serious principles of the medieval world. 
But rather than their radical overthrowal, Rabelais expresses a playful combi-
nation of the significant established systems (religious, political) with others 
(popular) and creates an effect of confusion. In these “Propos des Bien Yvres”, 
the alcoholic exuberance of the conversation causes the explosion, through the 
enumeration of various jokes, of all the syntactical “chains” and, by this dizzy 
storm of words, creates a strong impression of gaping. Popular idioms, vulgar, 
religious or Latin expressions play on a double or treble meaning. The relation-
ships between speakers are constantly interrupted. This dialogue, with its brief 
exchanges, exclamations and interjections, is the literary equivalent of the festi-
ve movement.

It is also through an apparent absence of construction that Gaspard and 
Roberte, the two protagonists of “La doublure” flee from their daily wandering 
into the Nice carnival. But behind this festive vagueness, there are rhetoric 
figures. The oxymoron, a stylistic figure combining two antithetical signs, is 
the essential element. Mention must be made of the playful transposition of the 
“petty bourgeois” class myths in floats and cardboard heads. The content of an 
idea is broken in an ambivalent representation. Many identities are split: the 
false inconsolable widow, the fireman who drinks water, the begging usurer. 
There are other rhetorical figures: first of all the hyperbole increasing the size 
of characters and objects and making the ordinary world drift into comedy. The 
“tooth pick men” as big as the “pumpkin men” are there alongside a float of 
babies with grotesque hairy nurslings. There is also the repetition implying the 
multiplicity and the enumeration of the characters, as if the ‘thousand pierrots” 
or the “thousand dominoes” had renounced through this infinite duplication all 
individuality.

This literary detour invites to consider the festival, from a twin point of 
view, as a mode of meaning and a process of communication. In both cases, it 
is the play and the challenge, semiotic or interactional, which appear to charac-
terise the festive movement. I have chosen to illustrate these points with two 
secular festivals – as different as possible – which are still celebrated today in 
Belgium. First of all the carnival of Binche is marked by its chief character, 
the Gille. Binche is a small town of less than ten thousand inhabitants who 

2 R . Roussel, La doublure, Paris 1963; Comment j’ai écrit certains de mes livres, Paris 1963 .
3 F. Rabelais, Gargantua and Pantagruel, London 2006, p. 11 and followings.
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are pride of the “hero of the carnival”. The other festival, a political ritual, is 
Labour Day celebrated in many countries throughout the world on the 1st of 
May. Its origin goes back to the general strike in the USA, instigated by the 
trade-unions on 1st May 1986. The festival of labour, which officially began in 
1890, was reappropriated by the political forces of the left (in Belgium chiefly 
by the Socialist Party) and its themes evolved in accordance with the social 
and economic situations4 .

1.1. PLAYS OF MEANING

Far from an expression or an actualisation of a primordial myth or an event, 
the rituals of the festival transform it into a signifying system marked by an 
excess of signs. It is as if the basic theme presented in the form of narrative 
dramatisation were inserted in a rhetorical structuration putting aside the festive 
reference. Festivals are not a celebration, but a play with a message.

The “myth” of the Binche Carnival is associated with the origin of the Gille . 
In fact there are two versions. First, the Gille is presented as a Castillan lord 
invited to Binche for the festivals in August 1549 by Mary of Hungary – she 
sometimes came in Binche – in honor of Charles V. There is also a scholarly spe-
ech which presents Gille, on the basis of a comparative analysis of the various 
components of his clothing and his dance, as a high priest celebrating fecundity. 
But the festive practices of Shrove Tuesday are a “challenge” to the figure of 
Gille. Their rhetorical configuration creates a movement of secondariness indu-
cing a fictional representation of Gille, even a “nonsense”, at several levels: ve-
stimentary presentation of the Gille clothed in heterogeneous attributes (hat with 
ostrich feathers and clogs, linen cloth and lace, small bells and pleated ribbons) 
as a hybrid clown but not a serious high priest (figure of oxymoron); circular 
infinity of the Gille’s dance, always the same, during a day and a night (figure 
of repetition); linear infinity of the number of Gilles in different groups, which 
deprives him of any referential illusion (figure of enumeration); introduction of 
discontinuity in the serious dimension of Gille, when they stop many times at 
local pubs to drink beer or champagne (figure of asyndeton); simultaneous pre-
sence of other actors through a juxtaposition of heterogeneous behaviours, not 
only other Binche carnival groups, but also tourists and students from Belgian 
universities, who come to drink and to have fun5 .

As for the festival of the 1st May, it is not the oxymoron, but the ampli-
fication of political messages, witch structures the rhetorical configuration. 
Evidence of this is found in the flags (trade union or political), the banners 

4 A . Piette, Les jeux de la fête . Rites et comportements festifs en Wallonie, Paris 1988 . 
5 A . Piette, Play, Reality and Fiction, „Qualitative Sociology” 15(1992), p. 37-52.
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and slogans expressing socialist requests, the speeches made at the end of the 
procession, etc. This amplifying process, which is not built by precise ritual 
gestures, is expressed by repetition and enumeration, without denying, as in 
the carnival, their main reference. However, at the end of the political festival, 
far from constituting an increase in value of the festive theme, the intentional 
reactivation of its meaning seems to insert itself in the autonomous field of the 
sign. Rather than being based on a negation, as in the carnival, it is by putting 
the signified between brackets that the political festivals function, its referen-
tial support finally losing weight, whereas the signifier, endlessly repeating 
itself, suspends the political message.

On this point, Barbara Babcock’s analyses are illuminating6 . She suggests 
that “all rituals involve a dialogue or alternation between two modes of sig-
nification – multi-signifier and multi-signified – both of which differ from our 
daily, ordinary use of signs. In contrast to the complementarity between signifier 
and signified characteristic of normal discourse, ritual communication involves 
both an extremely economical and extremely inflated relation of signifiers to 
signifieds7. This view confirms the negative impact of metaphorical experience, 
mostly forgotten in symbolic studies. Ritual can involve of course “the enact-
ment and transmission of ultimate sacred propositions”, but also and especially 
“the exposure of the ultimately significant to the devastating play of nonsense”8 . 
It is as if the serious messages or acts could not be pronounced or accomplished 
outside this “secondary” frame.

1.2. PLAYS OF COMMUNICATION

A comparison with the theatre world, at least in this classical expression, can 
clarify a few data. In the case of theatrical performance, the dependence of actors 
on the spectators is strong. How to imagine the success of a play performed wit-
hout spectators? The theatrical actors deliver their speech in turn in a sustained 
manner, which is linear, intended for a public whose applause is an indication of 
reception. The relation between the festive actor and the spectators is much more 
tenuous. One can even imagine a procession of Gilles and the 1st May without 
spectators. The festival is characterised by behavioural externality, interstitiality 
and fluidity. 

The behavioural externality is expressed by a multiplicity of situations “out-
side the frame”, different lateralities (small conversation or distraction) which 

6 B .A . Babcock, The Novel and Carnival World, „Modern Languages Notes” 89/6(1974),  
p. 911-937; B.A. Babcock, Too Many, Too Few: Ritual Modes of Signification, „Semiotica”, 
23(1978), 3/4, p. 147-186.

7 B .A . Babcock, Too Many, too few, p . 296 .
8 Ibidem, p . 298 .
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take place among the festive actors within their procession. The festival per-
mits also a daring copresence of those who exercise the ritual and are likely to 
have interiorised it – though still keeping a distance – and the others, sometimes 
excluded, standing behind barriers, looking without looking at the festive pro-
cession whose meaning escapes them. In the same way, political festivals mul-
tiply the gestures made without any reference to what could be meant, implying 
a rapid separation between a serious gesture or speech and the ludic atmosphere 
which immediately follows (cocktail, dinner).

Secondly, the festive frame implies situations of behavioural fluidity. It pro-
motes just as much both boredom or disengagement, and absorption or engage-
ment. The festival is also marked by a sort of misframing. On the one hand, the 
fictional keying is almost (not really completely) effaced by a few overvaluing 
practices: social stakes between the groups of Gilles according to the sociocul-
tural status of participants, presence of municipal authorities and policemen in 
order to protect the Gilles from violent students, Gilles who are a clown-figure 
dressed in a prestigious costume and forced to comply with certain ritual rules. 
On the other hand, the fluidity of such serious behaviours again appears in their 
ludic retransformation. The policemen do not accomplish really strong interven-
tion. The fine and expensive hat of feathers is bespattered, crumpled and almost 
ignored in the festive atmosphere. In the political festival, behaviours expressing 
social and economic stages are coupled with some inconsistencies, like the pre-
sence of majorettes and rhythm of the bands.

Thirdly, the festive framework is also expressed by behavioural interstitia-
lity, the specific split between reality of the ritual role and its fiction. Face and 
masque, person and character, the festive participant is never one or the other. 
The performance of the Gilles is not only penetrated by a keeping one’s distan-
ce, excluding total engagement in their role but it is also interrupted in the pubs 
(but without excess), both participating and not participating in the role. As if 
a wing extending on to the stage or a scene played in the wings, the festival 
mixes up the distinctions without either perverting the other. As an interstitial 
space the festival is capable as much as of implying a symbolic exaltation as 
of stimulating a distance from its message. The Gille is neither the dancer of 
the renewal exalted by the local speech nor a fictional character pointing to no 
reference. Expressing the important stakes of the festival, at the same time as 
he re-appropriates them playfully, the Gille wavers between the constraint of 
gestures and keeping his distance. In the same perspective, the festival of the 
1st May enables socialist militants to assert their role, while suspending distinct 
social-political consequences until later. Suggesting various concrete methods 
for creating these “bracketed” roles, the playful atmospheres of the 1st May are 
important. At the end of the 19th century, there were singing and dancing through 
the streets; jokes between participants in their Sunday best were myriad in the 
procession. Today, in search of new meanings, hands in pockets or reading the 
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newspaper, the husband is accompanied by his wife with the child’s pushchair, 
passing through irregular rows and gaps between the group, all marked by an 
attitude of expectancy and hesitation.

It is important to note that Raymond Roussel likes to stress the cracks and 
imperfections of the masks and cardboard heads: plaster peeling off, a sleeve 
of a domino rolled up, an ill-fitting wig. Similarly, a large blue top-hat, first 
confused with the dispensing chemist’s flask, cannot hide a black hole, a sort 
of window which allows the actor to guide himself. “It is here”, writes Michel 
Foucault, “that the whole ambiguous nature of the mask is summarised”. It not 
only enables the actor to watch, in particular, the impression he makes on the 
others, but it also enables the latter to see that it is only a mask. “That minute 
gap”, he continues, “in which the mask collapses, at the same time reveals it 
fully for inspection and establishes its true being”9 . It is certainly in this gap 
that the festive interval and the behavioural instability which it implies are 
inserted .

Thus, it is not astonishing that the festival implies an incessant laterality on 
the part of different actors. It is possible here to transpose Grathoff’s conclusion 
to rituals, which “are a mode of interaction, in which inconsistencies arise within 
specific limits and in line with specific rules […]. Any player plays at these in-
consistencies with perfect ease”10. These are signifier-gestures : their only value 
lies in their execution and, practiced without reference to implied signifieds, 
they vanish without traces and consequences. There are also distant attitudes, 
expectative behaviours, expressions of boredom and hesitation. Whereas every-
day experience is of a natural world, taken for granted and evident, ritual expe-
rience, framed in a rhetorically maximised context, is of a cultural world, thus 
visually arbitrary. Therefore, the rite is an act of reflexivity on everyday life, 
likely to engender awareness of it by manifesting its social differentiations. But 
this is precisely where the necessary impact of the ludic and negative context 
intervenes. For who could imagine a neat clarification of a domain as vulnerable 
as the hierarchical relations between people or the arbitrariness of power, outside 
a ludic context? Play and fictions “take place, according to Susan Stewart, on the 
interface between the conscious and the unconscious […]. This is the movement 
of nonsense with its impossible context – a context that is unrealisable, that ‘no 
one can stand’ precisely because it is overburdened with consciousness”11 . As 
well as wakening his consciousness, the ritual frame involves man’s passage 
into the inarticulate, and does so through the particularly of ritual performance 
which systematically inverts itself into nonperformance, as if metaphor trans-

9 M. Foucault, Raymond Roussel, Paris 1963, p . 152-153 .
10 R.M. Grathoff, The Structure of Social Inconsistencies . A Contribution to a Unified Theory of 

Play, Game and Social Action, Hague 1970, p . 147 .
11 S . Stewart, Nonsense . Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature, Baltimore 1978, 

p . 86-87 .
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ported man into a ritual situation between his conscious and unconscious, in 
a sort of cognitive hesitation revealed by his signifier-gestures or behavioural 
exteriority. Thus, it seems to me that the wedding festival, the festive context, is 
not an act of institution, as Bourdieu said12. It is instead the newlyweds’ “yes”, 
which is performative and act of institution, but not the ritual context. The ritual, 
surrounding it, constitutes rather a context of secondarisation that consists in not 
feeling deeply this irreversible dimension. The ritual context plays, secondari-
ses, lightens but does not institute . 

In his analyses of the emotional dynamics of ritual, Scheff advances a su-
pplementary idea: that maximal emotional efficiency is attained in a sort of 
“balance of attention” between recalling a distressing experience connected 
with a past event and reliving it under new conditions, in a reassuring spatio-
temporal context13. Three types of distance are possible: underdistance, over-
distance and aesthetic distance, pertaining to a golden mean. In this view, ritual 
cannot be experienced under a form implying too much or too little distance 
from the event concerned. Tending exclusively towards one or the other of the-
se poles, boredom or total involvement, thus spells the failure of the emotional 
experience of ritual. Various means characteristic of ritual contexts can favor 
this situation of movement: the crowd’s presence, the musical atmosphere, the 
presence of masks, the spatial distance between actors and spectators capable 
of determining and structuring different degrees of participation or exclusion 
of one another. The dramatic production and intervention of parodical ele-
ments also encourages taking one’s distance in relation to the mobilising event. 
Therefore, we can say that rituals inverting power relations (for example) do 
not constitute a strict inversion of day-to-day dominator-dominated relation-
ships. These rituals certainly involve reproducing-imitating reality through 
vestimentary resemblance, adopting distinctive signs, role-playing in order to 
put oneself in the shoes of the character played. Even though the dramatic di-
mension of the ritual forbids the actors from really living out this inverted so-
cial reality in the here-now, the disproportionate introduction of parodical and 
comical elements (insults, blows, threats, scorns) turns the relation of strict in-
version into a relation “perverting” reality by ritual14. This play of involvement 
and distance-taking, of focused attention and selective inattention characteri-
ses the lateral or partial identification process inherent in ritual performance, 
where man only takes part in things halfway, just enough to make them work. 
So the ritual’s dynamics can be conceived other than in terms of ideological in-
culcation or socialisation, whether the ritual and its object might be . Schechner 

12 P . Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambrigde 1991 (chap. Rites of Institution,  
p. 117 and followings).

13 F.J. Scheff, Catharsis in Healing, Ritual and Drama, Berkeley 1979 .
14 M. Augé, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, Paris 1977, p . 107-137 .
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seems to have grasped the characteristic of the ritual frame perfectly in uniting 
the forms of behavioural associations and attitudes to a regulative binarity 
through the rite/play pair: “The entire binary ‘efficacy/ritual-entertainment/
theatre’ is performance: performance includes the impulse to be serious and 
entertain; to collect meanings and pass the time; to display symbolic behaviour 
that actualises ‘there and then’ and to exist only ‘here and now’; to be oursel-
ves and play at being others, to be in trance and to be conscious; to get results 
and to fool around; to focus the action on and for a select group sharing a her-
metic language and to broadcast to the largest possible audiences of strangers 
who buy tickets”15 .

2. ABOUT THE MITIGATED PRESENCE

I can go further in the interpretation of these festival moments. Popular fe-
stivals, political festivals, carnivals are collective rituals. There is no doubt. But 
which is a ritual context ? To be or not to be in a ritual ? Let us say: not really 
to be and not really not to be ! How to explain these multiple attitudes and these 
forms of stratified presence in a ritual ? 

2.1. TURNER AND THE LIMINALITY

Victor Turner is no doubt the American ethnologist who has most strongly 
insisted on the heuristic value of Van Gennep’s famous schema, whose simple 
descriptive level of sequential morphology he has surpassed. Instead of stressing 
the separation phase (which detaches participants from their former position) 
or the reintegration phase (by which they are reincorporated into a new place in 
society), Turner mostly centres his analysis on the liminal phase seen as an am-
bivalent intermediate period, beyond day-to-day norms and classifications.  Thus 
the “candidates” live out this transitional period in a social limbo, cut off from 
all social reality, retired to a forest or mountaintop, stripped of their clothing, 
sometimes painted white or smeared with mud . Designated by a generic term 
(the “neophytes”, the “initiands”), they are associated with ambivalences: an-
drogynes, while at the same time men and women, neither living nor dead but 
at the same time living and dead, they can be obliged to assume the immobile 
position of the dead and be treated like embryos or newborns. In his analyses of 
the Ndembu of Zambia during this liminal period, Turner described the passivity 

15 R . Schechner, Essays on Performance Theory, New York 1977, p. 87.
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and malleability of neophytes before their masters, by whom they will be “fa-
shioned” for a new life. In a spirit of the communitas’ comradeship and equality, 
they are placed in the presence of disproportionate, grotesque or incongruous 
representations of natural or cultural data16 . 

This presentation of Turner’s writings readily attests to a “thirty-year acade-
mic career involved in a fierce rebellion against petrification, studying the uni-
versal experience of being ‘betwixt and between’, crossing disciplinary bounda-
ries, and dancing on the interstices”17 (Babcock and Mac Aloon, 1987: 1). Yet 
another conclusion might possibly be drawn, making Turner an “essentialist” 
unable to set himself apart from functionalism and symbolism18 . It would also 
indicate that in the social sciences the deconstructionist project is rarely follo-
wed through. In Turner’s work, one rediscovers a dichotomous vision of society 
opposing two juxtaposed or alternate models, one corresponding to a structured 
social system, differentiated and hierarchised and the other to an undifferentia-
ted communitas, characterised by spontaneity, immediacy and a communion of 
equal individuals19 .

On the one hand, this view leads Turner, the thinker of the interstice, to-
wards an excessive and reductionistic vision of the communitas as a utopian 
expression impregnated with the characteristic “flow” of mystical “totalities”: 
the sensation of acting with total involvement, a loss of the self, an expression 
of transcendence, a state of homogeneity and unity without division or plurality. 
Does one necessarily need to perceive in this interpretation, as Flanigan does20 
(1990: 57-58), the effect of Turner’s religious commitment, which diverts a po-
tentially dialogical theory in a very monolithic direction? On the other hand, 
Turner reintegrates the dichotomous model – structure/communitas – toward the 
structure of social life, which achieves the unity of contraries and makes the 
antistructure function: “men are released from structure into communitas only to 
return to structure revitalised by their experience of communitas”21 . Within the 
“social drama”, Turner insists on the stabilising importance of the “redressive” 
phase (after a rule breaking phase and social cohesion crises) whose ritual is an 
element capable of restoring the social order and reestablishing the individual’s 
position in the culture or cosmos thanks to his capacity for dramatisation and 
symbolisation . 

16 V. Turner, The Forest of Symbols, Ithaca 1967, p . 93-111 .
17 B .A . Babcock B .A . and J .J . Mac Aloon, Victor V . Turner (1920-1983), „Semiotica”, 65(1987) 

1/2, p. 1.
18 C.C. Flanigan, Liminality, Carnival and Social Structure, in: Victor Turner and the 

Construction of Cultural Criticism, ed. K. Ashley, Indiana University Press Bloomington 1990,  
p . 52-63 .

19 V. Turner, The Ritual Process, Chicago 1969, p. 96.
20 C.C. Flanigan, Liminality…, p . 57-58 .
21 V. Turner, The Ritual Process…, p . 129 .
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Two more elements characterise Turner’s theory of ritual. First, there is 
the symbolic valorisation of rituals whose elements are connected to a set of 
meanings referring ultimately to the “social”. Turner strongly insists on the se-
mantic structure of symbols characterised by their multivocality or polysemia. 
A symbol refers to a set of referents and multiple meanings permitting a repre-
sentation of different aspects of the cultural system. According to Turner, the 
emotional and collective qualities of the symbolic object underlie its functional 
impact on the social system and facilitate the passage from the obligatory to the 
desirable: “A single symbol, in fact, represents many things at the same time: it 
is multiversal, not universal. Its referents are not all of the same logical order 
but are drawn from many domains of social experience and ethical evaluation” 
(Turner 1969: 52-53)22. Secondly, Turner insists much on the performative value 
of ritual implying a transformational process between two states. Unlike Van 
Gennep, only interested in the description of the transitional phase, Turner focu-
ses on the transformational dynamics of rites. In fact, the ambivalence of ritual 
figures produced by the juxtaposition of contradictory and opposed contexts cau-
ses the rite to reestablish itself in a new coherent form. Among others, the classic 
example of the “boy-man” in initiatory rites illustrates this mechanism for he in 
fact plays two contradictory roles and for the transformational process from one 
to the other implies an integration of the two on a higher level and, at the same 
time, a change of context. Through this interpretation, the “internal consistency” 
of rituals is valorised: a functional whole in the service of the social structure, an 
undifferentiated whole opposed to everyday life, a symbolic whole referring to 
a set of meanings, and a transformation whole accomplishing an action. How to 
suggest another reading of the ritual?

2.2. BATESON AND THE PLAY OF ANIMALS

When Gregory Bateson observed otters playing at fighting, he concluded 
that they were involved in a type of interaction whose units of action were ana-
logous, without being identical, to those involved in a context of real aggressive-
ness. So play is a class of behaviours defined by a negation (it is not a true fight) 
nor is it equivalent to the behaviour denied by this negation (it is not a non-fight 
either). Considering that each class of behaviour is separated from others by 
a limbo-zone, Bateson inserted ludic interaction into this one . One can go to the 
extreme limit of a behaviour without entering the following class and without 
risking the inherent consequences. Festivals undoubtedly take place within pre-
cise spatiotemporal limits, and permit various behaviours which would hardly be 

22 V. Turner, The Ritual Process…, p. 52-53. For another critique of Turner’s symbolic approach, 
cf . D . Sperber, Rethinking Symbolism, Cambridge 1975.
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given free rein outside these limits, and which may also be inconsequential after 
the festival. The constitution of the festive interval therefore implies a twofold 
process: not only the transfer of elements and relations characteristic of eve-
ryday life, transformed and manipulated into another context in various ways, 
but at the same time the specific framing of this new context, involving rules of 
interpretation and organisation just as specific. 

Bateson takes an interesting stand on this particular point . His theoretical 
reflection testifies to preferential treatment allotted to the contextual categories 
of behaviours. Here, it is not so much a question of understanding them in them-
selves (as is most frequently done) but of grasping a contextual relation in accor-
dance with a specific framing. As the result of observations of animals playing 
at fighting, Bateson realised the importance of framing behaviours issuing from 
one context and reintroduced into another with new categories of organisation. 
So by playing at aggressiveness, I have already mentioned, the otters show their 
capacity to emit and to accept the signal “this is play” as a metamessage or meta-
communication, i.e. communication on communication, a metamessage framing 
the set of behaviours engaged in23. “What is characteristic of ‘play’, writes Bate-
son, is that this is a name for contents in which the constituent acts have a diffe-
rent sort of relevance and organisation from that which they would have had in 
non-play”24 . Therefore, it is important to understand neither play nor ritual25 as 
a behaviour or a sequence of activities but as a category of contextual organisa-
tion capable of specifically reframing behaviours which have meaning beyond 
the ludic or ritual frame. Bateson carries on:  “The essence of play lies in a par-
tial denial of the meanings that the actions would have had in other situations”26 . 
It is the negative characterisation of play that counts, as with metaphorical con-
texts. “The central point, which I am really trying to get across, is that ‘play’ is 
not a class of that sort, but is somewhere out here in the limbo. A ‘play-chair’ 
is not only a chair; it is not even one of things which are properly classified as 
‘not-chairs’. Play is a class of behaviours defined by means of a negative but 
without commonly identifying what that negative negates”27 . Thus play implies 
more than a simple reframing of a message or an action in a new context, for it 
itself supposes the manipulation of contextual categories. In the act of playing 
at fighting, that is “not really” fighting, what is more important than the content 
itself is the particular impact of the negation, hence the relation between the ca-
tegories. The paradoxical dimension of such a metacommunication implies that 
“not only does the playful nip not denote what be denoted by the bite for which 

23 G . Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Paladin Frogmore St Albans 1973, p. 150-166.
24 G . Bateson, Mind of Culture, Bantam Books New York 1988, p. 134.
25 G . Bateson, Steps to an Ecology of Mind…, p . 155 .
26 G . Bateson, Mind of Culture…, p . 134 .
27 G . Bateson, The message ‘This is Play’, in: B . Schaffner (ed.), Group Process: Transaction of 

the Second Conference, Josiah Macy Jr Fondation New York 1956, p. 194.
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it stands, but, in addition […] the bite itself is fictional”28. If playing at fighting is 
not really fighting, it is nevertheless not a non-fight which could be a handshake 
or a kiss . The ludic nip resembles a bite but indicates at the same time that it is 
not really a bite .

2.3. DETAILS OF EXISTENCE

What should be retained? “It was the ‘not really’ aspect of play, play as 
‘not really X behaviour’, which interested Bateson more than the nature of 
the ‘X’ in this statement”29. This detour through Bateson’s reflections on play 
culminates by giving a descriptive and analytic place to the “not really” of so-
cial behaviours, constitutive of the minor logic of reality. How can this mode 
of co-presence of contrary elements be expressed “algebraically”? Behaviour 
which is “not really” is of course different from behaviour which is “not yet” 
(according to the transformative logic of the rites of passage). The paradoxical 
point of view lets me insist on the behavioural margin which means that X is 
not really X and that Y is not really Y either. In a certain way, it is the latitude 
which means that a playful nip is not really a bite and a non-bite in an addi-
tional mode: because the bite in question does not exist, says Bateson, nor is 
it a non-bite and a non non-bite in the mode of neutralisation. Indeed there is 
something here. Rather, it is a bite which is not really a bite (it is only a playful 
nip) and it is also a non-bite which is not really a non-bite (it is, just the same, 
more than any other behaviour, something resembling a bite). If X = bite and 
Z = non-bite, the ludic nip corresponds to [X-A] + [Z+B] given that A is the 
behavioural difference between the bite and the nip and that B is the behaviou-
ral difference between a non-bite and what makes the nip resemble a non-bite. 
Because it is the ludic context (P) which implies that X is not really X and that 
Z is not really Z, but that there is A and B, slightly different from each other, 
the formula could be : P (X) + P(Z) = P(X+Z).

Surely it is A (what makes that X is not really X) or B (what makes that Z is 
not really Z) that has to be photographically remarked and visualised in Gilles’ 
behaviours. Supposing we transpose this idea to the social reality in general!  
Yves Barel is very interesting here: “If the individual is already a socialized be-
ing […], it is impossible to reduce him to what the society makes of him. No 
enumeration of the social roles filled by an individual, however complete and 
meticulous as it might be, will ever embrace the reality of this individual. Let 
there be no misunderstanding: this is quite different from simply saying that 
the individual, apart from a social being, is also a biological, psychological and 

28 G . Bateson, Steps to an Ecology of Mind…, p . 155 .
29 S . Stewart, Nonsense . Aspects of Intertextuality…, p . 29 .
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moral being or a consciousness immersed in an unconsciousness . All this is true, 
but it is also as a social being that his reality cannot be socially expressed to the 
full extent”30. Indeed it is the “not really” which expresses itself in the “not…to 
the full extent”. “In other words, continues Barel, the gap between the concrete 
individual and his roles is theorizable, which signifies that one should not regard 
it as a negligible entity in endeavoring to understand the everyday life and hi-
storic destiny of a society”31. Thus, the two levels, the visible and the invisible, 
sources of a laterality by which social life unfolds, deserve the same attention. 
Precisely between the visible and the invisible, in the ever present and recreated 
limbos of reality, the minor mode of reality arises. I was convinced by these es-
sential principles: the double negativity regulating festive roles, the double play 
of significations shattering traditional symbolic logic, the valorisation of “in-
consistent” attitudes in terms of secondarity and reflexivity. The participants in 
rituals live this modality of mitigated presence, wavering between engagement 
and disengagement. They know that one must not be overexpressed compared to 
the other, as if the seriousness was mitigated by the play and the play was itself 
mitigated by the seriousness. This is made in various proportions according to 
the rituals and the persons themselves. 

How can one help but react with mild indifference and in one way or another 
take one’s distance upon reading a poster written: “Pay no attention to his poster” 
or in any other situation where it is impossible to behave in any way without ac-
ting in exactly the opposite way ? A reality, which paradoxically imposes being 
and not being, also risks involving this same indetermination. Is not it said to all 
human beings: “Live!”? What goes for behavioural indetermination is also valid 
for cognitive indetermination, for example, the incertitude of beliefs, always 
fragmented and hesitant. People, who do not directly acknowledge their lateral 
involvement and who not necessarily explain their fragmented experience of 
beliefs, lock the interviewer, sociologist or social anthropologist, into his custo-
mary perspective: on the one hand, orientated by a scientific habitus, he acts and 
thinks as if people were totally involved in their activities; on the other hand, he 
focuses more on a verbally explained world vision than on their unpronounced 
beliefs and ideas. It follows that the informer’s accounts usually risk missing 
their minor mode of reality. Now, we can explain many attitudes of rituals: he-
sitation, indetermination, ambivalence, engagement and disengagement. That is 
to say attitudes of everyday life. The minor mode of reality is a new “theme” in 
social sciences, to adopt Holton’s expression32 . Associated with the researcher’s 
intellectual or affective involvement and/or the representations founding a disci-

30 Y. Barel, Le paradoxe et le système, Grenoble 1989, p . 190-191 .
31 Y. Barel, Le paradoxe et le système…, p . 192-193 . 
32 G . Holton, The Scientific Imagination: Case Studies, Cambridge 1978, p. 3-24.
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pline, “themata”, while not figuring among the central concepts of theories, are 
nonetheless sources of intelligibility. 

Summary

This paper invites not to reflect on festivals as a celebration or a transgression but 
to observe them as «a play with» meaning and communication. The author considers 
the folklore as a genuine laboratory of observation of everyday life. He illustrates 
his analysis with the examples of the Binche Carnival (Belgium) and of Labour Day 
(1st of May) and gives an interpretation with G. Bateson’s concept of «play», as the 
English anthropologist had used to describe the play of animals at fighting. This leads 
the author to strongly insist on the small details of behaviours always imprinted with 
a “not” characteristic of ritual contexts.

Sein oder nicht sein in Ritual 
Über die gemilderte Gegenwart  

 
Zusammenfassung

Der Artikel lädt zu einer Reflexion über das Phänomen des Festivals ein. Dies 
wird nicht betrachtet als eine Gelegenheit zum Feiern bzw. eine Form der Transgres-
sion, sondern als ein „Spiel“ von Bedeutungen und Kommunikation. Die Folklore ist 
für den Autor ein wahres Laboratorium, in dem man das alltägliche Leben beobachten 
kann. Um Seine Analysen zu illustrieren, zieht der Autor Beispiele des Karnevals in 
Binche (Belgien) sowie das Feiern des Arbeitsfestes (1. Mai) heran, indem er die ge-
mäß dem Konzept des „Spiels“ des amerikanischen Anthropologen Gregory Bateson 
interpretiert. Bateson verwendete dieses Konzept zur Beschreibung des Spiels der 
Tiere während des Kampfes. Dies führt den Autor dazu, einige Details des Verhaltens 
zu unterstreichen, welche immer einen Hauch der Negation aufweisen, charakteri-
stisch für die rituellen Kontexte.

Być albo nie być w rytuale.  
O złagodzonej obecności 

 
Streszczenie

Prezentowany artykuł jest zachętą do podjęcia refleksji nad festiwalami, wid-
zianymi nie jako okazje do celebrowania czegoś lub formy transgresji, lecz raczej 
jako „gry” znaczeń i komunikacja. Folklor jest dla autora prawdziwym laboratorium, 
w którym obserwować można codzienne życie. Dla zilustrowania swoich analiz przy-
tacza przykłady karnawału w Binche (Belgia) i Święto Pracy (1-Maja), interpretując 
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je zgodnie z koncepcją „gry” amerykańskiego antropologa Gregory’ego Batesona, 
który stosował ją do opisu gry zwierząt podczas walki. Prowadzi to autora do silnego 
podkreślenia drobnych detali zachowań, które zawsze mają znamię pewnej negacji, 
charakterystycznej dla kontekstów rytualnych . 

Keywords: festival, carnival, ritual, detail, play, negation, presence, engage-
ment, Bateson

Schlüsselworte: Festival, Karnaval, Ritual, Detail, Spiel, Negation, Gegen-
wart, Verlobung, Bateson.

Słowa kluczowe: festiwal, karnawał, rytuał, szczegół, zabawa, negacja, 
obecność, zaręczyny, Bateson.
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OPĘTANIA I EGZORCYZMY – 
NOWE WYZWANIA DLA TEOLOGII XXI WIEKU 

Tematyka opętania i egzorcyzmów stała się od kilku lat jedną z tych kwe-
stii, które wzbudzają wiele emocji i sensacji. Dzieje się tak w dużej mierze 
z powodu zainteresowania się nią mediów papierowych, elektronicznych i te-
lewizji, choć trzeba przyznać, że dziennikarze traktują ją w sposób bardzo 
uproszczony i bardziej jako kolejny temat, który przyciągnie czytelnika lub 
widza, niż okazję do pogłębonej refleksji. Ta fala sensacji, przynajmniej takie 
odnosi się wrażenie w Polsce, powoli jednak już mija i trzeba mieć nadzieję, 
że nadchodzi teraz czas na spokojną, rzeczową refleksję nad tematem opęta-
nia i egzorcyzmów w gronie teologów, historyków, psychologów, psychiatrów 
i psychoterapeutów. Zanim jednak dojdzie do tego typu spotkań interdyscy-
plinarnych, myślę, że ogromnie ważne jest, aby tematem zajęli się teologowie 
w swoim własnym gronie dokonując analiz właśnie z perspektywy teologicz-
nej. Jeśli z punktu widzenia teologicznego przyjmujemy możliwość opętania 
i egzorcyzmu, co zresztą potwierdzają dane objawienia choćby z Ewangelii 
czy późniejsza praktyka Kościoła, to perspektywa teologiczna jest jedyną 
właściwą do zajęcia się tym tematem.

Tymczasem dzisiaj w Polsce mamy często do czynienia z sytuacją ku-
riozalną, gdy na temat opętania i egzorcyzmów wypowiadają się przedsta-
wiciele nauk humanistycznych, głównie psychologowie i psychiatrzy albo 
pseudo-autorytety dziennikarskie a teologowie milczą, bo nie mają nic do 
powiedzenia albo niektórzy, chcąc się przypodobać main-streamowym me-
diom, wykluczają możliwość opętania sprowadzając wszystko do zaburzeń 
psychicznych. Temat jest ważny również od strony czysto praktycznej, gdyż 
sami egzorcyści spotykając się w swojej posłudze z nowymi i trudnymi przy-
padkami duchowych zniewoleń lub opętań liczą na wsparcie teologiczne 
w ich wyjaśnieniu właśnie ze strony polskich teologów i mają do tego prawo 
jako ci, którym została powierzona przez Kościół ta najtrudniejsza posługa 
uwalniania. Teologia nigdy przecież nie była postrzegana w Kościele jako 
jedynie dyscyplina naukowa, swego rodzaju sztuka dla sztuki oderwana od 
realnego życia wiernych.
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W obecnym, krótkim studium postaram się zasygnalizować kilka obszarów 
ważnych zarówno dla naukowej refleksji teologicznej służącej pogłębieniu wie-
dzy na temat opętania i egzorcyzmów jak też praktycznej pomocy posługującym 
w Polsce egzorcystom. Ponieważ jesteśmy dopiero u początku tej refleksji, nie 
będzie to z oczywistych względów opracowanie całkowicie wyczerpujące te-
mat, ale raczej wprowadzenie i zachęta do dalszych badań.

1. REFLEKSJA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNA

Pierwsza rzecz, która uderza kogoś, kto chciałby dowiedzieć się czegoś na 
temat opętania i egzorcyzmów z perspektywy refleksji teologicznej, to brak 
opracowań na ten temat w języku polskim1 . O ile w wielu nowożytnych językach 
takie opracowania już od lat istnieją2, o tyle u nas przez długi czas nie było nic 
i dopiero w ostatnich dwóch czy trzech latach pojawia się analizy tej tematyki3 . 
Są to jednak wstępne rozważania, które choć wyznaczają już pewien kierunek 
refleksji, powinny zostać pogłębione przez szczegółowe studia analityczne 
różnych obszarów poczynając od Pisma Świętego aż po teologię współczesną 
a następnie dopełnione przez opracowania w formie syntez.

Czekamy więc na analizę przez biblistów tekstów Nowego Testamentu, które 
opisują zachowania ludzi opętanych przez złe duchy i egzorcyzmy dokonywane 
przez Jezusa oraz św. Pawła. Zastanawiający jest zupełny brak takich opisów 
w Ewangelii Janowej i Listach św. Pawła i nie bardzo wiemy jak to milczenie 

1 Jeden z recenzentów niniejszego artykułu podkreślił, że istnieje bardzo wiele opracowań na 
temat demonologii w j. polskim a moja opinia jest przesadzona. Chciałbym poznać te opracowania. 
Kilka artykułów pojawiło się w ostatnich latach na temat demonologii, ale nie ma opracowań 
kompleksowych nie mówiąc już o zupełnym braku badań nad egzorcyzmami w Starym i Nowym 
Testamencie, epoce patrystycznej czy w średniowieczu. Sam kończę książkę na temat egzorcyzmów 
w tradycji patrystycznej od I do III wieku i w polskiej literaturze znalazłem bardzo niewiele na ten 
temat . 

2 Por . E . Sorensen, Possesion and Exorcism in the New Testament and Early Christianity, 
Tübingen 2002; G. H. Twelftree, In the Name of Jesus . Exorcism among Early Christians, Grand 
Rapids 2007; A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e III secolo, Turnhout 
2011 .

3 Por. Sł. Zalewski, Walka z osobowym złem, Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2013 czy 
seria artykułów z obszaru patrystyki L. Misiarczyk, Od charyzmatu do ordo exorcistarum . Rozwój 
praktyki egzorcyzmu w pierwotnym chrześcijaństwie, VP 33(2013) t. 59, s. 67-85; M. Terka, Opętanie 
i egzorcyzmy w apologetyce wczesnochrześcijańskiej II i III wieku, VP 33(2013) t. 59, s. 87-111; 
J . Pochwat, Złe duchy – diabeł i demony na podstawie Homilii o Księdze Psalmów Orygenesa-
Hieronima, VP 33(2013) t. 59, s. 129-150; A Nocoń, Sposoby przeciwstawiania się złemu duchowi 
w ujęciu św . Jana Chryzostoma, VP 33(2013) t. 59, s. 151-178.
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interpretować. Postulaty niektórych teologów, jakoby Kościół pierwotny do-
jrzewał coraz bardziej, zakładając, że Ewangelia Janowa powstała najpóźniej 
ze wszystkich czterech Ewangelii, do tego, aby wyrzucić kwestię opętania i eg-
zorcyzmów z obszaru swoich zainteresowań i że tego chciał sam Bóg przesu-
wając w tę stronę swoje objawienie jest mało poważna i niepotwierdzona przez 
inne teksty. Wiemy przecież, że Listy św. Pawła zostały zredagowane o wiele 
wcześniej niż Ewangelie i Dzieje Apostolskie, trzeba więc przyjąć, że w na-
jstarszych i najmłodszych tekstach Nowego Testamentu nie ma nic na temat 
opętania i egzorcyzmów, natomiast tematyka ta pojawia się Ewangeliach syn-
optycznych i w Dziejach Apostolskich 16, 16-24 (egzorcyzm dokonany przez 
św. Pawła).

Dalej, pozostaje nadal ważne pytanie jak należy rozumieć ewangeliczne opi-
sy opętania i egzorcyzmów dokonywanych przez Jezusa. Często bowiem kwi-
tuje się je stwierdzeniem, że opętania i egzorcyzmy, to po prostu opisane języ-
kiem epoki zjawiska, które dzisiaj trzeba określić jako zaburzenia psychiczne. 
A skoro tak, to gdy zmienił się język opisu, należy porzucić tamten dawny język 
opisu religijnego. Pozostaje jednak ciągle aktualne pytanie, czy to, co znajduje-
my w Nowym Testamencie na temat opętania i egzorcyzmów, to tylko magicz-
ny język epoki czy przesłanie ponadczasowe. Niekiedy niektórzy teologowie 
są zdania, że autorzy Nowego Testamentu nie odróżniali pomiędzy chorobami 
psychicznymi a opętaniem więc to, co opisywali jako opętanie w rzeczywistości 
w ogóle nim nie było. Oczywiście, autorzy Ewangelii nie znali psychologicz-
nych i psychiatrycznych odkryć naszych czasów, ale nie jest prawdą, że nie roz-
różniali pomiędzy chorobą a opętaniem.

Wstępna analiza odnośnych fragmentów ewangelicznych na ten temat poka-
zuje, że mamy do czynienia z trzema grupami tekstów: wyraźne opisy chorób 
i Jezusa, który z nich uzdrawiał; opisy opętań potwierdzonych przez manifes-
tacje demoniczne w obecności Jezusa, który rozkazywał złemu duchowi odejść 
i trzecia grupa, kiedy to ludzie przyprowadzali do Jezusa swoich bliskich, jak 
w przypadku owego epileptyka z Mt 17, 14nn diagnozując ich jako chorych, 
ale Jezus daje wyraźnie do zrozumienia, że chodzi o opętanie przez złego du-
cha. W relacji Ewangelistów Jezus wyraźnie odróżnia te dwie rzeczywistości: 
gdy uzdrawia, to zwraca się do chorej osoby (z wyjątkiem gorączki teściowej 
Piotra, bo wtedy rozkazał gorączce) i użyty jest najczęściej czasownik grecki 
therapeuo, natomiast gdy wyrzucał złe duchy, to zwracał się bezpośrednio do 
demona a nigdy do opętanego i wyrażają to czasowniki greckie exerchomai albo 
ekballein. Jezus więc tylko w przypadku opętanych zwracał się bezpośrednio 
do złego ducha, natomiast nigdy nie zwracał się do choroby tylko zawsze do 
człowieka chorego.

Dalej, bardzo ważne jest właściwe odczytanie nakazu Jezusa do uczniów, 
aby idąc głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych i wyrzucali złe duchy. Niek-
tórzy teologowie podważają uniwersalny charakter tego nakazu obowiązują-
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cy uczniów Jezusa wszystkich epok ograniczając go tylko do Apostołów. Przy 
takiej interpretacji dzisiejsi egzorcyści są postrzegani jako niepoprawni hob-
byści, którzy chcieliby sens swojego życia widzieć w walce z demonami albo 
jako uzurpatorzy duchowej władzy zarezerwowanej dla Kościoła pierwszych 
wieków . Tylko jak zatem będzie wyglądać praktyka egzorcyzmów w Kościele 
następnych stuleci?

W nauczaniu Kościoła na temat opętania i egzorcyzmów istnieje przecież 
wyraźnie zauważalna ciągłość, choć z oczywistych względów to nauczanie było 
zawsze mocno uzależnione od języka epoki w której powstawało. A jeśli w na-
kazie Jezusa tkwi jeden z kluczowych elementów posługi Kościoła wszech cza-
sów, to może okazać się, że rezygnując z niej rozmijamy się z jednym z zasadni-
czych punktów przesłania ewangelicznego. Nie oznacza to oczywiście potrzeby 
koncentracji działalności Kościoła naszych czasów tylko na walce z demonami 
i praktykowaniu egzorcyzmów, o co niekiedy są oskarżani sami egzorcyści albo 
biskupi ustanawiający ich duża liczbę w swoich diecezjach, ale chodzi o po-
ważne potraktowanie nauczania Chrystusa w tym względzie. W każdym razie 
czekamy na teologiczne opracowanie egzorcyzmów Jezusa w Ewangeliach sy- 
noptycznych, bo są one podstawą do wszelkiej późniejszej działalności egzorcy-
stycznej uczniów Pana .

Dalej, potrzebujemy opracowań patrologów i historyków Kościoła starożyt-
nego, którzy odtworzą nam rozumienie opętania jak również praktykę egzor-
cyzmów w pierwszych wiekach Kościoła. Wiemy przecież doskonale, że Kościół 
starożytny czerpał bardzo wiele z demonologii judaizmu i praktyk egzorcyzmu 
w nim rozwijanych a także, po spotkaniu ze światem hellenistycznym, musiał się 
mierzyć z pozytywnym postrzeganiem demonów w tym środowisku. Wstępna 
analiza świadectw z pierwszych wieków Kościoła potwierdza, że egzorcystą nie 
był wtedy wcale duchowny, ale osoba świecka posiadająca charyzmat uwalni-
ania, czyli taka, która modliła się skutecznie do Boga o uwolnienie braci i sióstr 
z mocy demonicznej .

Natomiast teksty patrystyczne z początku III wieku świadczą już o istnie-
niu posługi egzorcysty należącego do ordo exorcistarum i ustanawianego przez 
lokalnego biskupa, ale nadal nie wymagano od kandydata święceń kapłańskich 
a jedynie przynależności od tzw. ordines minores. Jednak łacińskiego zwrotu 
ordines minores nie można tłumaczyć jako „niższe święcenia”, bo nie przyj- 
mowali oni żadnych święceń, lecz jako „niższe stany” 4. Ważne jest również 
odkrycie jakie założenia teoretyczne i praktyka stały u podstaw średniowiecz-
nego spojrzenia na demonologię i egzorcyzmy, gdyż dzisiaj zbywa się ten okres 
oświeceniową kalką jako okres wyjątkowego zabobonu, ciemnoty i zacofania, 
choć jak wiemy wtedy przecież, i to z inspiracji Kościoła, powstała w Europie 
większość najsłynniejszych dzisiaj uniwersytetów. Odnosi się  wrażenie, że 

4 Por . L . Misiarczyk, Od charyzmatu do ordo exorcistarum…, s . 67-85 .
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nie rozumiemy do końca znaczenia średniowiecznych wyobrażeń o przysło-
wiowych „kotłach ze smołą i diabłach z rogami”.

Potrzeba nam wreszcie spokojnej refleksji współczesnych teologów, filo-
zofów, antropologów, psychologów i psychiatrów nad bardziej precyzyjnym 
– na tyle, na ile to możliwe – rozróżnieniem sfery psychicznej od duchowej, 
a na poziomie praktycznym – wypracowania bardziej precyzyjnych kryteriów 
pozwalających odróżnić zaburzenia psychiczne od demonicznego zniewole-
nia i opętania w sferze duchowej.

Współczesne badania nad tematem pokazują, że działanie demoniczne 
należy podzielić na: zwyczajne i nadzwyczajne. Działanie zwyczajne to 
pokusy, które objawiają się jako kuszenie człowieka do popełnienia grzechu 
i negacji istnienia szatana i demonów. Natomiast nadzwyczajne działanie de-
moniczne dzieli się na: oppressio daemonica, obsessio daemonica i possessio 
daemonica. Wśród opresji demonicznych wyróżniamy oppressio personarum, 
czyli nękanie osób poprzez zewnętrzną przemoc fizyczną, nękanie sfery fizy-
cznej człowieka różnymi chorobami, nękanie sfery seksualnej i dziedziny eko-
nomicznej a także oppressio locorum, rerum et animalium. Natomiast wśród 
obsesji demonicznych mamy obsessio interna i obsessio externa. Najgłębszą 
formą duchowego zniewolenia człowieka przez złego ducha jest właśnie opęta- 
nie (possessio)5. Podczas bowiem opresji i obsesji demonicznej zły duch po-
zostaje poza ciałem człowieka a jedynie dręczy go z zewnątrz właśnie opresją 
lub obsesją w jakiejś sferze życia, to w przypadku opętania wchodzi w ciało 
człowieka i zamieszkuje w nim. W przypadku opresji czy obsesji demonicznej 
wystarczy tzw. modlitwa o uwolnienie, którą może odmówić sama osoba doś-
wiadczająca takich ataków albo każdy kapłan, zaś w przypadku opętania potr-
zebny jest już tzw. egzorcyzm wielki.

Ciekawe i bardzo użyteczne praktycznie byłoby głębsze teologiczne zro-
zumienie natury działania demonicznego. Egzorcyści zauważają bowiem 
dziwną rzecz: zdarza się, że osoby opętane trwają w takim stanie przez wiele 
lat, uczestniczą codzienne we Mszy świętej, przyjmują Komunię świętą, czy-
tają i medytują Pismo Święte i nie ma wtedy żadnych manifestacji demonicz-
nych, tzn. złe duchy nie ujawniają się, natomiast manifestują się, i to niekiedy 
bardzo silnie, w sytuacji wspólnotowej charyzmatycznej modlitwy językami 
czy indywidualnej modlitwy wstawienniczej albo egzorcyzmu. Jak wyjaśnić 
teologicznie, że demony reagują mocniej na egzorcyzm, który przecież jest 
tylko sakramentalium albo wręcz modlitwę wstawienniczą, która nie jest na-
wet sakramentalium niż na sakramenty w których przecież, jeśli można tak 
powiedzieć, obecność Chrystusa jest o wiele mocniejsza?

5 Por. Sł. Zalewski, Walka…, s . 70-151 .
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2. POTRZEBA NOWEJ ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ

Myślę, że w kontekście rozważań na temat opętania i egzorcyzmu z teo-
logicznego punktu widzenia potrzeba nam nowej antropologii . Przez ostatnie 
bowiem wieki w refleksji teologicznej Kościoła stosowano antropologię ary-
stotelesowsko-tomistyczną, w której wyróżniano zasadniczo dwa elementy: 
ciało i duszę. Stąd też na poziomie praktycznym rozróżniano pomiędzy cho-
robami ciała i duszy, gdzie choroby duszy najczęściej były postrzegane jako 
powodowane przez wpływ złego ducha. Zdarzało się więc, że niekiedy pod-
dawano egzorcyzmom osoby, które dzisiaj jednoznacznie określilibyśmy jako 
zaburzone psychicznie, a nie opętane. Wraz z rozwojem współczesnych nauk 
humanistycznych, takich jak psychologia czy psychiatria, zakwestionowano 
i ośmieszono tego typy praktyki chrześcijańskie jako zabobonne wypracowu-
jąc jednocześnie często bardziej skuteczne niż egzorcyzmy formy pomocy 
farmakologicznej, psychologicznej czy terapeutycznej ludziom cierpiącym na 
takie zaburzenia. Psychologia i psychiatria w jakimś sensie „wykradła” duszę 
człowieka chrześcijaństwu głosząc, zwłaszcza w swojej najbardziej radykalnej 
i antychrześcijańskiej postaci, że wszystkie duchowe cierpienia człowieka są 
tak naprawdę problemami natury tylko psychicznej i kwalifikują się wyłącznie 
do leczenia farmakologicznego lub psychologicznego.

U podstaw takiego myślenia leży założenie, że Boga nie ma, a człowiek nie 
jest Jego dziełem, lecz tylko produktem ewolucji biologicznej. Nie ma w nim 
więc żadnej sfery duchowej, a jedynie sfera psychiczna, która wykształciła się 
na bazie cielesności. Jeśli przyjmuje się natomiast istnienie sfery duchowej, to 
praktycznie utożsamia się ją z psychiczną. Stąd propozycja np. Z. Freuda, aby 
wszelkie choroby psychiczne leczyć farmakologicznie poprzez oddziaływanie 
na ciało lub oddziałując bezpośrednio na psyche poprzez psychoanalizę pomóc 
człowiekowi rozwikłać wewnętrzne konflikty popędów. Przyczyny duchowe 
zaburzeń psychicznych i duchowe formy ich leczenia poprzez egzorcyzmy 
wykluczono zaliczając je do praktyk zabobonnych i magicznych, niegodnych 
człowieka oświeconego.

Takie myślenie w sposób ukryty lub jawny przeniknęło również do Koś-
cioła i w XX wieku właściwie nie praktykowano egzorcyzmów odsyłając 
wszystkich do psychiatrów lub psychologów. Oddaliśmy duszę człowieka 
psychologii, która wraz z psychoterapią stała się religią dla ludzi wykształ-
conych, a prawdziwa religia postrzegana jest jako swego rodzaju “narzędzie 
terapeutyczne” tylko dla przysłowiowych maluczkich i nieoświeconych6 .

6 Por. P. C. Vitz, Psychologia jako religia . Kult samouwielbienia, Warszawa 2002; 
W . K . Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie . Czy psychologia zastąpi religię?, tł. R. Lewandowski, 
Poznań 2007.
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Jaskrawym tego przykładem był słynny casus Annelise Michel z Nie-
miec, która w latach siedemdziesiątych zmarła rzekomo pod wpływem odpra-
wianych nad nią egzorcyzmów, co spowodowało skazanie przez sąd dwóch 
egzorcystów niemieckich i jej rodziców na karę w efekcie czego episkopat 
ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec zakazał odprawiania jakichkolwiek 
egzorcyzmów7. Rosnąca jednak liczba ludzi dręczonych duchowo oraz sku-
teczna forma pomocy im właśnie poprzez egzorcyzm lub modlitwę uwol-
nienia, wobec wcześniejszych bezskutecznych prób pomocy tylko psycholo-
gicznej czy farmakologicznej, postawiła na nowo w centrum kwestię relacji 
zarówno pomiędzy sferą psychiczną i duchową w człowieku, jak i pomiędzy 
narzędziami duchowej pomocy, jak sakramenty i sakramentalia Kościoła a na-
rzędziami psychologicznymi.

Dzisiaj widzimy coraz wyraźniej, że na choroby czy zaburzenia tylko psy-
chiczne skuteczniejsza jest pomoc psychologiczna czy farmakologiczna niż 
modlitwa czy egzorcyzm, natomiast na sytuacje duchowego zniewolenia czy 
wręcz opętania z kolei skuteczniejsza jest modlitwa o uwolnienie lub egzor-
cyzm. Problematyczne pozostają przypadki o tzw. podwójnych objawach, czy-
li zarówno duchowego zniewolenia w postaci manifestacji demonicznych jak 
też zaburzeń psychicznych. Egzorcyści, jeśli modlą się nad takimi ludźmi, są 
często oskarżani o stosowanie duchowych narzędzi wobec ludzi zaburzonych 
psychicznie. Nawet jeśli niekiedy rzeczywiście występują objawy zaburzenia 
psychicznego, to ich przyczyną jest duchowe zniewolenie i wtedy, aby pomóc 
człowiekowi cierpiącego, trzeba sięgnąć do sfery duchowej.

Teologowie jednak w Polsce nie podejmują tego ważnego tematu nowej 
antropologii, a nawet jeśli, to nie przebija się on do środowiska psychologów, 
psychoterapeutów i psychiatrów. Tam ciągle dominuje przekonanie, że sferę 
określaną niegdyś duchową należy zastąpić sferą psychiczną i stosować od 
jej leczenia tylko narzędzia psychologiczne. Wystarczy wziąć udział a jakim-
kolwiek spotkaniu psychologów czy terapeutów, aby przekonać się jak żywy 
pozostaje nadal spór o granice pomiędzy sferą psychiczną a duchową człowie-
ka. Odnosi się jednak wrażenie, że polscy teologowie w tym sporze nie biorą 
w ogóle udziału i zaczyna dominować wizja człowieka wypracowana przez 
nauki humanistyczne pozbawiona jakiegokolwiek odniesienia do Boga, bo, 
jak się argumentuje, nie leży w kompetencji nauki to, aby zajmować się Bo-
giem. Psychologowie i terapeuci chrześcijanie posiłkują się trzyczęściową an-
tropologią platońską znaną w epoce patrystycznej, gdzie w oparciu o słynny 
tekst św. Pawła z 1 Tes 5, 23 widziano w człowieku trzy obszary: ciało (soma), 
sferę psychiczną (psyche) i duchową (pneuma).

Chociaż obszary są trzy, to oczywiście człowiek jest jednością somaty-
czno-psychiczno-duchową. Każda z tych sfer kieruje się swoimi prawami, 

7 Por. U. Niemann – M. Wagner, Egzorcyzmy czy terapia?, tłum. D. Salamon, Kraków 2008.
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które należy naukowo badać i poznawać, ale jednocześnie należy pamiętać, 
że oddziałują one na siebie wzajemnie. A to oznacza, że trudności w sferze 
psychicznej mogą być spowodowane przez ciało, duszę lub brak uporząd-
kowania w sferze duchowej. Dzięki temu wyłania się też bardziej wyraźna 
granica kompetencji psychologów i psychiatrów do oddziaływania w sferze 
psychicznej (psychoterapia) i cielesnej (farmakoterapia), zaś duchownych 
i egzorcystów w sferze duchowej. Być może przez posługę egzorcystów część 
psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów poczuła się, zupełnie zresztą 
niesłusznie, zagrożona w swoim monopolu na pomaganie ludziom cierpiącym 
psychicznie i duchowo. Bo jeśli zachowamy odpowiednie granice, bo o granice 
przecież tutaj chodzi, to jest miejsce i dla wszystkich pomagających w sferze 
psychicznej i dla egzorcystów pomagających w sferze duchowej.

3. SFERA PSYCHICZNA – SFERA DUCHOWA W CZŁOWIEKU

Jak pisałem wcześniej, przez całe stulecia posługiwaliśmy się w Kościele 
antropologią arystotelesowsko-tomistyczną od kiedy to św. Tomasz z Akwinu 
zaadoptował na użytek chrześcijański naukę Arystotelesa widząc w człowieku 
dwa elementy: ciało (soma) i duszę (psyche). Wszelkie więc problemy w prz-
estrzeni duszy postrzegano jako problemy natury duchowej a więc jako ata-
ki demoniczne. Stąd też wszystkich przeżywających jakiekolwiek problemy 
w obrębie psyche uznawano z opętanych lub duchowo zniewolonych i egzorcyz-
mowano ich. Wystarczy przecież przypomnieć, że jeszcze w XIX i na początku 
XX wieku zdarzało się, że egzorcyzmowano osoby nadpobudliwe, które dzisiaj 
jednoznacznie diagnozujemy jako ADHD. Powstanie i rozwój nowożytnej psy-
chologii i psychiatrii, które pokazały nam przekonująco, że część problemów 
psychicznych człowieka nie jest natury duchowej czy nadprzyrodzonej, ale 
psychicznej i naturalnej i można je leczyć farmakologicznie lub psychoterapią 
ośmieszyła egzorcyzmy jako średniowieczny zabobon.

Obawa więc, by nie ośmieszyć wiary Kościoła była po części uzasadnio-
na, ale zamiast podjąć głębsze rozeznanie i rozróżnienia, pozwoliliśmy się 
jako wierzący wypchnąć psychoanalizie z tej sfery. W konsekwencji Kościół 
po Soborze Watykańskim II wycofał się zupełnie z posługi egzorcystycznej 
ulegając propagandzie psychoanalityków ateistów i agnostyków, że wszyst-
kie problemy psychiczno-duchowe człowieka można wyleczyć psychoterapią 
lub farmakoterapią. Freud i jego następcy odrzucali przecież istnienie Boga, 
szatana i złych duchów a w konsekwencji również możliwość opętania czy 
duchowego zniewolenia wyjaśniając wszelkie psychiczne i duchowe prob-
lemy ludzi nerwicą. Niewątpliwie, musimy być wdzięczni współczesnym 
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naukom humanistycznym, zwłaszcza właśnie psychologii i psychiatrii, które 
pomogły nam odróżnić problemy natury psychicznej, w leczeniu których 
bardziej odpowiednia i skuteczniejsza będzie farmakoterapia i psychoterapia 
od problemów natury duchowej .

Byłoby absurdem, gdybyśmy dzisiaj w Kościele zdobycze tych nauk 
odrzucili a wszędzie widzieli działanie demonów. Nie ma już powrotu do okresu 
sprzed odkryć psychologii i psychiatrii. Pytanie kluczowe jednak pozostaje: 
czy wyjaśniają one wszystkie trudności psychiczno-duchowe człowieka. Prob-
lem w tym, że o ile wcześniej popełniano błąd postrzegając wszelkie proble-
my natury psychiczno-duchowej jako skutek działania demonów, o tyle dzisiaj, 
zwłaszcza wielu psychiatrów czy psychologów niewierzących lub agnostyków 
popełnia błąd w drugą stronę redukując wszelkie problemy duchowe człowieka 
do poziomu zaburzeń psychicznych. Rozumiemy błąd duchownych Kościoła, 
którzy w przeszłości egzorcyzmowali osoby zaburzone psychicznie, choć trud-
no ich obwiniać za to, że nie posiadali dzisiejszej wiedzy psychologicznej, nato- 
miast dzisiejsze odrzucanie przez niektórych psychiatrów czy psychologów sfery 
duchowej i problemów z nią związanych wynika już z w miarę świadomego 
wyboru światopoglądowego, czyli odrzucania Boga i redukcji wszystkich prob-
lemów człowieka tylko do zaburzeń psychicznych.

Dla wierzących psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów zasadnicze 
pytanie dotyczy przyjmowania nauczania Kościoła co do istnienia nie tylko 
Boga, ale też szatana i demonów oraz możliwości zniewolenia przez nie czło- 
wieka, zwierzęcia lub miejsca. Całe nauczanie Kościoła aż po ostatni Katechizm 
jest w tym względzie wystarczająco jasne i ten, kto je odrzuca, stawia się poza 
Kościołem.8 Dopuszczanie możliwości opętania nie oznacza oczywiście au-
tomatycznie, że w każdym konkretnym przypadku mamy do czynienia rzeczy-
wiście z opętaniem. Wątpliwości dotyczące konkretnego przypadku czy wręcz 
wykluczenie opętania są w niektórych przypadkach wręcz konieczne, jeśli nie 
ma ku temu wyraźnych podstaw. Kluczową bowiem kwestią w skutecznej po-
mocy cierpiącym ludziom jest trafna diagnoza. Błędem w sztuce będzie egzor-
cyzmowanie osób zaburzonych psychicznie, ale takim samym błędem, o czym, 
niestety, nie mówi się już tak często, jest leczenie farmakologiczne albo psy-
choterapia w przypadku osób zniewolonych duchowo lub opętanych. I jedno 
i drugie będzie bezskuteczne i przyniesie wiele niepotrzebnych cierpień człow-
iekowi i tak już cierpiącemu.

Brak właściwej diagnozy i rozeznania duchowego prowadzi do tego, że 
część pacjentów oddziałów psychiatrycznych, to raczej ludzie zniewoleni 
duchowo niż zaburzeni psychicznie nawet jeśli zewnętrzne objawy wskazują na 
te ostatnie. Tacy ludzie są całymi latami niepotrzebnie poddawani bezskutecznej 
farmakoterapii. Widzimy więc, że kluczowym problemem jest trafna diagnoza. 

8 Por . KKK 1673 .
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Egzorcyzmy są bezskuteczne wobec zaburzeń psychicznych a farmakoterapia 
i psychoterapia wobec ludzi duchowo zniewolonych lub opętanych. Chodzi 
więc o przestrzeganie granic swoich kompetencji i obszarów interwencji a sku-
teczność pomocy potwierdza trafność diagnozy. Psychiatrzy i psychologowie 
nie mają jednak narzędzi do diagnozowania zniewoleń duchowych i opętań, 
dlatego potrzebna jest współpraca z egzorcystami. 

Jeśli zaś chodzi o tego typu pomoc, to egzorcyzm, jak poleca Wprow-
adzenie do nowego Rytuał egzorcyzmów z 1998 roku, można podjąć tylko  
wtedy, gdy egzorcysta ma moralną pewność, że ma do czynienia z opętaniem. 
W innych przypadkach absolutnie nie i wtedy może podjąć jedynie modlit-
wę o uwolnienie. Nie można więc mylić modlitwy o uwolnienie, którą może 
podjąć każdy kapłan z egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcystów, 
czyli duchownych ustanowionych przez biskupa miejsca. Warto też pamiętać, 
że nie każda modlitwa egzorcysty jest egzorcyzmem. A to ważne, żeby nie 
było błędnego wrażenia, że oto teraz tylko egzorcyści jako jakaś uprzywile-
jowana grupa mogą się modlić o uwolnienie a liczba opętanych dramatycznie 
wzrosła.

Część ludzi zaburzonych psychicznie udaje się do egzorcystów, bo liczy 
na szybką pomoc zamiast długiej i kosztownej psychoterapii. Czasami jed-
nak zdarza się, iż diagnoza psychologiczna jest błędna i farmakoterapia ani 
psychoterapia nie przynoszą spodziewanych efektów więc trudno się dziwić 
cierpiących ludziom, że szukają gdzie indziej pomocy. Aby jednak opętanie 
miało miejsce potrzebna jest w jakiejś formie decyzja przyzwolenia ze strony 
wolnej woli człowieka. Egzorcyści potwierdzają, że najwięcej jest przypad-
ków zniewolenia duchowego, czyli owej opresji i obsesji demonicznej, ataków 
demonicznych na które człowiek wystawia się nieroztropnie właśnie przez 
takie rzeczy jako joga, medytacja transcendentalna, otwieranie czakramów 
czy metoda leczenia Reiki i wiele innych . Mniej natomiast jest rzeczywistych 
opętań.

Wprowadzenie do Rytuału egzorcyzmów tak określa oznaki opętania: „ktoś 
wypowiada wiele słów w nieznanym sobie języku albo też rozumie mówiącego; 
wyjawia sprawy dalekie i ukryte; wykazuje siły nieproporcjonalne do wieku 
albo przekraczające naturalne możliwości” a także inne jak np. „gwałtowna 
nienawiść do Boga, do Najświętszego Imienia Jezusa, Najświętszej Maryi 
Panny i Świętych, do Kościoła, do słowa Bożego, do przedmiotów sakralnych, 
obrzędów, zwłaszcza sakramentalnych i do świętych obrazów” (s. 17-18). Te 
objawy zostały w dużej mierze powtórzone za poprzednim Rytuałem z XVII 
wieku i dzisiaj, po odkryciach psychologii i psychiatrii dobrze byłoby, aby 
teologowie podjęli głębszą refleksję nad nimi uzupełniając je o nowe. Ważne 
wreszcie byłoby również doprecyzowanie jak największej liczby kryteriów 
pozwalających wyraźniej odróżnić zaburzenia psychiczne od duchowych 
zniewoleń i opętań.
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Possession and Exorcism - 
A New Challenge for Theology of the 21st Century 

 
Summary

The new challenges for Polish theology in the beginning of the 21st c . in the con-
text of possession and exorcism include a theological reflection on possession and 
exorcism in the Bible, in patristic texts as well as in medieval and modern theological 
literature. Another issue is an elaboration of a new theological anthropology, which 
should acknowledge the achievements of human sciences like psychology and psych-
iatry.  The existence of the psychic sphere in the human being is to be distinguished 
while the human spiritual sphere is to be convincingly justified. More precise criteria 
will be needed in order to distinguish psychic problems from those of a spiritual na-
ture, including possession . 

Besessenheit und Exorzismus ‒  
neue Herausforderungen für die Theologie des 21 Jahrhunderts 

 
Zusammenfassung

Zu den wichtigen Herausforderungen, vor der die polnische Theologie des 21 Jh. 
im Kontext der Probleme der Besessenheit und des Exorzismus steht, gehört zweifels-
ohne eine vertiefte theologische Reflexion über diese Phänomene und Praktiken, so-
wohl im Kontext der Heiligen Schrift sowie patristischen und mittelalterlichen Theo-
logie, als auch der gegenwärtigen theologischen Tradition. Wichtig ist ebenfalls das 
Herausarbeiten einer neuen, zu den Herausforderungen der Zeit adäquaten, theologi-
schen Anthropologie, die sich vor den Errungenschaften der Humanwissenschaften, 
vor Allem der Psychologie und Psychiatrie nicht verschließen darf. Das Schlüsselpro-
blem ist dabei die Hervorhebung der psychischen Sphäre, bei der gleichzeitigen über-
zeugenden Darstellung der Notwendigkeit, eine geistige Dimension des Menschen 
anzuerkennen. Die Verschiedenheit und das gleichzeitige Ineinander dieser beiden 
Dimensionen der menschlichen Natur scheinen im Kontext der Reflexion über Be-
sessenheit und Exorzismus unheimlich wichtig zu sein. Letztlich wird nicht weniger 
wichtig sein, präzise Kriterien herauszuarbeiten, um die Phänomene der psychischen 
von jener der geistigen Natur, samt der Besessenheit, zu unterscheiden. 

Słowa kluczowe: opętanie, egzorcyzmy, antropologia teologiczna, sfera men-
talna, sfera duchowa.

Keywords: possession, exorcism, theological anthropology, mental sphere, spir-
itual sphere . 

Schlüsselworte: Besessenheit, Exorzismus, theologische Anthropologie, psy-
chische Sphäre, geistige Sphäre .
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John W . O’Malley, Trent: What Happened at the Council, Cambridge (USA) – Lon-
don (UK): The Belknap Press of Harvard University Press 2013, ss. 335.

Tak jak XVI-wieczna reformacja nie była wydarzeniem wyłącznie wewnątrz 
chrześcijańskim, ale miała liczne reperkusje kulturowe i polityczne, podobnie So-
bór Trydencki nie był wydarzeniem jedynie kościelnym, ale wpłynął na sytuację 
społeczną w całej Europie. Ze względu na jego długość i wielowymiarowość po-
zostaje zagadnieniem badawczym, do którego warto wracać nawet po latach. Tak 
właśnie zrobił o. John W. O’Malley (ur. 1931), jezuita z Georgetown University, od 
lat prowadzący tam wykłady z tematyki kulturowej (zwłaszcza renesansu włoskie-
go), historycznej i jezuickiej. Najbardziej znane jego wcześniejsze prace to zwłasz-
cza wielokrotnie tłumaczona na inne języki The First Jesuits (Cambridge: HUP 
1993; wyd. pol. Kraków: WAM 1999), What Happened at Vatican II (Cambridge: 
HUP 2008; wyd. pol. Kraków: WAM 2011). W języku polskim szczególną popular-
ność zyskała Historia papieży (Kraków: WAM 2011; wyd. oryginalne: A History of 
the Popes: From Peter to the Present, Lanham: Sheed & Ward 2010). Recenzowa-
na tu praca jest niejako drugim podejściem O’Malleya do Concilium Tridentinum, 
gdyż wcześniej wydał już Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early 
Modern Era (Cambridge: HUP 2000). Można przypuszczać, iż autor uznał, że bo-
gactwo materiału badawczego kazało mu ponownie sięgnąć do tych czasów, by 
jeszcze lepiej odczytać i przedstawić to, co się wtedy wydarzyło.

Dla współczesnych badaczy podstawowym opracowaniem historycznym Soboru 
Trydenckiego jest czterotomowa Geschichte des Konzils von Trient Huberta Jedina 
(Freiburg: Herder 1949-1975). O’Malley ma świadomość wyjątkowego znaczenia 
tej, jak i innych prac Jedina czy wielości innych opracowań na ten temat, jakkolwiek 
zdecydował się napisać to jednotomowe, w miarę wyczerpujące wydanie o charak-
terze „wprowadzenia do soboru, które będzie przystępne dla przeciętnego czytelnika 
i może pomocne dla zawodowego historyka i teologa” (s. 11). Takie założenie, za-
wsze trudne do wykonania, zostało tu udanie zrealizowane, co świadczy o wysokiej 
kompetencji jezuickiego historyka, który potrafił oddzielić fakty od narosłej przez 
wieki trydenckiej mitologii w sposób przystępny dla różnych czytelników.

Struktura recenzowanego studium odpowiada kolejnym głównym fazom sobo-
ru (na które w sumie złożyło się 25 sesji w Trydencie oraz 11 sesji w Bolonii), co 
poprzedzone jest dwoma rozdziałami, pokazującymi XV-XVI-wieczny historyczno-
-kościelny kontekst oraz trudności i zmagania papieża, związane z samym zwołaniem 
soboru. Pokazuje, jak niestabilna sytuacja polityczna w Europie wpływała na sytuację 
Kościoła i na decyzje papieża Pawła III, który sobór zwołał (jak też papieży Juliusza 
III i Piusa IV, którzy kolejno kierowali soborem do jego zamknięcia). W tych niezwy-
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kle trudnych okolicznościach Kościół musiał stawić czoła radykalnym wyzwaniom 
i zagrożeniom ze strony reformacji, która głęboko zmieniła nie tylko religijny, ale 
i polityczno-społeczny krajobraz ówczesnej Europy. O’Malley potrafi z krytyczną 
precyzją wskazać na niepokojące okoliczności życia ówczesnego Kościoła, ale i pod-
kreślić, że do reformacji mogło dojść jedynie w społeczeństwie żarliwie zaangażo-
wanym w sprawy religijne. Jednocześnie tłumaczy, że do reformacji nie doszłoby, 
gdyby nie głębokie zmiany polityczne w Europie w latach 1509-1520 (por. s. 48). 
Długotrwałe polityczne i religijne skomplikowanie sytuacji w Europie prowadziło 
potem do wstrzymywania czy przekładania obrad soborowych, jak na przykład za 
pontyfikatu Juliusza III, gdy zawieszenie obrad trwało aż 10 lat. Po śmierci Juliu-
sza III, po trzytygodniowym pontyfikacie Marcelina II, papieżem został Paweł IV, 
który zmarł po czterech latach, nie zdoławszy przywrócić soboru. Dopiero Pius IV 
zainaugurował trzecią fazę i ostatecznie doprowadził do finału długi sobór. Jak nieła-
twe to było, świadczą choćby trudności Piusa IV z ponownym jego zwołaniem. Gdy 
w listopadzie 1560 papież wydał bullę o rozpoczęciu obrad na Wielkanoc 1561, do 
Trydentu przyjechało zaledwie czterech biskupów. Faktycznie sobór wszczął swoje 
prace dopiero w styczniu 1562 (por. s. 167-168).

O’Malley podkreśla znaczącą rolę teologów podczas obrad soborowych, któ-
rzy byli przysyłani do Trydentu przez monarchów, biskupów bądź przełożonych 
zakonnych, jak i przez samego papieża. Dawało im to często dużą niezależność 
od papieża czy hierarchów rzymskich. Dla przykładu w drugiej fazie soborowej 
brało udział dwóch teologów papieskich, aż siedmiu od cesarza, królowa Maria 
Węgierska przysłała ośmiu, biskupi łącznie piętnastu, a zakony dwudziestu dwóch 
(por. s. 85). Jeszcze większą rolę – obok biskupów i kardynałów – grali przedstawi-
ciele głów tych państw, z których pochodzili biskupi biorący udział w soborze. Ta 
złożona struktura uczestników soboru, którzy pełnili tam różne role, dawała szansę 
na owocniejsze dyskusje i lepsze przygotowanie ostatecznych dokumentów, choć 
zarazem rodziło to różne, niekiedy sprzeczne wpływy na obrady i przygotowywa-
ne teksty. Soborowe gremium, któremu ostatecznie przewodniczył papież przez 
swoich legatów, w tym sensie było wielkim przedsięwzięciem, które podejmowało 
podstawowe zagadnienia wiary chrześcijańskiej, kwestionowane, a nawet atakowa-
ne przez Lutra i innych reformatorów. Przykładem takich złożonych, długich debat 
i dochodzenia do sformułowania nauczania soborowego były te, które dotyczyły 
rozumienia grzechu pierworodnego i usprawiedliwienia (por. s. 102-116).

Najbardziej owocną fazą obrad soborowych był jego okres ostatni, na który pa-
pież zamierzał nawet zaprosić przedstawicieli odłączonych Kościołów wschodnich, 
co się jednak nie udało. O’Malley wspomina przy okazji, że papieskie „kilkakrotne 
próby sprowadzenia patriarchy rosyjskiego z Moskwy zostały zablokowane przez 
Polaków” (s. 169). Papieskie zaproszenie spotkało się z odrzuceniem także ze stro-
ny niemieckich luteranów. Z podobnym zlekceważeniem zaproszenia papież spotkał 
się nawet ze strony niektórych katolickich uniwersytetów, jak Leuven, Kolonia, Fry-
burg czy Ingolstadt. Wysłany do Niemiec papieski legat Giovanni Francesco Com-
mendone pisał potem, nie bez szczypty złośliwości, do kard. Karola Boromeusza: 
„Protestanci wszędzie czuwają, katolicy głęboko śpią. Można mieć wrażenie, że to 
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nie protestanci, ale katolicy wierzą w wiarę bez uczynków, skoro tak mało wysiłku 
wkładają w powstrzymanie całkowitego upadku katolicyzmu w Niemczech” (tamże). 
Jednym z legatów mianowanych wtedy przez Piusa IV do przewodniczenia obradom 
soborowym był kard. S. Hozjusz. Wcześniej O’Malley wspomina też o Pawle Gło-
woskim, przysłanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego w listopadzie 1551, który 
jako pierwszy Polak wziął udział w soborze (por. s. 149). Ta ostatnia faza miała swoje 
dodatkowe kłopoty, związane zwłaszcza z nagłą śmiercią dwóch przewodniczących 
obradom legatów papieskich w marcu 1563 – kard . E . Gonzagi i kard . G . Seripando, 
co sprawiło, że sam „los Soboru Trydenckiego ważył się na szali” (s. 204). Dopiero 
kard. G. Morone, jako nowy legat papieski, zdołał przezwyciężyć kryzys i doprowa-
dził obrady soborowe do szczęśliwego finału. Ostatnim aktem soborowym był „zale-
dwie kilkuwersowy dekret, ratyfikujący zamknięcie soboru i zwracający się z prośbą 
do papieża o zatwierdzenie jego dekretów” (s. 246). Oficjalne podpisy pod dekreta-
mi na koniec złożyli „4 legaci, kardynałowie de Guise i Madruzzo, 3 patriarchowie,  
25 arcybiskupów, 168 biskupów, 7 opatów i 7 zakonnych przełożonych generalnych” 
(s. 247), co było największą liczbą zgromadzonych ojców soborowych przez cały czas 
jego trwania . Dodano jeszcze nazwiska 19 nieobecnych biskupów . 4 grudnia 1563, 
przy dziękczynnej modlitwie i śpiewie Te Deum, kard. Morone ogłosił zamknięcie 
soboru. Mimo „silnej opozycji” w kurii rzymskiej, Pius IV 26 stycznia 1564 wydał 
bullę Benedictus Deus, zatwierdzającą i promulgującą wszystkie dekrety soborowe.

Przy całym uznaniu dla wysiłku i dzieła soborowego, O’Malley wskazuje na 
dwie poważne słabości zaangażowanych w niego teologów – częste wyrywanie 
z kontekstu krytykowanych tez protestanckich (do czego zresztą przyczyniał się 
sam Luter swoim nieprecyzyjnym językiem) oraz słabe zrozumienie dla – dzisiaj 
oczywistego – sensu podejścia historyczno-krytycznego, szczególnie gdy pewnym 
sformułowaniom teologicznym przypisywano nazbyt jednoznacznie pochodzenie 
apostolskie. O. O’Malley podkreśla, że nawet jeśli soborowi nie udało się doprowa-
dzić do pojednania z „luteranami” (protestantami), osiągnął on pojednanie w świe-
cie katolickim i zapobiegł dalszej schizmie w łonie Kościoła. Chociaż monarcho-
wie poszczególnych krajów przypisywali sobie prawo formalnej akceptacji decyzji 
soborowych, wielu tak dość szybko zrobiło, jak – wspomniany przez O’Malleya 
– król Polski Zygmunt II August (por. s. 250-251).

To szczegółowe i dojrzałe opracowanie jezuickiego historyka z Georgetown 
w całości zasługuje na wysoką ocenę. Zarazem szczególną uwagę warto zwrócić na 
epilog (s. 248-275). Autor formułuje tu wiele interesujących uwag na temat samego 
soboru i jego dokumentów, okoliczności, sytuacji Kościoła, relacji politycznych itp. 
Gdy analizuje przykładowo dekret o usprawiedliwieniu z 1547, doktrynalnie central-
ny dla nauki soborowej w odniesieniu do tez luterańskich, zauważa jego wyważenie 
i troskę o precyzyjne sformułowania. Poszczególne partie dekretu i jego całość jest 
spójna, wystarczająco szczegółowa, z konsekwentnie prowadzoną myślą i ujęta jako 
„problem intelektualny i pastoralny”, podczas gdy „dla Lutra była to kwestia życia 
i śmierci, za którą był gotów ryzykować życiem. Tu właśnie leży główna rozbieżność 
w kwestii usprawiedliwienia między Lutrem a Trydentem” (s. 254). O’Malley do-
strzega także „potrydenckie” dzieje Trydentu, gdzie zwraca specjalną uwagę na św. 
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Karola Boromeusza, który przez 19 lat kierował wielką diecezją mediolańską. Posta-
nowienia z kilkunastu zwołanych przez niego synodów aplikujących naukę Tridenti-
num zostały łącznie opublikowane jako Acta Ecclesiae Mediolanensis (1582), które 
były powszechnie studiowane i wielokrotnie powielane w całej Europie jako przy-
kład wzorcowego wprowadzania reform soborowych. O’Malley wspomina w tym 
kontekście polskie biblioteki, gdzie można znaleźć ok. 40 różnych wydań tych Akt 
(por. s. 260). Należy też pamiętać o Katechizmie Rzymskim, który ukazał się w już po 
soborze w 1566 za Piusa VI, ale był głęboko osadzony w nauczaniu soborowym. In-
nym, cennym owocem soboru było poprawione wydanie Biblii łacińskiej, która uka-
zała się w 1592 za Klemensa VIII. Warto też zauważyć pośredni wpływ postanowień 
trydenckich na rozwój kultury europejskiej, zwłaszcza sztuk plastycznych, przez 
poparcie dla tworzenia wizerunków i obrazów religijnych, oraz na historiografię, 
z której korzystanie służyło – wobec zarzutów protestantów – wykazaniu ciągłości 
nauki katolickiej z czasami apostolskimi. Zarazem trzeba też dostrzec, że sobór nic 
nie powiedział na przykład o zadaniu misyjnym Kościoła czy tylko wspomniał o roz-
woju szkolnictwa (jezuickiego). Ostatecznie trzeba stwierdzić, że Sobór Trydencki 
odegrał wielką rolę w życiu Kościoła katolickiego i bardzo wpłynął na swoją epokę, 
a jego owoce można dostrzec także współcześnie (por. s. 273-275). Opracowanie o. 
Johna O’Malleya zamyka szczegółowy wykaz 25 sesji soborowych i Professio Fidei 
Tridentinae (s. 279-285). Wykaz skrótów, przypisy i indeks osobowo-rzeczowy do-
pełniają całości tomu (s. 287-335). 

Trent: What Happened at the Council to niewątpliwie cenne i informacyjnie wy-
jątkowo bogate opracowanie, skomponowane w naukowo dojrzały sposób, wierne 
faktom i umiejętnie odczytujące ich wpływ na trydenckie obrady i dokumenty. Jego 
barwny język, bogaty stylistycznie, nie pozbawiony akcentów humorystycznych, 
wcale nie narusza powagi całej narracji. Sposób przedstawiania licznych i ważnych 
wydarzeń, nawet drobnych, a zarazem prezentacja postaci z kręgów Kościoła czy 
ze świata polityki i władzy, w całości komponują się w cenne studium historyczne, 
które zgodnie z założeniem autora z pewnością będzie pomocne tak dla początku-
jących badaczy XVI-wiecznej historii Europy i Kościoła, jak i dla specjalistów. 

DIANA GOLEC

Raniero Cantalamessa, Come la scia di un vascello . Orizzonti per una nuova evan-
gelizzazione, Edizioni San Paolo, Milano 2012, ss . 126 .

„Jak smuga za okrętem” – tak można przetłumaczyć tytuł książki o. Raniero 
Cantalamessy, wciąż jeszcze czekającej na wydanie w języku polskim. Pomysł na 
taki tytuł autor zaczerpnął od francuskiego poety Charlesa Péguy, który modlitwę 
wyobrażał sobie jako smugę pozostawianą na wodzie przez piękny okręt. Zaczyna 
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się ona w punkcie szczytowym, którym są splecione dłonie Jezusa, a potem biegnie, 
poszerzając się, aż zniknie na horyzoncie. Jest to zarazem obraz Kościoła, który roz-
wija się w czasie i przestrzeni, aż do aktualnego bogactwa wiary, doktryny i prawa. 
Jednocześnie zawsze musi powracać do owego szczytu, z którego się wywodzi.

Autor publikacji, to znany kapucyn, ceniony nie tylko we Włoszech – skąd po-
chodzi – ale we wszystkich krajach, do których docierają zarówno jego publikacje, 
jak i on sam, jako wędrowny kaznodzieja. Posiada doktorat z teologii i literatury 
klasycznej. Porzucił jednak pracę naukową, dostrzegając, że większą potrzebą jest 
poświęcenie się głoszeniu Dobrej Nowiny. Dar słowa, który niewątpliwie towarzy-
szy temu zakonnikowi, zauważył już Jan Paweł II, czyniąc go w 1980 roku kazno-
dzieją Domu Papieskiego. W swoich rozważaniach towarzyszył Benedyktowi XVI, 
a teraz głosi słowo Boże także papieżowi Franciszkowi i jego współpracownikom. 
Nieobca jest mu również praca w mediach – przez wiele lat prowadził własny pro-
gram ewangelizacyjny w telewizji RAI . 

„Come la scia di un vascello. Orizzonti per una nuova evangelizzazione”1 to 
publikacja nietypowa z uwagi na okoliczności, w jakich powstała. Otóż w cztery 
piątki grudnia zarówno 2010, jak i 2011 roku, o. Cantalamessa głosił katechezy ad-
wentowe w Domu Papieskim. Temat opierał się na wezwaniu: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), a tłem historycznym 
stały się cztery wielkie fale ewangelizacji. W ten sposób kaznodzieja odpowiedział 
na apel Benedykta XVI, by odnowić zaangażowanie Kościoła w ewangelizację. 
Była to (i jest nadal) jedna z najbardziej palących potrzeb wciąż sekularyzującego 
się świata. Poruszenie tematu nowej ewangelizacji okazało się wyjściem naprze-
ciw tej potrzebie Kościoła, a zaprezentowane treści tak cenne, że zebrane przez 
autora w jedną publikację, służą dzisiaj wielu ruchom i wspólnotom chrześcijań-
skim, zaangażowanym w głoszenie Dobrej Nowiny. Jest to także materiał o wa-
dze historyczno-teologicznej, z którą warto się zapoznać w kontekście sympozjów 
i kongresów poświęconych nowej ewangelizacji. Autor, w perspektywie obrazu 
rozszerzającej się na wodzie smugi, wyróżnił cztery okresy wzrostu zaangażowania 
misyjnego, tworzące trzon publikacji: 1. Druga połowa III wieku – czas nawrócenia 
się szerokich warstw Imperium Rzymskiego, kiedy to główną rolę pełnili biskupi 
głoszący Ewangelię; 2. Okres od VI do IX wieku, gdy przez Europę wyniszczoną 
najazdami barbarzyńców przechodzi fala reewangelizacji, której głównymi prota-
gonistami są mnisi; 3. XVI wiek, owocujący nawróceniem „Nowego Świata”, gdy 
„pierwsze skrzypce” odgrywają zakonnicy; 4. Dzisiejszy Kościół zaangażowany 
w niesienie Dobrej Nowiny na zsekularyzowanym Starym Kontynencie . Tu pierw-
szym frontem ewangelizacji są, zdaniem o. Cantalamessy, świeccy.

Nakreślenie rysu historycznego nie jest bynajmniej nostalgicznym powro-
tem do przeszłości. W świetle trafnych komentarzy autora historia ewangeli-
zacji staje się źródłem rozeznania i bogatego doświadczenia, z którego moż-
na czerpać pełnymi garściami także w dziele nowej ewangelizacji. Znakomite 
uwagi o. Cantalamessy, dotyczące sukcesów ewangelizacyjnych, to treści, przy 

1 „Jak smuga za okrętem. Horyzonty nowej ewangelizacji” [tłumaczenie własne].
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których warto się zatrzymać, by odkryć, co można naśladować dzisiaj, uwzględ-
niając współczesną problematykę odchodzenia od wiary lub niedochodzenia 
do niej. Oddając sprawiedliwość wysiłkom ewangelizatorów, (Cantalamessa 
jest ewangelizatorem i doświadcza na własnej skórze niepewności wyników 
swych starań) autor zwraca naszą uwagę także na wkład, jaki w głoszenie Do-
brej Nowiny wnoszą pasterze, mnisi, zakonnicy i świeccy. Różni ich specyfika 
misji pełnionej w Kościele, którą kaznodzieja papieski bezbłędnie odczytuje 
i ukazuje słuchaczowi lub czytelnikowi. Każdy omawiany okres charakteryzu-
je się niejako przebudzeniem duchowym innej warstwy społecznej, która pod 
dyktando Ducha Świętego i z Jego asystencją dokonuje rzeczy nowych i nieła-
twych. Wreszcie, wspólnie z autorem mamy sposobność zastanowienia się nad 
popełnionymi przez ewangelizatorów błędami – nie dla ich piętnowania, lecz 
dla uniknięcia powtórzeń.

Pierwszy rozdział zawiera analizę dotyczącą początkowych trzech wieków 
Kościoła, kiedy to „bycie chrześcijaninem nie było przyzwyczajeniem lub modą, 
ale wyborem ‘pod prąd’, często ryzykując życie” (s.7). Wędrowni misjonarze 
– biskupi zakładali swoje wspólnoty bez wykształconych jeszcze podstaw teo-
logicznych, a wewnętrzna konsolidacja poszczególnych Kościołów mogła doko-
nywać się jedynie w krótkich odcinkach czasu pomiędzy falami prześladowań ze 
strony Cesarstwa Rzymskiego. Mimo to Dobra Nowina szybko przeniknęła do 
wszystkich warstw społecznych i zawędrowała do każdego z ówcześnie znanych 
zakątków świata podbijając wytworną kulturę grecką i niezwyciężoną potęgę 
Rzymu. Jako główne powody tego sukcesu, autor podaje szczerą miłość panującą 
pomiędzy chrześcijanami oraz pełnione przez nich dzieła dobroczynne. Obie te 
rzeczy wzbudzały zaufanie i przyciągały niewierzących do wspólnot. Ponadto 
prowadzeni przez Ducha Świętego biskupi umacniali religię stopniowo, budując 
na tradycji i kulturze poszczególnych ludów, co, jak się okazało, miało ogromny 
wpływ na przyjęcie Chrystusa przez Greków-filozofów i Rzymian-zdobywców. 
Dla pierwszych szczególnie ważny był element rozumowy wiary, objawienie uję-
te przez św. Justyna za pomocą wyrażenia „prawdziwa filozofia”. Dla drugich 
natomiast liczyła się przede wszystkim władza – stąd cuda i charyzmaty, hojnie 
udzielane przez Ducha Świętego stanowiły silne potwierdzenie prawdziwości 
nauczania Jezusa z Nazaretu. Apostołowie przyjmowali i podporządkowywali 
Dobrej Nowinie wszystko, co było zdolne, by istnieć w Jej świetle. Jest to – zda-
niem autora – zachęta dla współczesnych ewangelizatorów, by nie bać się zseku-
laryzowanego  świata zamkniętego na Ewangelię, a zachłyśniętego zdobyczami 
nauki i techniki. Nie jest on bowiem bardziej nieposłuszny Ewangelii niż pewne 
siebie cywilizacje helleńskie i rzymskie, z którymi przyszło się zmierzyć staro-
żytnym. Nie należy przy tym przeakcentować przedmiotu ewangelizacji ponad 
rolę podmiotu. Jezusowe przypowieści o siewcy i ziarnie wykazują, że słowo 
Boże wzrasta nie dzięki zaangażowaniu siejących, ale dzięki swej własnej mocy. 
„Misja chrześcijańska nie przychodzi z zewnątrz, ale z wewnątrz, nie jest dziełem 
siewcy, ale ziarna. […]. Po zasianiu ziarna siewca może nawet iść spać – życie 
ziarna nie zależy już więcej od niego” (s.14).



 RECENZJE I OMÓWIENIA 265

Kolejny rozdział poświęcony jest drugiej wielkiej fali ewangelizacji – mi-
sji, którą prowadzili zakonnicy wśród ludów barbarzyńskich. Pamiętamy, że 
zmierzch imperium utożsamiano wtedy z końcem świata – jak bowiem miało 
przetrwać chrześcijaństwo wobec nowego rodzaju pogaństwa, dzikiego i po-
zbawionego wszelkich reguł? Odpowiedź na to pytanie misjonarze znajdują 
w nowym podejściu do ludów barbarzyńskich. Chrześcijanie wyzwalają się 
z poczucia zagrożenia wobec nich i wśród ludów przybyłych z północy Europy 
zaczynają widzieć przestrzeń do swojej działalności misyjnej. Punktem kulmi-
nacyjnym staje się nawrócenie Klodwiga, króla Merowingów, który w 498 roku 
przyjmuje chrzest z rąk św. Remigiusza. Święty biskup Reims wypowiedział 
wtedy znamienne słowa: „Adoruj to, co paliłeś i pal to, co adorowałeś”. Jest to, 
jak zauważa kaznodzieja papieski, powód, dla którego mówimy o Francji jako 
o pierworodnej córce Kościoła. Inkulturacja w tej fali ewangelizacji polegała 
nie tylko na nauczaniu doktryny chrześcijańskiej, ale przede wszystkim na na-
uce czytania i pisania, a wiara w Jezusa Chrystusa, dotąd rozwijająca się głów-
nie w wielkich miastach, przedostaje się teraz do wiosek pozbawionych dotąd 
Dobrej Nowiny, co tłumaczy, skąd wziął się termin „pogaństwo” (pagus po 
łacinie oznacza ‘wieś)’. Rozleglejsze tereny, a co za tym idzie większe jednost-
ki administracyjne nowopowstałych diecezji, utrudniały posługę duszpasterską 
biskupom. W rozwiązaniu tego problemu ogromną rolę odegrały klasztory – au-
tor przypomina, że dzieło krzewienia wiary na terenie poszczególnych krajów 
zawdzięczamy mnichom, m.in. św. Bonifacemu w Niemczech, św. Patrykowi 
w Irlandii, św. Benedyktowi w Anglii oraz świętym Cyrylowi i Metodemu, któ-
rzy dotarli do ludów słowiańskich. 

Również dzisiaj – podkreśla o. Cantalamessa – mamy do czynienia z wę-
drówkami ludzi, tym razem z południa na północ. Nie są to już jednak nieuczo-
ne ludy, ale ludzie, często dobrze utwierdzeni w swej wierze i kulturze. Tym, 
czego według autora możemy nauczyć się obecnie z doświadczenia misyjnego 
mnichów, jest dialog ponadkulturowy. Jesteśmy zaproszeni do szukania nowych 
sposobów docierania do współczesnego człowieka zagubionego w swej codzien-
ności. Jako przykład autor podaje tu Bractwo Monastyczne z Jeruzalem, którego 
szczególnym charyzmatem jest ewangelizacja poprzez piękno sztuki i liturgii. 
Nowe formy życia kontemplacyjnego pozwalają schronić się przed zgiełkiem 
i pośpiechem życia wielkich metropolii. Każdy, kto odczuje taką potrzebę, może 
zatrzymać się, wyciszyć i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Wspól-
noty monastyczne są oazami, które wyrastają na pustyniach miast, dając możli-
wość ożywczego spotkania z Panem. Wyciszające i pogłębiające wiarę spotkanie 
z Bogiem na modlitwie jest esencją głoszenia Dobrej Nowiny, broni przed pokusą 
zaangażowania się w dzieło krzewienia wiary w formie aktywizmu oderwanego 
od źródła: „Bardziej ewangelizuje ten, kto się modli bez mówienia, niż ten, kto 
mówi bez modlitwy” (s.34). 

W trzeciej części książki autor wprowadza czytelnika w ewangelizację konty-
nentu amerykańskiego. Za Janem Pawłem II o. Cantalamessa nazywa okres kon-
kwisty ewangelizacją pełną blasków i cieni, więcej, „błogosławioną winą”, gdyż, 
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jak zaznacza, świat bez grzechu jest również światem bez Jezusa Chrystusa – Zba-
wiciela. Łączenie krzewienia wiary z dominacją polityczną, pragnienie uratowania 
od „zguby piekielnej” jak największej liczby osób przez masowe udzielanie chrztu 
bez pogłębionej ewangelizacji, to były największe błędy ówczesnej ewangelizacji. 
Nie wolno jednak zapominać o takich postaciach, jak Antonio di Montesinos czy 
Bartolomeo de Las Casas, którzy odważnie przeciwdziałali nadużyciom i wystę-
powali w obronie praw tubylców . Podczas gdy konkwistadorzy szukali zarobku, 
zakonnicy-misjonarze (dominikanie, franciszkanie, jezuici, augustianie) opuszczali 
swoje ojczyzny i domy zakonne nie po to, by brać, ale by dawać. Wraz z tubylcami 
budowali od podstaw całe wioski, które stworzyły fundamenty do dalszego rozwo-
ju cywilizacyjnego. W tym kontekście autor stawia pytanie o dzisiejszą gorliwość 
w wypełnianiu charyzmatu danego każdemu zgromadzeniu zakonnemu. Wspólno-
ty są zróżnicowane pod względem swego posłannictwa, ale mają jeden wspólny 
mianownik – posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Kapucyn Cantalamessa wzywa 
współczesne wspólnoty zakonne do otwarcia się na Ducha Świętego, ożywiające-
go swym tchnieniem modlitwę, życie braterskie, miłość wzajemną oraz gorliwość 
misyjną.

W ostatnim rozdziale, poświęconym czasom obecnym, autor podejmuje kwe-
stię nowej ewangelizacji czy reewangelizacji, a więc powtórnego zakorzeniania 
Ewangelii na terenach teoretycznie chrześcijańskich. Autor zaznacza, że należy 
poświęcić więcej uwagi współczesnym wyzwaniom ewangelizacyjnym. Ich sym-
bolem jest dla Cantalamessy słynny obraz Edvarda Muncha „Krzyk” – wyraz lęku, 
pustki. Współczesny scjentyzm, sekularyzm i racjonalizm ma korzenie w kryzy-
sie wiary. Autor jest przekonany, że odrodzenie powinno wyjść niejako od dołu, to 
znaczy od zwykłego chrześcijanina, od wspólnoty, która ma silną relację z Jezu-
sem. To na barkach świeckich spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za ewangelizu-
jący Kościół. Nadeszła era, kiedy to zwykły członek Kościoła ma zacząć troszczyć 
się nie tylko o swoją wiarę, ale i o wiarę bliźniego. Świeccy – według papieskiego 
kaznodziei – są rodzajem „energii nuklearnej” nowej ewangelizacji. Imponujące 
osiągnięcia Kościoła-instytucji w zakresie nauki przyniosły wielkie owoce ewan-
gelizacyjne. Niemniej punktem wyjścia nowej ewangelizacji nie powinna być dok-
tryna, ale kerygmat – najpierw trzeba doprowadzić człowieka do osobistej relacji 
z Chrystusem, a dopiero potem można włożyć na jego barki obowiązki wypływają-
ce z wiary. Inaczej mówiąc, przyjęcie Chrystusa daje siłę, by wprowadzać w życie 
zasady moralne . 

Książka porywa bogactwem odniesień do pisarzy chrześcijańskich takich, 
jak Orygenes, św. Leon Wielki czy św. Grzegorz z Tours, do poszukujących 
filozofów (Kierkegaard), do literatury i sztuki, przede wszystkim zaś do naj-
większego dla o. Cantalemessy autorytetu w dziele nowej ewangelizacji – św. 
Jana Pawła II. Autor zaprasza czytelnika, aby wędrując w jego towarzystwie 
przez czasy i kontynenty, sam uczył się docierać do kolejnych drogowskazów. 
Są nimi doświadczenia minionych czasów, cenne również w dzisiejszych wa-
runkach ewangelizacyjnych .
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KS. PRZEMYSŁAW ARTEMIUK

Tomáš Halík, „Chcę, abyś był”, przekład A. Babuchowski, Znak, Kraków 2014, 
ss . 255 

T. Halik (ur. 1948) to jeden z ciekawszych i oryginalniejszych współczesnych 
myślicieli, który niezmiennie podejmuje trud refleksji nad wiarą. Regularnie publi-
kując eseje teologiczne, jawi się jako pisarz zaangażowany, przewodnik i świadek 
zarazem. Jego twórczość publicystyczna została zauważona i nagrodzona. „Cierp-
liwość wobec Boga” (2009) zyskała miano teologicznej książki roku, a sam Autor 
w roku 2014 został laureatem prestiżowej Nagrody Templetona.

T. Halik najnowszą publikację, zatytułowaną „Chcę, abyś był” (2014), poświę-
ca zagadnieniu miłości. Będąc świadomym banalności i powszechności tematu, 
chce pokazać, że „dopiero w głęboko ludzkim doświadczeniu miłości można na 
nowo, w nowy sposób i głębiej odsłonić sens słowa «Bóg» – po tym jak w naszych 
czasach pewien typ religii wyraźnie obumiera” (s. 9). Czeski teolog uważa, że czas 
określonej formy religii, a co za tym idzie obrazu Boga, ukształtowanych na pro-
gu nowoczesności, zgodnie z diagnozą F. Nietzschego, wypalił się. Halik nie wie-
ści jednak powrotu religii, lecz inspirując się myślą N. Lasha mówi o „religijnym 
zwrocie”, dostrzegając go w obrębie filozofii postmodernistycznej. W tej publika-
cji, podobnie jak we wcześniejszych, praski myśliciel poszukuje miejsca i orędzia 
chrześcijańskiego w czasach „końca religii”. Praski intelektualista chce przekonać 
czytelnika, że chrześcijaństwo jutra ma być szkołą wiary, nadziei i miłości, „szkołą 
wedle ideałów średniowiecznych uniwersytetów, owej społeczności życia, modli-
twy i studiowania, gdzie prawda była poszukiwana w swobodnej dyskusji, a innym 
przekazywane było to, co wcześniej zostało przemedytowane (zgodnie z zasadą 
contemplata aliis tradere)” (s. 10).

Dlaczego Halik zwrócił się ku miłości i cóż ma oznaczać augustiańska sentencja 
w tytule książki? Po wierze i nadziei, wyjaśnia teolog, przyszedł czas na refleksję 
nad miłością, która dopełni całości rozważań oraz wydobędzie najgłębsze przesłanie 
objawienia Boga. Wyrażenie przypisywane św. Augustynowi: „Kocham, to znaczy: 
chcę, abyś był” wskazuje wyraźnie, że „do Boga nie dojdziemy przez wiarę bez miło-
ści, wiarę w sensie samego przekonania o istnieniu Boga; Bożego bytu nie ogarniemy 
swoimi przekonaniami ani wyobrażeniami, ale obejmiemy go jedynie swoją miłością 
i tęsknotą. Bogu nie chodzi o nasze teoretyczne przekonanie, ale o przekonanie egzy-
stencjalne (…)” (s. 11). Zatem Halikowi chodzi przede wszystkim o pokazanie wiary, 
która jest przeniknięta tęsknotą miłości (Bóg tęskni za naszą tęsknotą) i odpowiada 
w całej ludzkiej egzystencji na Boże „tak”. Wierzę, wyznaje czeski teolog, że „za 
pośrednictwem wzajemnie przenikającej się miłości, wiary i nadziei człowiek może 
wejść w miłosny taniec w samym sercu Trójjedynego Boga” (s. 12). Jaką zatem drogę 
odkrywania miłości proponuje Halik w czternastu rozdziałach swojej książki?

Zaczyna od podstawowego pytania o miłość, wskazując na kategorię daru, jaki 
jest człowiekowi udzielony, którego należy szukać wewnętrznie, a nie w zaświa-
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tach. Bóg przychodzi do nas, jak już wcześniej podkreślał wielokrotnie Halik, ra-
czej jako pytanie niż odpowiedź. Teolog przestrzega, aby zbyt szybko i pewnie nie 
wypowiadać się na Jego temat. „Nie bójmy się zawrotu głowy od spojrzenia w głąb 
Nieznanego. Nie bójmy się pokornego wyznania «nie wiemy» – to przecież nie 
jest koniec, ale zawsze nowy początek niekończącej się drogi” (s. 15). Halik same-
go siebie nazywając „zawodowym sceptykiem”, pomimo zakotwiczenia w Bogu, 
chce stanąć po stronie poszukujących, aby w ich pytania wkładać własny sposób 
przeżywania i rozumienia wiary. Wsłuchując się w głos świata, który rozbrzmiewa 
po „śmierci Boga”, praski myśliciel widzi w odkryciu miłości nadzieję powrotu 
żywego chrześcijaństwa. „Jestem przekonany, zauważa, że (…) dwa pytania – «czy 
Bóg istnieje?» i «jaki sens ma miłość?» – nie tylko nawzajem się warunkują, ale 
są właściwie tym samym. (…). Nie znam lepszej interpretacji stwierdzenia «Bóg 
istnieje» niż zdanie «Miłość ma sens» (s. 31-32). Właściwej odpowiedzi nie można 
udowodnić, lecz wyłącznie ukazać, unaocznić, potwierdzić. Halik w tym celu przy-
wołuje wydarzenia pasyjne, a wcześniej obrazoburczy krzyk Nietzschego. „«Bóg 
umarł» – zdanie to, wypowiedziane pod koniec XIX wieku, fascynowało jeszcze 
przez całe następne stulecie. Być może było nie tylko zdaniem o Bogu i przeciw 
Bogu, ale było w nim także coś z Bożego przekazu dla nas. Bóg, który nie prze-
chodzi przez śmierć, nie jest autentycznie Żywy. Wiara, która nie przechodzi przez 
Wielki Piątek, nie dotrze do wielkanocnej pełni. Kryzysy wiary – osobiste i w hi-
storii kultur – są ważnym składnikiem dziejów wiary, naszej osobistej komunikacji 
z Bogiem, który się ukrywa i znowu wraca do tych, co nie przestali czekać, aż 
jedyne wieczne Słowo znów do nich przemówi” (s. 40).

W Jezusie ostatecznie przemówiło, a Jego głos rozbrzmiewa nieustannie. Ha-
lik zauważa, że u początku życia chrześcijańskiego tkwi spotkanie z wydarzeniem, 
Osobą w miłości. Wiara w takiej perspektywie nie jest światopoglądem, ale ozna-
cza umiłowanie Boga. i chociaż Go nie widzimy, to „Bóg dzieje się tam, gdzie 
kochamy”, „jesteśmy poprzez wiarę otwarci na tajemnicę miłości absolutnej”; „kto 
naprawdę egzystencjalnie «liczy się z Bogiem», jest bardziej wolny w miłości: jego 
miłość do świata i ludzi pozbawiona jest lęku i nerwowości płynącej z przywiąza-
nia” (s. 50). W chrześcijaństwie, jak zaskakująco podkreśla Halik, nie chodzi prze-
de wszystkim o wiarę w Boga, ale o miłość do Boga i bliźniego. Ma ona pierwszeń-
stwo przed poznaniem Boga, „ponieważ poznanie nie ogarnia Boga takim, jaki jest 
sam w sobie, lecz tylko Jego obraz w człowieku; miłość natomiast zmierza wprost 
do samego Boga” (s. 55-56). Czeski teolog wyznaje, że mówić o Bogu może tylko 
ten, kto spoglądając we własne serce, dostrzega w nim miłość albo przynajmniej 
tęsknotę za miłością.

Na kolejnych stronach Halik powraca do tematów podejmowanych już we 
wcześniejszych publikacjach, a zatem zajmuje się kwestią oddalenia/bliskości, nie-
poznawalności/poznawalności Boga. Kluczowym wydaje się rozdział piąty, zatytu-
łowany, jak cała książka: „Chcę, abyś był”. Te rozważania praski myśliciel sytuuje 
między oddaleniem, a bliskością Boga. „Być może, co pewien czas musi przyjść 
zamilknięcie, aby w ciszy jeszcze wyraźniej zabrzmiało Boże słowo. Jeśli pierw-
szym słowem było doświadczenie Bożego oddalenia, transcendencji, to chyba mo-
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żemy oczekiwać, że owym drugim słowem będzie spotkanie z Bożą bliskością, 
immanencją. Gdzie i jak jej szukać?” (s. 88).

Praski teolog widząc w procesach sekularyzacyjnych błogosławieństwo i osta-
teczne porzucenie oraz śmierć „banalnego boga nowożytności”, przekonuje, że tyl-
ko droga w głąb, do wnętrza może doprowadzić do odkrycia źródła, Transcenden-
cji, która jest miłością. „Tylko szukając stale jądra (das Selbst), którym nie możemy 
zawładnąć za pomocą definicji, pojęć i wyobrażeń, do którego możemy zmierzać, 
jedynie przekraczając wciąż wszystko, co mami nas fałszywym poczuciem «po-
siadania prawdy», możemy ominąć dwie feralne skały, Scyllę fundamentalizmu 
i Charybdę ateizmu, a zwłaszcza to, do czego obie te skrajności niejako w odwrot-
ny sposób się odnoszą, banalnego boga” (s. 99). Halik sugeruje, aby odkrywać 
Boga żywego w Biblii oraz w pismach mistyków. Tam widać i czuć „jedność prze-
ciwieństw” (św. Mikołaj z Kuzy), „ogień, ogień, ogień” (Pascal) i paradoksalność 
miłości (Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Jezusa Chrystusa). Czeski teolog pyta 
również, w jaki sposób wyjść na przeciw oczekiwanej Bożej bliskości? I odpowia-
da za św. Janem od Krzyża: „Tęsknotą, tęsknotą i pragnieniem, które powinno się 
pogłębić i oczyścić w nocy wiary” (s. 100).

W tym właśnie rozdziale pojawia się uzasadnienie i interpretacja tytułowego 
zdania. Czeski teolog przyznaje, że od lat fascynuje się definicją miłości, przy-
pisywaną św. Augustynowi. Brzmi ona: Amo, volo, ut sis, co oznacza: „kocham, 
to znaczy: chcę, abyś był”. Halik w tych słowach dostrzega zarówno miłość do 
człowieka, jak i miłość do Boga. W sentencji tej szczególnie poruszające jest słowo 
„chcę”. Nie zawiera ono samego tylko pragnienia czy też jedynie uczucia. „Chcę” 
to egzystencjalne przytaknięcie. „Przekonanie, zauważa teolog, wypływa z czyste-
go rozumu, przytaknięcie tryska z większej głębi, z jądra (das Selbst), z owego cen-
trum czułego poznania (l’esprit de finesse), które Pascal nazywa sercem” (s. 102). 
„Chcę” przepojone miłością, to świadomy akt otwarcia przestrzeni ludzkiej wolno-
ści, w której człowiek chce, by Bóg pozostał Bogiem. „Bóg sam, stwierdza Halik, 
jest oczywiście absolutnie niezależny od mojego chcenia czy niechcenia, jednak 
z Jego szacunku dla daru wolności, największego daru, jakim obdarzył naszą na-
turę, wynika, że Jego eksplicytna obecność w moim życiu (moje spotkanie z Nim 
w wierze i przebywanie z Nim w miłości) zakłada i domaga się owego tęskniącego 
«chcę». Bóg nie chce włamywać się przemocą do naszego serca jako nieznany 
gość. Chce wejść bramą wolności, bramą tęskniącej miłości. Mówiąc językiem mi-
styków: Bóg sam tęskni za naszą miłością” (s. 104). Czeski teolog z upodobaniem 
zwraca się ku karmelitańskiej mistyce, przywołując kategorię tęsknoty, którą jest 
przepojone ludzkie serce. Wyraźnie podkreśla pragnienie miłości, zapisane w ludz-
kiej egzystencji. Tak mocny akcent położony na tęsknotę, wynika z osobistego 
doświadczenia słuchania i towarzyszenia osobom poszukującym Boga. Halik nie 
boi się radykalnie stwierdzić, iż „wiara, która sądzi, że nie potrzebuje już płomie-
nia tęsknoty, jest trupio zimna; jeśli uważa, że nie potrzebuje wyruszyć w dalszą 
drogę poszukiwania i pytania, jest dotknięta paraliżem. Jeśli przekonanie religijne 
nie zawiera owego żarliwego przytaknięcia, jeśli owo «wiem, że jesteś» nie jest 
już ożywiane pragnieniem miłości, owym «chcę, abyś był», to wiara zamienia się 
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w ideologię” (s. 112). A zatem tylko przepełniona płomieniem tęsknoty akceptacja 
obecności Boga, uchroni wiarę przed uwiędnięciem. Spełnienie pragnienia serca 
i odnalezienie źródła miłości sprawi, że człowiek spotka Boga. Robiąc krok w jego 
stronę, zbliża się do Miłości i do drugiego. Bowiem Bóg nie jest naprzeciw, ale 
między nami. „Bóg jest głębią, definiuje praski teolog, w którą wchodzimy, kiedy 
przekraczamy samych siebie w miłości” (s. 133).

Poszukując uzasadnienia miłości, Halik obok świętych, teologów, filozofów 
przywołuje – co jest charakterystyczne dla jego dyskursu – postać Fryderyka Nietz-
schego, okrzykniętą największym po Celsusie i Straussie przeciwnikiem chrześ-
cijaństwa. Co wnosi do tych rozważań myśl proroka „śmierci Boga”? Czeski teo-
log traktuje go paradoksalnie jako przewodnika („Złośliwy, zraniony, przenikliwy 
Nietzsche już chyba na zawsze pozostanie moim przewodnikiem po krętych ulicz-
kach religii”), który uczy, że „wielkie myśli zasługują na to, by mieć wielkich nie-
przyjaciół (małych nieprzyjaciół miało i ma chrześcijaństwo aż nadto) i że nieprzy-
jaciołom niekiedy zawdzięczamy więcej niż przyjaciołom” (s. 245-246). Mówiąc 
o miłości, Nietzsche widzi w niej jedynie ludzką rzecz, naszą sprawę, której wyjaś-
nienie nie wymaga uciekania się do zaświatów. Ale filozof ten, jak zauważa Halik, 
przeczuwa także, że w człowieku kryje się zapowiedź czegoś niedopowiedzianego, 
co objawi się w narodzinach nadczłowieka. Praski teolog konsekwentnie podkreśla, 
że krytycyzm Nietzschego wobec chrześcijaństwa, może być tylko oczyszczający. 
A jego intuicje interpretacyjne, wskrzeszające zapomniane motywy greckiej kultu-
ry (np. tańczący Dionizos), stanowią zapowiedź narodzin odnowionej wiary.

Halik interpretując doświadczenie ludzkiej miłości, zauważa, że jest w niej za-
warty ładunek, który burzy wszystkie pozytywistyczne przekonania. „Miłość jest 
na tyle głęboko ludzka, że najbardziej ze wszystkiego świadczy o głębi, w której 
człowiek jest czymś więcej niż człowiekiem, w której człowiek sam siebie przekra-
cza” (s. 249). Żarliwa miłość ostatecznie wyraża się w tęsknocie za wiecznością, 
jest jej przedsmakiem. „Żarliwość miłości kryje w sobie cierpienie z powodu nie-
spełnienia, wskazuje już tu na ziemi (na świecie, w tym życiu – w saeculum) na 
to, czego ziemia dać nie może, na wieczność, ad saeculum saeculorum, «na wieki 
wieków»” (s. 249). Ludzka miłość w swojej najgłębszej treści nosi zawsze znamię 
boskości. Drugi człowiek nie jest tylko przedmiotem miłości, ale jego osoba wska-
zuje na „ty”, które trzeba dostrzec w horyzoncie „absolutnego Ty”.

Praski teolog w zakończeniu książki podkreśla, że miłość, która wychodzi 
z Bożego źródła i kształtuje człowieka, jest ostatecznie zaproszeniem do uczestni-
ctwa w boskiej naturze. Trójca Święta przedstawiona ikonicznie jako krąg, taniec 
osób, które dają sobie nawzajem pierwszeństwo, wzajemnie się przenika i dopełnia 
(perichoresis). „I przypominam sobie, wyznaje Halik, stwierdzenie Nietzschego: 
«Wierzyłbym tylko w Boga, który by tańczyć potrafił!». Hic Rhodus, tutaj tańczy – 
odpowiadam – nie trzeba za Dionizosem puszczać się w pijacki wir z bachantkami, 
po którym głowa tylko pęka; na tego typu szaleństwa jesteśmy już za starzy, a jed-
nocześnie nie aż tak zesklerociali, pustelniku z Sils-Maria. Tutaj, w sercu Trójcy, 
jest źródło owej sobria ebrietas, tutaj do syta możemy się pokrzepić winem Ducha, 
które daje radość ludzkiemu sercu. Przecież nasz Pan daje najlepsze wino dopiero 
na koniec!” (s. 253).
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T. Halik podejmując teologiczną refleksję nad miłością, pokonuje drogę, która 
wiedzie od ludzkiego doświadczenia, przekraczającego uczucie, poprzez tęsknotę, 
zapisaną głęboko w sercu, do spotkania z Bogiem, który jest źródłem, dającym się 
poznać i pokochać na miarę naszych możliwości. Uzasadnienie zaproponowane 
przez czeskiego teologa, którego jedynie fragmenty zaprezentowałem, to bogata 
argumentacja odpowiadająca na zarzuty narosłe od czasów nowożytnej krytyki re-
ligii. Halik sytuując się pośród myślicieli ponowoczesności, mówi o chrześcijań-
stwie przenikniętym miłością, w którym jest miejsce dla tęsknoty, żarliwości, ale 
również dla wątpliwości i „nocy ciemnej”. Z całej publikacji przebija przekonanie, 
że tylko wiara, nawet chwiejna, daje ocalenie, a odkryta głębia miłości sprawia, że 
życia nasze nabiera sensu. „W miłości – puentuje całość rozważań praski teolog 
– najbardziej jesteśmy sobą. W miłości jesteśmy ludzcy, najbardziej ludzcy. Ale 
właśnie w tym i tylko w tym, w czym jesteśmy najbardziej ludzcy, w pełni ludzcy, 
ludzcy aż po brzegi, wręcz arcyludzcy, objawia się nam i daje to, co jest bardziej 
niż ludzkie” (s. 254). Miłość pozwala odkryć w końcu i zobaczyć Źródło-Trójcę, 
która zaprasza do wspólnoty. „Oto jest Bóg, kończy refleksję Halik, który rozkręca 
świat ruchem miłości, oto jest Bóg, który zaprasza cię do tańca miłości, a w tańcu 
tym przenikają się niebo z ziemią, łaska z naturą, boskość i człowieczeństwo, Boża 
Trójca z triadą cnót, przez którą tanecznym krokiem wejdziemy do wieczności. 
Wieczność nie jest cmentarnym spokojem, wieczność jest wiecznym ruchem, tań-
cem miłości!” (s. 253).

Książka Halika „Chcę, abyś był” to głęboka i rozbudowana medytacja nad mi-
łością. Czeski teolog nie jest systematykiem, a jego teksty żadną miarą nie przy-
pominają traktatów teologicznych. To raczej uporządkowane eseje, które rozwijają 
krok po kroku i oświetlają z różnych stron przewodni temat. Nasycone licznymi od-
wołaniami do myśli filozoficznych i teologicznej XIX i XX wieku, a także bogate 
w myśl świętych i mistyków stanowią doskonałą lekturę zarówno dla wprawionych 
teologów, jak i poszukujących przewodnika na drodze wiary.

EUGENIUSZ SAKOWICZ

Marek Skierkowski, Uczłowieczony Bóg . Chrystologia fundamentalna, Płocki In-
stytut Wydawniczy, Płock 2013, ss. 510.

„Uczłowieczony Bóg” – określenie to może wydawać się niezrozumiałe, szcze-
gólnie dla osoby, której wiedza religijna, a konkretnie ta z zakresu chrześcijańskiej 
doktryny (teologii) nie jest „ożywiana” przemyśleniami, jak również nie jest kon-
frontowana z wyzwaniami czasów współczesnych. Z drugiej strony podobne, czy 
nawet tożsame pojęcie „antropomorfizacja Boga” nawet dla teologa zawsze ma 
konotacje negatywne. Bóg przecież nie został stworzony „na obraz człowieka” i nie 
można Wszechmogącemu przydawać cech ludzkich, tym bardziej wyobrażać na 
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sposób ludzki. Jest to odwieczny dylemat, będący wielokrotnie u korzeni różnych 
herezji, a następnie schizm.

Autor recenzowanej książki, ks. Marek Skierkowski, prezbiter Diecezji Łom-
żyńskiej pracuje w Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
gdzie na Wydziale Teologicznym kieruje Katedrą Chrystologii Fundamentalnej. 
Habilitację uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „A swoi Go nie 
przyjęli” (J 1,11) . Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest (Warszawa 
2006). Ogłosił około 50 artykułów naukowych, szereg recenzji i sprawozdań. Wy-
dał pod swoją redakcją książkę pt. Powracanie apologii (Płock 2013). Od wielu lat 
prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie chrystologii fundamentalnej (będą-
cej dziedziną teologii fundamentalnej), badającej wiarygodność: Jezusa Chrystusa 
jako prawdziwego Boga i Człowieka, chrześcijaństwa jako religii objawionej przez 
Boga oraz Kościoła jako Bosko-ludzkiej instytucji, założonej przez Jezusa Chry-
stusa, Mesjasza i Zbawiciela świata, mającej ustrój hierarchiczno-monarchiczny 
oraz posiadającej mandat wiecznotrwałości.

Prace naukowe i popularno-naukowe ks. M. Skierkowskiego (również prace 
z zakresu redakcji naukowej i konsultacji naukowych dzieł obcych z zakresu teolo-
gii, przekładanych na język polski) wyróżniają się wysokim profesjonalizmem. Na 
uwagę zasługuje doskonałe metodologiczne przygotowanie naszego teologa. Za-
uważyć należy pozycję pt. Powołanie i warsztat teologa . Wprowadzenie do teologii 
(Tarnów 2012) – doskonale opracowaną introdukcję-przewodnik dla teologów, nie 
tylko zaczynających studia, ale też posiadających już dyplom magisterski. Książki 
autorskie naszego teologa naświetlają mało poznane w polskiej literaturze aspekty 
chrystologii. Co więcej, jest on jednym z nielicznych w Polsce teologów odwołują-
cych się do literatury anglojęzycznej. Publikacje ks. M. Skierkowskiego wypełniają 
lukę w prezentacji myśli wybitnych, światowej sławy teologów piszących w języku 
angielskim. Walor prac naszego uczonego podkreślają nie tylko teologowie funda-
mentaliści, ale też przedstawiciele innych dziedzin teologii, w tym bibliści.

Czy „uczłowieczony Bóg” pozostaje nadal Bogiem, czy ontycznie jest już tylko 
istotą ludzką? Co możemy powiedzieć o historycznym Jezusie? – bo to On właśnie, 
Syn Boży, równy w majestacie Bogu Ojcu stał się Człowiekiem? Jak powyższa 
rzeczywistość ma się do Boskich roszczeń Jezusa? I wreszcie, jak należy rozumieć 
fundamentalną prawdę chrześcijaństwa, że Bóg stał się Człowiekiem? Te i inne 
problemy związane z „uczłowieczonym Bogiem” podjął ks. Marek Skierkowski 
w prezentowanym dziele. Książka pt. Uczłowieczony Bóg . Chrystologia fundamen-
talna (Płock 2013) stanowi apologię Jezusa historycznego, podjętą we współczes-
nym kontekście cywilizacyjno-kulturowym, w tym w kontekście zarówno, wia-
ry, jak i niewiary oraz destrukcyjnego zwątpienia, będącego pożywką dla postaw 
ateistycznych, anty-teistycznych, czy też agnostycznych. Autor w swoim dziele 
„spojrzał” na osobę Jezusa Chrystusa, Jego życie oraz dzieło przezeń zrealizowane 
i wypełnione. W obecnych czasach nie tylko teologowie rysują różne, w tym wy-
kluczające się obrazy Jezusa. Dane tradycje religijne (np. judaizm i islam) głoszą 
tzw. jezulogię, będącą zakwestionowaniem chrystologii. Twierdzą, iż to one po-
siadają jedynie słuszny, a najważniejsze, prawdziwy obraz Jezusa. Również syste-
my ideologiczne czy światopoglądy (w tym systemy niewiary) mają roszczenia do 
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głoszenia ich wizji Jezusa całemu światu. Twierdzą, że chrześcijańskie mówienie 
o Jezusie jest błędne, zakłamane. Autor książki zadaje niezmiernie ważne pytania 
oraz szuka odpowiedzi na nie: Co dzisiaj wiadomo o życiu Jezusa na podstawie 
świadectw historycznych? Czy i w jaki sposób Jezus objawił swoją tożsamość do 
momentu „wydarzenia” Swojej męki, śmierci i Zmartwychwstania? Jak należy 
właściwie rozumieć kluczową prawdę teologiczną, że Bóg stał się Człowiekiem?

Strukturę dzieło wyznaczają: wstęp, trzy części (z kilkoma rozdziałami w każ-
dej części), podsumowanie i zakończenie, bibliografia (licząca ponad 25 stron, 
stanowiąca cenny przewodnik tematyczny, zachęcający czytelnika do osobistego 
już studium) oraz streszczenie obcojęzyczne. Część pierwsza – „Specyfika źródeł” 
podzielona została na następujące rozdziały: I. Źródła pogańskie; II. Źródła żydow-
skie; III. Źródła apokryficzne; IV. Źródła nowotestamentalne; V. Źródła pomocni-
cze. W części drugiej – „Historia i teologia w chrystologii” znalazły się „punkty”: 
I. Historia wyzwalana z teologii; II. Historia odzyskiwana z teologii; III. Histo-
ryczny kontekst i teologiczne oddziaływanie; IV. Teologia początkiem i zwieńcze-
niem historii. Część trzecia – „Tajemnica Jezusa historycznego” to: I. Dzieciństwo 
i młodość; II. Początki działalności publicznej; III. Urzeczywistnianie królestwa 
Bożego; IV. Akceptacja i przekraczanie judaizmu; V. Autorytet równy Bogu; VI. 
Ku ostatecznemu rozwiązaniu.

Ks. M. Skierkowski zaczyna swoją analizę do zaprezentowania źródeł o Jezu-
sie. To umożliwi autorowi wypracowanie (wraz z innymi autorami), a następnie 
zastosowanie właściwej metody chrystologicznej. Metoda ta pozwoli ukazać hi-
storyczne Oblicze Syna Bożego, prawdziwego Panna i Zbawiciela. Dobra Nowina 
wydaje się dla niektórych – również chrześcijan – literalnym zapisem słów Jezusa. 
To jednak nie jest prawdą. Szereg wypowiedzi Jezusa ma walor relacji słuchaczy, 
którzy tak a nie inaczej zapamiętali słowa Pana. Notabene, w Ewangelii występu-
ją ipssisima verba Christi, są jednakże nieliczne. Skupiają one natomiast uwagę 
licznych biblistów, zarówno katolickich, jak i protestanckich. I chociaż Jezus nie 
jest autorem jakichkolwiek pism to jednak literatura o Nim mówiąca, a sięgająca 
czasów starożytnych jest bogata. Jest ona jednocześnie bardzo różnorodna, zróżni-
cowana .

Autor wskazuje na wielu pogańskich pisarzy, wypowiadających się o Jezusie 
(m.in. Pliniusz Młodszy, Tacyt, Swetoniusz, Epitet, Marek Aureliusz, Lukian, Cel-
sus). Autorzy pogańscy (określenie to nie ma charakteru wartościującego, czy oce-
niającego) czerpali informacje o Jezusie z chrześcijańskich relacji. Nadawali im 
przy tym własną interpretację sprzeczną z ortodoksją chrystianizmu. Źródła te nie 
są wszakże liczne. Poganie pałali niechęcią do wyznawców Chrystusa. Uważali ich 
za zwolenników jakiejś absurdalnej drogi błędów, czy nawet zabobonu bądź bałwo-
chwalstwa. Posądzali ich o prowadzenie niemoralnego trybu życia.

O Jezusie jako nauczycielu – mającym dużą siłę oddziaływania na innych – 
mówił żydowski pisarz Józef Flawiusz (Testimonium Flavianum), który przebywa-
jąc w Rzymie pozostawał wszakże pod wpływem kultury hellenistycznej. Pisarz 
ten wskazał na Jezusa jako nauczyciela oraz cudotwórcę. Talmud, powstały już 
w epoce rozejścia się dróg chrześcijaństwa i judaizmu, rysuje obraz Jezusa jako 
wichrzyciela porządku społecznego, który porzucił tradycyjny judaizm. Celem Tal-
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mudu było skompromitowanie Jezusa i Jego Matki – Maryi. Apokryfy natomiast 
(omawiane m.in. przez ks. M. Skierkowskiego: Ewangelie judeochrześcijańskie, 
Ewangelie gnostyckie, Ewangelia Piotra, Ewangelie dzieciństwa) dają upust fan-
tazji teologicznej. Oprócz świadectw wcześniejszej tradycji chrześcijańskiej, obec-
nych w apokryficznych przekazach, pojawiają się w nich wątki, których nie sposób 
przebadać pod względem wiarygodności historycznej.

Cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana) to kanoniczne źródła o Je-
zusie. Stanowią one w pewnym sensie zapis biograficzny Jego życia, męki i śmierci 
oraz zmartwychwstania. Ważnym źródłem tych informacji jest pamięć Dwunastu 
Apostołów pod przewodnictwem św. Piotra oraz innych naocznych świadków. 
Ewangelie mogą być uznane za biografię inkarnacyjną. Mówi ona o życiu ziem-
skim Jezus Chrystusa – Wcielonego Słowa Bożego. Celem Dobrej Nowiny jest po-
głębienie wiary w Uczłowieczonego Boga oraz danie zachęty do podjęcia nowego 
życia.

W nowożytności zaczęto zastanawiać się nad relacją tego, co historyczne, 
i tego, co teologiczne w Ewangeliach. Wtedy zaczęto prowadzić „poszukiwania” 
Jezusa historycznego. Od wtedy do języka teologicznego weszły formuły: „Jezus 
historii” i „Chrystus wiary”. W Oświeceniu podjęto działania mające na celu „wy-
zwolenie” historii z teologii. Kierowano się założeniem, według którego tylko Je-
zus historyczny może być prawdziwy. Antagonizowanie historii i teologii doprowa-
dziło do zanegowania historycznej egzystencji Jezusa. Od czasów Oświecenia po 
czasy komunizmu i postkomunizmu zaczęto wmawiać „opinii publicznej”, iż Jezus 
to postać mityczna, o wątpliwym walorze historyczności.

W tym miejscu uczyńmy pewną dygresję. Według autorów haseł w encyklo-
pediach Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Warszawie (monopolisty pol-
skiej encyklopedystki w okresie PRL) Jezus Chrystus był postacią mityczną, której 
historyczność poddana została w wątpliwość. Modlitwa natomiast, jako element 
kultu, wyrastała tylko i wyłącznie z pierwotnej magii. Włodzimierz Iljicz Lenin za-
wsze posiadał biogram przynajmniej kilka razy obszerniejszy od biogramu Jezusa 
Chrystusa. Lenin był postacią wyjątkową w dziejach ludzkości („Lenin – wiecznie 
żywy!”). Jezus, żywy w umysłach „zainfekowanych” przez religię propagowaną 
przez Kościół, któregoś dnia i tak te umysły „opuści”. Wówczas – twierdzili ko-
muniści – człowiek stanie się absolutnie wolnym, bo wyzwolonym z pęt, dybów, 
kajdan religii i kultu. To nie od Jezusa zaczęła się „nasza era”, lecz początki „naszej 
ery” – z przekonaniem wykrzykiwali wyznawcy utopii socjalistycznej – wyznacza 
geniusz ludzkości, cudowny człowiek, którego (balsamowane) ciało nie uległo roz-
kładowi (jak wielu świętych!), co miało być dowodem jego wyjątkowości.

W pierwszej połowie XX w. pojawiło się poważne doktrynalne niebezpieczeń-
stwo – absurdalnego usuwania teologii z Ewangelii. Zaczęto wątpić w możliwość 
poznania Jezusa historycznego. Patronem tego poznawczego zwątpienia był Rudolf 
Bultmann (zm. 1976 r.). Jego sceptycyzm historyczny, przynoszący u innych dal-
sze zwątpienie, został wszakże zanegowany. W tzw. Trzecim poszukiwania (Third 
Quest) zwrócono uwagę na żydowski „kontekst” życia i działania Jezusa. Rów-
nocześnie wyjaśniono powstanie chrześcijaństwa jako religii różnej od judaizmu. 
Zaczęto jednocześnie sprzyjać redukcjonizmowi poznawczemu. Głoszono Jezusa 
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jako maga oraz filozofa-cynika, ale też mędrca, mistyka i charyzmatyka, proroka 
i apokaliptyka, wreszcie reformatora społeczno-religijnego, w końcu – jako rabina.

Po zaprezentowaniu aspektowego ujęcia powyższego zagadnienia ks. 
M. Skierkowski prezentuje ujęcie syntetyczne. Tu pojawiają się uczeni, których 
poglądy nasz autor niemal encyklopedycznie omawia. Są to: J. Gnilka, J. P. Me-
ier, N . T . Wright, J . D . G . Dunn, G . Barbaglio, P . Sacchi, A . Puig, J . A . Pagola, 
M . Hengel i A . M . Schwemer, C. S. Keener, G. Lohfink, P. Seewald. Bardzo waż-
ne – uzasadnia autor książki Uczłowieczony Bóg – jest poznanie Jezusa żyjącego 
w kontekście żydowskim. Temu poznawaniu nie mogą patronować uprzedzenia, 
czy chęci antagonizowania judaizmu i chrześcijaństwa. W sytuacjach żydowskości, 
w realiach kultury i ducha żydowskiego, rodziło się, powstawało, a także rozwijało 
się pierwotne (pierwsze – E.S.) chrześcijaństwo.

Pragnieniem nie tylko ks. M. Skierkowskiego, ale i czytelników jego książki 
– jest odszukanie, odnalezienie Jezusa historycznego. Ważne w tym procesie jest 
odwołanie się do tzw. kryterium podwójnego podobieństwa i podwójnej różnicy 
(wobec chrześcijaństwa i wobec judaizmu). Trzeba też uwzględnić kryterium osta-
tecznej racji teologicznej. Dzieje życia Jezusa Chrystusa przebiegają „w środowi-
sku” teologii judaistycznej. Historia Jezusa osiąga swój szczyt – przekonują Jego 
wierni – w teologii chrześcijańskiej. Uczniowie uwierzyli, że ich Pan – Jezus – jest 
Uczłowieczonym Bogiem.

Jezus urzeczywistniał królestwo Boże poprzez dokonywane przez Siebie dzie-
ła – cuda (egzorcyzmy, uzdrowienia, wskrzeszenia). W osobie i czynach Jezusa 
urzeczywistniła się zarówno akceptacja, jak i „przekraczanie” judaizmu. Znalazło 
to wyraz w głoszeniu przezeń prawdy o: starym i nowym Ludzie Bożym; starej 
i nowej Torze; starej i nowej Świątyni.

Autor odpowiadając na postawione przez siebie pytania o tożsamość i histo-
ryczność Jezusa stwierdza (mimo jawiących się wątpliwości wobec niektórych wy-
powiedzi Jezusa, zanotowanych w Ewangeliach), iż jest On postacią wiarygodną 
historycznie. W chwili śmierci krzyżowej Jezus odnosił się do Boga jak Syn – Abba. 
Stawiał się na równi z Bogiem Izraela. Był On – można konstatować – wiarygod-
nym Bogiem Izraela. Pobratymcy Jezusa – Żydzi uznali Go za wszakże za współ-
pracownika złych duchów (zarzut ten zapisany został na kartach Ewangelii). Z tego 
właśnie względu postanowili nie tylko negować Jego tajemnicę, ale zniszczyć Go 
fizycznie, zadając okrutną i hańbiącą śmierć krzyżową. Druga Osoba Boska, Jezus, 
Syn Boży, który stał się Człowiekiem tym samym stał się i był Uczłowieczonym 
Bogiem. Był – jak podaje doktryna chrystianizmu – Bogiem Człowiekiem. Jego 
słowa i czyny nie były tylko Boże oraz tylko ludzkie. Był on – jak stwierdza autor 
książki – podmiotem teandrycznym. Wskazał na wielkość natury ludzkiej, ale też 
równocześnie ukazał kenotyczny stan Swojej Boskiej godności. Również i ta „oko-
liczność” wzbudziła w Jego uczniach wiarę, iż jest On Uczłowieczonym Bogiem.

W dziele pojawiły się określenia wskazujące na dzisiejszy leksykalny kontekst, 
np. „Prorok z profilu”, czy „Boska kasacja wykonanego wyroku”. Pojęcia te nie 
wydają się właściwymi. Szczególnie ów „profil” odsyła czytelnika do świata wirtu-
alnego – internetowego, który zdaje się być przestrzenią chaosu i zagubienia. Tytuł 
ostatniego rozdziału – „Ku ostatecznemu rozwiązaniu” zdaje się być również nie-
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odpowiednim. Zdanie to generuje bowiem szereg skojarzeń z pojęciem „ostatecz-
nego rozwiązania”. Jest jeszcze jeden edytorski szczegół, na który trzeba zwrócić 
uwagę. Ks. M. Skierkowski odnoszone do Jezusa słowo „człowiek” zapisuje małą 
literą. Bez względu na reguły języka religijnego, opracowane przez kompetentne 
gremium polonistyczno-filologiczno-teologiczne, pojęcie „Człowiek” opisujące 
Jezusa, wypadałoby jednak pisać wielką literą.

Na okładce dzieła znajdujemy informację: „Książka Uczłowieczony Bóg sta-
nowi spojrzenie na postać, życie i dzieło Jezusa z Nazaretu z perspektywy teologii 
fundamentalnej. Celem publikacji jest zatem wiarygodna chrystologia (…).” Na 
pewno cel ten został przez Autora zrealizowany. Czytelnik otrzymał cenną, dającą 
do myślenia książkę.

Pierwszym kontaktem z książką jest zwykle „kontakt wzrokowy” z okładką 
dzieła. W naszym omówieniu na końcu zwrócimy uwagę na „treść” okładki. Pre-
zentuje ona Chrystusa Pantokratora. Obraz ten – fragment ikony zachęca czytel-
nika do „wejścia” w treść dzieła, ale też stanowi résumé rozważań. Oblicze Syna 
Bożego, które mógł dwa tysiące lat temu zobaczyć ówczesny Hebrajczyk, ale też 
i poganin, stanowi świadectwo wiarygodności Uczłowieczonego Boga. Szkoda, że 
Autor nie zaznaczył na tzw. stronie redakcyjnej książki, skąd zdjęcie na okładkę zo-
stało „wzięte” i, przede wszystkim, jaka jest jego treść. W tym samym roku, 2013, 
na polskim rynku księgarskim pojawiły się inne dzieła z tym samym ikonicznym 
przedstawieniem na okładce (P. Sokołowski, Objawiona miłość . Agapetologiczna 
wiarygodność chrześcijaństwa (Lublin 2013); J. Wolinski, Sans cesse engendrés 
dans le Christ-Jésus . Treize études patristiques (Lublin 2013). „Projekty” te wiąza-
ły się wprost i bezpośrednio z celebrowanym Rokiem Syna Bożego.

Wraz z Adwentem, 1 grudnia 2013 r., rozpoczął się właśnie Rok Syna Bożego. 
Hasłem tego liturgicznego czasu było wyznanie wiary: „Wierzę w Syna Bożego!” 
Dzieło ks. M. Skierkowskiego wpisuje się bardzo wyraźnie w kontekst tych świę-
tych obchodów. „Wierzę w Uczłowieczonego Boga!” – to chyba najpełniejsza od-
powiedź czytelnika prezentowanego dzieła.

MONIKA KACPRZAK

Tomasz Sikorski, Marcin Kulesza (red.), Niezłomni w epoce fałszywych proroków . 
Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948), Wyd. von Borowiecky: 
Warszawa 2013, ss . 1008 .

Po kataklizmie wojennym Polacy musieli na nowo odbudować tkankę życia 
intelektualnego i moralnego w kraju. Proces ten był długotrwały i utrudniony ze 
względu na panujący ustrój. Znaczącą rolę w tym procesie odegrały środki społecz-
nego przekazu, a spośród nich szczególne miejsce miały gazety i czasopisma kato-
lickie. Wznowiono wydania przedwojennych tytułów takich jak: „Gość Niedziel-
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ny” czy „Rycerz Niepokalanej”. Zaczęły powstawać  nowe periodyki: „Tygodnik 
Powszechny”, „Dziś i Jutro” i „Tygodnik Warszawski”. Historia tego ostatniego 
jest krótka, lecz wystarczająco długa, by być lekcją patriotyzmu, odwagi i mądrości 
dla przyszłych pokoleń działaczy, dziennikarzy, twórców kultury.

Tomasz Sikorski i Marcin Kulesza podjęli się opracowania niezwykłej pub-
likacji, która jest nie tylko świadectwo minionej epoki, ale też, jak piszą we 
wstępie, opowieścią „o postawach, dylematach życiowych ludzi, ich nadziejach, 
aspiracjach i ideałach. U jej źródeł leży wdzięczność dla jej bohaterów, niezłom-
nych, wiernych i szlachetnych powierników społecznego posłania Kościoła, któ-
rego przyszło im bronić w epoce fałszywych proroków.” Historia „Tygodnika 
Warszawskiego” jest dzisiaj właściwie zapomniana, zepchnięta na margines. Nie 
licząc kilku małych opracowań, czytelnicy nie dysponowali do czasu „Niezłom-
nych…” rzetelnym, naukowym studium poświęconym temu pismu i skupionemu 
wokół niego środowisku.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, obszerna, ponad stu 
stronicowa, jest poświęcona historii tygodnika oraz losom jego twórców po za-
mknięciu pisma. Druga zawiera zbiór najważniejszych tekstów publicystycznych 
„Tygodnika Warszawskiego”. Na końcu umieszczono także biografię najważniej-
szych publicystów, ilustracje, wykaz skrótów, bibliografie oraz indeks nazwisk. 
Godny podkreślenia jest fakt, że autorzy oddali bezpośrednio głos redaktorom pis-
ma. Przytoczenie tak dużej liczby artykułów z „Tygodnika Warszawskiego” po-
zwala każdemu odbiorcy na samodzielny wgląd w klimat ówczesnych lat, spory, 
które wówczas się toczyły, na poznanie propozycji konkretnych działań i kierun-
ków proponowanych przez katolickie środowiska. Pozwala również na poznawanie 
rzeczywistości lat powojennych z innych niż postkomunistyczne perspektyw.

Autorzy przyjęli przy doborze i układzie tych tekstów kryterium problemowo-
-chronologiczne. Ustalony został podział na kolejno: zagadnienia dotyczące wizji 
polskiego katolicyzmu społecznego, koncepcji polityczno-społeczno-gospodar-
czych, kwestii polityki międzynarodowej oraz tradycji, dziedzictwa i kultury naro-
dowej. Wybrano teksty napisane m.in. przez: Prymasa Augusta Hlonda, bp. Stefana 
Wyszyńskiego, o. Jacka Woronieckiego, Konstantego Turowskiego czy Jerzego 
Brauna .

Pierwszy numer „Tygodnika Warszawskiego” ukazał się 11 listopada 1945 r. 
i miało to charakter symboliczny. Wydawcą pisma było Katolickie Towarzystwo 
Wydawnicze „Rodzina Polska”, którego założycielem był ks. Zygmunt Choromań-
ski, ówczesny kanclerz Kurii Metropolitalnej w Warszawie, późniejszy biskup i se-
kretarz generalny Episkopatu. Powstanie pisma konsultowano także z przebywają-
cym od lipca 1945 roku w Poznaniu, Prymasem Hlondem .

Tytułowi „Niezłomni” to przede wszystkim: ks. Zygmunt Kaczyński (redaktor 
naczelny), Stefan Kisielewski, Wiesław Chrzanowski, późniejszy Prymas Stefan 
Wyszyński, Tadeusz Przeciszewski, ks. Jan Piwowarczyk, Józef Maria Święcicki, 
Jerzy Braun, Stanisław Grabski, Kazimierz Studentowicz, ks. Aleksander Usowicz, 
ks. Piotr Chojnacki, Paweł Jasienica, Irena Pannenkowa, Stanisław Kozicki, Zyg-
munt Wasilewski, Władysław Konopczyński, Feliks Koneczny. Twórcy „Tygodni-
ka Warszawskiego” od początku związani byli z obozem narodowym, chadeckim 
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Stronnictwem Pracy i konspiracyjną organizacją katolicką „Unia”. Wyjątkowość 
tego środowiska przejawiała się także tym, że postrzegali sytuacje powojenną prze-
de wszystkim nie tyle jako pracę na rumowisku, ale jako szansę na budowanie 
w sposób nowy, przemyślany.

Publicyści nie ograniczali się jedynie do strefy religijnej. Poruszali tematy po-
litycznie niepopularne, społeczne, gospodarcze i polityczne. Było to pismo – jak 
piszą autorzy w przedmowie – które zarówno postawą jego twórców i współpra-
cowników, jak i poprzez głoszone z odwagą poglądy, starało się budować „Arkę 
Przymierza między II Rzeczpospolitą a powojenną Polską”. Teksty „Tygodnika” 
stanowią swoisty dokument historyczny, ukazujący ówczesny dialog etyczny 
i ideowo-polityczny między chadecją a narodową demokracją. Pełnił on ważną 
rolę wewnątrz środowiska katolickiego. Przedstawienie przez autorów monogra-
fii historii „Tygodnika Warszawskiego” pozwala w szerszym kontekście zobaczyć 
zagadnienia, które podejmowane były przez jego publicystów. Ważne z punktu 
widzenia dzisiejszego odbiorcy jest ukazanie późniejszych losów jego twórców, 
pozwala to na uświadomienie sobie osobistej ceny, którą zapłacili oni za swoją 
działalność. Trzeba jednak przyznać, że losy te nie w każdym przypadku ukazane 
są w sposób pełny.

Dwa pozostałe, ważne w tamtym czasie i można by rzec konkurencyjne dla 
„Tygodnika Warszawskiego” periodyki – „Tygodnik Powszechny” oraz „Dziś i Ju-
tro” – obrały odmienną linię programową. Choć w początkowej fazie istnienia tych 
tytułów autorzy tacy jak Stefan Kisielewski, Aleksander Bocheński czy Paweł Ja-
sienica pisali do każdego z nich. Wydawane przez Bolesława Piaseckiego „Dziś 
i Jutro” starało się pogodzić socjalizm z katolicyzmem. Redaktorzy tego tygodnika 
stali się rzecznikami szukania wspólnych treści między Kościołem a komunistami. 
W roku 1947 ogłoszono oficjalna listę prasy katolickiej, na której zabrakło „Dziś 
i Jutro”. Tygodnik został zamknięty w maju 1956 roku. Kuria Książęco-Metropoli-
talna Krakowska podjęła się wydawania „Tygodnika Powszechnego”, który w za-
mierzeniu twórców miał być pismem apolitycznym, bezpartyjnym, otwartym dla 
szerokich dla szerokich zainteresowań. Publicyści starali się unikać bezpośrednich 
komentarzy dotyczących bieżącej polityki, posunięć władzy czy reform społecz-
nych. Poprzez wycofanie się na pozycje kulturalno-religijne „Tygodnik Powszech-
ny” zyskał miano pisma „minimalistycznego” w swych poglądach.

Polaryzacja stanowisk pomiędzy „Tygodnikiem Warszawskim” a „Tygodni-
kiem Powszechnym” nastąpiła po publikacji tekstu Stanisława Stommy „Mak-
symalne i minimalne tendencje społeczne katolików”. Stomma przekonywał, że 
dominacja komunistów we wszystkich sferach życia jest zadekretowana, w związ-
ku z czym katolikom pozostaje jedynie wycofać się na „obrzeża” kultury i religii. 
Z takim podejściem nie zgadzali się publicyści „Tygodnika Warszawskiego”. Mieli 
odwagę „wytykać” wewnętrzne sprzeczności komunizmu. Wiele miejsca w publi-
kacjach poświęcali kwestii personalizmu chrześcijańskiego, przeciwstawiając go 
komunistycznemu kolektywizmowi. Redaktor naczelny, ks. Kaczyński, w grud-
niu 1945 roku pisał tak: „dla kolektywizmu człowiek jest gliną, miazgą, gnojem, 
żywiącym chorobliwe urojenia, […] dla chrześcijaństwa człowiek stanowi cel – 
jedyny i jedynie cenny”. Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” wypracowało 
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także oryginalna koncepcje ekonomiczną i społeczno-gospodarczą. Jednak jedną 
z najczęściej poruszanych na łamach Pisma kwestii, była problematyka nowego po-
łożenia geopolitycznego Polski. Jest to zrozumiałe w kontekście politycznej eman-
cypacji Niemiec oraz tworzącego się dwubiegunowego podziału Europy.

Jednym z najbardziej newralgicznych tematów poruszanych ówcześnie 
przez „Tygodnik Warszawski” jest kwestia relacji katolików z przedstawiciela-
mi reżimu wprost odwołującego się do ateistycznej ideologii tzw. materializmu 
historycznego. Na łamach „Tygodnika Warszawskiego” odbyła się najprawdo-
podobniej pierwsza w Polsce dyskusja na temat celowości i sensu Powstania War-
szawskiego .

Od grudnia 1946 r. na łamach „Tygodnika Warszawskiego” ukazywał się tak-
że dodatek „Kolumna Młodych”. „Kolumna” miała stać się organem katolickiej 
młodzieży akademickiej. W istocie od początku ukazywania się skupiała młodzież 
akademicką związaną ze środowiskiem narodowym. Jej trzon stanowili: Wiesław 
Chrzanowski, Andrzej Kozanecki, Tadeusz Przeciszewski i Hanna Iłowiecka. Śro-
dowisko skupione wokół pisma zajmowało się także szeroko rozumianym wycho-
waniem kolejnych pokoleń. Pod patronatem tygodnika zorganizowano uroczystości 
ku czci św. Wojciecha, rekolekcje dla pisarzy katolickich, kursy katolickiej nauki 
społecznej, kursy formacyjne dla młodzieży. Stworzono tzw. Salony Unijne – miej-
sca spotkań katolików świeckich z artystami, uczonymi.

„Tygodnik Warszawski” – jak każde inne katolickie pismo – od początku pod-
legał Urzędowi Kontroli Prasy. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w stycz-
niu 1947 r. cenzura wobec „Tygodnika…” znacznie się nasiliła, do tego stopnia, że 
ingerowała także w treść tekstów oficjalnych dokumentów kościelnych. Pretekstem 
do fali aresztowań, w celu zniszczenia pisma, stało się znalezienie u ks. Antoniego 
Marchewki – ówczesnego redaktora „Niedzieli”, maszynopisu pt. „Program dzia-
łania” (dokument powstały po upadku Powstania Warszawskiego, a przed „wy-
zwoleniem”). Dla Służb Bezpieczeństwa był to dowód na nielegalną, zagrażającą 
porządkowi PRL działalność środowisk katolickich.

W maju 1947 roku został aresztowany jako pierwszy ks. Edward Grzechnik, 
a w marcu 1948 roku Hanna Iłowiecka piszącą w „Kolumnie Młodych”. W lipcu 
1948 roku, podczas próby opuszczenia kraju, został zatrzymany Kazimierz Studen-
towicz. Wywołało to szybką reakcję agentów Urzędu Bezpieczeństwa. W obawie 
przed kolejnymi próbami ucieczki z kraju członków Redakcji, płk Julia Brystygie-
rowa – dyrektor Departamentu V MBP, podjęła decyzję o aresztowaniu członków 
kolegium redakcyjnego. Uwięzieni przedstawiciele „Tygodnika Warszawskiego” 
otrzymali wieloletnie wyroki wydane przez sądy wojskowe: Józef Kwasiborski, 
Jerzy Braun, Jan Hoppe – dożywocie; Antoni Antczak, Stanisław Bukowski, Ka-
zimierz Studentowicz, Konstanty Turowski, Anna Braun, Cecylia Becker – 15 lat 
więzienia, Adam Grabowski – 14 lat więzienia, ks. Kaczyński – 10 lat więzienia, 
Wiesław Chrzanowski – 8 lat więzienia i Tadeusz Przeciszewski – 6 lat więzienia. 
Ks. Zygmunt Kaczyński, skazany na 10 lat więzienia, zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach 13 maja w 1953 roku. Publicyści „Tygodnika Warszawskiego” 
zostali zrehabilitowani w latach 1957-58. W uzasadnieniu podkreślano, że wobec 
skazanych stosowano niedopuszczalne metody śledcze, do których zaliczono prze-
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de wszystkim używanie przemocy fizycznej i psychicznej, fabrykowanie dowodów 
oraz błędy proceduralne.

„Niezłomni w epoce fałszywych proroków” to publikacja obszerna, rzetelna 
i stanowiąca doskonały punkt wyjścia do dyskusji nad miejscem prasy katolickiej 
we współczesnej Polsce. Lektura książki jest cenną pomocą dla tych wszystkich, 
którzy nie chcą poddawać się narzucanym, gotowym propozycjom ideologicznym. 
Społecznicy, wychowawcy i dziennikarze znajdą w niej wiele inspiracji do rozwi-
jania postaw prospołecznych i obywatelskich.

Autorom udało się uchwycić rzeczywistość pierwszych powojennych lat szcze-
gólnie poprzez prezentację losów czasopisma, jego twórców. Trzeba jednak przy-
znać, że tak obszerna rozprawa mogłaby ująć dość istotny dylemat tamtych (a może 
i nie tylko tamtych) czasów z perspektywy postawy zarówno Kościoła rozumiane-
go instytucjonalnie, jak i powszechnie, w którym toczyła się głęboka dyskusja na 
temat odpowiedzialności i zachowań katolików w powojennej rzeczywistości. Dys-
kusja niedokończona rozwiązaniami dobrymi, jednym bowiem odebrano głos, inni 
wcześniej pozbawili się go sami. Na zakończenie trzeba jednak oddać autorom, że 
udało im się to, czego wymagała tzn. sprawiedliwość dziejowa. Głos „Tygodnika 
Warszawskiego” został oddany szerokiemu gronu odbiorców i pozostaje mieć na-
dzieję, że z tego źródła będą czerpali nie tylko wiedzę, ale i inspirację dla swoich 
działań w odniesieniu do wartości, które nie ulegają przedawnieniu.

KS. ANTONI NADBRZEŻNY

50th International Eucharistic Congress. Proceedings of the International Sympo-
sium of Theology . The Ecclesiology of Communion Fifty Years after the Opening of 
Vatican II, Dublin: Veritas Publications 2013, pp. 1024.

Książka zatytułowana Proceedings of the International Symposium of Theol-
ogy . The Ecclesiology of Communion Fifty Years after the Opening of Vatican II 
stanowi owoc międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w dniach 6-9 czer-
wca 2012 roku w St Patrick’s College na Papieskim Uniwersytecie w Maynooth 
(Irlandia) z okazji 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Organi-
zatorzy zaproponowali ważny i aktualny temat obrad. Jest nim eklezjologia com-
munio 50 lat po otwarciu Soboru Watykańskiego II. Dzieło opublikowane przez 
wydawnictwo Veritas Publications jest obszerne, liczy sobie 1024 stronic i zawie-
ra wystąpienia kilkudziesięciu naukowców reprezentujących znaczące na świecie 
ośrodki akademickie. Zamieszczone w książce referaty zostały poprzedzone wpro-
wadzeniem napisanym przez rektora St Patrick’s College Hugha G. Connolly’ego 
oraz słowem wstępnym Kierownika Komitetu Organizacyjnego Sympozjum prof. 
Brendana Leahy’ego, w których zaprezentowali oni cel, założenia i osiągnięcia 
sympozjalnych obrad. Struktura książki jest dość klarowna, gdyż została zbudo-
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wana dokładnie w oparciu o program sympozjum, zgodnie z tematyką wyznaczoną 
w kolejnych dniach obrad. Chociaż nie posiada tradycyjnych rozdziałów, to jednak 
została podzielona na dwa zasadnicze bloki: pierwszy zawiera wystąpienia trzy-
dziestu czterech głównych uczestników sympozjum ujęte w czterech częściach, 
zaś w drugim bloku znalazły się referaty dwudziestu ośmiu emerging scholars . 
Wszystkie opublikowane teksty wiążą się wprost lub pośrednio z tematyką eklezjo-
logii communio. Niestety, wydawcy nie umieścili nazwiska redaktora/redaktorów 
książki, sugerując tym samym, że odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na 
komitecie organizacyjnym Kongresu Eucharystycznego .

Pierwsza część recenzowanej publikacji koncentruje się na temacie relacji mię-
dzy Eucharystią i wspólnotą. Na szczególną uwagę zasługuje tekst kard. Marca 
Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów, który jasno ukazał etapy rozwoju 
eklezjologii communio, jej specyfikę oraz związek z sakramentem Eucharystii, 
wskazując przy tym na potrzebę głębszego zrozumienia eklezjalnej wspólnoty 
w kontekście dialogu międzyreligijnego i rozwoju solidarności w skali globalnej. 
Przedstawiciele irlandzkich ośrodków teologicznych (Jennifer O’Reilly, Salva-
dor Ryan) zaprezentowali znaczenie Eucharystii dla wiary i praktyki chrześcijan 
zarówno w okresie późnego średniowiecza, jak i we wczesnych czasach nowo-
żytnych. Zainteresowanie budzi również tekst poświęcony artystycznym wyra-
zom chrześcijańskiej pobożności eucharystycznej w Irlandii autorstwa Brendana 
McConvery’ego.

W drugiej części książki znajdują się referaty poświęcone problemowi źródeł 
i sposobów realizacji eklezjalnej communio. Liczni autorzy z Niemiec, Włoch, Ka-
nady, Anglii i Australii ukazują różne aspekty Eucharystii, wskazując na jej biblijne 
podstawy, patrystyczne interpretacje, etyczne i estetyczne wymiary, a nawet do-
strzegając w niej serce kosmicznej ewolucji i ludzkiej historii. Warto zauważyć, że 
jedynym przedstawicielem polskich środowisk teologicznych na sympozjum był 
ks. prof. Sławomir Nowosad z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, który przedstawił eklezjologię communio w ujęciu Jana Pawła II, dostrzegając 
w niej adekwatną odpowiedź na trudne wyzwania współczesności. Do najbardziej 
inspirujących należą z pewnością artykuły Roberta Enrighta, Olivera Treanora 
i Brendana Purcella, ukazujące istotny związek Eucharystii z praktyką przebacze-
nia oraz podkreślające apostolski wymiar eucharystycznej wspólnoty i eschatolo-
giczny charakter sakramentu Eucharystii .

Na początku trzeciej części książki czytelnik znajdzie wypowiedź przewodni-
czącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurta Kocha, 
który ukazał głęboki związek między Eucharystią i kościelną komunią w perspekty-
wie ekumenicznej, kładąc nacisk na potrójne znaczenie eucharystycznej wspólnoty, 
która w języku liturgicznym wyraża się w memento ecclesiae, memento sanctorum 
i memento mortuorum. W ramach ekumenicznej części publikacji nie zabrakło ar-
tykułów poświęconych analizie eklezjologicznych poglądów Jeana-Marie Tillar-
da w interpretacji anglikańskiego teologa, kalwińskiej wizji Kościoła rozumiane-
go jako miejsce realizacji komunii oraz stanowiska Światowej Rady Kościołów 
w kwestii interkomunii. Na szczególną uwagę zasługuje referat Metropolity Francji 
Emmanuela Adamakisa, który poruszył problem dialogu i komunii z perspektywy 
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teologii prawosławnej. Idąc po linii Johna Zizioulasa wskazał na istotny związek 
między komunią, dialogiem i sakramentami oraz podkreślił mistyczny wymiar ko-
munii wyrażający się we wzajemnym ofiarowaniu sobie słowa zbawienia, w darze 
przebaczenia, pokuty i pojednania. Nawiązując do duchowych doświadczeń świę-
tych i Ojców pustyni, zwrócił uwagę na komuniotwórczą moc imienia Jezus oraz 
znaczenie milczenia w tworzeniu głębokiej wspólnoty z Bogiem.

Czwartą część otwiera referat kard. Oscara Maradiagi z Hondurasu uka-
zujący Eucharystię jako punkt kulminacyjny w ewangelizacyjnej misji Koś-
cioła uwrażliwionej na potrzebę pojednania, budzenia nadziei i budowania so-
lidarności międzyludzkiej. Następne dwa artykuły napisane przez Michaela 
McCabe’a i Theodore’a Mascarenhasa stanowią ciekawe rozwinięcie i zarazem 
konkretyzację kwestii posłanniczego wymiaru Eucharystii oraz związku między 
misją i ewangelizacją w kontekście afrykańskim i azjatyckim. Ostatni tekst autor-
stwa lowańskiego teologa Jorisa Geldhofa budzi uznanie ze względu na ukazanie 
relacji między Eucharystią i współczesną zsekularyzowaną kulturą. Obok teore-
tycznych rozważań artykuł zawiera kilka praktycznych wskazówek pastoralnych, 
wśród których na szczególną uwagę zasługuje postulat uprawiania teologii praw-
dziwie wizjonerskiej, śmiało odnoszącej się do rzeczywistości eschatologicznej, 
oraz wezwanie do praktykowania bardziej krytycznej autorefleksji w odniesieniu 
do właściwego rozumienia różnych aspektów Eucharystii i głębszego zrozumienia 
roli muzyki i sztuki w liturgicznej celebracji .

Wczytując się w opublikowane w niniejszej książce referaty można odnieść 
słuszne wrażenie, że eklezjologia communio stanowi dziś wiodący, dynamiczny 
i wciąż rozwijający nurt w teologicznej refleksji o Kościele. Trzeba przyznać, że sta-
rożytna i odkryta na nowo idea Kościoła jako communio jest obecnie coraz bardziej 
uznawana za wartościową i operatywną kategorię eklezjologiczną, zdolną do ani-
mowania twórczych dyskusji na polu ekumenicznym. Książka Proceedings of the 
International Symposium of Theology . The Ecclesiology of Communion Fifty Years 
after the Opening of Vatican II zasługuje na życzliwe przyjęcie nie tylko w gronie 
profesjonalnych teologów, lecz również w szerokim kręgu osób zainteresowanych 
promocją Kościoła jako wspólnoty zakorzenionej w tajemnicy Trójjedynego Boga, 
żyjącej dzięki duchowej mocy Eucharystii, ukierunkowanej ku ostatecznemu speł-
nieniu w Chrystusie i zaangażowanej w pozytywną przemianę świata. Czytelnik 
znajdzie w tej publikacji inspirację do głębszego zrozumienia i uczestnictwa w mi-
sterium Kościoła, będącego domem i szkołą autentycznej komunii.

Z pewnością warto byłoby przetłumaczyć na język polski przynajmniej wybra-
ne teksty zawarte w niniejszym tomie, które mogłyby stanowić istotną pomoc dusz-
pasterską w procesie kształtowania dojrzałej eklezjalnej świadomości communio 
na poziomie wspólnot parafialnych. Ze względu na zaprezentowany w publikacji 
szeroki wachlarz tematyczny oraz wyrażone w niej bogactwo doświadczeń reli-
gijnych, społecznych i kulturowych tak wielu naukowców z różnych kontynentów 
omawiana książka stanowi zaproszenie do kontynuowania dyskusji na temat roli 
eklezjologii communio w dziele ewangelizacji, dialogu ekumenicznego i międzyre-
ligijnego oraz prakseologicznego wymiaru Eucharystii stanowiącej źródło i szczyt 
życia kościelnego.
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KS. HENRYK SEWERYNIAK

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu „Projekt pastoralny Evangelii gau-
dium”, Watykan 18-20 IX 2014

Gdy w 1979 roku Jan Paweł II rzucał w Nowej Hucie wezwanie do nowej 
ewangelizacji, mało kto spodziewał się, że ta „nowość” będzie trwała w Kościele 
ponad 35 lat. Parę miesięcy później z Ameryki Południowej, z której termin „nowa 
ewangelizacja” do nas przywędrował, święty papież wskazał na jej zasadniczy sens. 
Ma nim być zwiastowanie Ewangelii „z nową żarliwością, nowymi środkami, no-
wymi metodami”. Benedykt XVI nie tylko podjął wyzwanie swojego poprzednika, 
ale dawał zdecydowanie do zrozumienia, że skoro Bóg powołał go na Urząd Piotro-
wy – jego, zachodniego myśliciela z bogatych, zdechrystianizowanych Niemiec, to 
chciałby on dać temu światu impuls nowej ewangelizacji. Zapoczątkował więc ideę 
„dziedzińca pogan”, udzielił wsparcia „ewangelizacji wielkich miast”, powołał pod 
przewodnictwem arcybiskupa Rino Fisichelli Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, wreszcie zwołał w 2012 roku synod biskupów pod hasłem „Nowa 
ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

W to dzieło swoich poprzedników z niebywałym wręcz impetem wkroczył pa-
pież Franciszek. Od pierwszych dni pontyfikatu Jorge Begoglio zarówno wierzą-
cych jak i niewierzących uderza jego prosty, ewangeliczny i ewangelizacyjny styl 
pełnienia posługi Piotrowej. Tak jakby przez ten styl Franciszek mówił: „oto nowa 
ewangelizacja”. Poszedł za tym poważny i głęboki namysł duszpasterski, którego 
wyrazem stała się adhortacja Evangelii gaudium, niewątpliwie programowy do-
kument początku pontyfikatu papieża Franciszka. To właśnie ten namysł uczyni-
ła w dniach 18-20 września 2014 roku przedmiotem swojego kongresu Papieska 
Rada do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Kongres zgromadził ponad 
400 uczestników: biskupów, duchownych, osób konsekrowanych i świeckich z 62 
krajów. Wydarzeń kongresowych – spotkań liturgicznych (Msza w bazylice św. 
Piotra), świadectw (choćby to Jeana Vaniera na inaugurację spotkania), modlitw 
(nabożeństwo w auli Pawła VI, skoncentrowana na osobach Maryi i męczenników 
koreańskich) – było niemało. Zasadnicze miejsce organizatorzy przyznali jednak 
refleksji nad założeniami ideowymi nowej ewangelizacji właśnie tak, jak je odczy-
tuje i przedstawia papież w Evangelii gaudium .

Kongres otworzyło wystąpienie abp. André-Josepha Léonarda, metropolity 
Brukseli, zatytułowane „Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium”. Przypo-
mnijmy, że Evangelii nuntiandi i Evangelii gaudium, to dwie kluczowe dla naszej 
kwestii adhortacje apostolskie, ogłoszone odpowiednio w 1975 roku przez papieża 
Pawła VI i przez papieża Franciszka w 2013 roku. W pierwszej chodziło o roz-
budzenie zapału apostolskiego Kościoła dziesięć lat po II Soborze Watykańskim 
i w jego duchu; w drugiej o wejście w ten sam nurt duchowy i pastoralny pięćdzie-
siąt lat po tym wielkim wydarzeniu w Kościele naszych czasów. W swoim wystą-
pieniu arcybiskup położył przede wszystkim nacisk na cechy wspólne obu doku-
mentów. Wykazywał więc, że, choć oba zostały stworzone przez papieży o różnych 
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osobowościach i w różnych czasach, koncentrują się na zwiastowaniu przez Koś-
ciół kerygmatu, którego centrum jest osoba Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga 
i prawdziwego człowieka solidarnego w swojej ludzkiej kondycji i krzyżu z samot-
nością i innymi formami cierpienia ludzi, inicjującego przez swoje zmartwychwsta-
nie egzystencję nowego człowieka. W obu również kładzie się nacisk na ewangeli-
zację widzianą nie jako dzieło ludzkie, które miałoby się upodabniać w swej formie 
do reklamy czy propagandy, lecz jako kerygmę, zwiastowanie słowa, dokonujące 
się w mocy tego samego Ducha, który wskrzesił Jezusa z martwych. W obu wresz-
cie podkreśla się znaczenie homilii i katechezy – żywego zwiastowania, które po-
zwala Panu spotkać swój lud w aktualnych warunkach jego życia. Tym, co zdaniem 
arcybiskupa Brukseli wyróżnia Evangelii gaudium, jest na pierwszym miejscu apel 
do odwagi i kreatywności, zaproszenie do skupienia się na centrum wiary, a nie 
na trudnych kwestiach teologicznych; na wizerunku życiodajnego Kościoła Matki, 
pełnego miłości i miłosierdzia, otwartego na dzielenie się, a nie na funkcjonowanie 
struktur i kontrolowanie wszystkiego .

Abp Rino Fisichella w wystąpieniu „Evangelii gaudium, projekt pastoralny” 
wyszedł od punktu 25. adhortacji, w którym papież Franciszek stwierdza: „Zdaję 
sobie sprawę, że dzisiaj dokumenty nie budzą takiego zainteresowania jak w in-
nych czasach i szybko się o nich zapomina. Niemniej podkreślam, że to, co mam 
zamiar wyrazić, ma znaczenie programowe i poważne konsekwencje”. Jest to pro-
gram pastoralny, na który zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krze-
wienia Nowej Ewangelizacji składają się: 1. skupienie się Kościoła na słuchaniu 
słowa Bożego; 2. przekonanie, że misja ewangelizacyjna dotyczy całego ludu Bo-
żego, a nie tylko pasterzy czy pewnych jego struktur; 3. otwarcie się na ducha pro-
rockiego, który przenikając całe duszpasterstwo, pozwala odkryć i wydobyć jego 
istotę, w szczególności zaś wymiar miłosierdzia; 4. kontynuowanie działalności 
duszpasterskiej w duchu gościnnego przyjęcia, promowania kultury spotkania oraz 
akceptacji drugiego w jego różnorodności i inności; 5. rozwijanie rozmaitych dzieł 
formacyjnych.

W ważnym, pełnym pasji wystąpieniu kard. Philippe Barbarin, wskazywał, 
przed jak niebywałymi wyzwaniami ewangelizacyjnymi stawia dzisiaj duszpaster-
stwo miast, przede wszystkim metropolii, takich jak Rzym, Paryż, Buenos Aires, 
Wiedeń czy Lyon. Nie jest to, podkreślał arcybiskup Lyonu, rzeczywistość obca 
chrześcijaństwu, bo przecież Biblię otwiera obraz ogrodu, a zamyka obraz miasta. 
„Jeruzalem Nowe, Miasto Święte (Ap 21, 2-4), przypomina także papież w punk-
cie 71 Evangelii gaudium, stanowi cel, do którego zmierza cała ludzkość. Cieka-
we, że Objawienie mówi nam, iż pełnia ludzkości i dziejów urzeczywistnia się 
w mieście. Musimy uznać miasto, wychodząc od spojrzenia kontemplatywnego, 
czyli spojrzenia wiary, odkrywającego tego Boga, który mieszka w jego domach, 
na jego ulicach, na jego placach”. W tym właśnie duchu kard. Barbarin kładł nacisk 
na spotkania z urbanistami, którzy mogą pomóc ewangelizatorom odkryć potrze-
by i charakter danej dzielnicy, a także planować duszpasterstwo. Sami również są 
zainteresowani tym, w jakich miejscach Kościół prowadzi lub będzie prowadził 
swoją działalność duszpasterską. „My – mówią – planujemy przestrzeń miasta od 
80 lat, Kościół zna je od 1800 lat”. Kardynał zwrócił przy tym uwagę na dwa inne 
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zdania z adhortacji: „dogłębne przeżywanie tego, co ludzkie, i pełne podjęcie wy-
zwań jako zaczyn świadectwa w jakiejkolwiek kulturze, w jakimkolwiek mieście, 
czyni lepszym chrześcijanina i wzbogaca miasto” oraz „mieszkańcy miast często 
walczą o przeżycie, i w tej walce zwiera się głęboki sens egzystencji, powiązany 
zwykle z głębokim zmysłem religijnym. Powinniśmy kontemplować go, aby dojść 
do dialogu podobnego do tego, jaki Pan przeprowadził z Samarytanką przy studni, 
gdzie starała się ugasić pragnienie (por. J 4, 7-26)”. „Boga – mówił Barbarin, ko-
mentując te teksty – trzeba odkrywać poprzez humanizację miasta. Ktoś powiedział 
mi niedawno, że urodził się w środowisku, w którym naśmiewano się z Kościoła, 
z księdza, z praktyk. Gdy jednak zauważył, że 80% wszelkiej pomocy społecznej 
i charytatywnej jest świadczone przez chrześcijan, zmienił swoje przekonania. Nie, 
nie stał się od razu wierzącym, ale nie pozwala już naśmiewać się z chrześcijan”. 
„Wiemy – dzielił się kolejnym swoim doświadczeniem kardynał – jak wielu lu-
dzi zatrzymuje się podczas nabożeństw w kruchcie, w przedsionku… Czy dbamy 
o dobre nagłośnienie tych miejsc, by właśnie tam docierało słowo Boże?” – py-
tał. Zachęcał także do tworzenia bogatej oferty chrześcijańskiej obecności w pa-
rafiach wielkomiejskich. Powinny to być konkretne miejsca, foyers: dialogu, pro-
mocji zdrowego stylu życia, głoszenia słowa Bożego, zmagania się z ubóstwem, 
bezrobociem czy narkomanią. Należy szczególnie dbać o chrześcijańską obecność 
podczas wielkich wydarzeń kulturowych, organizowanych przez miasto. W Lyonie 
takim wydarzeniem jest coroczne święto son et lumière, do którego wykorzystuje 
się liczne budowle sakralne. Dopiero od niedawna duszpasterze zatroszczyli się 
o to, aby 40 kościołów było w tym czasie otwarte i by widzowie spotkali się tam 
z właściwą ofertą ewangelizacyjną. Barbarin podzielił się także swoim wspomnie-
niem z kontaktów z papieżem Franciszkiem w czasie, gdy ten był jeszcze arcybi-
skupem Buenos Aires. Kard. Bergoglio zachęcił go, by zwrócił uwagę na ewange-
lizację chrzcielną, by w mieście pojawiły się reklamy: „Ochrzcijcie swoje dziecko, 
to będzie dla niego najlepszy prezent”. Ważne też jest, dodawał metropolita Lyonu, 
aby w centrum miasta zaistniała wspólnota kontemplacyjna w rodzaju Wspólnot 
Jerozolimskich. Trzeba również – podkreślał – bardzo podjąć w duszpasterstwie 
wielkich miast punkt 73. adhortacji: „Nowe kultury rodzą się nadal w ogromnych 
skupiskach ludzkich, gdzie chrześcijanin nie jest już promotorem lub twórcą sensu, 
natomiast otrzymuje od nich inne języki, symbole, przesłania i paradygmaty, dające 
nowe ukierunkowania życia, często sprzeczne z Ewangelią Jezusa. W miastach pul-
suje i zarysowuje się zupełnie nieznana kultura. […] Dzisiaj te przemiany wielkich 
skupisk i kultura, jaka w nich jest wytwarzana, stanowią uprzywilejowane miejsce 
dla nowej ewangelizacji. Wymaga to wymyślenia nowych przestrzeni modlitwy 
i komunii, nacechowanych innowacyjnością, bardziej pociągających i znaczących 
[…]”. Takimi przestrzeniami – podkreślał Barbarin – są dzisiaj: miejsca rekreacji, 
koncerty muzyki pop, stadiony, blogi, rekolekcje na twitterze, „oazy pokoju” dla 
matek oczekujących potomstwa, pielgrzymki ojców do sanktuariów św. Józefa, 
rozdawanie Ewangelii w miejscach najbardziej zdechrystianizowanych . Dlaczego 
tylu naszych młodych wyjeżdża na dżihad do Syrii? – pytał na koniec. Dlatego, że – 
odpowiadał – nikt nie potrafił zaspokoić ich potrzeb duchowych, że za szybko spi-
saliśmy ich „na straty”. Za niezwykle ważny uznał punkt 74. adhortacji: „konieczna 
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staje się ewangelizacja, która rzuciłaby światło na nowe sposoby nawiązywania 
relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i ze środowiskiem, która odbudowałaby funda-
mentalne wartości. Trzeba dotrzeć tam, gdzie kształtują się nowe narracje i para-
dygmaty, dotrzeć ze słowem Bożym do najgłębszych zakamarków duszy miasta. 
Nie można zapominać, że miasto jest środowiskiem wielokulturowym. W wielkich 
miastach można zauważyć pewną <tkankę łączną>, w której grupy osób dzielą się 
tymi samymi marzeniami o życiu i podobnymi wyobrażeniami, i tworzą się jako 
nowe grupy, terytoria kulturowe, niewidzialne miasta”. Przyznał, że sam odkrył 
tę „tkankę łączną”, „to „niewidzialne miasto”, gdy uczestniczył w proteście prze-
ciwko „małżeństwom homoseksualnym”. Okazało się, że „1,2 miliona Francuzów 
nie śpi, gdy rzecz dotyczy zachowania <tkanki łącznej> społeczeństwa”. Miasta 
są często arenami protestów, manifestacji. Możemy w nich brać udział, możemy 
tym protestom nadawać głębszy wymiar. Powinniśmy też wspierać „budzicie-
li sumień”, na przykład tych, którzy potrafią stać 5 godzin przed sądem (franc. 
„pałacem sprawiedliwości”) z napisem: „Czy wasza sprawiedliwość jest napraw-
dę sprawiedliwością?”. W miastach żyją „osoby zaufania publicznego”: lekarze, 
profesorowie, radni. Warto być blisko nich, wspierać ich w ich misji. Potrzebna 
jest również „nowa apologetyka”. Ta dawna koncentrowała się na historyczności 
Jezusa Chrystusa, Jego bóstwie i misji. Dzisiaj trzeba zejść do takich spraw, jak 
gubienie znaczenia życia, poczucie jego bezsensu, przeżywanie na co dzień jego 
absurdalności. Może to być rodzaj akcji, podobnej do tej, jaką zorganizował jeden 
z katolików francuskich pod hasłem: „Skończyć z absurdem” – z absurdem, który 
wyraża się w paleniu papierosów, w erotomanii, w agresywności. „To chwyta – 
kończył kard. Barbarin. Możemy naprawdę być Ewangelią, która kontynuuje swój 
marsz przez świat”.

„Postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm – stwierdza w Evange-
lii gaudium papież Franciszek – sprzyja stylowi życia osłabiającego wzrost i stabil-
ność więzi między osobami i deformuje więzi rodzinne. Działalność duszpasterska 
powinna jeszcze lepiej pokazać, że relacja z naszym Ojcem wymaga i zachęca do 
komunii, która uzdrawia, promuje i umacnia więzi międzyludzkie” (67). Na kon-
gresie mówili na ten temat małżonkowie Michaela i Robert Schmalzbauer z au-
striackiej Initiative Christlicher Familie. Michaela i Robert są małżeństwem od 20 
lat, mają 8 dzieci. Ich wystąpienie stało się w auli Pawła VI znakomitym świade-
ctwem tego, jak wiele dla sprawy odnowy chrześcijańskiej wizji rodziny i małżeń-
stwa uczynił św. Jan Paweł II. Schmalzbauerowie posługiwali się w gruncie rzeczy 
jego pojęciami, mówili jego językiem. Ewangelizacja może odbywać tylko przez 
rodzinę i w rodzinie, przez prawdę o niej, w jej świetle, przez uznanie jej dobra – 
podkreślali. Prawda o rodzinie, to przede wszystkim jej trwanie, naturalna i prosta 
wierność, a także to, że w niej i przez nią inni mogą doświadczać piękna miłości 
Bożej. Wielu ludzi staje dzisiaj w zadziwieniu wobec piękna życia rodzinnego. To 
właśnie dzięki temu autentyczna rodzina jest tak ważnym faktorem ewangelizacji 
w tylu miejscach, z którymi się styka: w żłobku, w przedszkolu, szkole, sklepie, 
urzędzie, szpitalu.

Dużo miejsca w Evangelii gaudium zajmuje sprawa pobożności ludowej. Pa-
pież Franciszek stwierdza, że w pobożności tej „można dostrzec sposób, w jaki 
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otrzymana wiara wcieliła się w jakiejś kulturze i dalej jest przekazywana. […]. 
Chodzi tu o prawdziwą «duchowość ucieleśnioną w kulturze ludzi prostych». Nie 
jest ona pozbawiona treści, lecz je odkrywa i wyraża bardziej za pośrednictwem 
symboli niż rozumu praktycznego […]. Jest «uprawnionym sposobem przeżywa-
nia wiary, sposobem poczucia się częścią Kościoła i bycia misjonarzami». Niesie 
ze sobą łaskę misyjności, wyjścia poza siebie i bycia pielgrzymami: «Zmierzanie 
razem do sanktuariów i uczestnictwo w innych przejawach pobożności ludowej, 
zabieranie także ze sobą dzieci lub zapraszanie innych osób, jest samo w sobie 
aktem ewangelizowania»” (122-124). Podczas watykańskiego spotkania głównym 
relatorem w tej kwestii był ks. Horacio Brito, rektor sanktuarium w Lourdes. Pod-
kreślał on, że skończyły się czasy, gdy pobożność ludową traktowano po macosze-
mu, wzywając tylko do jej oczyszczania czy nawet porzucania. Zwracał uwagę, aby 
w refleksji ewangelizacyjnej posługiwać się raczej terminami: „duchowość ludo-
wa” i „pobożność ludowa”, a nie „religijność ludowa”, bowiem ten ostatni jest ka-
tegorią socjologiczną. Podkreślał też, że w trakcie swojej 20-letniej pracy duszpa-
sterskiej w wysokich Andach nauczył się, jak bardzo w wierze tamtych ludzi żyły: 
Lourdes, Fatima czy Lisieux. Teraz, posługując w Lourdes, dostrzega wielki sens 
pielgrzymowania, sanktuarium i tego, co się tam dzieje. Ten sens wyraża się przede 
wszystkim w nawróceniu. Ivan Rupnik słusznie podkreśla – dodawał ks. Brito – że 
najpiękniejszą kaplicą w sanktuarium powinna być kaplica sakramentu nawrócenia 
i pojednania. W Lourdes, ale także w dziesiątkach innych sanktuariów, nie sposób 
nie widzieć takich znaków nawrócenia, jak dziękczynienie, dzielenie się czy prze-
baczenie. Często ujawniają one ludzką kruchość ludzką, a jednocześnie odkrywaną 
na nowo godność dziecięctwa Bożego. Pomagają w tym gesty dotykania chorych, 
błogosławienia ich; pomagają wspólnoty modlitewne obecne w sanktuariach; po-
maga niestawianie zbyt ostrych granic pomiędzy gestami sakramentalnymi a gesta-
mi pobożności ludowej. Ks. Brito przypominał, jak fascynująco pisał o tym papież 
Franciszek: „Nie ograniczajmy ani nie żądajmy kontroli tej siły misyjnej! Myślę 
o mocnej wierze matek czuwających przy łóżku chorego dziecka, które chwytają za 
różaniec, nawet jeśli nie potrafią zacząć Credo; albo o ładunku nadziei pokładanej 
w świecy zapalonej w ubogim mieszkaniu, by prosić Maryję o pomoc; albo o spoj-
rzeniach z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa. Nikt, kto miłuje święty 
i wierny Lud Boży, nie będzie postrzegał tych działań jedynie jako naturalnego 
poszukiwanie bóstwa. Są one przejawem życia teologalnego, ożywianego działa-
niem Ducha Świętego, który został «rozlany w naszych sercach» (por. Rz 5, 5). 
[…]. Przejawy pobożności ludowej mogą nas wiele nauczyć, a dla tego, kto potrafi 
je odczytywać, są miejscem, w którym można znaleźć Boga, na które powinniśmy 
zwracać uwagę, szczególnie w chwili, gdy myślimy o nowej ewangelizacji” (125).

Do kluczowego zagadnienia magisterium papieża Franciszka – do sprawy na-
wrócenia pastoralnego odniósł się w swoim wystąpieniu abp Victor Fernandez, rek-
tor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny. Przypomniał on, że Franci-
szek jest przekonany, iż sposób podejścia Jezusa do ubogich, Jego codzienna prosta 
ofiarność, Jego wydanie siebie na okup, to wszystko może wciąż przemawiać do 
życia współczesnych (por. 265). Ewangelizujemy dlatego, że wiemy z doświad-
czenia, iż poznać Jezusa a nie znać Go, to nie jest to samo; że kroczyć z Nim 
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a kroczyć po omacku, to nie jest to samo; że móc Go słuchać a ignorować Jego 
Słowo, to nie jest to samo: że móc Go kontemplować, adorować, spocząć w Nim 
a nie móc tego czynić, to nie jest to samo; że czym innym jest budować świat 
z Jego Ewangelią, a czym innym czynić to samym tylko, własnym rozumem. Dla-
tego właśnie ewangelizujemy, tj. „zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On 
szuka, kochamy to, co On kocha” (266). Jeśli chcemy być prawdziwym Kościołem, 
„musimy przekroczyć wszelką inną motywację” (267). To właśnie przekraczanie 
dokument z Aparecidy nazywa „nawróceniem pastoralnym”. Musimy odejść od 
duszpasterstwa, nastawionego na konserwowanie istniejącego jeszcze do niedawna 
społeczeństwa – społeczeństwa, złożonego niemal w stu procentach z osób wierzą-
cych. Takie społeczeństwo niemal już nie istnieje. Podejmując dzieło nawrócenia, 
musimy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest nasz Kościół: instytu-
cją, która przyjmuje interesantów czy też matką, która szuka zagubionej owcy. Abp 
Fernandez mocno podkreślał, że nie wolno oddzielać tego nawrócenia duchowego 
od nawrócenia społecznego. Musi to zarazem być nawrócenie misyjne, które ozna-
cza, że jesteśmy wezwani do wyjścia „z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, 
by docierać na peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii” (17). Nie potrze-
ba nam dzisiaj „zwyczajnego administrowania” – autentyczny Kościół powinien 
trwać w „permanentnym stanie misji” (25). Mamy być odważni i twórczy, zdolni 
do tego, aby „rozkłady zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się bardziej 
odpowiednim przekaźnikiem ewangelizowania dzisiejszego świata niż do konser-
wowania zastanego stanu rzeczy”. Nasz Kościół ma stać się Kościołem „bardziej 
zapraszającym”, dotykającym istoty Ewangelii.

Oczywiście, wymaga to nowej duchowości – duchowości ewangelizatora. Na 
rzymskim kongresie mówił o niej bp Jose Rodriguez Carballo, sekretarz Kongrega-
cji Instytutów Życia Konsekrowanego. W gruncie rzeczy, podkreślał, chodzi o od-
powiedź na pytanie, czego się dzisiaj wymaga od autentycznego ewangelizatora. 
I odpowiadał: wymaga się, żebyśmy nie poddawali się postawie, wyrażanej w zda-
niu: „tak się zawsze robiło”; żebyśmy nie pozostawali zamknięci w wizji „dawnych, 
dobrych czasów”; żebyśmy nie narzekali na ten „zły świat”; żeby nie kierowała 
nami tylko postawa diagnostów czy socjologów. Potrzebna jest nowa „metodologia 
wiary”, która pozwala zamieniać wodę codzienności w wino; wymaga tego, aby 
kierować się szacunkiem, a nie niechęcią czy kompleksami. Za papieżem Francisz-
kiem bp Carvallo przestrzegał przed „duszpasterską acedią” i światowością. Ewan-
gelizator nie może wyruszyć w świat z sercem wypełnionym niezliczoną ilością 
rzeczy zbędnych, z sercem zmęczonym. Jego duchowość to duchowość człowieka 
pozostającego w głębokiej komunii z Chrystusem, duchowość ucznia, medytujące-
go słowo Boże; duchowość zakorzeniona w wierze we Wcielenie, a więc w wierze 
dostrzegającej obecność Boga w całym stworzeniu, holistyczna, kierująca się nie 
zasadą aut . . .aut . . . ., lecz et . . .et . . . „Prawdziwy nowy ewangelizator, to zarazem syn 
nieba i syn ziemi, to mistyk i prorok, to świadek, a nie narzucający swoje prawdy 
krzyżowiec; to nonkonformista, który potrafi jednak uniknąć tworzenia sobie wro-
gów”.

Raphael C. Monthienvichienschai z Asian Research Center for Religion and 
Social Communication z Tajlandii mówił o znaczeniu nowych mediów w nowej 
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ewangelizacji. Obliczono, że na siedem miliardów mieszkańców Ziemi przypada 
dzisiaj sześć miliardów podłączeń do Internetu, a 1,2 miliarda osób jest obecnych 
na Facebooku. Wiele czasu spędza się w świecie wirtualnym, miliony pozostają 
cały dzień obecne w social network . Internet jest dzisiaj nie tylko produktem, sami 
staliśmy się Internetem. Prawda wiary nie zmieniła się, tradycja – nie zmieniła się, 
ale ludzie, także, oczywiście, ludzie Kościoła, żyją w innym świecie. Wyzwaniem 
ewangelizacji było zawsze spotkanie innych tam, gdzie oni żyją, co oznacza dzisiaj 
spotkanie ich online. Internet umożliwia zwłaszcza dotarcie do tych przestrzeni, 
które Franciszek nazywa w Evangelii gaudium „współczesnymi peryferiami”.

W 167 . punkcie adhortacji papież zauważa: „głoszenie Chrystusa oznacza 
ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą 
i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głębo-
ką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń. W tej perspektywie wszystkie 
formy autentycznego piękna mogą być uznane za drogę prowadzącą do spotkania 
z Panem Jezusem. [Chodzi] o przywrócenie szacunku dla piękna, by móc dotrzeć 
do ludzkiego serca i by w nim zajaśniała prawda oraz dobroć Zmartwychwstałe-
go. Jeśli, jak twierdzi św. Augustyn, kochamy tylko to, co jest piękne, Syn, któ-
ry stał się człowiekiem, objawieniem nieskończonego piękna, jest w najwyższym 
stopniu godny miłości i pociąga nas ku sobie więzią miłości. Tak więc trzeba, aby 
formacja w via pulchritudinis została włączona w przekazywanie wiary. Należy 
sobie życzyć, aby każdy Kościół partykularny promował posługiwanie się sztu-
ką w swoim dziele ewangelizacyjnym, nawiązując do bogactwa przeszłości, ale 
także do szerokiej gamy jej licznych aktualnych form w celu przekazywania wia-
ry w nowym «języku przypowieści». Trzeba mieć odwagę znajdowania nowych 
znaków, nowych symboli, nowych sposobów przekazywania Słowa, nowych form 
piękna pojawiających się w różnych kręgach kulturowych, łącznie z niekonwen-
cjonalnymi formami piękna, które mogą być mało znaczące dla ewangelizatorów, 
ale stały się szczególnie atrakcyjne dla innych”. Właśnie o znaczeniu via pulchri-
tudinis w nowej ewangelizacji mówił Ivan Rupnik, konsultor papieskiej rady, która 
kongres zorganizowała. Gdy kończy się pewna epoka chrześcijaństwa, podkreślał 
słoweński jezuita i wybitny współczesny artysta, pozostają po niej trzy rzeczy: mę-
czennicy, święci wyznawcy i sztuka. Kościół zawsze podkreślał związek dobra, 
prawdy i piękna. Dobro oddzielone od prawdy i piękna – dodawał – jest jedy-
nie nieokreślonym uczuciem, bezsilnym porywem, abstrakcyjna prawda, to puste 
słowo, a piękno bez dobra i prawdy – bożek sam dla siebie. Piękno jest zatem 
zmysłową formą dobra i prawdy, gwarancją, że chodzi o prawdziwe dobro i praw-
dę. Czym byłoby dobro bez prawdy? Iluzją. A czym prawda, jeśliby nie została 
ucieleśniona jako piękno? Fanatyzmem. Prawda, która nie staje się pięknem, jest 
wręcz niebezpieczna. W ewangelizacji sztuka i piękno są nieodzowne, ale nieod-
zowne jest także rozróżnienie: sztuki jako wyznania klęski człowieka współczes-
nego; sztuki, która wzbudza zdziwienie i niesmak; wreszcie sztuki, która prowadzi 
do świętości. Rupnik opowiadał, że każdego dnia, zanim rozpocznie pracę z ekipą 
artystów w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, odprawia z nimi, dla nich 
Mszę Świętą. „Teraz możemy pracować” – mówi na koniec i mozaikarze z 14 kra-
jów zabierają się za swoją 12-godzinną pracę. Wspomina też, że w krajach Europy 
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wschodniej zdarza mu się niekiedy rozmawiać z konwertytami. Jeden z nich mówił 
mu ze smutkiem: „20 lat temu nawróciłem się i znalazłem w Kościele – Koście-
le świadków, wyznawców... A teraz jest to Kościół programów”. Piękno widziane 
jako wcielenie dobra i prawdy, a także jako realizacja miłości prowadzi do Kościoła 
komunii. Dlatego niezwykle ważna staje się dzisiaj „sztuka życia”.

Francesco Botturi, wicerektor Uniwersytetu Sacro Cuore z Mediolanu, mówił 
o miejscu „kultury spotkania” w nowej ewangelizacji. Właśnie „kultura spotka-
nia” jest zdaniem Botturiego istotnym rysem posługiwania papieża Franciszka. 
Włoski filozof uważa, że papież uświadomił sobie jej znaczenie pod wpływem 
myśli Romano Guardiniego (zm. 1968). Myśliciel ten twierdził, że człowiek jest 
„istotą otwartą” i właśnie dlatego kategoria spotkania jest tak ważna dla zrozu-
mienia tego, kim naprawdę jest; gubi on siebie, jeśli zamyka się w sobie i nie 
podejmuje ryzyka życia w realnym świecie osób, w głębokich relacjach z innymi. 
To właśnie w spotkaniu człowiek doświadcza bycia sobą w byciu z innym. Logos, 
Słowo Boga żywego, zamieszkało wśród nas, aby wejść w tę logikę spotkania, 
przyjęło ją za swoją, i uznało za formę autokomunikacji. „Wiara – podkreśla 
Franciszek – oznacza również wierzyć Jemu, wierzyć, że naprawdę On nas ko-
cha, [...], że jest zdolny wkraczać tajemniczo, [...] że wydobywa dobro ze zła 
swoją mocą i swoją nieskończoną kreatywnością. [...]Wierzymy Ewangelii, że 
królestwo Boże jest już obecne w świecie, rozrasta się tu i tam na różne sposoby: 
jak małe ziarno, które może przemienić się w wielką roślinę (por. Mt 13, 31-
32), jak garść zaczynu zakwaszająca wielką masę (por. Mt 13, 33) i jak dobre 
ziarno, które rośnie pośród chwastów (por. Mt 13, 24-30) i może nas zawsze 
pozytywnie zaskoczyć. Jest obecne, przychodzi na nowo, walczy, by ponownie 
zakwitnąć. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że w każdym miejscu poja-
wiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, wyrastają na 
nowo, ponieważ zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki historii 
[...]” (278). Prawdopodobnie cała propozycja misyjna papieża Franciszka wywo-
dzi się z pragnienia przywrócenia Kościołowi świadomości tego teologicznego 
znaczenia spotkania i słowa, które słowo staje się działaniem, wydarzeniem, da-
rowaniem, tak jak biblijne dabar .

W Evangelii gaudium Franciszek kładzie również nacisk na kerygmę. „Od-
kryliśmy – stwierdza – że także w katechezie rolę fundamentalną odgrywa pierw-
sze przepowiadanie lub «kerygma», która powinna zajmować centralne miejsce 
w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy Kościoła. [...].W ustach 
katechety nieustannie rozbrzmiewa pierwsze orędzie: «Jezus Chrystus cię kocha, 
dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby 
cię oświecić, umocnić i wyzwolić». Gdy mówimy, że to orędzie jest «pierwsze», 
nie oznacza to, że jest na początku, a potem się o nim zapomina albo zastępuje się 
je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, 
ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słu-
chać na różne sposoby i które trzeba stale głosić” (164). Całe wystąpienie Xaviera 
Morlansa i Moliny, docenta na hiszpańskim Wydziale Teologii de Catalunya, było 
właściwie komentarzem tego jednego punktu adhortacji. Morlans i Molina kładł 
nacisk na konieczność tego powracania do centrum, do istoty kerygmy. Obowią-
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zek ciągłego „rozjaśniania” tej istoty, centrum, serca wiary i prezentowania „siły 
przyciągania” jest zdaniem Moliny głównym zadaniem teologii fundamentalnej. 
Spoczywa na niej także zadanie wskazywania form otwartości człowieka na Boga, 
interpretowania w tym kluczu ludzkiego pragnienia wieczności i nieskończoności.

Punkty adhortacji odnoszące się do katechezy omawiał na kongresie Paulo Ce-
sar Costa, biskup pomocniczy San Sebastiao do Rio de Janeiro w Brazyli, a znane 
powszechnie myśli dotyczące homilii przedstawił bp Joseph Augustine di Noia, 
sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Z uczestnikami kongresu spotkał się także pa-
pież Franciszek. Zachodzi niebezpieczeństwo, że w obliczu tak wielu rozmaitych 
wyzwań zamkniemy się w postawie lęku i obrony albo ulegniemy pokusie samo-
wystarczalności lub klerykalizmu. Że ograniczymy się do reguł i instrukcji, tak jak 
to uczynili uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wtedy wszystko będzie jasne, uporząd-
kowane, ale wierzący i poszukujący lud nadal będzie spragniony Boga. Tak wielu 
zranionych ludzi prosi nas o bliskość, nie damy jej jednak zachowując postawę 
uczonych w Piśmie czy faryzeuszów.

Franciszek przestrzegał też przed złudną ewangelizacją: „nie idźmy za głosem 
syren, które nawołują, by z duszpasterstwa uczynić konwulsyjną serię inicjatyw, 
bez sięgnięcia do istoty ewangelizacji. Niekiedy wydaje się, że bardziej nam zależy 
na mnożeniu zajęć niż na byciu otwartym na innych i trosce o ich relację z Bogiem. 
Duszpasterstwo, któremu brakuje tej troski, staje się jałowe. Nie zapominajmy czy-
nić tego, co czynił Jezus ze swymi uczniami. Kiedy po głoszeniu orędzia Ewangelii, 
wracali zadowoleni ze swych sukcesów, Jezus wyprowadzał ich na miejsce odlud-
ne, aby z nimi przebywać. Duszpasterstwo bez modlitwy i kontemplacji nigdy nie 
będzie mogło dotrzeć do serca ludzi. Zatrzyma się na powierzchni, nie pozwalając, 
by ziarno Słowa Bożego mogło się zakorzenić, wykiełkować, wzrosnąć i wydać 
owoc”. Papież zachęcał też ewangelizatorów do cierpliwości i wytrwałości. „Zo-
baczcie – mówił – w przypowieści o denarze właściciel aż pięć razy wychodzi, aby 
nająć pracowników do swojej winnicy. Niemal cały swój czas poświęca na to wy-
chodzenie, przez które pokazuje oczekującym na rynkach świata, że są użyteczni, 
potrzebni, godni”.

Rzymski kongres, to wyraźna wskazówka, jaki kierunek pragnie nadać nowej 
ewangelizacji rzymska stolica apostolska – jest to kierunek, nakreślony przez 
papieża Franciszka w Evangelii gaudium. Nie chodzi więc na pierwszym miejscu 
(i nawet nie na drugim) o mnożenie nabożeństw charyzmatycznych, o spektaku-
larne akcje i egzorcyzmy czy o wzmiankowaną przez Ojca świętego „konwulsyj-
ną serię inicjatyw”. Mamy na różne sposoby i z wciąż „świeżą” gorliwością po-
wracać do najbardziej podstawowego kerygmatu chrześcijańskiego i na nim się 
koncentrować. Nadzwyczaj ważną sprawą staje się ożywianie w tym duchu tzw. 
duszpasterstwa zwyczajnego. Z Rzymu dobrze również widać, jak potrzebna jest 
prosta radość świadectwa wszystkich wierzących i wykorzystywanie zasobów 
pobożności ludowej. „Rzym” wreszcie z pewnością „czuje problem rodziny”, ale 
na kongresie niewiele na ten mówiono, prawdopodobnie zostawiając tę kwestię 
synodowi biskupów. Uwadze organizatorów umknęła też paląca sprawa ewange-
lizacji młodzieży czy tak drogi Benedyktowi XVI temat „dziedzińców pogan”. 
Zbyt mało podjęto prób dzielenia się doświadczeniami – debata końcowa była 
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krótka i sformalizowana. Organizatorzy zadbali natomiast o dobór znakomitych 
prelegentów i stworzyli platformę spotkania ewangelizatorów z najrozmaitszych 
zakątków świata. Taka między innymi jest funkcja stolicy rzymskiej i funkcję tę 
Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji swoim wrześniowym kongresem 
dobrze wypełniła.
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