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BENEDYKT XVI A FILOZOFIA
Nikt nie ma wątpliwości co do wielkich talentów teologicznych aktualnego
papieża. Ranga jego dorobku naukowego jest niewątpliwa. Zanim został wybrany na Urząd Piotrowy, stał się jednym z poczytniejszych współczesnych
katolickich myślicieli. Teologia jest jego żywiołem. Jednak i filozofia stanowi
obszar wiedzy, po którym porusza się swobodnie, szukając inspiracji, dokonując śmiałych ocen, wchodząc w dialog ze współczesnymi luminarzami współczesnej filozofii, jak miało to miejsce zwłaszcza z Jürgenem Habermasem1. Jak
sam Ojciec Święty stwierdza: „Teologia i filozofia tworzą (…) jedyną w swym
rodzaju parę bliźniąt, w której żadne nie może być całkowicie odrębne od drugiego, a każde musi zajmować się własnym zadaniem i zachować własną tożsamość”2. Skoro Objawienie Boże, stanowiące dla filozofii kryterium negatywne3, wchodzi w zakres jej zainteresowań, teologia zaś potrzebuje filozoficznego fundamentu, jeśli chodzi o terminologie i podstawy metodologiczne, nie
powinno dziwić, że problematyka filozoficzna niejednokrotnie pojawia się
w spektrum refleksji papieża.
1. Fides et ratio Jana Pawła II
Swoistym tłem pontyfikatu Benedykta XVI zawsze jest nauczanie jego poprzednika Jana Pawła II, ciągle w swym nauczaniu odnoszącego się do filozofii, szczególnie obszernie w encyklice Fides et ratio. Dokument ten wywołał
żywiołowy odzew w środowiskach filozoficznych4. Chociaż jest dziełem teolo1

Zob. J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion,
Freiburg-Basel-Wien 2005. Habermas i Ratzinger – prezentują dwa różne punkty widzenia
w próbach opisu i rozumienia istniejącego świata oraz zachodzących w nim zjawisk. Reprezentują „kulturę świeckiego racjonalizmu” i „kulturę wiary chrześcijańskiej”. W wielu tematach dochodzą jednak do konsensusu, zachowując swe ideowe priorytety. Zob. K. M. Gawron,
O tożsamość europejską – spór Habermasa z Ratzingerem, www.psz.pl, 7.08.2008.
2
Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, „L’Osservatore
Romano”, wyd. polskie, 3(2008), s. 15.
3
Stanowi zewnętrzne pozafilozoficzne kryterium, sugerujące weryfikację sformułowanych tez
(z racji prawdopodobieństwa błędu) w sytuacji sformułowania wniosków sprzecznych z podstawowymi tezami doktryny chrześcijańskiej. Zob. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie i klasyfikacja nauk. Pisma wybrane, t. 4, Lublin 1992, s. 307.
4
Świadczy o tym ogromna literatura, dostrzegająca w papieskim dokumencie wiele inspiracji,
mogących pobudzić współczesne filozoficzne myślenie. Do najważniejszych pozycji, dokonujących refleksji nad encykliką, zaliczyć należy materiały z konferencji naukowych, jakie odbyły
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gicznym, wyrazem papieskiego nauczania w Kościele, nic nie stanęło na przeszkodzie, by kompetentnie podjąć problemy filozoficzne, dokonać oceny kondycji współczesnej filozofii. Jan Paweł II zwrócił uwagę na kryzys współczesnej kultury, będący wynikiem błędnej wizji człowieka, płynącej z niewłaściwego odczytania relacji człowiek - Bóg, na polu filozofii przybierającej formę
zapomnienia o Bogu (stworzenia sytuacji poznawczej powodującej zniknięcie
problemu Boga z horyzontu poznawczego – scjentyzm), świadomego odrzucenia istnienia Boga (ateizm i jego różne formy), zniekształcenia obrazu Boga
i uznania go za konkurenta człowieka, czyli postawienie człowieka na miejsce
Boga (deifikacja człowieka, ateizm antropologiczny)5. Ta sytuacja – zdaniem
Jana Pawła II – wzięła swój początek w zerwaniu związku poznania z realną
rzeczywistością i żywiołowym rozwoju filozofii świadomości w systemach
Kartezjusza i Kanta osiągającej po raz pierwszy w dziejach ludzkiej myśli swoją pełnię: „Nowożytna filozofia zapomniała, że byt powinien stanowić przedmiot jej badań, i skupiła się na poznaniu ludzkim”6. Konsekwencją tego jest
niewiara w rozum, możliwość osiągnięcia prawdy: „Ukształtowała się w ludziach
współczesnych nie tylko u wielu filozofów postawa braku zaufania do wielkich
możliwości poznawczych człowieka”7. Rodzi to triumf nihilizmu i innych kierunków, kwestionujących założeniowo sensowność klasycznie uprawianej filozofii8. Przejawiającym się w myśleniu skutkiem braku proporcji między wiarą
a rozumem są skrajny fideizm albo racjonalizm, nie zachowujące właściwej
równowagi w relacji między wiarą a wiedzą jako dwoma źródłami ludzkiej

się w związku z wydaniem Fides et ratio, jak też okolicznościowe publikacje, wśród nich numery „Communio” i „Znaku”. Na temat recepcji treści encykliki zob.: I. DEC, Reakcja polskich
ośrodków naukowych na Encyklikę, 227-242; J. Nagórny, Encyklika „Fides et ratio” w oczach
teologów polskich, 243-267; P. Jaroszyński, Encyklika w polskich mediach. Interpretacje – nadinterpretacje – deformacje, 269-282; wszystkie trzy artykuły zawarte w: Zadania współczesnej
metafizyki. Rozum otwarty na wiarę. „Fides et ratio” - w rocznicę ogłoszenia”. II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10. XII. 1999), A. Maryniarczyk, A. Gudaniec (red.),
Lublin 2000.
5
Por. Z. Zdybicka, Problematyka Boga w myśli współczesnej, „Roczniki Filozoficzne”, t. L.,
z. 1 – 2002, 553.
6
Jan Paweł II, Fides et ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, Poznań 1998, nr 5. Zob.
T. Gadacz, Pytania filozofa, „Znak” 4(1999)527, 24.
7
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 5.
8
Zob. V. Possendi, Problem nihilizmu w „Fides et ratio, w: Zadania współczesnej metafizyki.
Rozum otwarty na wiarę, dz. cyt., 153-168; K. Tarnowski, „Fides et ratio” – pluralizm rozumu
i nierozumu, „Znak” 4(1999)527, 10-11. Oprócz nihilizmu, jako destrukcyjne dla realizacji misji
filozofii, którą jest poszukiwanie prawdy, M. Bała wymienia za Janem Pawłem II: eklektyzm,
historyzm, scjentyzm, pragmatyzm i postmodernizm. Zob. tegoż, Błędne koncepcje rozumu
w świetle encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II, „Studia Gdańskie” XV-XVI (2002-2003),
144-150.
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wiedzy o Bogu, prowadzące do sceptycyzmu i zagubienia wielowymiarowości
myślenia9.
Jan Paweł II docenia też wiele pozytywnych procesów, będących przejawem rozwoju filozofii. Zwraca uwagę na znaczący wkład wielu jej kierunków
w problematykę dotyczącą Boga, ale zdecydowanie wyróżnia drogę metafizyki
realistycznej (filozofii bytu)10, rozwijanej przede wszystkim w ramach filozofii
chrześcijańskiej11. Podnosi wielkość zasług Akwinaty w odkrywaniu prawdy
o istniejącej rzeczywistości. Wzywa, doceniając trud nauki w dotychczasowym, jak najlepszym odczytaniu jego myśli, do jeszcze intensywniejszego
studium myśli Doktora Anielskiego12, która osiąga szczyt w jego koncepcji
Boga13. Dowartościowanie filozofii bytu, a więc i zapodmiotowanej w niej
problematyki Boga, postuluje jako jedno z głównych zadań w rozwoju ludzkiego myślenia: „Kładę wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem
przekonany, że tylko tą drogą można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś
wielkie obszary filozofii, a w ten sposób skorygować pewne błędne postawy
rozpowszechnione w naszym społeczeństwie”14.
W niedocenianiu metafizyki, w wyłączaniu jej poza obręb zainteresowania
filozofii, omawiania jej statusu naukowej dyscypliny filozoficznej, widzi Ojciec Święty źródło kryzysu współczesnej kultury, nauki, szczególnie zaś filozofii: „Nie wolno zapominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konsekwencji
z fundamentem, na którym opiera się ludzka godność”15. I dalej: „Filozofia
bytu jest w ramach chrześcijańskiej tradycji metafizycznej filozofią dynamiczną, która postrzega rzeczywistość w jej strukturach ontologicznych,
sprawczych i komunikatywnych. Czerpie swą moc i trwałość z faktu, że punktem wyjścia jest dla niej sam akt istnienia, co umożliwia jej pełne i całościowe
otwarcie się na całą rzeczywistość, przekroczenie wszelkich granic i dotarcie
do Tego, który wszystko obdarza spełnieniem”16.

9

Zob. W. Dłubacz, Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm, w: Zadania współczesnej
metafizyki. Rozum otwarty na wiarę, dz. cyt., 204-211; M. Bała, Błędne koncepcje rozumu
w świetle encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II, dz. cyt., 150-151.
10
Por. Z. Zdybicka, Problematyka Boga w myśli współczesnej, dz. cyt., 572-574.
11
Zob. J. A. Kłoczowski, Filozofia chrześcijańska? Dyskusja w kontekście encykliki „Fides
et ratio”, w: Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio”, dz. cyt., 51-62.
12
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 61.
13
Por. M.A. Krąpiec, Czytając encyklikę „Fides et ratio”. Rozumnie wierzyć – rozumnie poznawać, w: Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, red. I. Dec, Wrocław 1999, 199;
D. Oko, Nie bez metafizyki i św. Tomasza, „Znak” 4(1999)527, 18; W. Stróżewski, Św. Tomasz
z Akwinu w encyklice „ Fides et ratio”, w: Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio”,
dz. cyt., 29-30.
14
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 83.
15
Tamże, nr 90.
16
Tamże, nr 97.
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Stawia więc Ojciec Święty wielkie wyzwania przed filozofią rozpoczynającego się XXI stulecia. Wzywa, „aby mieli odwagę przywrócić myśli filozoficznej wymiary autentycznej mądrości i prawdy, także metafizycznej”17.
W człowieku w sposób niejako naturalny zapodmiotowana jest zdolność poznania metafizycznego18, czyli medytacji nad realnie istniejącą rzeczywistością, której końcowym etapem jest przyjęcie konieczności Bożego istnienia,
otwarcie się na treści objawione19. Należy zatem odrzucić świat pozorów,
wyjść z absurdu, wykorzystać możliwości poznania prawdy, co jest możliwe
w obopólnym wzajemnym otwarciu się na siebie teologii i filozofii20. Nie chodzi tu o zaniechanie autonomiczności metodologicznej obu dziedzin, ale o wzajemną inspirację, „horyzont poszukiwań”21. Papież zwraca uwagę, że „myśl
filozoficzna jest często jedynym terenem, porozumienia i dialogu z tymi, którzy nie uznają naszej wiary”22, jedyną płaszczyzną poruszania w racjonalny
sposób problemów konsekwentnie wyłączanych przez tradycję pokantowską23.
Stąd wezwanie do podjęcia wielkiej pracy nad metafizyką: „winna być w stanie
sformułować na nowo problem bytu zgodnie z wymogami i z dorobkiem całej
tradycji filozoficznej, także nowszej, unikając jałowego powielania przestarzałych schematów. Filozofia bytu jest w ramach chrześcijańskiej tradycji metafizycznej filozofią dynamiczną, która postrzega rzeczywistość w jej strukturach
ontologicznych, sprawczych i komunikatywnych”24.
Tu w sposób szczególny mają uzasadnienie pojawiające się w myśleniu intuicje o konieczności „antropologizacji” metafizyki, zwłaszcza kwestii dowodzenia konieczności istnienia Boga. Sens uprawiania metafizyki zawsze koncentruje się na człowieku, na szukaniu odpowiedzi na jego przecież pytania.
Dlatego też „nawet Bóg, na istnienie którego metafizyka powinna wskazywać,
jawi się jako, w pewnym sensie, Bóg dla człowieka”25.
Człowiek, coraz rozpaczliwiej szamocząc się w ogarniającym go myślowym chaosie, oczekuje wskazówek, jak dotrzeć do prawdy, jak ujmować otaczającą go rzeczywistość, jak przezwyciężyć wszelkie zaciemnienia rozumie-

17

Tamże, nr 106.
Por. tamże, nr 52.
19
Por. J. Sochoń, Bóg i język, Warszawa 2000, 306; tenże, Wierzę, ufam – czy to wystarcza?,
w: Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, dz. cyt., 210-211.
20
Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 101.
21
Por. D. Oko, Nie bez metafizyki i św. Tomasza, dz. cyt., 17.
22
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 104.
23
Por. Z. Krasnodębski., Odwrócenie, „Znak” 4(1999)527, 48.
24
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 97.
25
P. Gutowski, Wierzyć rozumowi. Czyli o wyróżnionej pozycji człowieka we wszechświecie,
„Znak” 4(1999)527, 43.
18
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nia świata. A jednak dotarcie do Stwórcy za pomocą rozumu – jak twierdzi
papież odwołując się do biblijnej Księgi Mądrości – jest możliwe26.
Benedykt XVI jest konsekwentnym kontynuatorem sformułowanych w Fides et ratio idei, doceniając wartość i wagę nauczania Jana Pawła II, podkreślając zawarte w nim inspiracje tak dla życia Kościoła, jak i rozwoju nauki. Dostrzegając oryginalność i aktualność ujęć papieża Polaka, zwraca uwagę na
centralny postulat poszukiwania prawdy, będącej gwarancją ludzkiej wolności
i integralnego rozwoju osoby27.
2. Filozoficzne fundamenty myśli Benedykta XVI
Benedykt XVI jest przede wszystkim wielkiej klasy teologiem. Jednak
niejednokrotnie zdradza dobrą znajomość literatury filozoficznej. Niekwestionowanym mistrzem jego myślenia jest wielki myśliciel starożytności chrześcijańskiej - święty Augustyn, który zostawił niezatarte, głębokie piętno na życiu
kulturalnym Zachodu i całego świata28. Jest też osobistym mistrzem aktualnego
Ojca Świętego ze względu na rolę, jaką odegrał w jego życiu teologa, kapłana
i pasterza29. Fascynacja osobą Biskupa Hippony towarzyszy Papieżowi od lat
młodości30. Dał temu wyraz przede wszystkim w katechezach środowych, poświęconych Ojcom Kościoła oraz w czasie swej pielgrzymki do włoskiej Pawii
– miejscu spoczynku wielkiego Myśliciela z Hippony, odbywającej się
w dniach 21-22 kwietnia 2007 r.
Święty Augustyn jest dla Benedykta XVI – mimo czasu, jaki upłynął od
jego teologiczno-filozoficznej działalności – człowiekiem dzisiejszym: przyjacielem, osobą współczesną, która przemawia swoją świeżą i aktualną wiarą31.
Fascynująca jest droga jego szukania Boga, najpierw jego porzucenia wiary,
a następnie mozolnego jej ponownego odnajdywania32.
W tym kontekście interesująca jest, akcentowana przez Papieża, kwestia
zasadniczego tematu duchowo-intelektualnej drogi św. Augustyna – tematu
26

Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 19. Zob. D. Dembińska-Siury, Intelige, ut credas; credere,
ut intelligas!, w: Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio”, dz. cyt., 37.
27
Zob. J. Ratzinger, Encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio”, „Communio” 1999 nr 3, s. 20-25.
28
Por. Benedykt XVI, Św. Augustyn (I). Audiencja generalna 9 stycznia 2008, „L’Osservatore
Romano”, wyd. polskie, 3(2008, 50.
29
Por. tenże, Św. Augustyn, wielki konwertyta. Audiencja generalna 27 lutego 2008, „Idziemy”,
10(2008), 25.
30
Zob. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem
Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 51-52;

J. Ratzinger, Moje życie. Autobiografia Benedykta XVI, Częstochowa 2005, s. 48-50.
31

Por. Benedykt XVI, Św. Augustyn (II). Audiencja generalna 16 stycznia 2008, „L’Osservatore
Romano”, wyd. polskie, 3(2008), 53.
32
Zob. tenże, Uczmy się pokory od św. Augustyna. Msza św. w parku „Orti Barromaci”,
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 6(2007), 10.
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wiary i rozumu. Relacja między wiarą i rozumem – problem będący aktualną
aporią niejednego człowieka wiary, jak również każdego człowieka szukającego prawdy, decyduje o aktualności Augustynowych dociekań.
Benedykt XVI pisze, że tych dwóch wymiarów poznania, jakie daje tak
wiara, jak i refleksja rozumu, nie powinno się rozdzielać ani przeciwstawiać.
Powinny być zawsze traktowane jako komplementarne, powinny iść zawsze
w parze, bo prowadzą człowieka do poznania33.
Obecność tych dwóch dróg poznania i ich wzajemna harmonia oznaczają
bliskość Boga. Jest on „blisko naszego rozumu i naszego życia”34 – jest więc
poznawalny i odczuwalny, jego ślady są widoczne i odczytywalne w rzeczywistości. Człowiek jest w stanie zrozumieć świat, a wraz z nim siebie, sens tej
egzystencji, misję do wypełnienia w świecie. Odwrócenie się od Boga, oddalenie się od Niego, (wyrugowanie Jego problemu z pola zainteresowań filozofii
i podważanie naukowości teologii), powoduje niemożność samookreślenia
człowieka35. Będąc bytem przygodnym, by zrozumieć się we wszystkich ontycznych uwarunkowaniach, potrzebuje odniesienia do Absolutu. Ta relacja
jest konieczna dla autentycznego, prawdziwego, pełnego określenia człowieka,
jak i perspektyw jego istnienia.
Papież zwraca uwagę, że droga św. Augustyna do Boga wiodła między innymi przez konfrontowanie z sobą różnorodnych koncepcji filozoficznych
w poszukiwaniu prawdy36. Filozofia może być drogą dochodzenia prawdy
o Bogu, a przynamniej pomóc może zbliżyć do Niego, tak jak miało to miejsce
w przypadku Filozofa z Hippony. To filozofia „przyczyniła się do późniejszego
zbliżenia go do Chrystusa, ukazując mu istnienie Logosu, czyli twórczego rozumu”37. Poznanie prawdy o Bogu, jakie daje wiara, jest bogatsze, pełniejsze
niż to, co jest w stanie powiedzieć filozofia. Ta ostatnia jednak może być punktem wyjścia dla poszukiwań, które mogą dać pokój ludzkiemu sercu, gdy Boga
odnajdzie, gdy w nim spocznie.
Aktualność myśli Augustynowej wynika też z inspirującej współczesnego
człowieka drogi intelektualnej Mędrca z Hippony, jawiąca się jako owoc relacji
między wiarą i kulturą. Nieustanne pragnienie poznania prawdy i odpowiedzi
na zawsze pojawiające się pytania dotyczące sensu ludzkiej egzystencji kazały
św. Augustynowi z wielką otwartością i intelektualną odwagą poszukiwać
33

Por. tenże, Św. Augustyn (III). Audiencja generalna 30 stycznia 2008, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 3(2008), 54.
34
Por. tamże, 54.
35
Por. tamże, 55.
36
Por. Benedykt XVI, Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu. Spotkanie ze
wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r, „L’Osservatore
Romano”, wyd. polskie, 6(2007), 13.
37
Tenże, Św. Augustyn, wielki konwertyta. Audiencja generalna 27 lutego 2008, dz. cyt., 25. Por.
Uczmy się pokory od św. Augustyna. Msza św. w parku „Orti Barromaci”, dz. cyt., 10.
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również Boga. Tylko bowiem w kontekście relacji do Niego istnieje szansa
zrozumienia tajemnicy człowieka38.
Odnalezienie Boga nie stało się kresem poszukiwań św. Augustyna, lecz
stało się dodatkowym bodźcem, by tym bardziej zgłębiać tajemnicę człowieka
i Boga. Powodowane to było związaniem przez Filozofa z Hippony rzeczywistości poznania z pobudzającą je miłością: „Nie miłuje się tego, czego wcale
się nie zna, bo to miłość sprawia, że można to poznać coraz pełniej i coraz lepiej”39. Poznanie Boga i człowieka jest drogą, która wyznaczała aspekt myślenia Augustyna. Tę drogę wskazuje Benedykt XVI jako inspirującą dla współczesnej nauki. Wielki filozof starożytności jest bowiem „dla świata akademickiego wzorem dialogu rozumu i wiary, wzorem dialogu szerokiego, bo tylko
taki pozwala poszukiwać prawdy, a wraz z nią pokoju”40.
Święty Augustyn jest również inspiratorem wielu idei zawartych w papieskim nauczaniu. Benedykt XVI stwierdza otwarcie: „Deus Caritas est zawdzięcza bardzo wiele, zwłaszcza w swej pierwszej części, myśli św. Augustyna. (…) nadziei postanowiłem poświecić swoją drugą encyklikę Spe salvi
i ona też w dużej mierze jest zaciągnięciem długu wobec świętego Augustyna
i jego spotkania z Bogiem”41.
Dlaczego tak istotne są dla Benedykta XVI propozycje ideowe Biskupa
Hippony? Papież daje następującą odpowiedź: był on „zakochany w miłości
Bożej, wysławiał ją, rozważał, głosił we wszystkich swych pismach, a przede
wszystkim dawał jej świadectwo w swojej pasterskiej posłudze”42.
Obok Augustyna Benedykt XVI odwołuje się w swych encyklikach do
myślicieli różnych orientacji i koncepcji filozoficznych. Jak nie dziwi nas pojawianie się starożytnych klasyków (Platona, Arystotelesa), myślicieli epoki
patrystycznej (św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Maksyma Wyznawcy, PseudoDionizego Areopagity, św. Ambrożego) czy średniowiecznej scholastyki (św.
Bernarda z Clairvaux, św. Hilarego, św. Tomasza z Akwinu), to zaskakujące
mogą być odniesienia do filozofów, ideowo z punktu widzenia nauki Kościoła
jakoś podejrzanych, czy otwarcie wrogich, kontestujących, a wręcz zwalczających pierwiastek religijno-duchowy w świecie. Papież jednak śmiało poddaje
krytyce i wchodzi w dialog z myślą Fryderyka Engelsa, Karola Marksa, ukazuje możliwości inspiracji dla myśli chrześcijańskiej dorobku Franciszka Bacona,
38

Por. tenże, Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu. Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r., dz. cyt., 13.
39
ŚW. Augustyn, In Evangelium Ioannis tractatus, 96, 4 – Homilie na Ewangelię i pierwszy list świętego Jana, tłum. W. Szołdrski, W. Kania, wstęp i oprac. E. Stanula, cz. 2, Warszawa 1977, 230.
40
Por. Benedykt XVI, Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu. Spotkanie ze
wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r., dz. cyt., 13.
41
Tenże, Św. Augustyn, wielki konwertyta. Audiencja generalna 27 lutego 2008, dz. cyt., s. 26.
42
Tenże, Moja pierwsza encyklika wiele zawdzięcza myśli św. Augustyna. Nieszpory w bazylice
św. Piotra „in Ciel d’Oro”. 22 kwietnia 2007 r. – Pawia, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 6(2007), 14.
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Kartezjusza, Immanuela Kanta, Fryderyka Nietzschego, Fiodora Dostojewskiego. Podsumowuje dokonania i wartościuje dorobek Maxa Horkheimera,
Theodora W. Adorno, Jürgena Habermasa.
3. Zadania filozofii we współczesnym świecie
Na temat filozofii jako nauki oraz jej misji we współczesnym świecie Benedykt XVI zabierał głos wielokrotnie, szczególnie w kontekście swoich spotkań ze światem uniwersyteckim. Współczesny świat potrzebuje nauczycieli,
autorytetów. Wobec dezaktualizacji wielu dotychczasowych, Papież sugeruje
odkrywanie tego, co u samego początku, co stanowi fundament naszej cywilizacji i kultury – szukania inspiracji w orędziu Jezusa Chrystusa z racji nieustającej aktualności Jego przesłania. Osoba Jezusa Chrystusa i tajemnica Odkupienia jest oczywiście przede wszystkim fundamentem wiary i obiektem zainteresowania oraz interpretacji teologii. Z racji jednak uniwersalności jego przesłania – odkrywającego tajemnice ludzkiej egzystencji, prawdę o człowieku
i świecie – widzi w nim również możliwość inspiracji filozoficznych: „Postać
Chrystusa przedstawiają na antycznych sarkofagach dwa obrazy: filozofa
i pasterza. (…) On mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek i co powinien czynić, aby prawdziwie być człowiekiem. Wskazuje nam drogę, a tą drogą
jest prawda”43.
Umiłowanie prawdy, jej poszukiwanie i odkrywanie, jej głoszenie stawia
Benedykt XVI jako szczególne zadanie filozofii do realizacji we współczesnym świecie. To wymaga od filozofii swoistej autokrytyki, ciągłej weryfikacji
swych propozycji, zwłaszcza w sytuacji, gdy proponowane przez nią idee stoją
w sprzeczności z dobrem człowieka oraz zaciemniają drogę w odnajdywaniu
prawdy. Wszelka ideologizacja filozofii oraz próby redukcjonizmu w rozumieniu człowieka stoją w sprzeczności z misją, jaką ma spełniać filozofia, poszukując uniwersalnych, powszechnych pryncypiów.
Filozofia winna ukazywać racjonalne podstawy wiary i teologii, sprzeciwiając się w ten sposób tendencjom próbującym poznanie przez wiarę zawęzić
do aspektu emocjonalnego, irracjonalnego, pozbawionym cech poznania wartościowego, wiarygodnego, obiektywnego, sprowadzalnego do myślenia
w kategoriach mitu czy magii. Istnieje taka pokusa w umyśle człowieka, zawężającego rozumienie nauki do obszaru nauk szczegółowych. Pokusa magicznego podejścia do wiary jest dla niego naturalnym sposobem oswajania się
z rzeczami nowymi, niezrozumiałymi, nieuchwytnymi za pomocą narządzi
nauk empirycznych44.
43

Benedykt XVI, Spe salvi, nr 6.
Por. tamże, nr 5. Zob. J. Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki
Benedykta XVI „Spe salvi”, Warszawa 2008, 20.
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Filozofia, będąc podobnie jak teologia nauką uniwersalną, ma szczególną
szansę wejść w dialog z naukami szczegółowymi. Może stanowić pomost między nimi a wiarą, dać możliwość dokonywania ocen rzeczywistości w kategoriach szerszych, transcendentnych. Ma szansę zburzyć funkcjonujący w umysłach współczesnych ludzi mit o możliwości zbawienia człowieka dzięki dokonywanym odkryciom, wynalazkom i nieustannym pogłębianiu wiedzy empirycznej. Oczywiste są wspólne korzenie, wspólna historia filozofii i teologii,
u której stanęło w biegu dziejów spotkanie tradycji filozofii greckiej z objawioną religią Księgi45: „Zbliżenie, do jakiego doszło między wiarą biblijną
a poszukiwaniami filozoficznymi myśli greckiej, jest faktem o decydującym
znaczeniu z punktu widzenia nie tylko historii religii, ale także w historii powszechnej”46.
Ich historyczne powiązanie, wiekami wspólnej egzystencji ugruntowana
bliskość przy jednoczesnej autonomii i odrębności, decyduje o wielkiej sile
filozofii. Może stanowić obszar spotkania dla rzeczywistości dzisiaj do siebie
niesprowadzalnych, a wręcz z sobą antagonizowanych, jakimi są poznanie
religijne i naukowe (w rozumieniu nauk doświadczalnych).
Tak jak przed wiekami dokonany został za sprawą Akwinaty rozdział między teologią i filozofią47, przy jednoczesnym podkreślaniu ich wartości i komplementarności, tak dziś, w imię poszukiwania prawdy, mówienia „tak” prawdzie konieczne jest poszukiwanie punktów stycznych, możliwości dialogu,
wzajemnych inspiracji.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że dokonujący się postęp techniczny jest
wielką szansą ludzkości, dobrodziejstwem dla niej, ale i jednocześnie wielkim
zagrożeniem. Wraz z postępem w dziedzinie nauk technicznych, rozwojem
nowych technologii, nie idzie w parze „postęp w formacji etycznej człowieka,
we wzrastaniu człowieka wewnętrznego”48. Rozwój cywilizacji, postęp bez
fundamentów etycznych „w niewłaściwych rękach może stać się i stał się faktycznie, straszliwym postępem na drodze zła”49.
W tym kontekście oczywisty jest fakt postulat Ojca Świętego o budowanie
na bazie nauk filozoficznych nowoczesnej etyki, niwelującej przepaść między
kategoriami technicznymi a aksjologicznymi. Rozum technologiczny nie jest
dziś rozumem etycznym, jak wolność technologiczna nie jest wolnością etyczną. Istnieje na polu współczesnej filozofii szansa zlikwidowania tego rozdwo45

Termin na określenie religii judaistycznej zaczerpnięty z: M. Eliade, Historia wierzeń i idei
religijnych. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, tłum. S. Tokarski, t. 1, Warszawa
1988, 115
46
Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 11(2006), s. 27.
47
Tenże, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, dz. cyt., 15.
48
Tenże, Spe salvi, nr 22.
49
Tamże.

16

Benedykt XVI a filozofia

jenia, jeśli będzie ona projektem otwartym, gotowym na dialog z najróżniejszymi propozycjami filozoficzno-światopoglądowymi. Wraca wiec znów wezwanie do szukania prawdy, pomagającej człowiekowi odkryć sens swej egzystencji, obiektywnej, nie ulegającej pokusie służby jakiejkolwiek ideologii.
Postulat otwartości filozofii, usiłowanie zrozumienia racji formułowanych
w niesprowadzalnych do siebie filozoficznych koncepcjach, stanowi o sile
i atrakcyjności filozofii. Gdy człowiek zagłębia się w historię filozofii, odkrywa niejednokrotnie, że to, co w mniemaniu współczesności nowe, odkrywcze,
świeże, co stanowi nieznany do tej pory aspekt badania świata, w rzeczywistości jest odkrywaniem czegoś, co dawno, na różne sposoby było już obiektem
zainteresowania ludzkich rozważań. Znajomość tradycji filozoficznej, zwłaszcza historii filozofii, jest warunkiem kompetentnego uprawiania jej dziś i szansą uczciwego jej rozwijania50.
Benedykt XVI pragnie szczególnie dowartościować zagadnienie osoby,
mające swą genezę w sporach chrystologicznych starożytności. Tylko ujmowanie człowieka w kategoriach personalistycznych, więc jako osobę, jest gwarantem dialogu i właściwie budowanych relacji międzyludzkich51. Tylko osobowe ujęcie człowieka zapobiega rozczłonkowywania fenomenu człowieka na
składowe elementy, badane przez różne nauki, których suma nie daje jednak
całościowego obrazu. Tylko koncepcja rozumienia człowieka jako osoby jest
gwarancją jedności i syntezy w zgłębianiu jego tajemnicy, przy akceptacji
i szacunku dla dążących do coraz większej specjalizacji i precyzacji nauk
szczegółowych52.
Podsumowanie
Benedykt XVI zdaje się precyzować program, jaki dla filozofii i filozofów
zawarł Jan Paweł II w Fides et ratio. Pozostając zgodny z przesłaniem swego
poprzednika, aktualny papież rozwija jego propozycje, kierując je na pole prakseologiczne. Wskazuje konkretne problemy i zjawiska, które mogą stać się
polem służebnej wobec prawdy aktywności filozofii. Zwrócenie uwagi na
wielką wartość filozofii św. Augustyna, zdaje się być zachętą sformułowaną do
współczesnego człowieka do szukania mistrzów i przewodników w poszukiwaniu prawdy i dochodzenia do wiary (bądź pogłębienia jej przeżywania).
Dostrzegając zagrożenia, jakie niesie lawinowy rozwój techniki, Ojciec Święty
widzi wielką potrzebę stworzenia aksjologicznej podbudowy dla zjawisk
i procesów cywilizacyjnych, które są możliwe poprzez realizowanie otwartego
50

Por. tegoż, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, dz. cyt., 15.
Zob. E. Sienkiewicz, Osoba ludzka w kontekście encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas Est”,
„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13(2008), s. 265-267.
52
Por. Benedykt XVI, Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu. Spotkanie ze
wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r., dz. cyt., 12-13.
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projektu filozofii, opartego na racjonalnych podstawach i znajomości tradycji.
Dowartościowuje znaczenie, ale i podkreśla rolę i odpowiedzialność, jaka w tej
kwestii ciąży na ludziach nauki, pracujących w ośrodkach akademickich.
Compendio
La problemática filosófica es actual en la enseñanza del papa Benedicto
XVI. Está presente en relación con la esfera de los intereses del Papa. En su
enseñanza es muy importante la encíclica Fides et ratio y su particular
fascinación por la persona y obra científica de San Agustín.
El Papa formula un programa de actividad para la filosofía y los filósofos.
Ve las grandes posibilidades de las ciencias filosóficas al servicio de la verdad
y para ayudar al hombre contemporáneo a encontrar el sentido de la vida.

ks. GRZEGORZ BARTH

UZNANIE BOGA JAKO AFIRMACJA CZŁOWIEKA.
O TEOTROPICZNEJ STRUKTURZE
OSOBY LUDZKIEJ

1. W poszukiwaniu humanizmu bez Boga
Kiedy nowożytna myśl europejska stanęła na rozdrożu i odrzuciła w imię
antropocentryzmu i humanizmu teocentryczną wizję świata i człowieka, mimo
to nie mogła wyzbyć się przekonania, że problem: człowiek i Bóg, jest nader
istotny. Kartezjusz, broniąc się przed sceptycyzmem, uznał pogląd, że „pewność i prawdziwość wszelkiej wiedzy zależy jedynie od poznania prawdziwego
Boga”1. Rozłączając jednak duszę od ciała, rozum od zmysłów, oddzielił pośrednio filozofię od teologii. Za sprawą L. Feuerbacha dokonała się radykalna
redukcja teologii do filozofii. Podjął on psychologiczną próbę przedstawienia
złudzenia religijnego, dochodząc do konkluzji, że „tajemnicą teologii jest antropologia”2. Bóg jest tylko mitem, w którym wyrażają się pragnienia ludzkiej
świadomości. Mądrość, miłość, sprawiedliwość to zbiór atrybutów stanowiących istotę człowieka, która opanowuje go tak, „jak gdyby była obcą istotą”3.
Człowiek transponuje je poza siebie i obiektywizuje w fikcyjnym przedmiocie
poza sobą, którego nazywa Bogiem. W ten sposób zuboża siebie, czyniąc bogatym Boga. „Człowiek – według Feuerbacha – potwierdza to w Bogu, co neguje
w sobie samym”4. Bóg jest dla niego tylko zespołem atrybutów, które mówią
o wielkości człowieka. Myśl Feuerbacha przeniknęła do filozofii F. Nietzschego, dla którego Bóg jest niczym innym jak tylko zwierciadłem człowieka. Religia zaś – procesem staczania się człowieka, który pozwolił się niegdyś ogołocić. Człowiek zatem musi wyzwolić się z wiary w Boga przez akt własnej woli.
Nigdy wcześniej postulat negacji Boga nie wybrzmiał tak dobitnie, jak w słowach Zaratustry: „Lecz oto Bóg ten umarł! O ludzie wyżsi, ten Bóg był waszym największym niebezpieczeństwem. Od czasu, gdy on w grobie legł, wyście dopiero zmartwychwstali. Teraz dopiero zbliża się wielkie południe, teraz
1

Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewicz, t. 1, Kraków 1958, s. 94.
Tymczasowe tezy do reformy filozofii, w: Wybór pism, tłum. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński,
t. 1, Warszawa 1988, s. 464.
3
O istocie chrześcijaństwa, Warszawa 2004, s. 54.
4
Tamże, s. 78.
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dopiero człowiek wyższy staje się – panem! (…) Bóg umarł: niechże za naszą
wolą – nadczłowiek teraz żyje”5. W ten sposób pokusa antytezy opisana
w księdze Genesis, przeciwstawiająca wolność i niezależność człowieka prawom Stwórcy, przychodzi do głosu w jaskrawej formie właśnie u Nietzschego.
Wielkość Boga stanowi antytezę wielkości człowieka. „Śmierć Boga”6 jest tu
warunkiem realizacji nadczłowieczeństwa. Według teorii ludzkiej autoalienacji, samowyobcowania (die menschliche Selbstentfremdung) wiara w Boga
i w ogóle religia zuboża człowieka, ponieważ swoje własne przedmioty
umieszcza on w świecie fikcji i tworzy w ten sposób Boga (lub bogów)7.
Z kolei A. Comte próbuje dowieść, że ludzkość w trzecim stadium swego rozwoju, czyli pozytywnym (dwa pierwsze to okresy: religijny i metafizyczny),
odrzuca wszystkie religie z ich kultem Boga albo bogów i zastąpi je przez kult
ludzkości jako wielkiego Bytu. Ateizm Comte’a jest więc religią bez transcendencji i mistycyzmem bez nadprzyrodzoności, przybierającą formę „socjolatrii” oraz „socjokracji”8. „Odkryć człowieka bez śladów Boga”: tak oto Henri
Gouhier definiuje przedsięwzięcie Comte’a9. Przeciwstawienie między wielkością Boga i człowieka, a raczej jego autonomią, dokonało się także za sprawą
H. Hartmanna, który stwierdza, iż pozaziemskie dążenia człowieka pozbawiają
go siły moralnej i odwracają od prawdziwych wartości, dlatego są niemoralne.
Dlatego z etycznego punktu widzenia dążenia ku życiu wiecznemu są sprzeczne z ludzkimi wartościami. Według J. P. Sartre’a człowiek nie mógłby być
wolny, gdyby istniał Bóg, a nawet nie miałby własnej egzystencji, stając się
jedynie cieniem i zjawą10. Człowiek jest bytem, który ma zamiar stać się Bogiem, a istotę ludzką można zasadniczo określić „jako pragnienie stania się
Bogiem”11. Utrzymuje, że człowiek sam dla siebie jest prawodawcą i decyduje
o swoich losach.
Takie stanowisko ma być warunkiem autentycznego humanizmu i może zapewnić ludzkiej istocie prawdziwą godność. Człowiek może istnieć i rozwijać
się tylko pod warunkiem, że odrzuci Boga. Jest ono powtórzeniem pokusy
5

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Beret, Warszawa 1985, s. 337-338.
Według J. Moralesa stwierdzenie: „Bóg umarł” oznacza, że współczesny człowiek przeniósł
pojęcie Boga z płaszczyzny bytu obiektywnego ku „immanencji subiektywności”. Właściwy dla
współczesności pogląd nie może już tolerować Boga, który nie zostałby ograniczony do subiektywności człowieka i który by Go nie ograniczał. Por. Wprowadzenie do teologii, tłum. P. Rak,
Kraków 2006, s. 43.
7
Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, w: K. Marks, F. Engels,
O religii, Warszawa 1956, s. 37.
8
Por. H. de Lubac, Dramat humanizmu chrześcijańskiego, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2004,
s. 269.
9
La jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme, t. 1, s. 23. Cyt. za: H. de Lubac,
dz. cyt., s. 155.
10
Por. W. Granat, Antyteistyczny humanizm J. P. Sartre’a, ZN KUL, 1 (1958), nr 1, s. 22-31.
11
L’Etre et le néant, s. 95. Cyt. Za: W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby
ludzkiej, Poznań 1985, s. 365.
6

ks. Grzegorz Barth

21

z Księgi Rodzaju o przeciwstawności Boga i człowieka: „będziecie jako bogowie” (Por. Rdz 3,5). Mimo apologii ateistycznego humanizmu, Sartre odkrywa
jednak w naturze ludzkiej warstwę, która domaga się istnienia bytu transcendentnego, kiedy opisuje człowieka jako pretendującego do stania się Bogiem.
Podobnie K. Jaspers dostrzega wartość istnienia Boga dla egzystencji człowieka, który uznając Absolut, musi ku Niemu się skierować. Pisze: „Wiedzieć, że
jest Bóg, to wystarczy, być tego pewnym, to jedyna rzecz posiadająca wartość,
wszystko inne będzie stanowić konsekwencję owego faktu. (…) Człowiek, jeśli
sam z siebie nie jest nicością, to jest tym, czym jest przez stosunek do tej nieprzenikalnej głębi; znajduje w niej odpoczynek, początek i kres”12. Zatem intuicyjne poznanie najgłębszego „ja” w czynności chcenia objawia – zdaniem
Jaspersa – obecność transcendencji i Boga w człowieku. Powyższe idee stawiają problem w całej ostrości: Bóg albo człowiek!
Z jednej strony, zmierzają one do ostatecznego rozdzielenia Boga od człowieka, który ma być absolutny w istnieniu i autonomiczny w działaniu,
a z drugiej – potwierdzają, jak sens ludzkiego istnienia jest uzależniony od
istnienia Boga. Zależność ta jest tak silna, iż należałoby raczej zaniechać poszukiwania sensu bytu i człowieka, jeśli a priori wykluczyłoby się ideę Boga.
2. „Ku Bogu” znaczy „ku człowiekowi”
W świetle powyższych opinii należy postawić pytanie: czy dążenie do Absolutu Bożego stoi w sprzeczności z rozwojem autentycznego człowieczeństwa, a przynajmniej stanowi jego ograniczenie i poniżenie? Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytanie oznacza, że na treść humanizmu
składają się elementy zamknięte w obszarze samego człowieczeństwa bez jakiegokolwiek odniesienia do wartości transcendentnej. Odpowiedź taka implikuje pełną afirmację wartości rozumu jako ostatecznego i najwyższego kryterium orzekania o prawdzie, a także zakłada tezę, że człowiek stanowi dla siebie
najwyższą istotę oraz ostateczną normę moralności. Czy zatem nie kryje się
w tym szatańska pokusa, aby osądzić Boga przy pomocy rozumu odeń niższego?13 Celem tak rozumianego humanizmu jest rozwój wszystkich władz osoby
ludzkiej, tworzenie kultury duchowej i materialnej, jednostkowej i społecznej
w duchu immanentyzmu. Wszystkie uzasadnienia takiego stanowiska dają się
sprowadzić do przyjęcia tezy, że człowiek jest nieograniczony w swej wielkości, dlatego postawienie nad nim albo obok niego jakiejś istoty wyższej prowa12

La filozofia dall’esistenza nel mio sviluppo spirituale, „Logos” 24(1941), nr 3. Cyt. za:
W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 186-187.
13
W dialogu „węża” z Ewą ujawnia się pozorna troska o niezależność człowieka. Wysłuchanie
refleksyjnego pytania: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział (…)?” (Rdz 3,1), staje się częściowym
przyjęciem złej woli i podważeniem autorytetu Boga jako najwyższej Prawdy i Jego miłości do
człowieka.
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dzi do jego zubożenia i alienacji; w konsekwencji jest zamachem na jego wielkość i wspaniałość. Krótko mówiąc: „nie” dla Boga oznacza „tak” dla człowieka. Koniec wiary w Boga ma stać się początkiem wiary człowieka w siebie
samego. A jednak, jak uzasadnić fakt, że człowiek śmiertelny, ustawicznie
zagrożony w swej egzystencji, pełen niepokojów i trosk, a niekiedy rozpaczy,
pragnie w swojej ograniczoności utworzyć niezależny od nikogo Absolut?
A może to ludzkość jako całość jest najwyższą wartością i zawiera w sobie
moc niezależnego działania w dziedzinie umysłowej i moralnej? Jak wytłumaczyć fakt, że nad ludzkością ciąży nieustanne widmo samozagłady; mimo
ogromnego postępu w nauce i technice nie można usunąć z jej życia tego
wszystkiego, co hamuje rozwój człowieka i prowadzi do jego zagłady? Czy
dążeń człowieka ku jego emancypacji nie należałoby umieścić wśród tych najbardziej chimerycznych, bezsensownych i absurdalnych, przekraczających jego
możliwości? Jak je charakteryzuje M. Scheler: „niewiara w Boga, albo lepiej
mówiąc: trwała złuda, stawiająca dobro skończone na miejsce Boga (…) czy
też traktująca, jakby ono było Bogiem – ma swoją szczególniejszą przyczynę
w życiu człowieka”14. Dlatego tylko skierowanie się „ku Bogu” – zdaniem
W. Granata – pozwoli odkryć człowiekowi sens ludzkiego istnienia i jego własną tożsamość15. Pisze: „Człowiek ma ubogacić swoje <<ja>> w bycie i dobru
pierwszej przyczyny, a więc ma stać obok Boga i w Nim, a więc nie jest środkiem do chwały Bożej, lecz sam w sobie celem”16. Bóg nie chce swoją wielkością przysłonić człowieka, ale z nim się tą wielkością podzielić. Świadczy
o tym poetycki dialog Hioba z Bogiem, w którym Bóg zezwala człowiekowi na
stawianie pytań i nie zamierza go poniżać, a jeśli nawet doświadcza go, to tylko w celu ostatecznego wywyższenia. „Nie ma na ziemi nic, co by nie ujawniło
albo nędzy człowieka, albo miłosierdzia Boga, albo niemocy człowieka bez
Boga, albo potęgi człowieka z Bogiem”17. Człowiek, posiadając bezgraniczne
dobro, uczestniczy w naturze Boga, w Jego wewnętrznym życiu i dlatego zostaje przebóstwiony, nie tracąc nic ze swojego człowieczeństwa. Im bardziej
człowiek dąży ku Prawdzie i Dobru, tym bardziej się ubogaca i unieśmiertelnia18. Nie ma niczego wyższego, wartościowszego, do czego Bóg mógłby skierować człowieka, jak On sam. Inny cel byłby zubożeniem człowieka. „Wiara
w Boga i dążenie ku Bogu oznacza równocześnie afirmację człowieka i drogę
do jego pełnej realizacji w człowieczeństwie i synostwie Bożym” 19. Uznanie
14

Vom Ewigen im Menschen, w: Gesammelte Werke, Bd. 5, Bern 1954, s. 105.
Por. Ku Bogu czy ku człowiekowi? (Teocentryzm czy antropocentryzm?), w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 2. B. Bejze (red.), Warszawa 1968, s. 161-162.
16
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, Lublin 1972, s. 384.
17
Pascal, Myśli, VIII, 562, cyt. za: Personalizm chrześcijański, s. 153.
18
Por. W. Granat, Ku Bogu czy ku człowiekowi?, s. 163-164.
19
T. Wilski, Rola dogmatu Trójcy Świętej w teologii Ks. Wincentego Granata, w: Tajemnica
człowieka, H. I. Szumił (red.), Lublin 1985, s. 237.
15
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transcendentnego Boga jest zatem wyjściem człowieka ku wielkości, w której
ma uczestniczyć20. Prawda ta posiada swoje potwierdzenie w Objawieniu21, ale
i z niego czerpie ten nowy, pogłębiony i poszerzony sposób widzenia człowieka w relacji do Boga. Owo novum w swoistej syntezie zamyka się w stwierdzeniu: problem człowieka jest problemem Boga. Ostatecznie oznacza to, że dla
nieskończonego i odwiecznego Boga sprawa maleńkiego człowieka urosła do
ogromnej rangi, stała się Jego własną sprawą, w przeprowadzeniu której sam
bierze udział.
3. Teotropiczna struktura osoby ludzkiej
Teotropizm oznacza, że „wszystkie byty stworzone pochodzące od Boga są
również ku Niemu skierowane; szczególnie odnosi się to do istot rozumnych,
powstałych na obraz Boga i ciążących ku Niemu jako swego prototypu”22.
Przytoczona definicja nie wyczerpuje treściowo tego, co oznacza teocentryzm23. Niemniej jednak, zwrócenie się człowieka ku Bogu, zmierzające do
uczestnictwa w Jego naturze i życiu, czyli teotropizm24, określa w sposób zasadniczy istniejący związek między Bogiem i człowiekiem. Rozumne, celowe
ukierunkowanie człowieka na Boga jest jednocześnie zwróceniem się ku samemu sobie, gdyż „droga ku nieskończoności Boga, a więc Jego bytu i wolności, jest również drogą ku pełni człowieczeństwa (…)”25. Osoba ludzka nabywa
wówczas „coraz więcej bytu, dobra i jedności”26, gdyż Bóg pragnie, aby party20

Uczestnictwo człowieka w wielkości Boga nie oznacza absolutnie zrównania się
z Nim w sensie bytowym, czy moralnym, jak błędnie interpretuje to D. Tanalski. Twierdzi on, że
humaniści katoliccy wykazali się przykładem niewierności wobec tradycji, wzbogacając człowieka w atrybuty boskie: „Bóg Biblii nie równał człowieka z sobą. Przeciwnie, starannie strzegł
różnicę między sobą a człowiekiem, bo na tej różnicy opierała się jego wielkość i wszechmoc.
Człowiek musiał być słaby i ślepy, aby potężny i wszechwiedzący był Bóg”. D. Tanalski, Katolicyzm. Problemy filozoficzne człowieka, Warszawa 1977, s. 51.
21
W środowisku biblijnym, tak teocentrycznym i monoteistycznym, w którym nie było wolno
wykonywać żadnych obrazów i podobizn Boga (Wj 20, 4), człowiek zajmuje z woli Boga miejsce centralne i wyjątkowe, że sam staje się Jego obrazem. Na kartach Starego Testamentu –
ujętego „teocentrycznie” – akcentowana jest ponadto wielka godność człowieka: nie wolno go
skrzywdzić, zwłaszcza człowieka ubogiego i pokrzywdzonego, ponieważ, będąc obrazem Boga,
uobecnia i reprezentuje Go na ziemi. Zaś w Nowym Testamencie obok Ewangelii św. Jana,
nazywanej niekiedy przez egzegetów „teologiczną” z racji typowego dla niej teocentryzmu,
znajduje się Ewangelia św. Łukasza, nosząca wszelkie znamiona homocentryzmu jako autentycznego humanizmu. Por. A. Gelin, Pismo święte o człowieku, tłum. D. Szumska, Paris 1971, s. 25 n.
22
W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 517-518.
23
Teocentryzm oznacza bowiem całość relacji: ontycznych, poznawczych, wolitywnych, jakie
istnieją między Bogiem i człowiekiem. W dalszej części pracy zostaną podjęte niniejsze zagadnienia.
24
Por. W. Granat, Ku Człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, s. 384.
25
Tamże.
26
W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 520.

24

Uznanie Boga jako afirmacja człowieka. O teotropicznej strukturze osoby ludzkiej

cypowała w wiedzy Jego wewnętrznego życia i planów dotyczących świata
i człowieka. Możliwość owej relacji opiera się na fakcie duchowego podobieństwa między Nim a człowiekiem jako bytem rozumnym, ale także uprzedniego
pouczenia ze strony Boga oraz wolnej odpowiedzi udzielonej na nie przez
człowieka aktem wiary. Ta podstawowa relacja człowieka do transcendentnego
świata posiada charakter osobowy i poznawczy, gdyż jej „przedmiotem” jest
konkretna, żywa i posiadająca całą prawdę Osoba27. Człowiek wierzy, iż nieograniczone i samoistne życie Boga jest udziałem wszystkich Osób Trójcy
Świętej. Prawda ta decyduje o tym, że akt wiary posiada charakter ściśle personalistyczny; w „przedmiocie” swej wiary człowiek dostrzega i uznaje przejawy
życia osobowego: samoistność oraz odrębność, otwartość i relacyjność trzech
Osób. Personalistyczny charakter „przedmiotu” wiary wyraża się także w tym,
że wyraża on cel człowieka, czyli upodobnienie się do Syna Bożego, a ostatecznie uczestnictwo w życiu Osób Bożych. Akt wiary umieszcza człowieka na
początku drogi, której kresem staje się jego włączenie się w nieśmiertelną
wspólnotę życia Trójcy Świętej; jest to przede wszystkim droga coraz doskonalszego poznawania Boga, ujęta zwięźle przez św. Jana: „A to jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Proces ten charakteryzuje wyjątkowa
konkretność poznającego „przedmiotu”; jest on znajomością Osób uszczęśliwiających człowieka, a więc nierozłącznie wiąże się z miłością Boga do człowieka28. Oczywiście, miłość ta stała się najbardziej ukonkretniona, osobowa
i bliska człowiekowi, kiedy Ten wypowiedział się w Synu, który „jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 3, 1). Bezpośredni związek
z Bogiem jako prawdą urzeczywistnia się w człowieku za pomocą władzy rozumu, ale także dzięki woli, która dąży do dobra29; w ten sposób wiara staje się
jedną z najważniejszych decyzji w ludzkim życiu, zyskuje w ten sposób charakter dynamiczny i personalistyczny. „Wiara przybiera cechy najbardziej osobiste, sięgające do samego rdzenia duchowego życia, a więc nie jest ona ani
wyłącznie poznaniem, ani tylko dążeniem lub jakimś estetycznym odczuciem,
lecz rozpoczyna drogę całej ludzkiej osoby ku Bogu jako Prawdzie, Dobru

27

Por. tamże, s. 243-244. Autor dodaje, iż główny „przedmiot” wiary, czyli Pierwsza Prawda,
jest także dobrem, które człowieka uszczęśliwia już tutaj na ziemi w stopniu ograniczonym. Bóg
objawiający prawdę występuje jako nauczyciel wiary, siła pociągająca (Por. J 6, 44) i bezpośredni motyw. Nawiązuje dialog z człowiekiem, od którego domaga się odpowiedzi wiary.
28
Wizję życia wiecznego jako ostatecznego spełnienia, w którym człowiek będzie obejmował
pełnię, a ona człowieka, opisuje Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”, Watykan 2007, nr 12.
29
W uznaniu prawdy objawionej zawiera się czynnik „urzekający”, złączony z faktem niezwykłego dobra. W przypadku wiary jest nim sam Bóg jako Dobro Osobowe, które pociąga człowieka siłą swej natury. Bóg, w którym prawda utożsamia się z dobrem i posiada konkretną i najwyższą samoistność, czyli właściwość osobową, pociąga człowieka nie tylko zewnętrznie, jako
poznany cel, ale także przez swoje wewnętrzne oddziaływanie. Por. tamże, s. 250.
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i Szczęściu”30. Osoba ludzka posiada wyraźnie wytyczony kierunek działania
i rozwoju, a mianowicie umacniać się w dwu wzajemnie uzupełniających się
warstwach: monolitycznej odrębności oraz duchowej otwartości na świat innych osób31.
Przekonanie o istnieniu osobowego Boga, Stwórcy wszechświata
i człowieka, zawiera w sobie postulat, że wszystko winno być skierowane ku
Bogu i Jego chwale32. Z prawdy, że Bóg jest celem człowieka, wcale nie wynika jednak, że ten ostatni zostaje w jakiś sposób uprzedmiotowiony, będąc „narzędziem” Bożej chwały. To, że człowiek jest naturalnym byciem „ku Bogu”
jako dobro przygodne i względne, otrzymujące swój byt od Boga, oznacza
jednocześnie „ku człowiekowi”, który jest obrazem Boga, przybranym Jego
dzieckiem, a także uczestnikiem życia Bożego33. Nawet gdyby przyjąć, iż naturalne ukierunkowanie na Boga jest formą zależności wobec Niego, to i tak
prowadzi ono do większej niezależności człowieka, bowiem partycypacja w
Bożej prawdzie i dobru oznacza jeszcze większy udział w Jego samoistność.
„Zależność od Boga, w którym jest całość Prawdy, tj. pełne poznanie bytu,
wyzwala ludzką myśl od krępujących podmiotowych ograniczeń”34. Zakorzenienie w tej Prawdzie chroni przez ciasnymi ideami mającymi za swój przedmiot zbyt wąską rzeczywistość, stąd dążenie do pełni bytu stanowi wyraz „niedosytu” istnienia, a przede wszystkim dowodzi tego, że człowiek jest obrazem
Nieograniczonego Bytu35. Nawet odejście od Boga nie może spowodować utraty działania najistotniejszej siły tkwiącej w rdzeniu samego bytu, czyli ciążenia
ku Bogu. Granat stwierdza: „natchnął on duszę ludzką tęsknotą za prawdą
i nigdy nie powie ona: mam dość szukania, bo zawsze chcę poznawać coraz
więcej. Bóg wszczepił w duszę ludzką przeogromne pragnienie i jakby instynkt
dobra i dlatego człowiek nie zaspokaja się całkowicie tym, co już osiągnął,
dąży bowiem ku dobru, które nie ma granic. Naturalny pęd człowieka do prawdy, dobra, sprawiedliwości i piękna nie pochodzi z tej ziemi i z tej materii, lecz
rodowód ma w Bogu samym”36. Człowiek wiedziony żelazną konsekwencją
własnej natury może służyć albo Bogu, albo wyidealizowanej wartości ziemskiej37. Stąd dążność ku Niemu nie tylko nie stoi w sprzeczności z godnością
30

Tamże, s. 253.
Por. tamże, s. 245-246.
32
Por. W. Granat, Ku Bogu czy ku człowiekowi?, s. 162.
33
Por. W. Granat, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Poznań 1976, s. 392.
34
Tenże, Personalizm chrześcijański, s. 408.
35
Por. tamże.
36
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, s. 401-402.
37
W przekonaniu M. Schelera akty religijne, będące elementem konstytutywnym ludzkiej świadomości, mają za swój przedmiot albo samego Boga, albo zwrócą się ku różnorodnym bożkom, takim jak: pieniądz, kultura, państwo. Pisze: „(…) każdy duch
skończony albo wierzy w Boga, albo w bożka”. Tenże, dz. cyt., s. 261.
31
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i wielkością człowieka, ale ją implikuje i jest jej gwarantem38. Człowiek jest
„istotą transcendencji”, czyli „egzystencją ekstatyczną”, zawsze już ukierunkowaną na Boga, a nie na siebie. Dopiero wtedy jest się człowiekiem, który
odnalazł swoje odwieczne przeznaczenie39. W tym kontekście wydaje się cenna
uwaga M. de Carte, że współczesny człowiek zrezygnował z Bytu koniecznego
na korzyść względnego „ja”, mając przed sobą wyższe wartości, odrzucił ofiarę
z samego siebie, a zatrzymał jedynie miłość własnego „ja”. Dopiero, kiedy
człowiek „podda się transcendentnej konieczności, wówczas zrealizuje się
w pełni”40. Pogląd ten świadczy, że człowiek w sytuacji odwrócenia się od
Boga, skierowuje swoją uwagę na cel, będący jedynie Jego namiastką. Dlatego
teorii teotropizmu nie należy zawężać do samej idei transcendencji istniejącej
w naturze osoby ludzkiej. Owszem, od transcendencji niedaleko już do Boga,
bez którego wszelkie nawet najszlachetniejsze ludzkie idee pozostają tylko
mało znaczącym tworem człowieka. Dlatego E. Mounier stwierdza: „Transcendencja Husserla czy Sartre’a jest tylko pseudotranscendencją przepojoną
immanentyzmem, gdyż polega na rozwojowym dążeniu bytu, który otrzymuje
jedynie impulsy od samego siebie i wyłącznie siebie znajduje w tej ucieczce od
siebie. Transcendencja bytu osobowego ma ściśle znaczenie dla chrześcijanina
– jest to wezwanie do Boga, do uczestnictwa w Jego boskim życiu”41. Należy
zatem powiedzieć, że być człowiekiem to utrzymywać związek z Bogiem, do
Niego zdążać jako swojego celu, szczęścia. Ludzka osobowość nabiera sensu
i znaczenia, kiedy jest zwrócona ku Bogu i Jego życiu, którego istotą jest miłość.
4. Agapetologiczne przezwyciężenie dylematu: Bóg czy człowiek?
U źródeł wszelkiego bytu znajduje się Miłość. Do jej natury należy udzielanie się bezinteresowne i bezgraniczne. To „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) i dlatego do Jego natury należy czynić bezinteresowny dar z samego Siebie. Jeżeli
sam Bóg wychodzi naprzeciw człowieka i szuka jego dobra z motywu czystej
miłości, to tylko dlatego, aby potwierdzić, że człowiek jest zasadniczym celem
ludzkich dążeń. Odtąd wszystkie pytania o cel stworzenia człowieka i świata
sprowadzają się do jedynej odpowiedzi, a jest nią po prostu Miłość. Miłości
bowiem nie można zamknąć w żadnym systemie myślowym. Miłość, zwłasz38

Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, s. 113.
Por. K. Góźdź, Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera, Lublin 2004, s. 128.
K. Rahner owo ukierunkowanie człowieka na Boga, który sam udziela się człowiekowi, nazywa
także „egzystencjałem nadprzyrodzonym” albo „transcendentalnym Objawieniem”.
40
Philosophie des moeurs contemporaines. Homo rationalis, Bruxelles 1944, s. 434. Cyt. za:
W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 399.
41
Tchem actuélles d’une pensée d’inspiration personaliste, Esprit 16(1948), s. 705. Cyt. za:
W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 400.
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cza Boga, zawsze pozostanie miłością; nawet rozum nie może sprawić, aby
straciła sens jej tajemnica42. Wyeksponowanie „chwały Bożej” jako celu niemal jedynego, niewłaściwe jej pojęcie i zrozumienie, kwestionuje pojęcie Boga
jako Miłości i może stanowić podstawę do fatalnych wniosków natury praktycznej, które począwszy od Nietzscheańskiego – „Bóg był waszym największym nieszczęściem”, poprzez Sartrowskie – „Jeśli Bóg istnieje, człowiek jest
nicością” – zdradzają, że udało się przedstawić Boga nie jako Miłość, ale jako
despotycznego, egoistycznego Wroga człowieka. To człowiek - jedyny cel
stworzenia - jest chwałą Boga. Św. Ireneusz określa go „naczyniem Bożej
chwały”43. Bóg, który jest miłością, chce dać siebie poza sobą. Dlatego człowiek nie jest jakimkolwiek rozumnym stworzeniem, ale dokładnie tym, co
oznacza istnieć, gdy Bóg chce wyrazić samego siebie poza swoim wewnętrznym życiem. Czy mógłby ktokolwiek poza samym tylko Bogiem prześcignąć
Boga w jego miłości do człowieka, dzięki której człowiek w ogóle istnieje,
i jest tym, kim jest – osobą? Czy jest do pomyślenia większa u kogokolwiek
innego koncentracja uwagi na człowieku od aktu stwórczej miłości człowieka
ze strony Boga, na mocy której obdarza On człowieka wolnością i możliwością
kierowania sobą w świetle prawdy o sobie? T. Styczeń odpowiada: „Oto dlaczego radykalnego antropocentryzmu człowiek może się uczyć tylko koncentrując swą uwagę na miłości, jaką Bóg człowieka stwórczo miłuje, zwłaszcza,
że sam Bóg postanowił w swej niezbadanej dobroci <<przekroczyć próg>>
swej miłości do ludzi jako ich Stwórca i zjawił się pośród nich jako Zbawiciel”44. Miłość ta wyrażona w Chrystusie – zawsze prawdziwa i czysta – nigdy
nie poniża, lecz zachowuje i chroni godność osoby ludzkiej, a także pozwala
żyć „po ludzku”45. Dzięki tej miłości i w niej osoba wypowiada się najpełniej.
Człowiek nie może żyć bez miłości. „Człowiek – pisze Jan Paweł II – pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”46.
Właśnie na drodze miłości można dotrzeć do centrum osoby ludzkiej. Ks. Granat stwierdza: „Miłość (…) jest najgłębszą, najdoskonalszą podstawą humanizmu chrześcijańskiego; (…) jest źródłem wszystkich wartości humanistycznych”47. Nie da się pomyśleć wyższy od miłości ideał życia ludzkiego. Zawiera
ona w sobie po prostu aprobatę istnienia i postulat rozwoju człowieka, wza-
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Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998, nr 23.
Adversus haereses, w: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1966, s. 49.
44
Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001, s. 224.
45
Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, s. 387, 399.
46
Redemptor hominis, Watykan 1979, nr 10.
47
Por. Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, K. Guzowski, (red.)
H. I. Szumił, Lublin², s. 182.
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jemność relacji osobowych i interpersonalną wymianę dobra48. W miłości wyraża się najbardziej ewidentna dialogalna struktura osoby ludzkiej. Miłość najpełniej kształtuje osobowość etyczną i integralną. Wprowadza ona ład w ludzką psychikę w oparciu o najwyższy porządek miłości Bożej; jest siłą dynamizującą władze duchowe człowieka, otwiera oczy na rzeczywistość świata
i człowieka, ułatwia stosunki między ludźmi, a w końcu otwiera najpełniej
serce na rzeczywistość Boga49.
Natura człowieka jest rzeczywistością dynamiczną, „otwartą” i egzystencjalnie określoną przez relację do Boga. Bez Niego nie ma prawdziwego
„uczłowieczenia” człowieka. Usunięcie Boga z przestrzeni ludzkiego życia
prowadzi do zubożenia, a nawet „zdrady” samego człowieczeństwa. Człowiek
odnajduje bowiem w sobie samym boski wymiar, którego nie może oderwać od
ludzkiego: „Człowiek odnajduje w nim [Chrystusie] swoją właściwą wielkość,
godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy
Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo”50. Wiara
w Boga i dążenie ku Niemu oznacza uznanie człowieka i dążenie do pełnej realizacji we wszystkich ludzkich elementach i w jego przywileju synostwa Bożego.
Dlatego nie należy przeciwstawiać sobie teocentryzmu i antropocentryzmu: w
teocentryzmie mieści się antropocentryzm, ale i odwrotnie – jeśli antropocentryzm ujmowany jest integralnie, zawiera w sobie dążność ku Bogu, a więc teocentryzm. Prawdę tę doskonale oddaje zwięzła formuła Jana Pawła II, że antropocentryzm „musi potwierdzać się i urzeczywistniać teocentrycznie”51.
***
Dopiero w personalizmie chrześcijańskim dochodzi najdokładniej do uzgodnienia teocentryzmu z antropocentryzmem, ponieważ skierowanie ku Bogu
w Trójcy Jedynemu oznacza uczestnictwo w życiu Osób Bożych, z czego wynika „najwyższa godność człowieka, jego niepowtarzalna odrębność, wielkość,
nieśmiertelność (…). Człowiek nie tylko jest ku Bogu, ale i ku sobie, jest obok
Boga i w Nim. Wszystkie prometejskie tęsknoty ludzkie za autonomią
i pełną samoistnością realizują się na ziemi w małym stopniu, a swe szczyty
osiągają w wiekuistym zjednoczeniu z Bożymi Osobami”52. Relatywna transcendencja osoby ludzkiej wskazuje na potrzebę pełnej, absolutnej Transcendencji – to jest Boga. Rozumne i celowe ukierunkowanie się człowieka na Boga jest jednocześnie zwróceniem się ku samemu sobie. Człowiek, przeżywając
swoją godność i kierując się ku wartościom, odkrywa obecność Absolutu jako
48

Por. tamże, s. 384.
Por. W. Granat, Personalizm chrześcijański, s. 410, 488, 491.
50
Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 10.
51
Dives in misericordia, Watykan 1980, nr 1.
52
W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, s. 360.
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„prototypu” własnej, rozumnej i wolnej natury. Dlatego przed człowiekiem stoi
doniosłe zadanie, aby doświadczenie Boga przeżywał przez wysiłek zrealizowania siebie, realizacji swojej istoty jako „projektu”, którego twórcą jest sam
Bóg.
Zusammenfassung
Der integre Personalismus führt, dass es ohne Gott keinen wahren Humanismus geben könne. Er nähert sich dem Phänomen Gott immer mit ausgesprochenem Menschenbezug – und umgekehrt. Gottes Größe und des Menschen
Größe ergänzen einander harmonisch. Die menschliche Person hat die
teotropische Struktur. Sie orientiert sich an Gott. In diesem Sinn ist die Selbstgabe Gottes als Antwort auf die Frage, die der Mensch sich selber ist, in sich
personal verfaβt und eben darin trinitarische Liebe. Die Person ist wesentlich
so konstituiert, dass Gott ihm personal, dialogisch, geschichtlich, eschatologisch als Wort entgegenkommen und sich so mit ihm in personaler Liebesgemeinschaft vereinigen kann.

MARZENA GARDOCKA

TEOLOGIA „WYNAGRADZANIA”
W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Kult wynagradzania ma źródło w Piśmie Świętym i najstarszej Tradycji Kościoła.
Powstawał wszędzie tam, gdzie istniało poczucie grzechu i świadomość gniewu Bożego.
Ofiara Chrystusa, będąca w najgłębszej istocie wynagrodzeniem Bogu i zadośćuczynieniem, nadała słowu „ekspiacja” nową głęboką treść.
1. W kontekście najstarszej Tradycji
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa w Tradycji rozważano charakter i znaczenie cierpienia Chrystusa, zastanawiano się nad relacją Jego Męki i śmierci do naszego
wyzwolenia od grzechu i pojednania z Bogiem. Już w II wieku autor Listu Barnaby
stawiał pytanie o zgodę Boga na cierpienie Jezusa i interpretuje je jako pokonanie
grzechu, który się zakorzenił w ludzkiej naturze. Cała ludzkość, obmyta Krwią Chrystusa przelaną na krzyżu (por. Hbr 9,14), została pojednana z Bogiem. Taką interpretację najczęściej rozwijano w teologii patrystycznej.
Radykalnej zmiany w tych tradycyjnych wyobrażeniach dokonał św. Anzelm
z Canterbury, opracowując tzw. teorię zadośćuczynienia (zwaną też realistyczną teorią
Odkupienia) i stwarzając tym samym podstawy soteriologii zachodniej w drugim tysiącleciu. Jako pierwszy postawił on problem zbawienia w kontekście sprawiedliwości
Bożej, kładąc nacisk na konieczność wynagrodzenia Bogu za zniewagę wyrządzoną
Mu przez grzech pierworodny. Czyniąc punktem wyjścia klasyczną interpretację zbawienia jako zwycięskiej walki Chrystusa z szatanem i Jego roli Pośrednika. Zastanawiał się nad tym, dlaczego dla osiągnięcia tego celu Bóg wybrał drogę właśnie przez
Krzyż, skoro z pewnością mógł dokonać odkupienia i wyzwolenia człowieka w jakiś
inny sposób1.
Zdaniem B. Sesboue, Anzelm opracował argument soteriologiczny, dochodząc do
konkluzji o konieczności zadośćuczynienia Bogu za popełnione przez ludzi grzechy.
Grzech interpretuje Anzelm na sposób jurydyczny, w kategoriach znieważonego Honoru. Czyni on też szereg następujących założeń: Bóg w swej wielkości i doskonałości
nie może przystać na niesprawiedliwość, stąd konieczność „zadośćuczynienia”. Owo
zadośćuczynienie przekracza możliwości człowieka: człowiek grzeszny sam z siebie
nie posiada niczego, co mógłby ofiarować Bogu, a ponadto nawet najmniejszy grzech
wyrządza Bogu nieskończenie wielką zniewagę. Fakt konieczności zadośćuczynienia
1

Por. B. Sesboue, Historia dogmatów, t. 1, Bóg zbawienia, Kraków 1999, s. 426-429.
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prowadzi Anzelma do konkluzji: jedynie Bóg – Człowiek może dokonać takiego zadośćuczynienia2.
Koncepcja Anzelma wywarła wielki wpływ na teologię scholastyczną. Niektórzy
teologowie – np. Abelard – krytykowali ideę konieczności: cierpienie Chrystusa
w żaden sposób nie było konieczne, jest ono jedynie wyrazem Bożej miłości3.
Św. Tomasz próbował stworzyć pewną syntezę, eksponował jednak element zadośćuczynienia. Występuje u niego określenie „naprawa rodzaju ludzkiego”, gdzie naprawa
oznacza odnowienie, przywrócenie pełni człowieczeństwa, a nie naprawienie wyrządzonej Bogu zniewagi. Do takiej naprawy konieczna jest skrucha, której praktycznym
wyrazem jest zadośćuczynienie. Powinno ono być kierowane przez miłość, gdyż bez
niej nie jest skuteczne. Nawet Boża sprawiedliwość jest niejako wtórna względem
miłości. Tomasz łączy ponadto kategorię zadośćuczynienia z kategorią odkupienia, co
otwiera drogę ku idei „okupu”: człowiek, z racji swego grzechu, popada w niewolę
i ma dług wobec Boga, którego sprawiedliwość domaga się „okupu”. Tym samym
dokonuje się zwrot kategorii odkupienia w kierunku wstępującym4.
2. W rozwoju historycznym
Rozwijające się w średniowieczu5 nabożeństwa pasyjne, związane z Liturgią Wielkiego Tygodnia, wywoływały uczucia wdzięczności, miłości, żalu, a w konsekwencji
chęć pocieszenia i wynagrodzenia cierpiącemu na Krzyżu Zbawicielowi. Ogniskami
rozwijającego się kultu stały się klasztory benedyktyńskie, cysterskie, franciszkańskie i dominikańskie. Św. Bonawentura pisze w tym duchu dwa dzieła:
„Mistyczny krzew winny, czyli traktat o Męce Pańskiej”, oraz „Drzewo życia”6. Wybitną rolę na tym polu odegrał klasztor benedyktynek z Helfta
w Saksonii. W XIII w. żyły w tym klasztorze dwie wielkie mistyczki: Mechtylda i Gertruda. W ich pismach występuje często termin reparatio – naprawa,
wynagrodzenie.
Od końca średniowiecza zadośćuczynienie coraz bardziej jest pojmowane w kategoriach ekspiacji, możliwie jak najbardziej dokładnego wynagrodzenia zagniewanemu
Bogu. Ofiara Jezusa jest konieczna do złagodzenia Bożego gniewu. XVI-wieczni reformatorzy7 mówią o Bożym gniewie spadającym na Jezusa, który „został dla nas
2

Por. tamże; A. Santorski, Soteriologiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II, WST 14 (2001)
s. 154.
3
Zdaniem Sesboue nie należy jednak w doktrynie Anzelma o zadośćuczynieniu upatrywać teorii
„mściwej ofiary", czy też źle pojętej teorii ekspiacji. Por. B. Sesboue, dz. cyt., s. 432; Z. Kubacki, Bóg ofiary egzystencjalnej? Wokół teologii ofiary Chrystusa, STV 39(2001) nr 1, s. 39.
4
Por. B. Sesboue, dz. cyt., s. 433-435.
5
Por. O. Filek, Duchowa biografia Elizy Cejzik, w: Apostołka Najświętszego Oblicza Pana
Jezusa Eliza Cejzik, J. R. Bar (red.), Kraków 1986, s. 90.
6
Św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984.
7
Luter często mówi o Jezusie jako przedmiocie Bożego gniewu. Por. Z. Kubacki, dz. cyt.,
s. 40-41.
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uczyniony grzechem” (2 Kor 5,21). Pojawia się idea zastąpienia – winy, kary a nawet
potępienia. Myśl o zastąpieniu kary staje się najbardziej popularna wśród teologów, aż
do początków XX wieku. Sprawiedliwość staje się ważniejsza od miłosierdzia, a istota
odkupienia już nie uwzględnia konieczności nawrócenia człowieka, stając się niejako
sprawą „miedzy Bogiem a Bogiem”, Ojcem a Synem8.
Boża sprawiedliwość, żądająca zapłaty, jawi się w tego typu paradygmacie jako Jego zasadniczy atrybut. Ofiara Chrystusa w znaczny sposób wynikała i wpływała
zarazem na koncepcję Boga: był to Bóg wszechmocny, sprawiedliwy, ale zarazem w swojej sprawiedliwości karzący, bezlitosny i bezwzględny. Był On bardziej surowym Sędzią niż kochającym Ojcem, a Jego sprawiedliwość jawi się
jako nierozerwalnie połączona z zemstą9.
Termin „zadośćuczynienie” wszedł do języka dogmatycznego na Soborze Trydenckim, w Dekrecie o usprawiedliwieniu: pojawia się tam mianowicie stwierdzenie,
że Chrystus „swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie i za nas zadośćuczynił Bogu Ojcu”10. Dzięki owemu zadośćuczynieniu człowiek z nieprzyjaciela Bożego staje się na powrót dzieckiem Bożym. Wyrazem nawrócenia jest pokuta. Chrystus wziął na siebie cały pokutniczy wymiar powrotu człowieka
do Boga, dokonując wynagrodzenia. Człowiek ze swej strony uczestniczy w Chrystusowym zadośćuczynieniu: „można bowiem być sprawiedliwym tylko przez uczestnictwo w zasługach męki Pana naszego Jezusa Chrystusa”11.
Od XVI w. nauka o zadośćuczynieniu coraz bardziej zmierzała w kierunku idei
sprawiedliwości zamiennej – niektórzy teologowie rozwijali wręcz ideę Bożej zemsty12. W tej opcji zagniewany Bóg niejako „domaga się” cierpienia Jezusa, wynagradzającego za grzechy ludzi. Dokonało się swoiste „przerzucenie” na Boga przemocy,
której dopuścili się ludzie względem Jezusa. Tego typu poglądy upowszechniły się
w XIX w.: eksponowano Bożą sprawiedliwość, zapominając o miłosierdziu. Odkupienie rozgrywa się „pomiędzy Bogiem a Bogiem”13.
Nowy impuls nabożeństwu wynagradzającemu nadała Małgorzata Maria
Alacoque14 (1647-1690) – siostra zakonna ze Zgromadzenia Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Klasztorze Paray-le-Monial we Francji. Jej największa wizja prawdopodobnie miała miejsce w czerwcu 1675 r.; klęcząc
przed Najświętszym Sakramentem, ujrzała Jezusa, który, ukazując jej swoje
Serce, powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że całe się im
oddało, wyczerpało się i unicestwiło, aby przekonać ich o swej miłości, a oni
8

Por. B. Sesboue, dz. cyt., s. 438.
Por. Z. Kubacki, dz. cyt., s. 51.
10
BF, s. 317.
11
Tamże.
12
Por. B. Sesboue, dz. cyt., s. 436.
13
Por. tamże, s. 438.
14
Pius IX w 1864 nazwał ją „promotorką kultu”. Por. L. Poleszak, Serce Jezusa w dokumentach
Kościoła, Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa
XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 10.
9
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prawie zawsze odpłacają mu niewdzięcznością”15. Chrystus, objawiając jej
swoje serce, przypomniał światu obowiązek zadośćuczynienia: w każdy
pierwszy piątek miesiąca wierni winni byli wynagradzać zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu za pomocą Komunii św. oraz aktu wyznania grzechów16.
3. Kult Najświętszego Serca Jezusa
Kult Najświętszego Serca, typowy dla katolicyzmu, wypływa z podstawowych zasad wiary i jest hołdem, składanym Człowieczeństwu Chrystusa
za pośrednictwem symbolu serca, które wiedzie nas ku Jego Boskości. Jest ona
nierozłącznie związana z ludzką naturą Jezusa, z Jego duszą i ciałem, które,
nawet po oddzieleniu od duszy w chwili śmierci, pozostaje zjednoczone z Jego
Bóstwem.
Po raz pierwszy kult Najświętszego Serca Jezusowego oficjalnie został
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską na prośbę biskupów polskich
w 1765r., a w 1856 r. papież Pius XI rozszerzył to święto na cały Kościół,
natomiast Leon XIII w 1899 r. nadal mu rangę uroczystości, podając jednocześnie jej teologiczne uzasadnienie w encyklice Annum Sacrum17. Nawoływał
w niej m.in. do zadośćuczynienia: „Oto sprawujemy zastępstwo tego, który przyszedł zbawić zaginionych”18.
Jedną z najbardziej powszechnych form kultu NSJ było poświęcenie się. Pius X nakazał odmawianie tego aktu poświęcenia co roku. W 1925 r. Pius XI ustanowił uroczystość
Chrystusa Króla jako święto publicznego poświecenia się Sercu Jezusowemu, zaś w encyklice Miserentissimus Redemptor rozwinął temat wynagrodzenia i zadośćuczynienia.
O zadośćuczynieniu wypowiada się również papież Pius XII w swojej encyklice
Haurietis Aquas, w której ukazuje teologiczne aspekty nabożeństwa do Serca
Jezusowego. Podkreśla, że najwymowniejszym wyrazem miłości Bożego Serca
jest podjęta dobrowolnie męka i ofiara krzyżowa. „Do bezkrwawej ofiary
z samego siebie pod postaciami chleba i wina”19 – czytamy w encyklice Piusa
XII – „Zbawiciel nasz Jezus Chrystus postanowił dołączyć krwawą ofiarę
15

Jan Paweł II, „Oto serce, które tak umiłowało ludzi”, Audiencja do uczestników kanonizacji
bł. Klaudiusza La Calombiere, 1VI 1992 r. w: Serce Jezusa w dokumentach Kościoła, opr.
L. Poleszak, Kraków 2006, s. 426.
16
„Żądam od ciebie, aby piątek po oktawie uroczystości Mego Bożego Ciała poświęcono
szczególnej czci Mojemu Sercu, by w tym dniu przez przystąpienie do Komunii św., wynagradzano krzywdy wyrządzone Memu Sercu w tajemnicy Ołtarza – szczególnie kiedy jestem
uroczyście wystawiony ku czci wiernych i aby składano Mi zadośćuczynienie za zniewagi”; Memoriał
Episkopatu Polskiego do Papieża Klemensa XIII o czci Najświętszego Serca Jezusowego
w: Serce Jezusa w dokumentach Kościoła, opr. L. Poleszak, Kraków 2006, s. 558-559.
17
Por. L. Poleszak, dz. cyt., s.17.
18
AS, s. 147 .
19
HA rozdz. III, 3.
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krzyża, jako szczególny dowód swojej najgłębszej i nieskończonej miłości. (...)
Ze zranionego Serca Zbawiciela narodził się Kościół jako szafarz zbawczej
krwi”20. Przebite włócznią Najświętsze Serca Jezusa stało się w ciągu wieków
żywym obrazem dobrowolnej miłości, dla której Bóg dał swego Syna Jednorodzonego na odkupienie grzesznej ludzkości. Owa miłość jest najcenniejszym
darem Serca Jezusa i Jego Ducha. „Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że wierni
oddając hołd Najświętszemu Sercu Jezusa zadośćuczynią, z całą pewnością, najpoważniejszemu obowiązkowi, jakim jest służenie Bogu”21. E. Bulands w komentarzu do tej encykliki pisze: „Chrystus Mistyczny cierpi w Kościele, winien być umocniony, otrzymać wynagrodzenie”22.
Wiek XIX w filozofii marksistowskiej i ateizmu przypomniał wiernym naglącą konieczność wynagrodzenia. Powstają specjalne dzieła. O. Henryk Raniere SJ (18211884) zakłada Stowarzyszenie – Apostolstwo Modlitwy. Ustawy Apostolstwa mówią: "członkowie (...) odpowiadając na miłość Chrystusa, ofiarują Mu siebie samych i niosą zadośćuczynienie za własne i całego świata grzechy"23. Pod koniec XIX wieku o. Jan Leon
Dehon (1843-1925) powołał do życia Zgromadzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa,
włączające w wynagrodzenie całą swoją działalność apostolską. „Celem naszym jest
wynagrodzenie i związane z nim wszystkie praktyki pobożne, takie jak: Msza
św. i Komunia wynagradzająca, akt wynagrodzenia, codzienna adoracja wynagradzająca, godzina święta i umartwienia, na które pozwala posłuszeństwo
i stan naszego zdrowia”24. O. Mateo Crawley-Boevey, kapłan ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, uzdrowiony z ciężkiej choroby w Paray-le-Monial
tworzy „Dzieła intronizacji Serca Jezusowego w rodzinie”25.
4. Nauczanie Papieży o zadośćuczynieniu
W XIX w. pojawił się też nieco inny nurt – „zadośćuczynienia zastępczego”: Jezus z miłości przyjmuje na siebie to, czego ludzie nie byli w stanie
dokonać. Schemat taki pojawia się również na Soborze Watykańskim I. Środek
ciężkości spoczywa na idei pośrednictwa wstępującego, lecz z czasem (XX w.)
przesuwa się w stronę pośrednictwa zstępującego26.
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HA rozdz. III, 3.
HA rozdz. V, 1.
22
E. Bulands, Suma teologiczna teologii dogmatycznej, pasterskiej i życia duchowego zawarta
w Kulcie N. Serca P. Jezusa i jak go pojmuje encyklika Maurietis Aquas. Komentarz, Kraków
1980, s. 14.
23
B. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, Kraków 1972, s. 57.
21

24

S. Sidełko, L. J. Dehon – Założyciel Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego,
Kraków, 1988, str. 91.
25
26

Por. O. Filek, dz. cyt., s. 90.
Por. B. Sesboue, dz. cyt., s. 441.
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Na początku XX wieku Leon XIII w encyklice Mirae caritatis (1902), reagując na coraz większą sekularyzację, zachęcał: „złość i gnuśność niechże
wynagradza większy wspólnej pobożności zapał w oddawaniu czci Ofierze
eucharystycznej, (...) ofiarujemy Ojcu dar nieskończenie cenny i nieskończenie
przyjemny, mianowicie Jednorodzonego Syna Jego; a przez to dobroci Jego nie
tylko dzięki składamy, ale zupełnie zadośćczynimy”27.
Papież stwierdza, że rodzaj ludzki przez swoje grzechy wywołuje gniew
niebios; a zbiór nieszczęść ówczesnych jest sprawiedliwą karą i zachęca, by
„obudzić pobożną gorliwość wiernych, aby się starali przebłagać zagniewanego za zbrodnie Boga, oraz uprosić nieszczęśliwemu światu odpowiednie jego
łaski”. Podkreśla, że przede wszystkim za pomocą tej Ofiary „mogą ludzie
zarówno zadość uczynić wymaganiom sprawiedliwości Bożej, jako też szczodrze uprosić dary Jego łaskawości”28. Papież zachęca, by dzieła zbawienne
gorliwiej rozwijać; dawne praktyki, jeśli gdzie wyszły z użycia, na nowo przywrócić, np. stowarzyszenia eucharystyczne, adoracje Najświętszego Sakramentu, uroczyste procesje, pobożne nawiedzenia przybytków Pańskich itp., zwłaszcza zaś odrodzić zwyczaj częstego przyjmowania Eucharystii29.
Papież Pius XI w encyklice Miserentessimus Redemptor (1928) ukazał powszechny obowiązek wynagradzania Najświętszemu Sercu Jezusa. Mówiąc
o konieczności i obowiązku ekspiacji, wyjaśnia, że wynagrodzenie należy do
pełni kultu Bożego, „ciąży na całym rodzaju ludzkim” 30 i jest potrzebą
wszystkich czasów, a więc również naszego wieku. Obowiązku wynagradzania domaga się od nas sprawiedliwość i miłość. Sprawiedliwość nakazuje
nam przeprosić Boga za popełnione winy i naprawić naruszony przez grzech
porządek moralny. Miłość natomiast pobudza do współczucia cierpiącemu na
skutek zniewag Chrystusowi i do niesienia Mu pociechy. Papież zalecał, by do
modlitw i aktów dołączyć obowiązek wynagrodzenia NSJ. Celem zasadniczym
poświęcenia się Sercu Jezusowemu jest odwzajemnienie się Stwórcy miłością
za miłość, a gdy dochodzi do zaniedbania lub obrazy Boga, należy Mu się zadośćuczynienie, nazywane powszechnie obowiązkiem wynagradzania. Obowiązek ten dotyczy całej ludzkości, gdyż na skutek upadku Adama wszyscy
jesteśmy skażeni dziedziczną winą i zasługujemy na wieczną zgubę31.
Mimo że darowano nam hojnie „wszystkie występki” (Kol 2,14), powinniśmy w naszym ciele dopełniać braki męki Chrystusowej dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół. Stąd do aktów uwielbienia i zadośćuczynienia, złożonych
przez Chrystusa Bogu w imieniu grzeszników, możemy i powinniśmy dołączyć
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Tamże, 30.
Tamże, 31.
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Tamże, 32.
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Tamże, 4.
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również osobiste dziękczynienia i zadośćuczynienia, stając się tym samym
uczestnikami Jego wiecznego kapłaństwa i władzy zadośćuczynienia32.
W Ofierze eucharystycznej zadośćczyniąca Męka Chrystusa wznawia się,
trwa i dopełnia w Kościele – Jego Ciele mistycznym. „Chrystus, cierpiący
i dziś w swym Ciele Mistycznym, pragnie, byśmy byli towarzyszami jego ekspiacji, czego się zresztą domaga nawet nasz bliski z Nim stosunek, bo jeśli
jesteśmy ciałem Chrystusa i jego członkami (1 Kol 12,27), to potrzeba, aby co
cierpi głowa, cierpiały z nią wespół wszystkie członki (1 Kol 12,26)”33.
W Caritate Christi Compulsi Pius XI podkreśla, że modlitwa i pokuta to
dwa środki dane ludziom przez Boga, które umożliwiają zbliżenie się do Niego. Tylko one mogą pokonać przepaść grzechu, oddzielającą człowieka od
Boga zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym34. Dlatego papież
ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Jezusa nakazując, aby we wszystkich świątyniach świata po wieczne czasy w dniu tym poprzez publiczne przebłaganie wynagradzano zniewagi raniące Boskie Serce. W dniu tym Papież
zachęcał „do przebłagania za zbrodnie i do uzyskania darów Bożych, poprzez
przystąpienie do Stołu Eucharystycznego, czcząc Zbawiciela ukrywającego się
pod zasłoną Sakramentu35.
Szczególna rola w tym przebłaganiu przypada kapłanom: to właśnie na nich
spoczywa obowiązek zachęty do wynagradzania, jak również osobistego zaangażowania w praktyki pokutne: „Z Bożego powołania kapłan jest głównym
apostołem, zachęcającym do świętej pokuty i ekspiacji wszystkich ludzi, aby
według sił zadośćuczynili”36.
W 1943 r. Pius XII ogłosił encyklikę Mistici Corporis Christi. Papież, akcentując wzajemną zależność poszczególnych członków Ciała Chrystusowego 37,
przypomina dobrowolne umartwienie, szczególnie zaniedbane w naszych

32

Bóg „chce, abyśmy na ciele naszym uzupełniali to, czego niedostawa cierpieniom Chrystusowym – za ciało Jego, którym jest Kościół”. Z darem chwały i zadośćuczynienia, które Chrystus
złożył Bogu w imieniu grzeszników, powinniśmy łączyć nasze pochwały i wynagrodzenia”. MR, 5.
33
MR, 7.
34
CCh, 3.
35
Nakazywał dbałość, by tego dnia we wszystkich świątyniach, była uroczysta ekspozycja,
w czasie której na to Serce „przerzucą cały ciężar smutków, które ich trapią, wyznając niezachwianą swą wiarę, niewzruszoną nadzieję i gorejącą miłość, niech za pośrednictwem przemożnej opieki Dziewicy Bogarodzicy, wszelkich łask Pośredniczki, zanoszą żarliwe modły do tegoż
Najświętszego Serca, za siebie i za swoich, za ojczyznę, za Kościół, za Namiestnika Chrystusowego i za pozostałych Pasterzy, (...) za braci tej samej wiary, czy to żyjących w zgodzie czy też
niezgodzie, czy zarażonych bezbożnością albo niewiarą, w końcu nawet za nieprzyjaciół Boga
i Kościoła, aby się nareszcie nawrócili i żyli”. CCh, 4.
36
ACSF, 564.
37
MCCh, 57.

38

Teoria „wynagradzania” w ujęciu historycznym

czasach, jako ważny element ekspiacji 38. Porusza temat kultu adoracji, który
zrodził się ze zwyczaju przechowywania Najświętszego Sakramentu dla chorych i tych wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. Jest
to sakrament szczególny, gdyż nie tylko rodzi łaskę, lecz zawiera w sposób
trwały samego Dawcę łaski. Kościół więc, wielbiąc Chrystusa ukrytego, prosi
Boga, aby ze względu na Mękę swego Syna udzielił mu darów nadprzyrodzonych i doczesnych39. Przez cały rok liturgiczny wierni rozważają i uczestniczą
w tajemnicach poniżenia, odkupienia i triumfu Chrystusa40.
Papież Jan XXIII, poruszając w swej encyklice Sacerdoti Nostri wątek pokuty i zadośćuczynienia, za wzór kapłana stawia św. Jana M. Vianneya, podkreślając męstwo jego ducha, umartwianie ciała oraz powołuje się na jego słowa: „Gdyby nie było dusz bardzo niewinnych, które wynagradzają Bogu,
znieważanemu naszymi występkami – ileż i jakich srogich kar musielibyśmy
ponieść! (…) Czyny pokutne opływają w takie radości i pociechy, że gdy się
ich raz dozna, nigdy nie można się już bez nich obyć. (…) Na tej drodze jedynie pierwsze kroki są trudne”41.
Zagadnienie ekspiacji wyłożył bardzo obszernie papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Paenitemini z 1966 r. Mówi on, że „wszyscy wierni zobowiązani są z prawa Bożego do pokuty”42. Pokuta jest dla każdego chrześcijanina absolutnie konieczna, by „przez post ciała otrzymał on siłę duchową”43.
Owa pokuta otrzymuje swój nowy wymiar i znaczenie w Chrystusie, którego
tajemnicy paschalnej jest przeżywaniem. W innej konstytucji apostolskiej –
Indulgentiarum Doctrina – Paweł VI pisze, że z woli Bożej ludzie połączeni są
ze sobą nadprzyrodzoną więzią. Wskutek tego grzech jednego człowieka szkodzi także innym, podobnie jak świętość jednego przynosi dobrodziejstwo innym. W ten sposób wierni pomagają sobie wzajemnie w osiągnięciu nadprzyrodzonego celu. Podstawą i wzorem tej nadprzyrodzonej więzi jest sam Chrystus, do zjednoczenia z którym powołał nas Bóg44.
Ta wzajemna łączność pomiędzy ludźmi sprawia, że pokuta i zadośćuczynienie nabierają nowego znaczenia: nie są jedynie indywidualną sprawą
38

„Ściągamy rzęsisty deszcz niebiańskich łask /…/, kiedy dobrowolne umartwienie nakładamy,
wędzidła naszemu śmiertelnemu ciału, odmawiając mu rzeczy godziwych a nakładając to, co
przykre i trudne”. MCCh, s. 106.
39
„Dzieje się bowiem bardzo właściwie i nie bez obfitych owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijańskich wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według przepisu
zakreśla i błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy na Syna swego, z miłości dla nas
na krzyżu wiszącego, który chciał zostać Zbawicielem i bratem naszym, i by ze względu na
Niego i przez Niego raczył wylać nadprzyrodzone łaski na tych, których odkupiła Krew Baranka
bez zmazy”. MD, cz. 2, IV.
40
MD, cz. 3, II.
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SN, 10.
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Paweł VI, „Paenitemini”, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. 2, opr. E. Sztafrowski, s. 99
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człowieka, lecz mają charakter wspólnotowy – idąc za cierpiącym Chrystusem,
ofiarowującym siebie za grzechy świata, chrześcijanie również cierpią za siebie
nawzajem oraz obdarzają się dobrem duchowym45. Dogmat Świętych Obcowania głosi, że życie poszczególnych ludzi „łączy się cudowną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich innych braci chrześcijan
w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie”46.
Te prawdy stały się podstawą dla nauki o „skarbie Kościoła” tj. nieskończonej i niewyczerpanej wartości, jaką mają u Boga „zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzkość była uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel,
w którym są i działają zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia”47.
Do skarbu Kościoła należą również modlitwy i dobre uczynki Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich Świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, uświęcili
samych siebie i przyczynili się do zbawienia innych ludzi.
Owa więź międzyludzka rozciąga się również na wymiar życia pozaziemskiego – między wiernymi w niebie, w czyśćcu i na ziemi istnieje „trwały węzeł miłości i bogata wymiana dóbr. Dobra te łagodzą sprawiedliwość Bożą
i skłaniają do przebaczenia Miłosierdzie Boże48.
W Kościele od dawna istniało przekonanie, że kapłani „mogą uwolnić poszczególnych wiernych od pozostałości po grzechach przez przydział im zasług
Chrystusa i Świętych. Na mocy tego przekonania wprowadzono w Kościele
praktykę odpustów. Uznano bowiem, że „pewne uczynki, odpowiadające ogólnemu dobru Kościoła, mogą być policzone za jakąkolwiek pokutę"49. Na tym
przekonaniu opiera się nauka Kościoła o odpustach. „Odpust jest to darowanie
wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia
rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych”. Odpust taki może być ofiarowany za zmarłych „na sposób
wstawiennictwa”50.
Celem udzielania odpustów jest nie tylko odpuszczenie zasłużonej kary, ale
również zachęta do spełnienia dzieł miłości powodujących wzrost wiary
45

„Wierni, podążając w ślady Chrystusa, zawsze wspomagali się wzajemnie na drodze do Ojca
modlitwą, świadczeniem sobie dóbr duchowych i ekspiacją pokutną. Im głębsza ich miłość, tym
chętniej postępowali za cierpiącym Chrystusem, niosąc swój krzyż jako zadośćuczynienie za
swoje i cudze grzechy z przeświadczeniem, że mogą dopomóc swym braciom do osiągnięcia
zbawienia u Boga”. ID, 5.
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i wspólnego dobra. Kościół podkreśla, że praktyka odpustów ma wielką wartość pokutnego zadośćuczynienia – wartość zbawienną51.
5. Rozwój teologii miłosierdzia
Miłosierdzie Boże w teorii Anzelma służyło nadrzędnemu dobru, „jakim jest «honor Dei», domagający się zadośćuczynienia. Bóg daje miłosiernie swojego Syna, aby
On był zapłatą daną bezlitosnej sprawiedliwości”52. Jan Paweł II tłumaczy w inny
sposób prawdę o Odkupieniu, które dokonało się przez posłuszeństwo Jezusa Chrystusa okazane woli Ojca, bardziej zgodnie z pojęciem Boga, który jest Miłością Miłosierną. W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II podkreślił tajemnicę Wcielenia
jako przywrócenie godności człowiekowi, zaś „Boski wymiar Odkupienia”53 przedstawił jako „uczynienie zadość” miłości ojcowskiej Boga. Niemniej tego zadośćuczynienia nie łączy z pojęciem przebłagania, czy wynagradzania, lecz tłumaczy je jako
„usprawiedliwienie” człowieka. Jednocześnie podkreślił, że Objawienie Boga dokonuje się jako objawienie Miłości Miłosiernej54.
W Dives in Misericordia (1980) Jan Paweł II podejmuje temat nawrócenia,
pokuty i wynagrodzenia, apelując do człowieka współczesnego. Na początku
papież odwołuje się do proroków Jeremiasza i Ezechiela, głoszących przebaczenie Boże, którego warunkiem jest prawdziwe nawrócenie i pokuta. „W mowach proroków miłosierdzie oznacza szczególną potęgę miłości, która jest
większa niż grzech i niewierność ludu wybranego”55. Papież ujmuje „Boski wymiar Odkupienia” jako objawienie miłości Ojca. Głębię tej miłości w pełni odsłonił nam Jezus Chrystus poprzez swoją Ofiarę Krzyża. Program mesjański
Chrystusa to program miłosierdzia, który stał się programem Kościoła. Kościół głosi i żyje nim poprzez Sakrament Eucharystii i Sakrament Pojednania, Chrystus zaś poprzez te sakramenty udziela człowiekowi miłosierdzia. „W dziejach człowieka, które są dziejami grzechu i śmierci, miłość musi
się objawić nade wszystko jako miłosierdzie i wypełniać się również jako
miłosierdzie"56.
Jan Paweł II daje również komentarz do tradycyjnego ujęcia zadośćuczynienia Anzelmiańskiego. „W męce i śmierci Chrystusa, w tym, że Ojciec własnego Syna nie oszczędził, ale uczynił Go grzechem za nas (por.
2 Kor 5,21), znajduje swój wyraz absolutna sprawiedliwość, gdyż męki
i krzyża doznaje Chrystus ze względu na grzechy ludzkości. Jest to wręcz
jakiś «nadmiar» sprawiedliwości, gdyż grzechy człowieka zostają «wy51
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równane» ofiarą Boga – Człowieka. Jednakże ta sprawiedliwość, która
prawdziwie jest sprawiedliwością «na miarę» Boga, całkowicie rodzi się
z miłości, z miłości Ojca i Syna i całkowicie owocuje w miłości (...) Boski
wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości” 57.
Nawiązanie do idei „zadośćuczynienia wymaganego ze względu na
sprawiedliwość” znajdujemy w wyrażeniach „wymierzenie sprawiedliwości grzechowi” (DM 8) oraz „wyrównanie grzechów” ofiarą Chrystusa.
Uwagę przyciąga fakt kilkukrotnego powtórzenia tezy, że sprawiedliwość
podporządkowana jest miłości”, „wyrasta z niej niejako i ku niej zmierza”
(DM 7). Papież wyraźnie zakwestionował podstawowe założenia „teorii
realistycznej”. W późniejszych katechezach Jana Pawła II znajdujemy bardziej zdecydowane wypowiedzi na ten temat: „Chodzi tutaj o miłość, która
przewyższa samą sprawiedliwość. Sprawiedliwość może dotyczyć
i dosięga tego, kto zawinił. Jeśli cierpi niewinny, wówczas nie ma mowy
o sprawiedliwości. Jeśli niewinny i święty, jak Chrystus, wydaje się na
śmierć krzyżową, wypełniając odwieczne zamierzenie Ojca, to znaczy, że
Bóg w ofierze swego Syna przychodzi niejako ponad samym porządkiem
sprawiedliwości, aby objawić siebie w tymże Synu i przez Niego jako
Dives in misericordia (por. Ef 2,4)”58. W innym miejscu kontynuuje rozważania: „Tym, co nadaje «zastępstwu» wartość odkupieńczą nie jest fakt,
że niewinny poniósł karę, na którą zasłużyli inni, i w ten sposób w pewnym sensie sprawiedliwości stało się zadość (w rzeczywistości w tym
przypadku należałoby mówić raczej o wielkiej niesprawiedliwości). Wartość odkupieńcza wynika natomiast z faktu, że powodowany czystą mił ością Jezus stał się solidarny z winnymi i w ten sposób przekształcił niejako
od wewnątrz ich sytuację” 59.
Znajdujemy tu zarówno krytykę teorii realistycznej, jak również wskazówki do nowego tłumaczenia tajemnicy Odkupienia. Zdaniem Jana Pawła
II zadośćuczynienie oznacza nie wyrównanie długów grzechowych według
wymogów sprawiedliwości, lecz akt doskonałego przyjęcia Bożej inicjat ywy miłosierdzia przez posłuszeństwo wyrażające miłość 60.
Wszelki grzech jako niesprawiedliwość jest złym użyciem wolności
przez człowieka; postępowaniem niezgodnym z tym, czego chce Bóg. Bóg
nie może chcieć ani aprobować pomysłu, żeby kogokolwiek złem dręczono. Tak należy widzieć także cierpienie Chrystusa na krzyżu. Śmierć
krzyżowa Chrystusa jest „skutkiem ludzkiego wyroku. Równocześnie jednak – przez ten wyrok ludzki – wypełni się odwieczne Boże zamierzenie:
57
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to, «co Boże», to znaczy ofiara złożona na krzyżu dla Odkupienia świata.
Chociaż więc Chrystus – jak też i Bóg sam – nie chce zła «bogobójstwa»
popełnionego przez ludzi, to jednak przyjmuje to zło, by z niego wyprowadzić dobro zbawienia świata” 61. Bóg dopuszcza zło, ale jedynie jako decyzję uszanowania wolności człowieka. Bóg chciał objawić przez Wcielenie
Syna Bożego miłość powszechną, miłość szanującą wolność człowieka.
Chrystus, będąc człowiekiem, kierując się konsekwentnie taką miłością
i głosząc ją jako dar Miłosierdzia, musiał zwracać się do wszystkich, rez ygnując z użycia jakiejkolwiek przemocy, musiał pozostać bezbronny. Decyzja Jezusa na wypełnienie tego zadania z miłością do ludzi była Jego
ofiarą posłuszeństwa 62.
Jan Paweł II zwraca uwagę, że przebaczenie i miłosierdzie nie przekreśla
prawa sprawiedliwości i żadną miarą nie oznacza pobłażliwości wobec zła:
„W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę jest warunkiem przebaczenia”63.
Wzywa Kościół do modlitwy wstawienniczej, by za przykładem Odkupiciela
„wołaniem wielkim” wołał do Boga o miłosierdzie dla współczesnego
świata, gdyż „to właśnie jest prawem i zarazem powinnością Kościoła
w Jezusie Chrystusie”64.
Mówiąc o wynagrodzeniu, nie można pominąć Listu apostolskiego Jana Pawła II Salvifici doloris (1983). List ten ukazuje zagadnienie chrześcijańskiego sensu cierpienia
ludzkiego. „Każdy człowiek ma udział w Odkupieniu – pisze Papież. – Każdy też jest
wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez które Odkupienie się dokonało”65.
A „uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa jest równocześnie cierpieniem dla
Królestwa Bożego”66 i daje cierpiącemu człowiekowi możliwość udziału w zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa67. To Odkupienie, które się dokonało w historii ludzkiej,
nie jest bynajmniej „zamknięte” i trwa nadal, otwierając się na każde ludzkie cierpienie,
pragnąc stale być „dopełniane” cierpieniem człowieka68. Człowiek, który potrafi poprzez
wiarę umieścić cierpienie na właściwym miejscu, „dopełnia udręk Chrystusa” (Kol 1,24),
przyczyniając się do zbawienia swoich braci i sióstr. Cierpienie więc nie tylko staje się tu
pożyteczne, ale „spełnia służbę niczym niezastąpioną” jako jeden z podstawowych
sposobów wynagradzania69.
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6. Podstawy teologii miłosierdzia u Jana Pawła II
Wynagradzająca Ofiara Krzyża pozwala zrozumieć ciężar grzechu: jest on
tak wielki, że jedynie nieskończona miłość i ogromna ofiara może go zgładzić.
Chrystus niczym baranek ofiarny bierze na siebie grzech i jego konsekwencje –
cierpienie i śmierć. Ta przyjęta dobrowolnie kara z kaźni przemienia się
w ofiarę wynagradzającą za grzechy świata. Jednak pomimo tego że Jezus
w swej ofierze zajął nasze miejsce, nie było Jego intencją uwolnienie nas od
wszelkiego zadośćuczynienia. Co więcej, oczekuje On naszej czynnej współpracy ze swym zbawczym dziełem. Ta współpraca przybiera formę liturgiczną
w sprawowaniu Eucharystii, w której uobecnia się wynagradzająca ofiara
Chrystusa, by włączyć wspólnotę i wiernych w akt ofiary. Rozszerza się ona
potem na całość życia chrześcijańskiego, które jest i musi być naznaczone znakiem krzyża. Przez całe swe życie chrześcijanin jest zaproszony do ofiarowania
samego siebie w ofierze duchowej, składanej Ojcu w zjednoczeniu z ofiarą
Chrystusa70.
Papież wyjaśnia, na czym polega wezwanie do „wynagradzania”: zasadniczo chodzi o to, by grzesznicy (czyli wszyscy ludzie) zwrócili się do Boga,
odpowiadając na Jego miłość, by darzyli Go miłością i dochowali Mu wierności. Jeśli istnieje solidarność w grzechu, istnieje również solidarność
w zbawieniu. Każda pojedyncza ofiara służy dobru wszystkich.
Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Klaudiusza La Colombiere, propagatora kultu Serca Jezusa i idei wynagradzania, przypominał, że tylko Jezus jest
pośrednikiem na drodze do Ojca, że Miłość – ukazana w symbolice Serca, wyrażającej całą Osobę i misję Jezusa – pozwala nam wniknąć w tajemnice Boga,
tajemnicę stworzenia, odkupienia i wynagradzania. „W Sercu Jezusa Bóg objawia, że jest Tym, który absolutnie kocha, przebacza, zbawia; przez Serce
Jezusa Bóg naucza, że Kościół w swej posłudze i przepowiadaniu musi być
zawsze pełen miłości i zrozumienia, nigdy zaś zniewalający, choć winien potępiać zło i ganić błędy; w Sercu Jezusa Bóg pozwala nam zrozumieć, że musimy
uczestniczyć w Jego dziele zbawienia poprzez „apostolstwo modlitwy”
i „uczynki wynagradzające”71. Zrozumienie „teologii Serca Jezusa” w ekonomii zbawienia, pozwala lepiej zrozumieć obowiązek wynagradzania Bogu za
występki ludzi. Jan Paweł II zachęcał do kontemplacji cierpliwego i miłosiernego Serca Jezusa, wierząc, że doprowadzi nas ono do miłości, której wyrazem
będzie współudział w cierpieniu i wola ekspiacji72.
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Akt poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa, dokonany
w 1899 r. przez Leona XIII, jest corocznie ponawiany w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Kościół, aby wciąż na nowo wnikać w tajemnicę odkupienia. To samo należy powiedzieć też o Akcie Wynagrodzenia, który
zazwyczaj odmawia się w uroczystość Chrystusa Króla73.
Do tematu wynagradzania powracał Jan Paweł II w Fatimie. Przypominał,
iż to orędzie Matki Bożej z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia, pokuty i zadośćuczynienia. Podkreślał, że wezwanie Matki należy odczytywać w świetle „znaków czasu”, tj. „znaków czasu” wieku XX74. Za Maryją
prosił o modlitwę różańcową, modlitwę, w której w sposób szczególny jest
zjednoczona z grzesznikami i jednocześnie jednoczy nas z Chrystusem.
W 1982 r. Jan Paweł II dokonał Poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu
Matki, tłumacząc, że akt ten „oznacza przybliżenie się, przez wstawiennictwo
Matki, do źródła życia wytryskającego z Golgoty. Źródło to nieprzerwanie
wylewa odkupienie i łaskę. W nim dokonuje się wynagrodzenie za grzechy
świata75.” Akt ten oznacza poświęcenie świata Temu, który jest nieskończoną
świętością. Świętość ta oznacza odkupienie, oznacza miłość potężniejszą od
zła. Żaden «grzech świata» nie zdoła zwyciężyć tej Miłości76.
Ojciec Święty w imieniu całego Kościoła i wraz z całym Kościołem wyraził
prośbę: „pragniemy (...) zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój,
z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich – powiedział – Ja poświęcam
w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat
i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić”77.
Nauka o wynagradzaniu jest w znacznym stopniu obecna również
w nauczaniu obecnego papieża Benedykta XVI, zarówno w pismach z czasu
pontyfikatu, jak i z czasu gdy był jeszcze kardynałem. Ideę wynagrodzenia,
odkupienia ściśle łączy on z miłością. Miłość do ludzi i posłuszeństwo woli
Ojca są podstawą odkupieńczego dzieła Chrystusa. Jego pokora w pełnieniu
woli Bożej pozostaje wzorem postępowania dla każdego chrześcijanina”78.
Benedykt XVI powołuje się na swego Poprzednika Jana Pawła II
i potwierdza, że „przy Sercu Jezusa serce ludzkie uczy się poznania prawdziwego i jedynego sensu życia i własnego przeznaczenia, zrozumienia wartości
życia autentycznie chrześcijańskiego, unikania pewnych przewrotności serca,
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jednoczenia miłości synowskiej do Boga z miłością do bliźniego. W ten sposób
– i to jest prawdziwe wynagrodzenie, o które prosi Serce Zbawiciela – na
zgliszczach nienawiści i przemocy, będzie mogła być budowana cywilizacja
Serca Jezusa”79.
Człowiek może stać się „źródłem żywej wody” (por. J 7,37-38). Warunkiem, aby stać się źródłem miłości, jest to, że „sam musi pić wciąż na nowo
z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego
przebitego serca wypływa miłość samego Boga (J 19,34)”80. Miłość Boga do
człowieka jest zupełnie bezinteresowna, jest też miłością przebaczającą, tak
wielką, że – mówiąc metaforycznie – zwraca Boga przeciw Niemu samemu,
przeciw Jego sprawiedliwości. Bóg tak bardzo miłuje człowieka, że sam staje
się człowiekiem i przyjmuje nawet jego śmierć, godząc w ten sposób sprawiedliwość z miłością.
Starotestamentalny obraz zaślubin Boga z Izraelem staje się rzeczywistością
w sposób wcześniej niepojęty: to, co było przebywaniem przed Bogiem, teraz,
poprzez udział w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje
się zjednoczeniem. „Mistyka „sakramentu, której podstawą jest uniżenie się
Boga ku nam, ma zupełnie inną doniosłość i prowadzi znacznie wyżej, niż mogłoby tego dokonać jakiekolwiek mistyczne uniesienie człowieka81.
Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem ze wszystkimi,
którym On daje siebie. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie samego; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub
staną się Jego. Komunia wyprowadza człowieka z koncentracji na samym sobie i kieruje ku Niemu, a przez to, ku jedności z wszystkimi chrześcijanami.
Stajemy się „jednym ciałem”, stopieni razem w jednym istnieniu. Miłość bliźniego jest drogą do spotkania również Boga82.
Moc miłości szczególnie ujawnia się w życiu świętych. Ten, kto zmierza ku
Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. W Maryi możemy dostrzec to najwyraźniej: faktycznie stała się Ona Matką wszystkich wierzących. Ludzie wszystkich czasów zawsze doświadczają Jej dobroci, Jej niewyczerpanej miłości, która rodzi się dzięki najbardziej intymnej jedności
z Bogiem. Maryja, Dziewica i Matka, ukazuje nam, czym jest miłość i skąd
czerpie swoją odnowioną wciąż na nowo siłę83.
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Zakończenie
Miłosierdzie Chrystusa jest darem łaski, ale nie oznacza banalizacji zła.
Chrystus nosi w swoim ciele i w swojej duszy całe brzemię zła, całą jego niszczycielską moc. Spala i przemienia zło w swym cierpieniu, w ogniu swojej
cierpiącej miłości. Dzień pomsty i rok miłosierdzia zbiegają się w tajemnicy
paschalnej, w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Im mocniej zostajemy
dotknięci przez miłosierdzie Chrystusa, tym silniejsza staje się więź solidarności łącząca nas z Jego cierpieniem – i usposabia nas, byśmy dopełnili w naszym
ciele „braki udręk Chrystusa” (Kol 1,24)84.
Pomimo że teoria i praktyka wynagradzania istniała od początku chrześcijaństwa, to poglądy o istocie i konieczności wynagradzania zostały spopularyzowane
dopiero w XVIII i XIX wieku. W obecnym stuleciu Kościół przedstawi nam ją jako
własną oficjalną naukę. Obecnie nastąpiło przejście od idei zastąpienia do idei
solidarności i pro-egzystencji: Jezus dobrowolnie przyjął solidarność z ludźmi
dla ich zbawienia, a całe Jego życie i śmierć na krzyżu były wyrazem bycia dla
innych.
Summary
This article briefly presents the historical development of the catholic doctrine of
reparation. Theological reflection on the atonement offered to the Father by Jesus for
sins of the world was present in the Church from the very beginning.
The first and most fundamental way in which reparation is understood theologically
is as the atonement, expiation, propitiation or satisfaction which Christ has made for us
to the Father in his redemptive sacrifice. Such understanding was deep-rooted in the
Anselmian theory of the atonement that has emphasized the aspect of divine justice. In
later centuries the concept of reparation was combined with the development of cult of
the Sacred Heart, approved by the Popes Leon XIII (encyclical Annum Sacrum), Pius
XI (encyclical Miserentissimus Redemptor), Pius XII (encyclical Haurietis Aquas).
Pope John Paul II connected the idea of reparation to the attribute of divine love
and therefore developed theology of mercy. Pope Benedict XVI reaffirmed the
connection between the idea of reparation and love towards people as well as Christ’s
obedience to the Father’s will as a foundation of the redemptive work of Christ as well
as the example for Christians to follow
A long history of theological reflection and revelations has shaped our
understanding of the reparation today, when the idea of solidarity and pro-existence has
been brought to the forefront. Jesus voluntary assumed solidarity with all people to
bring them salvation. All His life and His death on the cross were manifestation of His
pro-existence.
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J. Ratzinger, Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa, Homilia kard. Josepha Ratzingera podczas
Mszy św. pro eligendo Romano Pontifice 18 IV, OR pol. 26(2005) nr 6, s. 29-31.
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MONIZM A DUALIZM
W TEORII ZMARTWYCHWSTANIA W ŚMIERCI.
PARADOKSY NOWYCH PROPOZYCJI
Wprowadzenie
Jedną z najciekawszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych koncepcji w zakresie eschatologii w ostatnich latach jest bez wątpienia teoria zmartwychwstania w śmierci. Wielu teologów, chcąc zachować wizję człowieka jako
bytu integralnego i niepodzielnego, przeciwstawia się dzieleniu go na dwie odrębne części, ciało oraz duszę, jak również krytykuje ideę istnienia samej duszy
zaraz po śmierci biologicznej, a przed zmartwychwstaniem cielesnym.
Interpretacje tego typu pojawiły się po raz pierwszy w teologii protestanckiej na
początku lat 20. XX wieku. W tej perspektywie na uwagę zasługują dwie ważne,
choć często mało znane, postacie z obszaru teologii ewangelickiej: Carl Stange
(1870-1959) i Adolf Schlatter (1852-1938). Teologowie Ci wychodzą od stwierdzenia, iż śmierć jest wydarzeniem, które dotyczy całego człowieka, a nie tylko
jego materialności1. Przeciwstawiają się oni tendencjom dualistycznym obecnym
w dotychczasowej teologii, która podkreślała wyższość nieśmiertelnej i niezniszczalnej duszy nad ciałem podległym zepsuciu oraz śmierci.
Inni teologowie pierwszej połowy XX wieku sygnalizowali, że wiara chrześcijańska nie tyle traktuje o nieśmiertelności duszy, co raczej mówi o nieśmiertelności relacji osobowych z Bogiem2. Człowiek więc to nie tylko dusza, ale
byt psychofizyczny zawsze zjednoczony i jako taki musi również podlegać
śmierci oraz uczestniczyć w zmartwychwstaniu3.
1

Por. C. Pozo, La teologia dell’aldilà, Roma 1986, s. 171; P. Althaus, Die letzten Dinge. Lehrbuch der Eschatologie, Bertelsmann, Gütersloh 196410, s. 93.
2
Idee zaproponowane przez Althausa zostały zaakceptowane i rozwinięte przez wielu teologów.
Na szczególną uwagę zasługuje dyskusja w teologii protestanckiej języka francuskiego, rozpoczęta zaraz po drugiej wojnie światowej. Zobacz na przykład: O. Cullmann, Immortalità de
l’âme ou Resurrection des morts?, Delechaux et Niestlé, Neuchâtel 1956; M. Carrez, De la
souffrance à la glorie, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1964, s. 146; P. Bonnard, Résurrection,
„Vocabolar Biblique”, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1954, s. 252-254; J. Hering, Entre la
morte et la resurrection, „Revue d’Histoire et de Philosophie Religeuse” 40(1960) s. 338-348;
P. Y. Emery, L’unité des croyants au ciel et sur la Terre, „Verbum Caro” 16(1962) s. 37-38.
3
Według Althausa rozumienie śmierci jako odłączenia się duszy od ciała oznacza w praktyce jej
banalizację. Cielesność zostaje zredukowana do wymiaru mało istotnego, biorąc pod uwagę, że
dusza odłączona od ciała może nie tylko istnieć, ale również jest w stanie być podmiotem aktyw-
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Do sugestii teologów protestanckich przychylały się również ważne figury
ze środowiska katolickiego. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) jako
pierwszy zamanifestował swoją głęboką rezerwę do doktryny tradycjonalnej
dotyczącej czyśćca4. Według teologa francuskiego śmierć, wszczepiając nas
w Chrystusa, prowadzi do przedłużenia kosmicznego naszej osobowości5
i dlatego dusza po śmierci nie może być całkowicie oddzielona od świata.
Śmierć nie może oddzielać od ciała, lecz wprost przeciwnie, jeszcze bardziej
nas w nie wszczepia. W tym sensie cielesność zostaje, „lecz istnieje poza materialnością (atomami, komórkami, molekułami itd.)”6.
Ideę tę kontynuował i rozwijał Karl Rahner, krytykując istnienie samej duszy, zaraz po śmierci oddzielonej od ciała. Według Rahnera dusza jako forma
corporis ze swej istoty zawsze musi formować i determinować ciało. Funkcja
ta nie jest czymś akcydentalnym czy drugorzędnym, lecz należy do tożsamości
duszy. Zakwestionowanie tego oznaczałoby zanegowanie jedności substancjalnej człowieka; dusza oddzielona od ciała przestałaby być tym, czym jest, gdyż
straciłaby coś, co należy do jej tożsamości7. W związku z tym Rahner sugeruje,
że nieśmiertelność duszy zgrywa się ściśle ze zmartwychwstaniem cielesnym,
jedno nakłada się nieuchronnie na drugie i są to dwie strony tego samego wydarzenia8. Teolog rozgranicza jednocześnie wyraźnie między ciałem a jego
martwą formą składaną do grobu, podkreślając, że do identyczności ciała zmartwychwstałego z ziemskim nie potrzeba kontynuacji tej samej materii9.
W sposób najbardziej odważny oraz radykalny teorię zmartwychwstania
w śmierci w środowisku katolickim opracował i wyraził Gisbert Greshake.
Według niego paruzja nie jest – jak się powszechnie sądzi – wydarzeniem realnym u końcu historii. Greshake twierdzi w sposób bardzo wyraźny, że wszelka
nym i pasywnym dzieł oraz czynności najbardziej doskonałych (widzenie i kochanie Boga itp.).
Tradycyjna interpretacja, uważana przez teologa za zbyt indywidualistyczną, prowadzi do pogardy cielesnością i zapomnienia o relacji człowieka wobec świata i całego stworzenia. Por.
P. Althaus, Die letzten, s. 154-157; F. J. Nocke, Eschatologie, w Th. Schneider red., Handbuch
der Dogmatik, Düsseldorf 1992, s. 377-478.
4
Por. R. De La Pena, L’altra dimensione, Roma 1981, s. 373-374.
5
Por. T. De Chardin, Ecrits du temps de la guerre, Pierre 1965, s. 227.
6
R. De La Pena, L’altra dimensione, s. 374.
7
Por. K. Rahner, A proposto dello stato intermedio, w Nuovi Saggi, VI, Roma 1978, s. 564.
Propozycję Rahnera bardzo mocno skrytykował Giovanni Cavalcoli, podkreślając, że akt formowania ciała przez duszę jest właśnie czymś akcydentalnym, chociaż chodzi tu o akcydentalność esencjalną i konieczną - G. Cavalcoli, La morte e risurrezione nel pensiero di Karl Rahner,
w „Sacra Doctrina” 43(1998) s. 28-71.
8
Por. K. Rahner, A proposito, 567; S. Zucal, La teologia della morte in Karl Rahner, Trento
1982, s. 203-204.
9
Rahner słusznie zauważa, że z racji na metabolizm i wymianę materii z otoczeniem taka kontynuacja jest niemożliwa nawet za życia. Por. K. Rahner, A proposito, s. 565; J. D. Perera, The
resurrection of the Body. Some Biblical, Theological and Pastoral Considerations, „Vidajyoti”
65(2001) s. 725.
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„ostateczność” i zmartwychwstanie następują w momencie śmierci. Tym samym kwestionuje on przekonanie, jakoby miałoby nastąpić jeszcze następne
zmartwychwstanie, jak również to, że historia miałaby mieć swój rzeczywisty
koniec10. Greshake rozróżnia wyraźnie między Körporlichkeit (cielesność czysto materialna i fizyczna) i Leiblichkeit (cielesność rozumiana jako relacyjność
ze światem i społecznością oraz osadzenie w czasie). W momencie śmierci
Leiblichkeit dochodzi do swej pełnej realizacji, podczas gdy Körporlichkeit
(materialność) pozostaje w ziemi i podlega rozkładowi11.
Przedstawione wyżej interpretacje, z kilkoma drobnymi różnicami, łączy
jedna zasadnicza cecha: tendencja do zerwania z jakąkolwiek formą dualizmu
rozumianego jako realny podział człowieka na duszę niewidzialną i cielesność
materialną. Niektórym teologom nie wystarczy zerwanie z interpretacjami charakterystycznymi dla filozofii greckiej czy kartezjańskiej, gdzie ciało przedstawiane było jako element niższy, mniej godny, więzienie duszy (Platon) czy
też jako zwykłe narzędzie (Kartezjusz). Zauważa się u nich chęć do całkowitego zanegowania sensu dzielenia człowieka na ciało oraz duszę, nawet w momencie śmierci. Terminy te uważane są raczej za pojęcia czysto abstrakcyjne,
służące do opisania jakiegoś aspektu człowieka, zawsze jednak rozumianego
jako byt niepodzielny i jednolity12. W rzeczywistości nie istnieje ciało czy też
dusza, lecz człowiek cielesno-duchowy.
Teologów tych łączy więc niechęć do jakiejkolwiek formy dualizmu. Punktem ich wyjścia jest natomiast pragnienie zaprezentowania monistycznej wizji
człowieka. Celem niniejszego artykułu, po dokonanym już wstępnym zasygnalizowaniu, będzie zweryfikowanie zasadności i trafności wskazanych teorii
w świetle oficjalnej doktryny Kościoła, jak również udzielenie odpowiedzi na
pytanie: czy teoria zmartwychwstania w śmierci rzeczywiście rozwiązuje problem istnienia duszy bez ciała? Czy nowe interpretacje bronią unitarnego charakteru człowieka w sposób bardziej skuteczny niż tradycyjne nauczanie? Szukając odpowiedzi na powyższe zagadnienia, przeanalizujemy najbardziej podstawowe zarzuty wobec teorii zmartwychwstania w śmierci, pamiętając jednak,
że naszym celem nie jest tyle wchodzenie w wąskie zagadnienia i szczegółowe
10

Por. G. Greshake, Auferstehung der Toten, Essen 1969, s. 57-67; G. Greshake - G. Lohfink,
Naherwartung, Auferstehung, Ünsterblichkeit, Freiburg 19783, s. 113-118.
11
Tamże, s. 67-68, s. 116. Por. A. Auer, Etica dell’ambiente. Un contributo teologico al dibattito
ecologico, Queriniana, Brescia 1988, 269-271.
12
G. Greshake - G. Lohfink, Naherwartung, s. 216: „Leib und Seele sind nicht zwei Teile des
Menschen, sondern zwei verschiedene Weisen einer einzigen, unteilbaren Wirklichkeit: nämlich
des Menschen”. Küng twierdzi, że można takich używać terminów, jak ciało i dusza ale tylko
w znaczeniu metaforycznym i poetyckim. Są to pojęcia czysto abstrakcyjne niewystępujące
realnie. W rzeczywistości istnieje jedynie człowiek, który pozostaje zawsze w relacji do całego
świata. Por. H. Küng, Vita eterna, Mondadori, Milano 19832, s. 146; W. Pannenberg, Was ist der
Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie, Vandenhoeck Ruprecht,
Göttingen 19816, s. 35-36.
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niuanse eschatologii, lecz raczej zweryfikowanie możliwości całkowitego zerwania z jakimikolwiek przejawami dualizmu (co wydaje się być podstawowym bodźcem propagatorów analizowanych teorii).
1. Podstawowe problemy teorii zmartwychwstania w śmierci
O ile idea prezentowania człowieka jako bytu unitarnego i niepodzielnego
wydaje się całkiem słuszna, to powstają jednak wątpliwości, na ile można jej
bronić kosztem tradycyjnej nauki dotyczącej problemów eschatologicznych.
Spośród najczęściej stawianych zarzutów wobec teorii zmartwychwstania
w śmierci wskazuje się najczęściej na naruszanie oficjalnej doktryny dotyczącej
czyśćca, poddawanie w wątpliwość sensu modlitw za zmarłych, zachwianie
pierwszeństwa i wyjątkowości Maryi wynikającej z dogmatu o jej Wniebowzięciu, jak również relatywizację materialności składanego do grobu zmarłego ciała.
1.1. Standardowe zarzuty wobec teorii zmartwychwstania w śmierci
Badania warto zacząć od analizy najbardziej standartowych zarzutów wobec
teorii zmartwychwstania w śmierci, by następnie przejść do rozpatrzenia najpoważniejszego problemu związanego z nowymi propozycjami, to jest do znaczenia materialności w zmartwychwstaniu.
1.1.1. Naruszenie prawdy o czyśćcu i zakwestionowanie sensowności
modlitwy za zmarłych
Najczęściej wysuwanym oskarżeniem wobec zmartwychwstania w śmierci
jest jej rzekomy wpływ na naruszenie prawdy o czyśćcu. Obrońcy tradycyjnej
nauki podkreślają, że dusza jest fundamentem osobowości i moralności, więc
dlatego człowiek może nie tylko żyć bez ciała, ale również oczyścić się bez
niego w czyśćcu, cierpieć w piekle, jak również uczestniczyć w chwale niebieskiej13. Teologowie bronią realnego rozróżnienia między ciałem oraz duszą,
powołując się na Sobór Laterański IV i zaznaczając, że taki podział nie musi
koniecznie oznaczać dualizmu platońskiego. Błąd Platona polegał bowiem ich
zdaniem nie na rozróżnieniu między ciałem a duszą, ale na przesadzie w podkreślaniu wyższości duszy nad ciałem i pogardzie wobec materialności uważanej jako część niegodna i małowartościowa14. Nie wolno jednakże zanegować
13

Cavalcoli bardzo silnie broni tradycyjnej prawdy o czyśćcu, powołując się na konstytucję
Benedictus Deus, w której odrzuca się opinie sugerujące, że zmarli mogliby spać w oczekiwaniu
na powrót Chrystusa. Podkreśla on, że każdy człowiek zostaje osądzony zaraz po śmierci. Por.
G. Cavalcoli, L’escatologia nel recente Magistero Della Chiesa, „Sacra Doctrina” 42(1997)
s. 14-16. W „Katechizmie Kościoła Katolickiego” mówi się o duszy, która „trwa w oczekiwaniu
na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem” (KKK 997).
14
Szczególny wkład w obronę tradycyjnej nauki wniósł Ratzinger, który po rozpowszechnieniu
się teorii Lohfinka i Greshaka obecnej w ich słynnym Naherwatung wydał swoje dzieło Eschato-
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możliwości istnienia bez ciała samej duszy, która musi się oczyścić, oczekując
na stan nieba i na zmartwychwstanie15.
Według obrońców tradycyjnej nauki, zmartwychwstanie w śmierci neguje
więc prawdę o czyśćcu, jak również sens jakichkolwiek modlitw za zmarłych.
Jeśli rzeczywiście człowiek zmartwychwstaje w momencie śmierci i nie musi
czekać na ciało, które się składa do grobu, to wszelkiego rodzaju praktyki religijne związane z modlitwą o zbawienie zmarłych, obecne w Kościele przez
długie lata, stają się absurdalne, wręcz śmieszne i bezsensowne16.
W tym momencie warto zastanowić się nad zasadnością i słusznością podanych wyżej zarzutów wobec teorii zmartwychwstania w śmierci. Musimy
zwrócić uwagę, że liczni propagatorzy owej teorii nie wykluczają zupełnie
prawdy o czyśćcu, jak mogłoby się to zbyt prosto wydawać. Zaznaczają raczej,
że człowiek w momencie śmierci staje w obecności Boga z całym swoim jestestwem i w ten sposób odkrywa po raz pierwszy, kim naprawdę jest. To spotkanie z Panem staje się dla zmarłych czyśćcem17.
Czyściec jest więc ukazany nie jako stan, w którym dusze oczyszczają się,
oczekując na niebo oraz na zmartwychwstanie definitywne, ale raczej jako
wydarzenie oczyszczające w konkretnym spotkaniu z Bogiem, które następuje
właśnie w momencie śmierci. Śmierć ta postrzegana jest jako rzeczywistość
zbawcza, doskonaląca, osądzająca z miłosierdziem, dzięki czemu człowiek, na
mocy relacji z Bogiem, staje się w pełni ludzki, czyli zbawiony18.
Propagatorzy zmartwychwstania w śmierci nie negują więc czyśćca, lecz
krytykują postrzeganie go jako stanu czy miejsca, gdzie dusze przebywają
i oczyszczają się „przez jakiś czas”. Warto zauważyć, że sam Joseph Ratzinger,
który mocno krytykuje nowe interpretacje, przyznaje, że oczyszczenie, jakie
ma miejsce w czyśćcu, nie wiąże się z długim czy krótkim okresem czasu zależnego od materii i podlegającego regułom fizycznym czy chemicznym 19.
Warto też zgodzić się z opinią Waltera Kaspera, według którego różnice między propagatorami zmartwychwstania w śmierci a obrońcami tradycyjnej nauki
nie są tak duże, jak się wydaje na pierwszy rzut oka20.
Pamiętając, że udoskonalanie się w czyśćcu nie wiąże się z regułami czasu
i przestrzeni21, stosunkowo łatwo jest również pogodzić sens modlitwy za
logie. Tod und ewiges Leben, Pustet, Regensburg 1977, gdzie wskazuje błędy i braki nowych
interpretacji.
15
Por. G. Cavalcoli, L’escatologia, s. 49-51.
16
Por. tamże 51-52. Podobny wniosek: Jürgen Moltmann, L’avvento di Dio. Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 1998, s. 120-121.
17
Por. G. Lohfink, La morte non è ultima parola, Ecumenica Editrice, Bari 1993, s. 37.
18
Por. H. Küng, Vita eterna, s. 180-182.
19
Por. J. Ratzinger, Eschatologia-śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, s. 199-211.
20
Por. W. Kasper, Die Hoffnung auf die endgultige Ankunft Jesu Christi in Herrlichkeit,
w “Communio“ 14(1985) s. 4-5.
21
Por. G. Lohfink, La morte, 48-51; G. Greshake - G. Lohfink, Naherwartung, s. 220-223.
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zmarłych z teorią zmartwychwstania w śmierci. Jest rzeczą oczywistą, że modlitwa nie zależy od przestrzeni czy od czasu22. Jej owocność i skuteczność nie
może być obwarowana zasadami fizycznymi czy chemicznymi. Widać to bardzo dobrze na przykładzie dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej
Maryi Panny, która została zachowana od grzechu pierworodnego na mocy
zasług przewidzianej śmierci Chrystusa. Maryja uprzednio skorzystała z zasług
ofiary krzyżowej, która miała się dokonać w przyszłości, co bardzo jasno
uzmysławia, że dla Boga czas nie jest czymś determinującym. Jeżeli Maryja
została poczęta bez grzechu dzięki przyszłej ofierze Chrystusa, to można też
spokojnie zaakceptować fakt, że modlitwa przynosi owoce nie tylko w przyszłości, która nas oczekuje, lecz również w rzeczywistości, która nie podlega
zasadom czasu i przestrzeni.
1.1.2. Kwestia przywileju wniebowziętej Maryi
Kolejnym zarzutem stawianym wobec teorii zmartwychwstania w śmierci
jest deprecjonowanie przywileju Maryi, która jako jedyna została wniebowzięta wraz z ciałem23. W ten sposób naucza chociażby niemiecki teolog Anton
Ziegenaus, według którego Maryja ma miejsce szczególne i wyjątkowe w stosunku do wszystkich innych ludzi. Wniebowzięcie Maryi wraz z ciałem jest jej
specjalnym przywilejem, podczas gdy wszyscy inni w momencie śmierci tracą
swoje ciało i muszą czekać na zmartwychwstanie, które będzie miało miejsce
u końcu czasów. Gwarantem ciągłości i kontynuacji między człowiekiem
umarłym a zmartwychwstałym na końcu świata jest właśnie dusza24.
Włoski dominikanin, Giovanni Cavalcoli, jednoznacznie utrzymuje, iż teoria zmartwychwstania w śmierci w praktyce oznacza banalizację dogmatu
o wniebowzięciu Maryi. Jeżeli wszyscy ludzie rzeczywiście zmartwychwstają
w momencie śmierci, gloryfikacja Maryi w ciele przestaje mieć szczególne
i uprzywilejowane znaczenie25.

22

Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach świata. Zarys chrześcijańskiej teologii
paschalnej, III, TN KUL, Lublin 1991, s. 343-344.
23
Por. Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących
eschatologii, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994,
Tarnów 1995, s. 130: „Kościół w swojej nauce o losie człowieka po śmierci wyklucza wszelkie
tłumaczenie, które pozbawiałoby sensu Wniebowzięcie Dziewicy Maryi: uwielbienie ciała
Dziewicy jest uprzednie w stosunku do uwielbienia, jakie jest przeznaczone dla wszystkich
zbawionych”.
24
Por. A. Ziegenaus, Die leibliche Auferstehung Mariens in den Himmel im Spannungsfeld
heutiger theologischer Strömungen. Die Frage nach der Rezeption des Dogmas, „Forum Katholischer Theologie“ 1(1985) s. 1-19.
25
Por. G. Cavalcoli, „L’escatologia”, 51: „Se infatti tutti risorgono subito dopo la morte, che
cosa di unico potrà mai avere la glorificazione corporea della Vergine, avvenuta immediatamente
dopo aver terminato il corso della vita presente, e anticipazione della glorificazione riservata
a tutti gli eletti?”.
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W tym momencie warto przyjrzeć się propozycji Wacława Hryniewicza,
który stara się pogodzić poglądy propagatorów nowej teorii z tradycyjną nauką
o eschatologii. Według niego gloryfikacja i wywyższenie Maryi nie wiąże się
z pierwszeństwem czasowym, ale raczej ontologicznym26. Jej dzieje, zawsze
interpretowane w perspektywie chrystologicznej, są modelem i potwierdzeniem
prawdy, która odnosi się do wszystkich ludzi.
To Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy ze wszystkich. On jest przyczyną i modelem naszego zmartwychwstania – zauważa Hryniewicz. Cielesność
Jego zmartwychwstania jest absolutnie paradygmatyczna. Z tego powodu nie
można separować zmartwychwstania cielesnego Chrystusa od zmartwychwstania wszystkich ludzi. Chrystus pokonuje potęgę śmierci i od tej chwili otwiera
się możliwość zmartwychwstania dla wszystkich ludzi, dla każdego bez wyjątku. Po zwycięstwie Pana świat zaczyna się przeobrażać, powstaje nowa rzeczywistość. Takie znaki jak trzęsienie ziemi, rozpad skał i zmartwychwstanie
zmarłych (Mt 27, 52-53), objawiają antycypację rzeczywistości ostatecznej.
Nie można zatem mówić o nieśmiertelności odseparowanej duszy, ale raczej
o wspólnym cielesnym procesie zmartwychwstawania, który opiera się na dziele zbawczym Chrystusa27.
Hryniewicz zauważa, że w tekście dogmatu o wniebowzięciu Maryi (1950)
nie stwierdza się, iż Jej gloryfikacja eschatologiczna jest przywilejem, który
oprócz Chrystusa dotyczy tylko Matki Pana. Prawda o ostatecznej transformacji
ludzkości, wyrażona w dogmacie o Wniebowzięciu, odnosi się do wszystkich
ludzi. Wyznając wiarę w gloryfikację Maryi w swym ciele, Kościół wyraża jednocześnie swe przekonanie, że również cały lud chrześcijański uczestniczy w
zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa nie było odizolowanym
wydarzeniem zbawczym, ponieważ Chrystus jest zaczątkiem tych, którzy są
zmarli (1 Kor 15,20), przyczyną i początkiem zmartwychwstania innych28.
Widzimy więc, że zmartwychwstanie w śmierci nie musi koniecznie, zdaniem niektórych badaczy, oznaczać zanegowania prawdy o czyśćcu, sensowności modlitwy za zmarłych czy też wyjątkowości Maryi wziętej wraz z ciałem
do nieba. Argumenty Hryniewicza, jak również sugestia Kaspera o nieporozumieniach czysto werbalnych, mogą być uznane za częściowo przekonujące.
Pozostaje jednak problem podstawowy teorii zmartwychwstania w śmierci jak rozumieć i postrzegać cielesność człowieka bezpośrednio po śmierci? Jak
zaznaczyliśmy we wstępie, podstawowym impulsem teorii zmartwychwstania
w śmierci jest chęć prezentacji człowieka jako bytu unitarnego. Zwalcza się
jakiekolwiek dzielenie go na ciało i duszę. Nasuwa się jednak pytanie, czy jest
to w ogóle możliwe, jeśli podziela się pogląd, że człowiek nie przestaje istnieć
mimo rozkładu jego organizmu biologicznego? W ten sposób dochodzimy do
26

Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa, III, s. 335-336.
Por. tamże, Pascha Chrystusa, III, s. 330-335
28
Por. tamże, s. 335.
27
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punktu kulminacyjnego naszych analiz – do kwestii znaczenia materialności
w zmartwychwstaniu cielesnym.
1.2. Znaczenie materialności w zmartwychwstaniu cielesnym
- paradoks nowej teorii
Zdecydowana większość propagatorów zmartwychwstania w śmierci relatywizuje rolę materialności, jak również znaczenie pustego grobu w zmartwychwstaniu Chrystusa. Teologowie wprowadzają rozróżnienie specyficzne
dla języka niemieckiego pomiędzy Leib (cielesność rozumiana jako cały człowiek postrzegany jako byt stający zawsze w relacji z innymi i ze światem)
i Körper (materialność organizmu biologicznego). Sugeruje się, że cały człowiek wraz ze swoją cielesnością (Leib) zmartwychwstaje w momencie śmierci,
podczas gdy jego Körper rozkłada się w ziemi. Również zmartwychwstanie
Chrystusa, które jest przyczyną i modelem naszego zmartwychwstania, nie
dotyczy zwłok składanych do grobu, przez co prawda o pustym grobie jawi się
jako sprawa drugorzędna, zupełnie bez znaczenia dla prawdy o zmartwychwstaniu. Według Greshake pusty grób jest pewnym symbolicznym znakiem
zmartwychwstania, ale nie jego dowodem. Z faktu zmartwychwstania wcale
nie wynika, że grób musi być pusty29.
Hans Küng podkreśla, że wiara w zmartwychwstanie Chrystusa opiera się
na objawieniach uczniom, nie zaś na pustym grobie, który sam w sobie nic nie
oznacza30. Poza tym zmartwychwstanie to nie ożywienie czy reanimacja zwłok,
lecz transformacja i przejście do rzeczywistości ostatecznej. Pusty grób to raczej legenda, a nie prawda historyczna, zważywszy na to, że – zdaniem Künga
– większość egzegetów wyklucza historyczność pustego grobu31. Nawet jeśli
istniałyby pewne i niezbite dowody na historyczność pustego grobu, nie wnosiłoby to absolutnie nic do kwestii wiarygodności zmartwychwstania Chrystusa.
Zmartwychwstanie cielesne to wydarzenie realne, lecz nie historyczne, ponieważ mamy tu do czynienia z przejściem do innego typu egzystencji32. Küng
29

Por. G. Greshake - G. Lohfink, Naherwartung, s. 180. Zobacz krytykę koncepcji Greshaka
wraz z obroną roli znaczenia pustego grobu: C. Ruini, Immortalità e risurrezione nel Magistero
e nella Teologia oggi, „Rassegna di Teologia” (1980)s. 199-200.
30
Por. H. Küng, Vita eterna, s. 138-139. Ciekawą apologię tradycyjnego nauczania można
znaleźć w: H. Von Campenhausen, The Events of Easter and the Empty Tomb, „Tradition and
Life in the Church”, Saunders, Philadelphia 1968, s. 42-89.
31
Por. H. Küng, Vita eterna, s. 138-139. W tym momencie warto jednak zauważyć, że istnieje
mnóstwo egzegetów i teologów, według których pusty grób jest faktem historycznym, a nie tylko
legendą. Pannenberg stwierdza, że jeśli grób byłby nawiedzany i byłyby w nim obecne zwłoki
Jezusa, to rozgłaszanie przez uczniów dobrej nowiny o zmartwychwstaniu byłoby trudne czy
nawet niemożliwe do wyobrażenia – W. Pannenberg, Did Jesus Really Rise from the Dead?,
„Dialog” 4(1965) s. 18-35.
32
Por. H. Küng, Essere cristiani, Mondadori, Milano 1976, s. 408-411; tenże, Vita eterna, s. 138139. Kolping stwierdza, że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest powrotem do życia ziemskiego,
jak w przypadku Łazarza, lecz oznacza ono wyniesienie do nowego stanu. Obraz pozostawienia
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podkreśla zatem, że materialność i fizyczność nie należą do tożsamości ciała,
które oznacza przede wszystkim pewien zespół cech składających się na szeroko pojętą „osobowość”. Soma pneumaticon (ciało duchowe) to natomiast całkowita, konkretna osoba, która będzie mogła spokojnie istnieć bez materialności. Składane więc do grobu zwłoki w tej perspektywie nie mają żadnego znaczenia dla zmartwychwstania33.
Jeszcze bardziej radykalny w banalizacji kwestii pustego grobu jest Ernst
Käsemann, według którego pusty grób to znak zaprzeczający prawdziwemu
sensowi zmartwychwstania. Jeśli grób byłby pusty, to w najlepszym wypadku
chodziłoby o ożywienie zwłok i wznowienie życia ziemskiego. Słowa „ciało
i krew nie mogą odziedziczyć królestwa niebieskiego” (1 Kor 15,50), wskazują
zdaniem Käsemanna jasno, że zmartwychwstanie nie dotyczy materialności
ciała uprzednio zmarłego, lecz oznacza cudowną transformację całego bytu
człowieka. Zmartwychwstanie nie polega na ożywieniu zwłok, lecz opiera się
na obecności Chrystusa zmartwychwstałego w naszym życiu34.
Nietrudno zauważyć, że cechą charakterystyczną wyżej przedstawionych interpretacji jest relatywizacja znaczenia materialności, która zostaje ukazana
jako drugorzędna, wręcz akcydentalna w perspektywie misterium człowieka.
Podkreśla się więc różnicę między ciałem i fizycznością, która staje się czymś
tymczasowym, przejściowym. W sposób szczególny podkreśla to także Claude
Tresmontant, dla którego nawet znalezienie zwłok Jezusa nie zmieniłoby nic
w prawdzie o zmartwychwstaniu. Dlatego też pusty grób, jak i kwestia materialności ciała Zmartwychwstałego, to aspekty zupełnie nieistotne dla kwestii
zmartwychwstania cielesnego35.

grobu, użyty w literaturze hebrajskiej do opisania zmartwychwstania ludzi, jest raczej ekspresją
czysto symboliczną – A. Kolping, Miracolo e resurrezione di Cisto, Edizioni Paoline, Roma
1970, s. 63-66.
33
Por. H. Küng, Essere cristiani, s. 412. Breuning, mówiąc o zmartwychwstaniu cielesnym,
stwierdza: „Dio non ama soltanto le molecole che si trovano nel corpo nel momento della morte.
Egli ama un corpo segnato dalla pena universale, ma anche dalla nostalgia senza requie di un
pellegrinaggio; un corpo che nel corso di questo pellegrinaggio ha lasciato molte tracce in un
mondo che proprio in virtù di queste tracce è diventato umano; un corpo che si è continuamente
nutrito con l’abbondanza di questo mondo affinché l’uomo non restasse in questo mondo senza
forza e senza vie; un corpo che si è urtato e ferito con la scarsa arrendevolezza di questo mondo,
di cui porta come ricordo molte cicatrici, e che tuttavia, sempre bisognoso di tenerezza, ha
continuato a esporsi ad esso. Risurrezione della carne significa che in Dio l’uomo ritroverà non
solo il suo ultimo istante, ma tutta la sua storia” – W. Breuning, Morte e risurrezione nella
predicazione, „Concilium” 2(1968) s. 29.
34
Por. E. Käsemann, La presenza di Cristo: la croce, w Cristo fra noi. La croce La risurrezione
La chiesa. Relazioni presentate al XIII Kirchentag delle chiese evangeliche tedesche (Hanover
1967), Claudiana, Torino 1967, s. 22-38.
35
Por. C. Tresmontant, Le problème de l’âme, Seuil, Paris 1971, s. 213-214. Podobnie naucza
Robinson, która stwierdza: „For the conviction of Crist’s living power does not turn on any
theory of what happened to the body…But even if the corpse was somewhere around, as the
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Łatwo zatem dostrzec, że wyżej przedstawieni teologowie nie wyobrażają
sobie możliwości istnienia człowieka bez ciała, ale bardzo łatwo wyobrażają
sobie jego istnienie bez tzw. materialności czy fizyczności. Zwalczają oni usilnie wszelkie interpretacje dualistyczne z podziałem człowieka na ciało i duszę,
lecz w praktyce zastępują je nowym podziałem na Leib i Körper36. Teologowie
ci zaznaczają, że ciało to nie materialność i fizyczność, lecz cały człowiek jako
byt w relacji do świata i do wspólnoty37. Podkreślają ustawiczną relacyjność
człowieka z otoczeniem poprzez ciało. Dostrzegają ją w ciągłej przemianie
materii, w wymianie elementów z otoczeniem, radykalnym metabolizmie czy
kooperacji pomiędzy różnymi formami życia. Wszystko to obrazuje ich zdaniem, że ciało nie jest czymś statycznym, zamkniętym i autonomicznym, lecz
bazuje na koniecznej otwartości oraz dialogu człowieka ze światem, bez którego nie może on zachować swojej tożsamości. Obecność człowieka w świecie
oraz świata w człowieku jest tak intensywna i ogromna, że wręcz trudno jest
powiedzieć, kiedy kończy się ciało, a kiedy zaczyna się świat38.
Ciało jest więc całym człowiekiem postrzeganym jako byt będący zawsze
w relacji ze światem. Jako taki nie przestaje istnieć w momencie śmierci i, mimo że jego materialność rozkłada się w ziemi, jako taki właśnie oczyszcza się
przed Bogiem, by następnie uczestniczyć w Jego chwale niebieskiej. Można
więc stwierdzić, iż w niniejszych koncepcjach albo relatywizuje się całkowicie
wartość materialności39, albo akceptuje się jej znaczenie przy założeniu, że

cocoon is somewhere around when the butterfly has flown, it was as nothing to his friends any
longer” – J. A. Robinson, But that I can’t believe!, Collins, London 1967, s. 13, 39.
36
Por. A. R. Quinn, Körper - Religion - Sexualität. Theologische Reflexionen zur Ethik der Geschlechter, Grünwald, Mainz 1999, s 34-35.
37
Por. A. Auer, Umweltethik. Ein theologischer Beitrag zur ökologischen Diskussion, Patmos,
Düsseldorf 1984, s. 271: „Leiblichkeit ist nicht dem Menschen von auβen hinzugefugte
physizistische Körperlichkeit, sondern das Medium, in dem der Mensch als Subject sich konkret
lebensgeschichtlich auszeitigt, und zwar in wesenhaften Relationen zu Andersen Subjekten
(Generation, Kommunikation, Solidarisation)”. Zobacz również interpretacje zaproponowane
przez:
E. Käsemann, Prospettive paoline, Paideia, Brescia 1972, s. 39, s. 164-165.
38
Według Cobba nie jest możliwe wskazanie granicy między ciałem a otoczeniem z racji na
ciągłość ścisłych relacji z całym światem. „Kiedy kawałek mięsa spożywany przez człowieka
staje się częścią ciała? Kiedy zostanie połknięty? Kiedy zostanie strawiony? A może jeszcze
później?” – J. B. Cobb, Der Preis des Fortschritts, Claudius, München 1972, s. 119.
39
W ten sposób naucza Küng, dla którego ciało to osoba mogąca istnieć bez materii.
– H. Küng, Essere cristiani, s. 412. Według Tresmontanta ciało to dusza żyjąca, która determinuje i organizuje materię. Materia postrzegana jest przez niego jako coś akcydentalnego i akcesoryjnego, i jako taka nie jest konieczna do zachowania tożsamości i esencji ciała – Tresmontant,
Le problème de l’âme, s. 217-219. Por. M. Moretti, Dualismo greco e antropologia cristiana,
Japadre, L’Aquila 1972, s. 191-192.
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ciało znajduje się w relacji do materii, lecz nie tylko tej, która aktualnie je
komponuje, ale do materii całego świata czy wręcz kosmosu40.
Niektórzy z propagatorów zmartwychwstania w śmierci, dostrzegając problem relatywizacji pustego grobu czy materialności zwłok składanych do grobu, wprowadzają termin cielesność niekompletna41. W tej perspektywie,
wspominany już Hryniewicz, choć propaguje teorię zmartwychwstania
w śmierci, to dostrzega jednak towarzyszące jej niebezpieczeństwo relatywizacji fizyczności zwłok. Według niego zmartwychwstanie nie jest ożywieniem
zwłok42, lecz nie jest ono również porzuceniem materialności ciała43. W takim
przypadku mielibyśmy do czynienia z nieśmiertelnością człowieka duchowego,
a nie z jego zmartwychwstaniem cielesnym44. Nie można redukować wiary
w zmartwychwstanie cielesne Chrystusa do przekonania o Jego nieśmiertelności niezależnej od materii – zauważa lubelski teolog. Zmartwychwstanie nie
jest czymś czysto duchowym, niezależnym od ciała składanego do grobu. Jest
ono raczej cudownym przeobrażeniem cielesności i definitywnym zwycięstwem nad śmiercią. Chrystus został wyniesiony i uwielbiony w tym samym
ciele, w którym został ukrzyżowany45. Owa gloryfikacja Chrystusa Zwycięzcy
miała miejsce w momencie śmierci, natomiast ukazanie się cielesne było manifestacją tego wyniesienia. W ten sposób postrzeganie zmartwychwstania jako
wydarzenia zachodzącego w momencie śmierci nie jest, zdaniem Hryniewicza,
sprzeczne z objawieniem tej prawdy po trzech dniach46.

40

Por. A. Auer, Umweltethik, s. 272: „Aber indem dieser Leib mit der Totalität der Materie in
einem engeren und weiteren Sinn verflochten ist, ist durch eine determinierte Leiblichkeit von
Vorneherein di ganze Welt in die eigene Subjektivität einbezogen. Daβ Materie auf den Geist
hingeordnet ist und dieser sich in Materialität verwirklicht, gilt darum nich nur fur den Leib des
Menschen, sondern auch fur die materielle Welt, insofern diese gleichsam der Groβleib des
Menschen ist”; G. Greshake – G. Lohfink, Naherwartung, s. 131-184.
41
Warto zauważyć, że również w oficjalnych orzeczeniach Kościoła mówi się o cielesności
niekompletnej (complemento sui corporis carens) zaraz po śmierci i przed zmartwychwstaniem.
Por. Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, Epistula de quibusdam quaestionibus ad
Eschatologiam spectantibus, in AAS 71(1979), s. 941.
42
Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, I, TN
KUL, Lublin 1982, s. 260.
43
Por. tamże, s. 351.
44
Według Clementa postrzeganie zmartwychwstania cielesnego jako przeżycia osoby czysto
duchowej jest zbyt bliskie wizji hellenistycznej, w której lekceważy się wartość materii. Teolog
nazywa takie podejście doketyzmem hermeneutycznym, w którym nie rozumie się charakteru
cielesnego zmartwychwstania. Por. O. Clement, Le Christ Terre des vivants, Abbaye de Bellefontaine, Begrolles-en Mauges 1976, s. 9-11. Clement krytykuje tam niniejsze interpretacje:
Leon-Dufor, Résurrection de Jésus et message pascal, Paris 1971 oraz Ch. Kannengiesser, Foi
en la résurrection. Résurrection de la foi, Beauchesne, Paris 1974.
45
Por. S. Charalambidis, La résurrection. Données scripturaires et interpretation, „Contacts” 24
(1972) s. 100-107.
46
Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza pascha, I, s. 354-355.
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Według Hryniewicza zatem także każdy człowiek zmartwychwstaje bezpośrednio w śmierci, choć z ciałem niekompletnym47. I w tej koncepcji istota
cielesności nie polega na materialności, lecz na relacyjności ze światem.
W momencie śmierci owa rzeczywistość relacyjna nie jest jeszcze zupełnie
pełna i kompletna. Dopiero po zmartwychwstaniu wszystkich ludzi i po transformacji definitywnej całego świata, zmartwychwstanie zrealizuje się w sposób
całkowity. Zatem dopiero na końcu czasów człowiek będzie mógł się cieszyć
w pełni ze zmartwychwstania cielesnego48.
W tym momencie łatwo zauważyć zasadniczy mankament propozycji Hryniewicza. Teolog z jednej strony chce bronić teorii zmartwychwstania w śmierci, lecz z drugiej strony, dostrzegając niebezpieczeństwo relatywizacji materii,
wprowadza termin cielesność niekompletna, co absolutnie nie rozwiązuje problemu. Powstają zasadnicze pytania: czy człowiek bez cielesności kompletnej
jest bardziej ludzki niż sama dusza bez ciała? Czy nowatorska kategoria znajduje jakieś biblijne czy patrystyczne poparcie? Czy wprowadzając termin cielesność niekompletna rozwiązuje się rzeczywiście i definitywnie problem istnienia człowieka bez ciała? Okazuje się po raz kolejny, że teologowie nie są
w stanie wyzwolić się całkowicie od dualistycznego sposobu myślenia. Podczas gdy Greshake czy Lohfink zastępują dualizm między duszą a ciałem dualizmem między Leib i Körper, Hryniewicz wprowadza podział pomiędzy ciałem kompletnym oraz niekompletnym.
We wspólnie napisanej rozprawie Greshake i Lohfink chcieli podkreślić, że
zmartwychwstanie jest wydarzeniem transcendentalnym i jako takie nie zależy
od czasu, czyli nie może być oddzielone również od śmierci. Człowiek, umierając i zmartwychwstając, nie musi oczekiwać na zmartwychwstanie innych
czy na przeobrażenie całego świata, ponieważ jego indywidualna śmierć oraz
zmartwychwstanie pokrywają się ze zmartwychwstaniem ludzi wszystkich
czasów49. Dlatego też, ich zdaniem, nie istnieje żaden okres, w którym człowiek żyje odseparowany i odizolowany od innych, od świata, a zmartwychwstanie indywidualne zawsze wiąże się ze zmartwychwstaniem uniwersalnym.
W tym momencie powstaje jednak pytanie, czy owa teoria zwalcza rzeczywiście dualizm tak mocno odrzucany przez propagatorów zmartwychwstania
w śmierci? Wydaje się, że mamy tu do czynienia ze specyficzną podróżą duszy,
która szybko po śmierci przenosi się na koniec czasów, by móc uczestniczyć
w pełni w zmartwychwstaniu cielesnym. Teoria zmartwychwstania w śmierci nie
zwalcza więc absolutnie dualizmu, jak również nie rozwiązuje problemu istnienia
duszy bez ciała. Hipoteza ta raczej zastępuje ów problem teorią błyskawicznego
przejścia duszy do rzeczywistości ostatecznej. Sugeruje się w niej zatem, że dusza
czy też Leib niematerialne ucieka z rzeczywistości temporalnej.
47

Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa, III, s. 340-342.
Por. tamże, s. 341-342.
49
Por. G. Greshake – G. Lohfink, Naherwartung, s. 220-223; G. Lohfink, La morte, s. 48-51.
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Warto więc w tym momencie zgodzić się z Johnem Cooperem, który twierdzi, że teoria zmartwychwstania w śmierci jest bez wątpienia bliższa dualizmowi niż monizmowi, mimo że zdecydowana większość jej propagatorów
byłaby wielce zdumiona taką oceną50. Według filozofa, autorzy nowej interpretacji nie są w stanie zagwarantować tożsamości osoby zmarłej i zmartwychwstałej bez realnego rozróżnienia pomiędzy ciałem a duszą51.
Paradoksem teorii zmartwychwstania w śmierci jest więc jej wyjątkowo radykalny dualizm, mimo że głównym jej bodźcem jest właśnie chęć zaprezentowania
monistycznej wizji człowieka. W tradycyjnym nauczaniu dusza może istnieć bez
ciała, lecz nie jest ona całym człowiekiem. W analizowanej teorii Leib oddzielony
od materii jest całym człowiekiem, nawet jeśli zrealizuje się w pełni dopiero łącząc
się ponownie z materią całego świata u końcu historii52. Idea nieśmiertelności duszy zostaje więc zastąpiona ideą nieśmiertelności człowieka niematerialnego. Nie
sama dusza oczekuje na zmartwychwstanie ciała, które ma nastąpić na końcu czasów, lecz człowiek czysto spirytualny i amaterialny wychodzi z rzeczywistości
temporalnej, by połączyć się z materią całego świata odnowionego i przeobrażonego przez misterium zmartwychwstania.
2. Alternatywne rozwiązania
Dotychczasowe rozważania wykazały podstawowy paradoks teorii zmartwychwstania w śmierci, która absolutnie nie jest w stanie wyzwolić się z dualistycznego postrzegania człowieka. Jej propagatorzy próbują bronić unitarnego charakteru człowieka, lecz jeszcze bardziej go dzielą, relatywizując wartość
materialności i fizyczności. W tej perspektywie rodzi się pytanie, czy jest
w ogóle możliwe zerwanie z dualizmem, jeśli zakłada się, że człowiek nie
przestaje istnieć mimo rozkładu jego organizmu biologicznego?
2.1. Ponowne stworzenie
Według niektórych teologów alternatywnym rozwiązaniem wydaje się być
idea ponownego stworzenia człowieka na końcu czasów. Jürgen Moltmann
naucza, że człowiek istnieje w rzeczywistości eschatologicznej nie dzięki duszy
nieśmiertelnej, ze swej własnej natury niezniszczalnej, lecz poprzez odnowioną
50

Por. J. W. Cooper, The identity of resurrected persons: Fatal flaw of monistic anthropology,
w „Calvin Theological” 24(1989) s. 25: „The only difference between his account and the intermediate state account is a temporal interval between embodiments. Both postulate one person
who leaves one mode of embodiment and assumes another, and both are therefore dualistic. Thus
not all immediate resurrectionists are monists, which may surprise some of them”.
51
Por. tamże, s. 28-31.
52
Por. G. Greshake - G. Lohfink, Naherwartung, s. 178-179. Greshake twierdzi, że człowiek
zmartwychwstały w momencie śmierci oczekuje na zrealizowanie się historii, aż do definitywnego wypełnienia w zmartwychwstaniu wszystkich ludzi.
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relację z Bogiem, który zachowuje tożsamość zmarłego z racji na wierność
wobec swych obietnic o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest więc wydarzeniem, w którym Bóg na nowo powołuje do istnienia i prowadzi do pełnej
realizacji całego człowieka w jego odniesieniu do całej stworzonej rzeczywistości. Nie mamy więc do czynienia ze zmartwychwstaniem indywidualnym,
odseparowanym od innych, lecz z powtórnym stworzeniem oraz udoskonaleniem. Dzięki relacji z Bogiem człowiek może być pewny, że na końcu czasów
właśnie on, jako ta sama osoba ze wszystkimi przymiotami i cechami, zostanie
ponownie wezwany do życia53.
Moltmann wyklucza możliwość istnienia duszy bez ciała i bez relacji z całym
stworzonym światem. Cielesność zmartwychwstania oznacza, że dotyczy ono nie
tylko ciała pojedynczej, odizolowanej osoby, lecz przede wszystkim całej społeczności osób ludzkich, a nawet wspólnoty wszystkich stworzeń54. Właśnie z
racji na ową szeroko pojętą solidarność człowieka ze stworzeniem, głoszona
przez innych teoria zmartwychwstania w śmierci jest dla Moltmanna nie do przyjęcia, gdyż prowadzi ona do odseparowania zbawienia jednostki od zbawienia
całego świata, do niczym nieusprawiedliwionej antycypacji uniwersalnej idei
eschatologicznej wobec samego tylko bytu ludzkiego. Człowiek nie może zostać
definitywnie zbawiony, gdy tymczasem świat ciągle ma oczekiwać paruzji55.
Moltmann zaznacza nadto, że człowiek umiera jako całość niepodzielna.
Wyklucza on więc nieśmiertelność duszy, jak również ideę snu czy też umniejszonej egzystencji umarłych aż do zmartwychwstaniem56. Zmarli pozostają
umarli, lecz są już wpisani w plan Chrystusa i wraz z Nim znajdują się w drodze do szczęśliwej przyszłości. Właśnie to odniesienie do Chrystusa daje podstawę do nadziei na zmartwychwstanie na końcu czasów57. Wówczas to obecna
rzeczywistość zostanie ponownie stworzona i udoskonalona. Na końcu czasów
zmartwychwstanie jednak „nie ja różny ode mnie, lecz Bóg budząc mnie zachowa moje Ja i doprowadzi je do całkowitego wypełnienia”58.
2.2. Nieśmiertelność dialogiczna
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Por. J. Moltmann, La via di Gesù Cristo. Cristologia in dimensioni messianiche, Queriniana,
Brescia 1991, s. 295-296; L’avvento di Dio, s. 89-91.
54
Por. tenże, La via, s. 300-305.
55
Por. tenże L’avvento di Dio, s. 121: „Se non ci sarà una terra nuova, non si darà nemmeno una
risurrezione della carne. Solo la terra nuova rende agli uomini possibile una nuova corporeità”.
56
Por. O. Cullman, Christ et le temps, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1957, s. 167-175. Teolog
odnosi się do teorii Cullmana i Menouda, którzy mówią o egzystencji umniejszonej zmarłych po
śmierci i przed zmartwychwstaniem. Człowiek po śmierci doświadcza swojego rodzaju jestestwa
umniejszonego jak sen czy niedoskonałość i zniweczenie. Dopiero po nowym akcie stworzenia
będzie się cieszyć w pełni z egzystencji cielesnej.
57
Por. J. Moltmann, L’avvento, s. 123.
58
Por. tamże, s. 89.
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Warto przyjrzeć się też interpretacji zaproponowanej na końcu lat 60. przez
Josepha Ratzingera. Autor broni istnienia duszy bez ciała, lecz zaznacza, że nie
chodzi w tym wypadku o nieśmiertelność, która wypływa ze swej własnej natury, tak jak w filozofii greckiej. Ratzinger mówi o tak zwanej nieśmiertelności
dialogicznej. Człowiek nie jest nieśmiertelny dzięki swej naturze, lecz jako
interlokutor z Bogiem. To właśnie fakt znajdowania się w pamięci Boga gwarantuje człowiekowi życie wieczne. Ta relacja z Bogiem jest podstawą dobrze
rozumianej definicji człowieka59. Można więc mówić o nieśmiertelności duszy,
ale nie w perspektywie dualistycznej filozofii platońskiej, lecz w sensie dialogicznym i relacyjnym. Dusza postrzegana w sposób grecki jest wyobcowana
w stosunku do ciała i do historii. Tymczasem człowiek jest bytem, dla którego
życie wspólnotowe, komunia z Bogiem i z ludźmi, jest elementem konstytutywnym. Ów wymiar jego natury nie może być pominięty także wtedy, gdy
chcemy mówić o ludzkiej nieśmiertelności60.
Propozycja Ratzingera stanowi pewną odpowiedź, a wręcz antidotum, wobec koncepcji dotąd ukazanych. Broni ona idei nieśmiertelności duszy, która
jednak istnieje po śmierci nie dzięki swej własnej, naturalnej samowystarczalności, ale przez moc Boga61. Istotna dla kwestii nieśmiertelności jest więc relacyjność z Bogiem, który jako jedyny może zagwarantować człowiekowi kontynuację egzystencji, mimo rozkładu jego zwłok. Choć w myśli Ratzingera
obecny jest klasyczny podział na duszę i ciało, od którego ostatecznie bardzo
trudno jest odejść, to jednak ta propozycja wydaje się mieć w odróżnieniu od
innych dwa poważne walory: pozostaje ortodoksyjna, będąc tym samym mocno oczyszczoną z obecności elementów klasycznego dualizmu platońskiego.
Konkluzja
Po przeanalizowaniu podstawowych zagadnień dotyczących teorii zmartwychwstania w śmierci nasuwają się pewne wnioski. Nowe propozycje
z pewnością mają wiele zalet. Ważne jest obecne w nich nowe spojrzenie na
czyściec, podkreślające, iż nie chodzi w tym wypadku o poszukiwanie zasad rządzących tym stanem, co raczej o wskazanie na jego istotny element, którym jest
spotkanie z Bogiem. Na pochwałę zasługuje również ukazanie ponadczasowego
wymiaru i wartości modlitw za zmarłych. Bardzo dużym walorem teorii zmartwychwstania w śmierci jest też jej wkład w rozwinięcie i pogłębienie rozumienia
cielesności, która nie wyczerpuje się w materialności organizmu biologicznego.
Nowe propozycje uwypuklają ustawiczną relacyjność człowieka z otoczeniem
59

Por. J. Ratzinger, Die Sakramentale Begründung christlicher Existenz, Kösel, München 1967,
16: „Ciò che noi – usando un linguaggio più accentuamente sostanziale – designiamo con la frase
possedere un’anima, viene ora da noi espresso con un linguaggio più spiccatamente storico ed
attuale mediante la frase essere interlocutore nel dialogo con Dio”.
60
Tamże, s. 291.
61
Por. J. Ratzinger, Eschatologia, s. 161-194.
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poprzez ciało. Propagatorzy teorii zmartwychwstania w śmierci słusznie więc nauczają, że nie można utożsamiać całkowicie ciała z materialnością. Cielesność jest
czymś szerszym i bogatszym, choć nie wyklucza materialności.
Na ostateczną, negatywną ocenę nowatorskich trendów wpływają jednak
rozliczne braki i niejasności. O ile można zgodzić się, że ciało to coś więcej niż
materia organizmu fizjologicznego aktualnie go komponująca, to jednak nie
można dopuścić relatywizowania znaczenia tejże materii. Owszem, ciało nie
jest dokładnie tym samym czym materialność, ale materialność należy bez
wątpienia do podstawowych oraz niezbędnych przymiotów ciała, co ostatecznie trudno jest zanegować wzmiankowanym teologom. Wprowadzanie takich
terminów, jak Leib i Körper, czy też cielesność niekompletna nie uwalnia nas
od dualistycznego sposobu myślenia, ale tylko go pogłębia. Propagatorzy
zmartwychwstania w śmierci nieuchronnie wpadają w błąd, którego chcieli za
wszelką cenę uniknąć. Gdy bazuje się na dobrze wypracowanej definicji człowieka, tak jak uczynił to Ratzinger, trudno jest znaleźć istotny powód do odejścia od tradycyjnego nauczania Kościoła i zanegowania możliwości istnienia
duszy bez ciała w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. W celu przełamania
platońskiego dualizmu nie trzeba więc uciekać się do dalekich, nie znajdujących w Biblii i Tradycji dywagacji.
U końca naszych rozważań warto oddać głos Kongregacji Doktryny Wiary,
która w 1979 roku wydała List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii: „Kościół przyjmuje istnienie i życie, po śmierci, elementu duchowego, obdarzonego świadomością i wolą w taki sposób, że „ja ludzkie” istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na
oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem „duszy”, którego
używa Pismo Święte i Tradycja. Chociaż pojęcie to ma w Biblii różne znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić, a co
więcej, uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymywania wiary chrześcijan”62. To głębokie przekonanie winno towarzyszyć wszystkim nowym próbom interpretacji prawdy o ludzkim zmartwychwstaniu.
Summary
New ideas concerning theories of resurection in death have certain advantages. A new view of the purgatory, not seeking rules of the state, but indicating its important element, which is facing the God is relevant. The everlasting value of prayer for the dead has been underlined as well. A great value of
the theory of resurection in death is its impact in the understanding of corporeal
nature of man, which is not fully defined by his physical nature.
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POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC ŚMIERCI

Wprowadzenie
Badania naukowe dowodzą, iż człowiek aktywny życiowo nieczęsto zaprząta swoje myśli problemami ostatecznymi. Pomimo to śmierć, jako zjawisko
niepodzielnie związane z życiem człowieka, towarzyszy nam od zawsze jako
najpewniejszy i najbardziej powszechny element ludzkiej egzystencji. Refleksja nad śmiercią i problem przemijania od najdawniejszych czasów leży u źródeł ludzkiej kultury, filozofii, nieodmiennie związany jest z rozwojem wyobrażeń religijnych i im pokrewnych. Najstarsze zachowane przekazy kulturowe,
takie jak opowieść o Gilgameszu, Biblia, pisma staroegipskie i inne traktują
o ludzkich dylematach, nadziejach, wysiłkach w kierunku przezwyciężenia
grozy śmieci, nieodmiennie też demonstrują jej wszechwładną siłę nad istnieniem biologicznym. Każde z nich próbuje dać nam nadzieję, że umieranie nie
jest kresem, ale bramą do żywota następnego, nadzieją na odnowę życia. Takie
postawy filozoficzne przenikają całą ludzką kulturę, historię i filozofię. Dopiero czasy bardziej współczesne przynoszą inne koncepcje spojrzenia na ludzkie
życie, a także próby naukowej refleksji nad problemem śmierci.
W XX wieku zaczęła kształtować się zupełnie autonomiczna gałąź wiedzy
nazwana tanatologią (grec. Tanatos – śmierć, logia – wiedza, nauka). W ramach tej dziedziny bada się w sposób naukowy różne aspekty zjawiska śmierci: historyczne, kulturowe, socjologiczne, medyczne, filozoficzne i inne. Tanatologia pojawiła się także w badaniach psychologicznych, wykształciła się tzw.
tanatopsychologia, czyli nauka o psychologicznych aspektach śmierci i umierania.
Początki zainteresowania psychologii zjawiskiem śmierci datujemy na lata
40. i 50. XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze praktyczne próby badania tego
problemu, a śmierć znalazła się w kręgu zainteresowania psychologii naukowej. Pierwsi autorzy to Peifel, Kalish, Kastenbaum, Pulton i Shneidman. Peifel
wydał w 1959 pierwszą pracę zbiorową na ten temat pt. „Meaning of Death”.
Otworzyła ona drogę do dalszych prac teoretycznych i badawczych, szczególnie rozwijających się z latach 70. Główni autorzy to Kastenbaum
i Aisenberg, Person, Shibles, Toynbee, Costa, z późniejszych prac Mc Cabe,
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Glicken, Leist i Potthoff. Wiele pracy w tym kierunku wykonali psychiatrzy
oraz działacze społeczni zajmujący się losem umierających. Najbardziej znane
nazwiska to Hinton, Sudow, Glaser, Straus, Pieper, Szyszko-Bohusz, KublerRoss i Brehant. Pojawia się też międzynarodowa literatura fachowa dotycząca
tego problemu.
W badaniach empirycznych pojawia się pojęcie „postawa” jako nastawienie
człowieka wobec zjawiska śmierci. Bada się zależności pomiędzy postawą a
cechami indywidualnej osobowości człowieka, szczególnie źródeł lęku wobec
śmierci. Pojawia się też nurt badający postawę wobec śmierci w kontekście religijności. W te nurty wpisuje się działalność profesora Józefa Makselona, który
pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku napisał kilka prac na ten temat.
Dostrzegał on dotychczasową lukę w polskich badaniach tanatopsychologicznych i podjął badania mające wykazać zależności pomiędzy postawą wobec
śmierci a systemem wartości wyznawanym przez badanego. Dotyczy to nie tylko
wartości religijnych, ale ogółu postaw ludzkich, które można zidentyfikować.
1. Psychologiczne rozumienie postawy
Określenie postawa jest terminem powszechnie stosowanym zarówno
w znaczeniu naukowym, jak i potocznym. Niemal wszystkie źródła naukowe
zajmujące się problemami postaw wskazują na niejednoznaczność tego terminu. Podawane są różnorodne jego interpretacje i definicje. Interesujące jest
stosowanie tego terminu na gruncie psychologii, do której został wprowadzony
stosunkowo niedawno. Zagadnieniem tym interesowały się różne kierunki tej
nauki, próbując opisywać i zrozumieć go zgodnie ze swoimi zasadami. Współczesne koncepcje postawy pozostają pod wpływem socjologii i teorii osobowości. Jeden z najnowszych akademickich podręczników psychologii definiuje
postawę jako względnie stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego
ustosunkowywania się człowieka do określonego obiektu. Ustosunkowanie to
może mieć charakter emocji, jak również mniej lub bardziej chłodnej oceny
obiektu 1. Prawie wszyscy teoretycy podkreślają, że postawa to przede wszystkim dyspozycja do pewnego typu zachowania się, myślenia oraz odczuwania
czegoś, co nazywamy przedmiotem postawy2.
Według Mądrzyckiego postawa jest organizacją trzech zasadniczych komponentów: poznawczego, uczuciowo-motywacyjnego i behawioralnego. W
skład komponentu poznawczego postawy wchodzą odpowiednie wiadomości
dotyczące przedmiotu postawy, przekonania, przypuszczenia lub wątpienia.
Zasadniczą rolę jednak pełnią w nim przekonania rozumiane jako intelektualny
stan pewności o realności lub słuszności jakiegoś przedmiotu lub stanu rzeczy.
1

J. Strelau, Psychologia podręcznik akademicki t.3, Gdańsk 2005, s. 79.
Zob. J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci, Lublin 1983, s.18 oraz Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977, s. 1.
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Drugim komponentem są uczucia. Dokonując uogólnienia, można powiedzieć,
że przedmiot postawy wywołuje uczucia dodatnie lub ujemne. W skład postawy wchodzą przede wszystkim tzw. uczucia wyższe. Stanowią one stabilny
element dojrzałej osobowości, dotyczą bowiem zagadnień podstawowych dla
funkcjonowania jednostki i są związane z potrzebami społeczno-psychicznymi
człowieka. Komponent behawioralny natomiast stanowią reakcje mimiczne,
pantomimiczne, wokalne, werbalne i działania jednostki3.
Józef Makselon określa postawę jako strukturę świadomościową, która motywuje ustosunkowanie się człowieka do rzeczywistości. Także wskazuje na
komponenty – płaszczyzny tej struktury. Jako pierwszy wymienia komponent
intelektualny, gdy wyeksponowana jest funkcja rozpoznania i intelektualnej
oceny przedmiotu zainteresowania; drugi - emocjonalny, gdy przedmiot jest
wartościowany najczęściej poprzez wyzwalanie pozytywnych bądź negatywnych uczuć oraz motywacyjno-dążeniowy, gdy stawia się pytanie o wpływ
przedmiotu postawy na działanie ludzkie. Autor uznaje tym samym element
behawioralny jako mniej istotny w strukturze postawy4.
Wiele dawniejszych prac naukowych przyjmowało taką trójskładnikową definicję postawy (element emocjonalny, poznawczy i behawioralny), kładąc co
najwyżej inne akcenty na poszczególne elementy. Strelau w swoim podręczniku poddaje nieco w wątpliwość istnienie oczywistego związku pomiędzy nimi
w stosunku do każdego przedmiotu postawy i wskazuje istnienie dodatkowych
czynników mających wpływ na poszczególne elementy5.
Postawy ukształtowane w wyniku osobistych doświadczeń z ich obiektem są silniejsze, pewniejsze, mniej podatne na zmiany i częściej sterują działaniem człowieka niż postawy wykształcone na podstawie informacji z drugiej
ręki. Jednak nie wszystkie obiekty leżą w zasięgu bezpośredniego doświadczenia. W związku z tym większość swoich postaw przejmujemy w mniej lub
bardziej gotowej postaci od innych ludzi. W początkowym okresie życia osobami, od których przejmujemy postawy, są głównie rodzice. Począwszy od
wieku dorastania głównymi „nadawcami” postaw są grupy rówieśnicze, często
przezwyciężające wpływ rodziców i to w sposób trwały. Współcześnie bardzo
poważnym źródłem postaw oddziaływującym w masowej skali są media,
a szczególnie telewizja. Przeciętny Polak spędza przed telewizorem kilka godzin dziennie, a prezentowane tam treści mają ogromny wpływ nie tylko na
kształtowanie się postaw, ale także na ich rozwój i zmianę6.

3

T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977, s. 24-25.
J. Makselon, Człowiek wobec śmierci, Wybrane teorie i badania psychologiczne, Kraków 1988,
s. 19.
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Współcześnie autorzy ogólnie definiują postawę jako tendencję do działania
na poziomie działania i uczuć. Tendencje te są nabyte przez doświadczenie i
mają wpływ na ludzkie działanie7.
2. Śmierć jako przedmiot postawy
Rozumienie śmierci jako przedmiotu postawy jest zróżnicowane tak, jak
zróżnicowane i wielowymiarowe jest postrzeganie jej przez poszczególne jednostki. Człowiek kształtuje swoją postawę w zależności od tego, jakie elementy
przedmiotu postrzega i w jaki sposób je przeżywa. W odniesieniu do śmierci
można powiedzieć, że zróżnicowanie postawy względem niej jest uwarunkowane z jednej strony złożonością obiektywnego fenomenu śmierci, a z drugiej
niepowtarzalnością indywidualnej osobowości ludzkiej.
Zjawisko śmierci, jako powszechnie występujące, jest zauważane i badane
w większości kulturowych i naukowych przejawach działalności człowieka.
Najbardziej powszechne ujęcia tego problemu dotyczą aspektów biologicznomedycznych, filozoficznych, teologicznych, religijnych i obiegowych, które
według Makselona syntetyzują elementy tych poprzednich.
Dla biologii i medycyny śmierć stanowi gwałtowne lub powolne przerwanie
aktywności organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia określa śmierć jako
stałe zniknięcie życia bez możliwości przywrócenia go. Biologowie zastanawiali się, czy mówiąc o śmierci, należy brać pod uwagę zanik pracy serca czy
też mózgu8.
W 1968 roku na Uniwersytecie Harwarda zebrał się zespół lekarzy, aby
opracować nowe zasady uznawania człowieka za zmarłego, oparte na kryteriach ustania funkcji mózgowych, ośrodków krążenia i oddychania oraz utraty
zdolności mózgu do integrowania podstawowych funkcji fizjologicznych. Zaproponowano, by za zmarłą uznawać osobę w stanie nieodwracalnej śpiączki,
niezdolną do samodzielnego oddychania i niewykazującą odruchów neurologicznych, ani czynności bioelektrycznej mózgu9.
W 1981 roku specjalna amerykańska komisja rządowa, przy współpracy
z organizacjami lekarskimi i etycznymi, podjęła próbę sformułowania definicji
śmierci odpowiadającej nowoczesnej technologii medycznej. Komisja wydała
dokument (UDDA), który szybko stał się podstawowym wyznacznikiem prawnym przyjętym na całym terytorium USA. UDDA wyznaczył dwa podstawowe
kryteria śmierci. Zgodnie z pierwszym, martwy jest człowiek, u którego nastąpiło nieodwracalne ustanie krążenia i oddychania. To stwierdzenie potwierdza
ogólną ważność dawniejszych kryteriów śmierci. Zgodnie z drugim kryterium
7
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martwy jest człowiek, u którego nastąpiło nieodwracalne ustanie wszystkich
funkcji całego mózgu, w tym pnia10.
Kontrowersje wokół śmierci mózgowej koncentrują się obecnie na pacjentach w stanie trwale wegetatywnym. Kilkadziesiąt lat temu takie stany były
czymś niezmiernie rzadkim. Dziś w USA jest ich dziesiątki tysięcy. Ten wzrost
to konsekwencja nowoczesnych technik i procedur medycznych, dzięki którym
udaje się pacjentów utrzymywać przy życiu. Jest to stan całkowitego pozbawienia świadomości, co za tym idzie odczuwania. Pacjent czasem pozornie
budzi się, porusza gałkami ocznymi i kończynami, ale nie świadczy to o odzyskaniu świadomości. Tylko 10 % chorych wychodzi z tego stanu i dzieje się to
w ciągu pierwszego miesiąca. Później wyjście zdarza się niezwykle rzadko.
Pacjent w stanie wegetatywnym żyje przeciętnie trzy lata. Wielu lekarzy
i prawników uważa, że kryteria śmierci mózgowej są zbyt rygorystyczne.
Twierdzą, że bezpowrotna utrata świadomości jest równa śmierci człowieka
i podtrzymywanie niektórych funkcji życiowych organizmu nic nie zmienia.
Śmierć określają jako zanik funkcjonowania wyższych części mózgu i twierdzą, że powinniśmy koncentrować się na śmierci człowieka, a nie organizmu.
Z ich punktu widzenia dopuszczalna byłaby definicja śmierci rozumianej jako
utrata wyższych funkcji mózgowych (korowych), szczególnie świadomości
i zdolności poznawczych, nie zaś jako ustanie funkcji całego mózgu11.
Różnice poglądów w tym zakresie do dziś mocno zajmują zarówno lekarzy,
zwolenników różnych definicji śmierci mózgowej, jak i etyków. Jak na razie
obydwu stronom brakuje ostatecznych argumentów na poparcie swoich tez.
Problem jest wieloaspektowy i wybiega daleko poza ramy czysto medyczne,
dotykając filozofii i swoistego sacrum śmierci człowieka12.
Obok pojęcia śmierci bardzo istotnym pojęciem jest umieranie. Zależność
między nimi wygląda tak, że śmierć jest końcowym etapem umierania. Psychologowie stoją na stanowisku, że aby poznać istotę śmierci, należy dokładnie
badać proces umierania. Dwie główne teorie na ten temat zostały przedstawione przez E. Kubler-Ross (teoria cykliczna) i E. Shneidmana (teoria rekapitulacyjna)13.
Teoria etapów umierania E. Kubler-Ross. Umieranie to dłużej trwający proces dotyczący głównie ludzi chorych na choroby nieuleczalne. Rozpoczyna się
z chwilą postawienia diagnozy przez lekarza i zamyka się w pięciu etapach:
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Tamże, s. 93.
W. R. Clark, Płeć i śmierć, Warszawa 2000, s. 95-97.
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Zob. W. R. Clark, Płeć i śmierć, Warszawa 2000, s. 98-100, także K. Maksymowicz, T. Jurek,
J. Tuczka, Ustalanie śmierci człowieka dawniej i dziś, w: J. Kolbuszowski (red.), Problemy
współczesnej tanatologii, Wrocław 2003, s. 175-180, J. Makselon, Struktura wartości
a postawa wobec śmierci, Lublin 1983, s. 24-25.
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1. Zaprzeczenie i izolacja. Charakterystyczna dla osób, które zostały poinformowane o stanie swojego zdrowia w sposób niespodziewany. Reakcją jest
zaprzeczenie możliwości rychłej śmierci, negowanie wszelkich niekorzystnych informacji o tej sytuacji. Zdarza się, że te osoby sposobem zachowania
i ubioru zaprzeczają śmiertelnej chorobie, eksponują swoją powierzchowną
żywotność z różnym natężeniem.
2. Gniew. Jest to ogólne wielokierunkowe uczucie mogące dotyczyć wszelkich,
czasem nawet przypadkowych obiektów z otoczenia osoby chorej, osób,
przedmiotów, instytucji. Osoba chora uświadamia sobie grozę sytuacji. Jej
uczucia wściekłości, żalu, poczucie winy jest bardzo silne i niekontrolowane.
3. Targowanie się ze śmiercią. Trzecim etapem umierania jest próba odroczenia
zejścia poprzez zmianę zachowania. Człowiek ma irracjonalną nadzieję, że
poprawiając swoje zachowanie wobec Boga i innych ludzi, zdoła uzyskać
przedłużenie swojego życia.
4. Depresja. Może przybierać dwie formy: reaktywna i przygotowawczą. Depresja reaktywna pojawia się wtedy, gdy jednostka obserwując postępy choroby, coraz większą słabość ciała i krytycznie patrząc na własne przemijające życie, zaczyna stawiać sobie pytania, co do własnej przyszłości, tego, co
jeszcze zostało. Depresja przygotowawcza jest zwróceniem się ku własnej
przeszłości, rozstawaniem się z tą jedyną wartością, jaka jeszcze w życiu
pozostała. W pierwszym przypadku depresji konieczne jest uwolnienie się od
poczucia winy, w drugim - pogodzenie się z faktem nadchodzącego końca.
5. Pogodzenie się ze śmiercią. Stan pogodzenia się charakteryzuje się wyciszeniem emocji i uczuć. Jest to akt często bolesny. Człowiek potrzebuje wtedy
obecności innych ludzi, bliskich, aby znaleźć w sobie spokój i siłę do oderwania się od ziemskiej rzeczywistości14.
We wszystkich etapach zmagania się człowieka ze świadomością rychłego
odejścia zawsze obecna jest nadzieja na jakąś niespodziewaną zmianę sytuacji.
Poszczególne etapy mogą występować obok siebie albo zazębiać się. Wszystko
zależy od psychiki umierającego. Zbliżony model przeżywania procesu umierania przedstawił Weisman w 1972 roku, kładąc jednak większy nacisk na etapy godzenia się z sytuacją15.
Koncepcja Kubler-Ross jest krytykowana przez wielu psychologów jako
nazbyt drobiazgowa, subiektywna i mało umocowana w badaniach empirycznych. Brak jest przekonujących argumentów, że człowiek bliski śmierci przeżywa właśnie takie, a nie inne etapy umierania. Ich definicje też są uważane za
nieostre i mało adekwatne16. Moim zdaniem można to potraktować jako spis
14
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możliwych reakcji osób chorych terminalnie, a nie powtarzalnego za każdym
razem procesu. W swoich badaniach Kubler-Ross opierała się na wnioskach
z rozmów z chorymi, nie analizowała jednak ani ich osobowości, ani charakteru ich choroby i sytuacji, w której się znajdowali.
Rekapitulacyjna teoria procesu umierania Shneidmana.
Istota jej wyraża się w poglądzie, iż umieranie odbywa się według schematu, jaki wytworzył sobie organizm, przechodząc przez różne sytuacje stresowe.
Stawia on hipotezę, że w procesie umierania odzwierciedla się strumień zachowań związanych z zagrożeniem lub stresem, które były udziałem człowieka
przed popadnięciem w śmiertelną chorobę. Shneidman rozpatruje umieranie w
kategoriach kryzysu, którego źródłami są: odosobnienie, zaburzenia somatyczne i społeczne, ograniczenie autonomii i ruchliwości organizmu. Przeżywanie
umierania może zostać zakłócone przez szereg czynników mogących się objawić podczas tego procesu. Są to:
- ból fizyczny i osłabienie, które mogą wzmagać poczucie bezsilności, zagrożenia i beznadziejności.
- zaburzenia psychiczne mogące zakłócić zdolność do jasnego myślenia i autorefleksji.
- okres życia pacjenta, w którym przebiega śmiertelna choroba.
- lokalizacja w odniesieniu do faz życia.
Upraszczając chodzi tu o sposób, w jaki człowiek przeżywał wcześniej sytuacje graniczne, np. przechodzenie z dzieciństwa w młodość. Dawne trudności
w tym przechodzeniu mogą w sposób analogiczny odzwierciedlać się w cięższym akceptowaniu konieczności przejścia pomiędzy życiem a śmiercią17.
Streszczając poglądy Shneidmana na temat śmierci i umierania, należałoby
powiedzieć, że każda śmierć jest idiosynkratyczna, czyli jedna dla jednej osoby
i wobec tego nie ma stałej oraz skończonej ilości stadiów umierania, przez
które przechodzi człowiek. Wskazując na zależności pomiędzy sposobami
przeżywania sytuacji życiowych a przeżywaniem śmierci, można powiedzieć,
że proces umierania jest swoistą rekapitulacją życia18. Obydwie teorie uznają,
że umieranie jest procesem o dużym znaczeniu i łączy się z sytuacjami kryzysowymi.
Naturalnym polem do rozpatrywania problemów śmierci i przemijania jest
filozofia i religia.
Filozoficzne podejście do problematyki śmierci stanowią konsekwencje
koncepcji antropologicznych uprawianych przez poszczególne kierunki filozofii na przestrzeni dziejów. Jeśli chodzi o filozofów szerzej zajmujących się
problematyką przemijania, to bardzo syntetycznie klasyfikuje ich postawy
Makselon:
17
18
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1. Postawy negatywno-pasywne (Epikur, Seneka, Epitet, Heidegger, Sartre,
Camus). Zwolennicy takiej postawy nie dostrzegają zazwyczaj pozytywnych stron fenomenu śmierci, najczęściej ograniczając się do wskazania na
jej nieuchronność, zalecają zachowanie wobec niej pogody ducha.
2. Postawy pozytywno-aktywne naturalistyczne (Spinoza, Hegel, Marks,
Bloch). Charakteryzują się próbą dostrzegania jakiegoś sensu śmierci i bezsensu, lęku przed nią.
3. Postawa pozytywno-aktywna chrześcijaństwa (św. Augustyn, św. Tomasz,
Boros, Krąpiec, Marcel, Pieper, Rahner). W myśl aktywnej postawy chrześcijaństwa śmierć jest przejściem na inną płaszczyznę bytowania, bramą do
innego życia i nie stanowi końca ludzkiej egzystencji19.
Pierwotnym miejscem podejmowania problematyki śmierci jest religia oraz
kształtująca się na jej bazie teologia. Religia bowiem stara się odpowiadać na
podstawowe pytania dotyczące życia człowieka, do których niewątpliwie należy problem przemijania. Religia podejmuje także zagadnienie wyzwolenia
człowieka od zła, a śmierć jest postrzegana jako zło. Niemal wszystkie religie
głoszą, że śmierć nie jest kresem istnienia człowieka i że śmierć jest granicą,
po której przechodzimy do życia duchowego. To istnienie duchowe jest najczęściej stawiane wyżej niż życie biologiczne20.
Śmierć jest kategorią egzystencjalną, ponieważ należy do podstawowych
właściwości ludzkiego losu. Niezależnie od zapatrywań jednostki na sprawę
życia duchowego po śmierci, sam fakt odejścia jest głęboko egzystencjalny
zarówno dla umierającego jak i środowiska, w którym przebywa. Dodatkowo
fakt odejścia zawiera w sobie lub prowokuje akty głęboko ludzkie, takie jak
podejmowanie ostatecznych decyzji, odkłamywanie, weryfikacja wartości. Dla
niektórych śmierć na płaszczyźnie osobowości jawi się jako absurd, ponieważ
całe życie psychiczne człowieka nastawione jest na rozwój, doskonalenie siebie, jakby kres miał nie nastąpić. Postrzeganiu śmierci towarzyszy ambiwalencja uczuć, z jednej strony postrzegana jest jako coś naturalnego, z drugiej jako
całkowite zaprzeczenie kierunku rozwoju człowieka21.
Opisując teorie Shneidmana, wskazałem na sytuacje, które w życiu jednostki mają znaczenie decydujące co do jej dalszego rozwoju. Są to tzw. sytuacje
fundamentalne, czyli graniczne. Sytuacje te układają się jako pewne granice
naszego bytowania, są doświadczane jako coś bezwyjściowego, ostatecznego.
Są ostateczną barierą dla zdolności i tendencji przystosowawczych oraz obronnych człowieka. Podstawowe sytuacje graniczne to: walka, przypadek, podejmowanie odpowiedzialności, ponoszenie winy oraz śmierć. Wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich bywa cierpienie. Śmierć jako sytuacja graniczna u człowieka wywołuje wstrząs, ponieważ w niej zostaje zakwestionowane
19
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jego własne, zanurzone w świecie istnienie. Pojawia się lęk przed utratą tożsamości. Egzystencjalny wymiar śmierci, jako sytuacji granicznej, przejawia się
w tym także, że może być ona powodem rozpaczy, nihilizmu i poczucia samotności. Głównym autorem zajmującym się problemem śmierci w tych kategoriach był Jaspers. Sensowne zachowanie wobec śmierci, zdaniem Jaspersa, nie
polega na próbie jej zniesienia, bezowocnej zresztą, ale na odniesieniu się do
niej z pełną świadomością i godnością.
3. Specyfika postawy wobec śmierci
Śmierć jest dla człowieka zjawiskiem nieuniknionym i tajemniczym. Dla
jednych będzie przejściem do świata nadnaturalnego, dla innych końcem
wszystkiego, unicestwieniem. Nikt z żyjących nigdy w pełni nie poznał tego
zjawiska, dlatego budzi ono niepewność i lęk. Różnego rodzaju postawy wobec
przemijania towarzyszyły ludzkości od zawsze, tak jak sama śmierć.22
Wydaje się, że dawne kultury były bardziej odporne na świadomość śmierci, człowiek w trakcie swojego życia był oswajany i przygotowany na przyjęcie
śmierci jako naturalnego zjawiska. Zjawiska przerażającego niejednokrotnie,
ale zupełnie naturalnego, bliskiego. Podobna odporność przejawiała, i przejawia nadal, pokrewna dawnej kulturze, kultura ludowa. Postawy tradycyjne
obecne w kulturze ludowej opierają się głównie na wierzeniach religijnych
i pozareligijnych ukształtowanych przez ten specyficzny, nienaukowy ogląd
świata. Oparte są też na bliskich kontaktach interpersonalnych i poczuciu
wspólnoty. W praktyce mamy tu do czynienia z modelem wspólnoty, rodziny
wielopokoleniowej zamieszkującej stale w tym samym miejscu, nawet w tym
samym domu. Następstwo pokoleń dokonuje się tu na oczach dzieci, choroba
i śmierć osób bliskich jest namacalna, zastępowanie osób starszych przez
młodsze staje się procesem naturalnym. Wszyscy członkowie wspólnoty mają
swoje określone role i zadania, co stwarza poczucie porządku i konieczności.
Ze śmiercią związana jest silna obrzędowość i system wierzeń. W obrzędach
pogrzebowych bierze udział najczęściej duża część społeczności i kapłan, rodzina zmarłego nie pozostaje sama ze swoim bólem i strachem. Wspólne odprawienie nakazanych tradycją rytuałów ma też inną funkcję. Zapewnia, według wierzeń, bezpieczne i skuteczne przejście duszy zmarłego pomiędzy światami, co też jest źródłem pocieszenia dla jego bliskich. Nie ulega wątpliwości,
że zwyczaje te mają wpływ na zmniejszenie się poziomu lęku tanatalnego
wśród członków danej wspólnoty, pomagają też przyjąć odpowiednią postawę
w sytuacji spotkania się ze śmiercią i zminimalizować negatywy okoliczności
śmierci na bliskich zmarłego.
22
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Współcześnie człowiek odchodzi od tradycyjnego modelu społecznego, co
za tym idzie, nie chronią go już tradycyjne sposoby oswajania świadomości
śmierci. Autorzy twierdzą, iż współczesny człowiek nie chce i nie umie cierpieć, ucieka przed świadomym procesem umierania. Temat śmierci jest pomijany, promuje się młodość, witalność i konsumpcyjny styl życia. Wskazuje się
też na brak zainteresowania ludzi tematami egzystencjalnymi, w tym umieraniem i śmiercią. Jeśli już ma ona nastąpić, to szybko i bezboleśnie, nie w chorobie ani długiej starości. Środki masowego przekazu przedstawiają śmierć
jako zjawisko odrealnione. Codzienne informacje o ludzkich tragediach nie
robią na odbiorcach już wielkiego wrażenia, śmierć zostaje sprowadzona do
faktu medialnego. W tym kontekście spotkanie ze śmiercią realną staje się dla
nieprzygotowanego na nią człowieka współczesnego jeszcze bardziej niepokojące niż kiedyś23.
Nie brakuje współcześnie badań nad wpływem medycyny na percepcje
śmierci. Postęp techniki i medycyny stał się jednym z powodów laicyzacji
śmierci. Przechodzi ona ze sfery wpływów Kościoła w strefę wpływów medycyny. Zjawisko to stanowi bardzo ważny etap w dziejach medycyny i kultury.
Podbudowany osiągnięciami medycyny optymizm techniczny dał nadzieję na
świat bez chorób, co doprowadziło do sprowadzenia śmierci do pojęcia choroby i utożsamienia z nią, spychania śmierci w sferę nieistnienia. Śmierć postrzegana jest jako mankament, który zakłóca idealistyczny wizerunek współczesnego człowieka. Technologia przejmuje rolę kulturową, która dotychczas
przypisywana była systemom aksjologicznym i wyłaniającym się z nich systemom sensownych działań. Technologia zapewnia wygodę i poczucie szczęścia.
Jednak wyobcowuje ona człowieka z wszystkiego, co ludzkie, stwarzając iluzję
boskiej władzy technologii nad światem i jego procesami 24. Spotyka się to
z wieloma głosami krytyki. Nadmierne stosowanie przez medycynę „uporczywej i heroicznej reanimacji’ sprawiło, że człowiek współczesny poczuł się pozbawiony prawa do własnej naturalnej śmierci. Umieranie stechnicyzowane,
anonimowe, dziejące się w szpitalnych salach reanimacyjnych postrzegane jest
jako niegodne. Ratowanie życia ludzkiego za wszelką cenę i do ostatniej chwili
jest jednak normą głęboko wszczepioną w etykę lekarską. Na pewno nigdy
jeszcze postęp nauki i techniki nie wywoływał tak zasadniczych wątpliwości
natury moralnej i metafizycznej. Obawy o stosowanie najnowszych technik
budzi niepokój mający dużo wspólnego z teologicznymi obawami przed profanacją25.
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Z punktu widzenia badaczy postaw śmierć jest fenomenem złożonym i specyficznym na tle innych obiektów ludzkiego ustosunkowania się. W związku
z tym postawa wobec śmierci posiada takie cechy, które pozwalają wyróżnić ją
spośród innych postaw. Szereg autorów pod pojęciem postawy wobec śmierci
rozumie lęk wobec niej, intensywność myślowego zajmowania się śmiercią
i umieraniem, działanie mechanizmów obronnych lub obojętność wobec niej.
Aby omówić specyfikę postawy wobec śmierci, należy uwzględnić następujące jej komponenty:
- myślenie o śmierci
- lęk wobec śmierci
- mechanizmy obronne.
Wyodrębnienie takie zostało dokonane, gdyż w wielu badaniach psychologicznych komponent myślenia o przemijaniu nie dość dokładnie był odróżniany od lęku przed śmiercią. Myślenie jest oddzielnym procesem psychicznym
w stosunku do lęku: pierwszy łączy się z pewnym dystansem i refleksją, drugi
można ująć jako reakcję odruchową na fakt lub problem śmierci.
Myślenie o śmierci wyrasta z poznawczej aktywności człowieka. Dzięki
myśleniu człowiek może być świadomy samego siebie oraz otoczenia, a tym
samym może świadomie spotykać się z rzeczywistością. Funkcje poznawcze
nie stanowią o całości postawy wobec śmierci, ale mają przemożny wpływ na
jej kształtowanie się26.
Z psychologicznego punktu widzenia pojęcie śmierci charakteryzuje się następującymi cechami:
1. Relatywność. Oznacza to, że ma ono odniesienie zawsze do szerszej struktury w psychice danej jednostki. Względność pojęcia śmierci przejawia się
także w tym, że ulega ono niekiedy nieoczekiwanym zmianom i trudno jest
orzec, kiedy osiąga ono swoją właściwą dojrzałą formę. Proces konceptualizacji śmierci ma swoje odniesienie do otoczenia w tym znaczeniu, że określona sytuacja życiowa niejednokrotnie wpływa na jednostronne pojmowanie śmierci. Takie sytuacje mogą wydobywać z psychiki człowieka nowe,
nieodkryte dotąd rozumienia śmierci, tworząc nowe jej sensy bądź modyfikować stare.
2. Złożoność. Pojęcie śmierci ze swojej natury jest wielowymiarowe i zawiera
w sobie różnorodne treści. Występuje ono jako wielowątkowa, czasem niejednolita struktura psychologiczna. Stanowi to duże wyzwanie dla badaczy
tego tematu. W myśleniu o śmierci często pojawia się fantazja (wyobrażanie
sobie własnej śmierci lub śmierci kogoś bliskiego), rzadziej pojawia się refleksja realistyczna. Charakterystyczne dla myślenia o śmierci są też rozważania filozoficzno-światopoglądowe, oceniające, hipotetyczne.
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3. Ambiwalentność. W tym miejscu oznacza ona zróżnicowany wpływ posiadanej koncepcji śmierci na zachowanie człowieka. Okazuje się bowiem, że
podobne koncepcje śmierci mogą prowadzić do odmiennych zachowań, jak
również jednakowe zachowania poprzedzone są odmiennymi procesami
psychicznymi.
4. Pośredniość. U dorosłego człowieka poznanie fenomenu śmierci wiąże się
z samoświadomością, zdolnością do operacji logicznych, myślenia w kategoriach abstrakcji, prawdopodobieństwa, przyczynowości, przyjęcia linearnego wymiaru czasu. Dochodząc do pojęcia śmierci, jednostka musi pokonać myślowo przepaść pomiędzy tym, co uważa za życie i jego przejawy,
a tym, co jest martwe, życia pozbawione. Martwość jest obserwowana tylko
z zewnątrz, gdy obserwator rejestruje umieranie ludzi i innych istot żywych,
a w szerszym znaczeniu także kultur, zwyczajów, idei czy wyobrażeń.
Człowiek uświadamiając sobie, że jest bytem osobowym, którego niezbywalnym atrybutem jest śmiertelność, dochodzi do wniosku, że jego śmierć
jest pewna i dokona się w ten czy inny sposób.
W nieco inny sposób kształtuje się pojęcie śmierci innej osoby. Jest ono
również pośrednie, ale przeżywane jako utrata kogoś, kto był przedmiotem
ustosunkowania się, stąd uczucie straty, pustki. Pojęcie śmierci innego człowieka kształtuje się stosunkowo wcześnie i czasem bardzo wyprzedza kształtowanie się pojęcia śmierci własnej27.
Po omówieniu jakościowego wymiaru myślenia o śmierci należałoby ocenić
jego aspekt ilościowy. Już na podstawie intuicyjnego poznania można przypuszczać, że częstotliwość myślenia o śmierci wzrasta z wiekiem. Związane to
może być z bliższą perspektywą rozstania się z życiem oraz coraz częstszym
przeżywaniem śmierci osób bliskich i znajomych. Otóż w badaniach empirycznych tego typu sądy poddawane są w wątpliwość. Nowsza tanatologia postuluje zatem zastąpienie wieku biologicznego wiekiem psychologicznym. Okazuje
się bowiem, że o dojrzałości wobec śmierci decyduje często doświadczenie
zetknięcia się z nią, a nie wiek jednostki. Ważnym uwarunkowaniem częstotliwości myślenia o śmierci jest stan zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz
relacji międzyludzkich. Niewłaściwe włączenie się w strukturę społeczną i tzw.
niestabilność przestrzeni życiowej intensyfikuje myślenie o śmierci. Niektórzy
twierdzą, że postawy religijne też intensyfikują częstotliwość myślenia o przemijaniu28.
Interesująca jest hipoteza pochodząca z lat 60. XX wieku łącząca częstotliwość myślenia o śmierci ze skracaniem się perspektywy przyszłości w świadomości człowieka. Osoby, które bardziej perspektywicznie planują swoją
przyszłość, mniej zajmują się śmiercią, ponieważ wydaje się ona bardziej odda27
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lona, natomiast ci, którzy żyją teraźniejszością i niewiele planują, odczuwają
śmierć jako bliższą i się nią bardziej przejmują29.
Wśród terminów najczęściej używanych do charakterystyki postawy wobec
śmierci pojawiają się określenia lęk, niepokój, strach. Temat ten doczekał się
różnorodnych i obszernych opracowań. W literaturze tanatologicznej, gdzieś od
początku lat 70., pojawia się dokładniejsze rozróżnienie lęku i strachu. Zdaniem autorów podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma stanami uczuciowymi polega na tym, że w przypadku strachu niebezpieczeństwo jest widoczne,
obiektywne, a w przypadku lęku jest ono ukryte, subiektywne. Zgodnie z tą
sugestią strach oznacza reakcję emocjonalną na realne zagrożenie i nie posiada
rysów patologii, natomiast lęk jest bezprzedmiotowy, nie uwarunkowany przez
świat zewnętrzny, niekiedy lęk jawi się jako przejaw patologii lub też stanowi
integralną część egzystencji człowieka (filozofowie egzystencjalni). W języku
potocznym i w literaturze tanatologicznej terminy te bywają używane zamiennie, będziemy jednak skłaniać się ku określeniu „lęk” jako uczuciu zagrożenia
przez zjawisko przemijania i śmierci30.
Lęk wobec śmierci ma kilka określonych źródeł. Pierwotną przyczyną są
biologiczne instynkty człowieka, zachowania gatunku i zachowania własnego
życia. W normalnych warunkach człowiek walczy o własne życie zawsze, nawet gdy ma małe szanse powodzenia. Niezwykle rzadko zdarza się postawa
obojętna wobec własnego losu, jakakolwiek próba naruszenia życia jednostki
wywołuje stanowczy protest i reakcję samoobrony. Lęk tanatalny jest charakterystyczny dla istot ludzkich. Zwierzęta reagują tylko na bezpośrednie zagrożenie życia, człowiek potrafi przewidywać, jest świadomy tego, że przyjdzie mu
umrzeć. Jest to wiedza nie obejmująca doświadczenia śmierci własnej, ale
oparta na obserwacji i informacjach przekazywanych przez otoczenie. Dlatego
śmierć wydaje się tajemnicza, groźna, niedookreślona i jako taka budzi
w człowieku lęk, egzystencjalny niepokój31.
W perspektywie śmierci, czasem w jej momencie, pojawia się w człowieku
zainteresowanie tym, co rzeczywiście dobre, a co złe, co godne, a co uwłaczające. Pojawiają się moralne przewartościowania, do głosu dochodzi sumienie,
które bywa wtedy najbliższym i najbardziej bezkompromisowym oskarżycielem człowieka. Krytycznie nastawiona jednostka widzi swoją moralną niedoskonałość i przypuszcza, że w chwili śmierci spadnie na nią brzemię odpowiedzialności za własne czyny. Perspektywa rozliczenia się z życia może być następnym źródłem lęku przed śmiercią32. Tym bardziej, że człowiek lubi żyć
w atmosferze pewnych złudzeń. W obliczu śmierci człowiek zostaje odarty
z tych złudzeń, następuje odkłamanie, które polega na tym, że staje się wobec
29
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siebie w prawdzie. Taki proces nie dokonuje się bez trudu, czasem bólu a nawet strachu. Te elementy podkreślają głównie autorzy o nastawieniu religijnym
i teologicznym33.
Reasumując różne podziały, można przyjąć, że lęk wobec śmierci zawiera
trzy podstawowe czynniki: lęk przed śmiercią własną, lęk przed śmiercią bliskiej osoby i zaniepokojenie wobec ogólnego zjawiska śmierci34.
Badania z zakresu psychologii śmierci wymagają uzupełniania wraz
z upływającym czasem i zmieniającymi się uwarunkowaniami kulturowymi
i cywilizacyjnymi. Barbara Janukowicz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez D. K. Smitha, A. M. Nehemkis i R.A. Charter dotyczących
związku pomiędzy chorobą, religijnością, lękiem tanatalnym i postawami wobec śmierci. Badacze zakładali, że bardziej negatywnemu wartościowaniu zjawiska śmierci będzie towarzyszył większy lęk przed nią. Zakładali też, że wiara w życie po śmierci będzie ten lęk obniżać. Badając postawy pacjentów terminalnych, stwierdzili, że ci posiadający radykalne poglądy religijne boją się
mniej od tych, których poglądy w sprawie życia po śmierci były umiarkowane.
Okazało się też, że pacjenci tacy ogólnie deklarują niski poziom obawy przed
śmiercią35.
W badaniach tanatycznych mają miejsce poszukiwania związku postaw wobec śmierci z osobowością jednostki. Odkrycia Dicksteina (1988) dowodzą, iż
poziom zaniepokojenia śmiercią wiąże się zarówno z jawnym niepokojem, jak
i niepokojem jako cechą i stanem osobowości człowieka. W tym nurcie badano
też powiązania lęku tanatalnego z obrazem siebie (Davis, Martin i Voorhes).
Stwierdzono, że niższej samoocenie towarzyszy większy lęk przed śmiercią.
Osoby charakteryzujące się wysoką samooceną minimalizują zagrożenia i dolegliwości. Zauważono tendencję wskazującą na to, że bardziej pozytywnej
ocenie i wyższej samoakceptacji towarzyszy mniejszy lęk przed śmiercią, co
było nieco zaskakujące, gdyż przypuszczano, że osoby, które idealizują własny
wizerunek będą obawiały się śmierci jako momentu jego zniszczenia36. Może
to być argument dla potwierdzenia starej, znanej już starożytnym, zasady właściwej ścieżki życia, życia spełnionego, zakończonego spokojnym odejściem
ze świadomością pełnego wykorzystania darów losu.
Józef Makselon w swojej pracy pt. „Lęk wobec śmierci” (1988) przedstawia
badania nad korelatami lęku wobec śmierci. Bada on, jakie znaczenie dla lęku
śmiertelnego mają: sens życia, poczucie osamotnienia, percepcja czasu oraz
stosunek do Sacrum. Jeśli chodzi o poczucie sensu życia autor zbadał dwie
grupy - jedną o niskim, drugą o wysokim poczuciu sensu. Wyniki badań poka33
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zały, że druga grupa postrzega śmierć jako element całości życia i czuje się do
niej w jakiś sposób przygotowana, pierwsza grupa bardziej obawia się umierania, kontaktu ze zmarłym i przedwczesnej śmierci. Ludzie o wyższym poczuciu
sensu bardziej martwią się o los pozostawionych bliskich, ci z niskim poczuciem koncentrują się bardziej na sobie. Łatwo dość przewidzieć, że jeżeli chodzi o poczucie osamotnienia, to poziom lęku u osób bardziej samotnych jest
wyższy. Chodzi tu o takie elementy jak lęk przed umieraniem, przed nieznanym, wygląd ciała i przedwczesną śmierć. W świetle tych badań związek
z przeżywaniem osamotnienia, a zaniepokojeniem śmiercią jest ściśle związany, śmierć w osamotnieniu jawi się tym ludziom jako apogeum samotności.
Przeprowadzając badania nad percepcją upływu czasu, podzielono badanych na
tych, którzy są ukierunkowani na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Analiza wyników wykazała, że osoby nastawione na przyszłość i teraźniejszość
podobnie przeżywają lęk śmierci, natomiast ci o orientacji retrospektywnej
różnią się od nich większym poziomem lęku we wszystkich wymiarach spotkania z nią37. Jest to rozwinięcie i potwierdzenie innych badań nad percepcją
czasu opisanych wcześniej.
Badając osoby pod kątem stosunku do Sacrum, Makselon zastosował pojęcie religijności personalnej i apersonalnej, przekładające się ogólnie na wysoki
i niski poziom religijności. W ten sposób podzielił badaną grupę ludzi. Przy
porównaniu wyników badań obu grup okazało się, że różnica w poziomie lęku
przed nieznanym jest bardzo wyraźna. Osoby o religijności personalnej, które
nie mają obaw co do istnienia Boga i życia wiecznego, mniej obawiają się
odejścia z tego świata. Natomiast większy poziom lęku u drugiej grupy wiąże
się z niezdecydowaniem, ambiwalencją i niespójnością uczuć i poglądów38.
Przy wszystkich wątpliwościach, jakie pozostają wobec tak trudnego i mało
uchwytnego przedmiotu badań, jakim jest śmierć, można jednak przyjąć, że
postawa religijna ma wpływ na obniżenie poziomu lęku wobec sytuacji związanych z umieraniem i śmiercią.
Nieodłącznym elementem postawy wobec śmierci jest występowanie
w psychice człowieka mechanizmów obronnych. Termin „mechanizm obronny” wywodzi się od Freuda. Oznacza on psychodynamiczne procesy, których
celem jest zapewnienie jednostce dobrego funkcjonowania. Mechanizmy te
spełniają kilka funkcji: obniżają poziom lęku lub całkowicie go redukują, chronią poczucie własnej wartości, pozwalają utrzymać względnie wysoką samoocenę. Tanatologowie są przekonani, że spotkanie człowieka z fenomenem
śmierci wyzwala działanie takich mechanizmów, mają one zmniejszyć poziom
lęku przed umieraniem. Można przy tym wskazać czynniki określające ilość
i sposób pojawiania się tych mechanizmów. Do tych czynników należą:
37
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- wiek chronologiczny człowieka
- czasowy dystans do własnej śmierci
- wpływ innych czynników na przykład religijności
- osobiste doświadczenia z umieraniem i śmiercią
- stopień dojrzałości osobowościowej jednostki.
Najważniejsze mechanizmy obronne dobrze omówione w literaturze psychologicznej, jeśli chodzi o postawy wobec śmierci, to: wypieranie, zaprzeczenie i racjonalizacja39.
Wyparcie polega na usuwaniu ze świadomości myśli o takich sytuacjach,
rzeczach, które wywołują poczucie winy lub lęku. Aby uniemożliwić powrót
wypartych myśli, człowiek podejmuje często dodatkowe czynności, jednakże
represjonowane myśli kierunkują jego działanie. Nie wszyscy badacze akceptują teorie wyparcia w odniesieniu do śmierci, ale ci, którzy zajmują się nią na
gruncie psychologii, są zgodni, że jest ona słuszna. Wypieranie problematyki
śmierci istnieje u człowieka podobnie, jak wypieranie informacji o poważnych
chorobach czy upływie czasu. Współczesnemu człowiekowi z kręgu kultury
zachodniej pozostają do wyboru dwie drogi: akceptacja przemijania odbywająca się w spokoju, obojętności lub sceptycyzmie albo wyparcie myśli o śmierci.
Człowiekowi, który nie posiada wiary w życie przyszłe, pozostaje unikanie
tematu śmierci, przejawem tego jest socjopsychologiczny fenomen: tabuizacja.
Jest to zahamowanie porozumiewania się między jednostkami na tematy związane z dziedziną śmierci i umierania. Wyrazem tabuizacji śmierci są takie formy ukrywania jej i manipulowania nią, co umożliwiają osiągnięcia medycyny
i techniki40.
Drugim mechanizmem obronnym jest zaprzeczenie. Polega ono na niedostrzeganiu tych fragmentów rzeczywistości, które kojarzą się człowiekowi
z lękiem, koniecznością wysiłku czy zmniejszeniem komfortu. Tanatologowie
uznają istnienie tego mechanizmu jako sposobu obrony przed lękiem. Człowiek
w swej bezsilności wobec śmierci własnej i bliskich nie chce o niej myśleć.
Negowaniu śmierci sprzyjają zakłócenia percepcji świata i siebie, w szczególności obrazu własnego ciała. Postępująca u człowieka w podeszłym wieku
bezradność i zależność od innych oraz rosnące poczucie zagrożenia są często
powodem zaprzeczania możliwości śmierci. Zaprzeczenie jest też, jak już zaznaczyłem w innym miejscu, pierwszym etapem procesu umierania zaraz po
postawieniu diagnozy przez lekarza41.
Racjonalizacja jest nieświadomym procesem psychodynamicznym polegającym na nieadekwatnym wyjaśnieniu przyczyn własnego zachowania. Zachodzi tu zjawisko samooszukiwania, które jest nieświadomą próbą ochrony przed
lękiem i poczuciem winy. Zjawisko to w tanatologii nie zostało jeszcze dosta39
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tecznie zbadane i opisane. Dotyczy to także innych mechanizmów obronnych,
które są często nieświadome i umykają empirycznym badaniom. Dla wielu
autorów fakt, że nie mówi się nazbyt wiele o problemach śmierci i umierania,
jest dowodem na istnienie tabuizacji tego tematu, na zbiorowe wypieranie i
ignorowanie go42.
Zakończenie
Tekst, który tu przedstawiłem, jest próbą podsumowania dokonań polskich
badań tanatopsychologicznych, które, mimo że mają swój początek w latach
siedemdziesiątych XX wieku, nadal nie są dziedziną mocno rozwiniętą
i wymagają dalszych prac. Józef Makselon, rozpoczynając swoje badania, miał
nadzieję na zainteresowanie szerszego audytorium tematyką śmierci
i przełamanie w społeczeństwie swoistego tabu z nią związanego. Okazuje się,
że tak się nie stało i te problemy pozostają żywe do dnia dzisiejszego
i wymagają nowych opracowań i rozwijania badań. Szybkie przemiany kulturowe współczesnego świata sprawiają, iż problem śmierci, zarówno z punktu
widzenia jednostki, jak i całego społeczeństwa, nabiera nowych znaczeń
i wskazuje na coraz to nowe obszary konieczne do zbadania. Brakuje jednak
nowych, poważnych opracowań naukowych.
Tanatologia jako dziedzina wiedzy psychologicznej w Polsce pozostaje
w ciągłym zainteresowaniu autorów i filozofów zajmujących się sferą sacrum.
Śmierć zawsze stanowiła miejsce centralne w systemach religijnych jako moment prawdy i ostatecznego zrealizowania i rozstrzygnięcia życia każdego człowieka. Nic więc dziwnego, że dość szybko rozwijająca się refleksja teologiczna
i społeczna chrześcijaństwa korzysta z opracowań tanatopsychologicznych.
Materia tego tematu, jak już wspomniałem, jest mało uchwytna, a jednocześnie powszechna i dotycząca każdego z nas bez wyjątku. To czyni temat śmierci tematem wyjątkowym, trudnym, niepokojącym. Konieczne jest jednak ciągłe
podejmowanie go wbrew tendencjom do ignorowania i wypierania tego problemu. Powaga i groza śmierci sprawia bowiem, że człowiek, stykając się
z nią, odrywa się na moment od spraw doczesnych, nabiera dystansu i osiąga
wgląd w prawdziwy sens spraw swojego życia. Taka refleksja jest człowiekowi
współczesnemu bardzo potrzebna.

42
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Summary
The following text is my personal attempt of summerizing of the accomplishments
of Polish psychotanalogy researches, the beginning of which dates back to the 70s of
the 20th century, but still do not belong to the most advanced domain and are in need of
further development. Having begun his research Joseph Makselon was hoping to
arouse the interest in the death matter in wider auditorium as well as to overcome the
taboo associated with the issue. As it proves, it did not take place at that time and the
matter has been both a keen interest up to nowadays as well as in need of being more
penetratingly investigated. Rapid cultural changes of the present world result in the
death's gathering a new different meaning from individual and social point of view
alike, and there are still some new areas which have not been examined yet. Unfortunately, there is a lack of serious scientific treatise as for now.
Tanalogy as a domain of psychological knowledge in Poland has been of interest
for philosophers and other authors dealing with the sacrum sphere for years. Death has
always been in the centre of attention in religious systems as the moment of truth and
the final life sentence for each human being, so it is not surprising that the theological
and social reflection take a lot from psychotanalogical study.
The core of the issue, as I mentioned previously, is as vague as common and it concerns each of us which ,as a matter of fact , makes the death issue unique, distressing
and testing. It is necessary, though to undertake it despite the tendencies of its being
ignored and denied these days. The meaning and the dread of death makes human beings look for the understanding their lives and takes the trouble to find the answer to
the questions like' who are we' or ' where are we heading for'? These questions seem to
be one of the most essential for today's individual.

ks. GRZEGORZ JAŚKIEWICZ

EKLEZJOTWÓRCZA FUNKCJA HOMILII

1. Analiza pojęć zawartych w temacie
Niniejszy artykuł został zatytułowany „Eklezjotwórcza funkcja homilii”.
W tak sformułowanym temacie zachodzi konieczność wyjaśnienia zawartych
w nim pojęć. Przymiotnik „eklezjotwórcza” składa się z dwóch określeń:
„ekklesia” i „twórczość.”
W świecie greckim słowo „ekklesia” oznaczało zgromadzenie ludu (demos)
jako pewnej siły politycznej. Tym znaczeniem czysto świeckim (Dz 19, 32.
39n) jest lekko zabarwiony sens religijny w listach św. Pawła, który mówi
o oddzieleniu się chrześcijańskiego zgromadzenia, tworzącego „Kościół”
(1 Kor 11, 18). Natomiast w Septuagincie rzeczownik ten oznacza zgromadzenie, zwłaszcza dla celów religijnych, najczęściej kultycznych (Ps 22, 26) i odpowiada hebrajskiemu „qahal”1.
Greckie pojęcie o ogólnym znaczeniu „zgromadzenie” zostało zlatynizowane, a zarazem zleksykalizowane jako „ecclesia”. Równocześnie ujęty
w transkrypcji termin „ekklesia”, wywodzi się od czasownika „ekkaleo” (wołam, zwołuję); lub bezokolicznika „kalein” (wołać) i bezpośrednio wskazuje na
to, że Izrael, lud Boży jest zgromadzeniem osób zwołanych z inicjatywy Jahwe.
Tak pojmowany rzeczownik „ekklesia” może być przetłumaczony jako „zwołanie”. Równocześnie jest on bardzo bliski popularnemu w tradycji kapłańskiej
„klete hagia”, które nasuwało ideę powołania i było dosłownym przekładem
hebrajskiego „migra qodes”, co oznacza „święte zwołanie” (Wj 12, 16; Lb 29, 1).
W ten sposób Stary Testament stwarza podwaliny pod pojęcie Kościoła. Ustanawiając nowy lud Boży w ścisłej łączności ze starym, w sposób zupełnie naturalny Jezus nadaje mu nazwę biblijnego zgromadzenia religijnego2.
Pierwsi chrześcijanie, posługujący się językiem greckim, nadali nowo powstającym gminom biblijną nazwę „ekklesia”. Dobrze wyrażała ona i uwydatniała ciągłość między Izraelem a ludem chrześcijańskim oraz okazała się bar-

1

P. Ternant, Kościół, w: X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań – Warszawa
1973, s. 383-384.
2
Tamże, s. 384.
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dzo podatna na przyjęcie nowych treści3. Trzeba przy tym uwzględnić ogólną
zasadę, że przekład każdego terminu w jakimś wymiarze stanowi specyficzną
interpretację tłumaczonego pojęcia. W związku z tym zakres znaczeniowy,
uwikłania frazeologiczne oraz powiązanie z rodzimym środowiskiem i kulturą
powodują, że dany termin w dwóch różnych językach wykracza poza ramy
ujmowanej w słownikach jego ekwiwalencji semantycznej.
W promulgowanym 11 X 1992 przez papieża Jana Pawła II Katechizmie
Kościół jest określony terminem „Zwołanie”4. Pojęcia „zwołania” lub „zgromadzenia” funkcjonowały zarówno w świadomości Greków, jak i Żydów. Na
zebraniach tego typu ludność miała możliwość manifestowania swej tożsamości religijnej, kulturowej, prawnej czy politycznej.
Słusznie zaznacza T. Paszowska, gdy pisze: „Konieczne jest jednak uchwycenie różnic, aby nie tworzyć eklezjologii, opierając się na elementach socjologicznych, lecz na fundamentach Objawienia. Plenarne „ekklesia” u Greków
dotyczyły tylko mężczyzn (kobiety i dzieci nie mają głosu w decydowaniu),
wiązały się zasadniczo z życiem politycznym. Izraelskie „qahal” dawało
uczestnictwo kobietom i dzieciom, będąc zgromadzeniem dla słuchania głosu
Boga i wypełniania Jego poleceń. W tym kontekście do greckiego „ekklesia”
zawsze trzeba dołączać biblijny sens „zwołania”. To imię przyjęte przez
uczniów Jezusa, jako imię własne, ma wyrażać, że są zwołanymi przez Słowo
Wcielone, wciąż słuchającymi i pełniącymi Jego wolę”5.
Należy dodać, że w ujęciu nowotestamentalnym „ekklesia” może mieć potrójne znaczenie.
Po pierwsze może oznaczać zgromadzenie wspólnoty na liturgię (1 Kor 11,
18); po drugie „ekklesia” oznacza każdą wspólnotę lokalną (1 Kor 1, 2; Ga 1,
2); po trzecie w Nowym Testamencie termin ten oznacza cały Kościół powszechny (1 Kor 15, 9; Ga 1, 13). Wyszczególnione tu trzy znaczenia są nierozłączne6.
Drugi element zbitki słownej „eklezjotwórcza” pochodzi od rzeczownika
„twórczość”.
Definiując pojęcie twórczości, można je określić jako „działanie polegające
na powodowaniu powstawania czegoś nowego, odmiennego, innego, różnego
i odrębnego wytworu lub dzieła”7. W związku z tym obecność przymiotnika
„eklezjotwórcza” w temacie implikuje określone treści. Wyraża intencję
uchwycenia i opisu istotnego związku, jaki zachodzi między słowem Bożym
głoszonym w formie homilii a faktem zaistnienia oraz integracji rzeczywistości
Kościoła. W bogactwie Misterium Ecclesiae wartość semantyczna występują3
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cego tu przymiotnika ogranicza się do widzialnych struktur konfesyjnych. Mogły nimi być tworzące się pod wpływem słuchania słowa Bożego pierwsze,
zorganizowane, chrześcijańskie grupy lokalne8. Łączyło je wyznawanie jednej
wiary oraz kierowanie się tymi samymi zasadami moralnymi.
Ich powstawanie warunkował dynamizm głoszonego słowa Bożego oraz
apostolska witalność homilii. Manifestował się fakt, iż niezmienna Ewangelia
ma zdolność rozkwitania na nowo w każdych warunkach, okazując się opatrznościowym zaczynem nawrócenia i duchowej odnowy.
Już w początkach Kościoła, wśród obowiązków prezbiterów, ujawnia się
priorytet posługi homiletycznej. „Lud Boży jednoczy się przez słowo Boga
żywego, wymagane z całą słusznością z ust kapłanów. Ponieważ zaś nikt nie
może być zbawionym, jeśliby wpierw nie uwierzył, prezbiterzy, jako współpracownicy biskupów, mają przede wszystkim obowiązek opowiadania Ewangelii Bożej, aby wypełniając nakaz Pana: „Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), tworzyli i pomnażali Lud Boży.
Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach niewierzących,
a w sercach wierzących rozwija; dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota
wiernych…”9.
W posłudze homiletycznej realizuje się główny cel przepowiadania Dobrej
Nowiny o zbawieniu, jakim jest nawrócenie i przyjęcie chrztu. W ten sposób
ludzie wewnętrznie odradzają się do nowego życia w Jezusie Chrystusie i jako
żywe kamienie zostają włączeni do duchowej budowli Kościoła.
Wspomniane wyżej grupy lokalne najczęściej ulegały charakterystycznym
modyfikacjom, przybierając konkretny kształt pierwotnych gmin chrześcijańskich. Po rozpowszechnieniu się chrześcijaństwa gminy przekształcały się
w podstawowe struktury terytorialne Kościoła, czyli w parafie.
Termin „funkcja” pochodzi od łacińskiego słowa: functio – i oznacza czynność, rolę, związek, relację, zależność – często, choć niekoniecznie, wyrażaną
wzorem, tabelką, wykresem lub równaniem10.
Zastosowanie tego terminu w tekście niniejszej pracy wskazuje na relacje
zachodzące między faktem rozwoju Kościoła a proklamacją i stopniem recepcji
głoszonego słowa Bożego. Funkcja eklezjotwórcza bezpośrednio wiąże się
z dostrzegalnymi, możliwymi do zaobserwowania, obiektywnymi następstwami posługi homilijnej w sferze zaistnienia, konsolidacji i rozwoju wspólnoty
8

D. Bonhoeffer, La parole de prédication. Cours d’ homilétique à Finkenwalde, Genève 1992,
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9
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kościelnej. Słowo Boże jest podstawą integracji społecznej i może regulować
postawy, idee i formy zachowań słuchaczy11.
Pismo św. przepełnione jest naglącym zaproszeniem Boga, aby słuchać Jego głosu i przejąć się Jego słowami. „Słuchaj Izraelu !” (Pwt 6, 4-7) jako
okrzyk z księgi Powtórzonego Prawa stał się dla narodu wybranego specyficznym wyznaniem wiary. Słucha się nie tylko właściwym zmysłem, lecz raczej
sercem, czyli głębią siebie samego. „Nie zatwardzajcie serc waszych, jak
w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa” (Ps 95, 8). Słuchać słowa Bożego
oznacza uznanie tego słowa za prawdziwe i zbawcze. Nowy Testament podkreśla, że kto słucha Jezusa, ten Go uznał za Syna Bożego oraz za Słowo Prawdy.
Słuchać i uznać Jezusa Chrystusa to inaczej „pójść za Nim”. Znakiem prawdziwego słuchania jest posłuszeństwo: „Moje owce słuchają mego głosu” (J 10,
27); „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37). Prawdziwe
słuchanie słowa Bożego jest jednoznaczne z wprowadzaniem go w czyn.
Człowiek postępujący w taki właśnie sposób upodobnia się do domu zbudowanego na skale (Łk 6, 47 – 49).
Należy jednak zauważyć, że jest rzeczą niemożliwą słuchanie Boga bez Jego pomocy. Stąd człowiek powinien ciągle prosić Pana Boga o tę pomoc. Bóg
„otwiera” ludzkie uszy i daje się usłyszeć (Mk 7, 32 – 35). Ze swej strony Bóg
Ojciec zawsze słucha Syna: „Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale
ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty
Mnie posłałeś” (J 11, 42).W Jezusie Chrystusie Bóg słucha każdego, kto otwiera swoje serce na Jego słowo.
Co więcej, przyjęte słowo Boże pogłębia samoświadomość słuchaczy
i ich posłannictwo w świecie. Dzięki posłudze słowa wspólnota eklezjalna
otwiera się na przyjęcie łaski i pozwala przeniknąć się przez Ducha Świętego,
który czyni nas Ciałem Chrystusa. Duch Święty udziela różnych darów „dla
przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego” (Ef 4, 12 – 13).
Posługa słowa nigdy nie jest indywidualnym aktem kaznodziei. Jest to
przede wszystkim czynność Pana. W istocie sam Chrystus głosi Ewangelię
i udziela chrztu, przez który ludzie stają się członkami Jego Kościoła. Włączając się w tę wspólnotę, budują ją w miłości. Chrystus wprowadza człowieka
11

T. Paszkowska, Integrująca rola słowa, Lublin 2000, s. 273-277: W wyniku przeprowadzonych poszukiwań i analiz, znajduje potwierdzenie teza, że słowo pełni rolę integrującą zarówno
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(mowa, język) winno zmierzać do tej jedności (Jk 3, 9-10)...Syn Boży słowem głosił to, co usłyszał od Ojca, dzięki czemu utworzył „zwołanie” uczniów (Ecclesia), z którym zjednoczył się,
dając swoje Ciało i posyłając swego Ducha. W ten sposób otworzył możliwość bytowania już na
ziemi w komunii Boga z ludźmi (Communio, Koinonia). Będąc „jedno” z Bogiem, ci zyskują też
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w tajemnicę swej obecności w Kościele poprzez słowo, które buduje Jego Mistyczne Ciało. Słowo Boże stanowi zasadniczy fundament tej wspólnoty.
Równocześnie użyteczność pojęcia „funkcja” polega na tym, że ułatwia ono
wyjaśnianie mechanizmów oddziaływania słowa na jego adresatów. Pozwala
ukazywać obiektywne rezultaty głoszenia słowa oraz w kategoriach socjologicznych prezentować skutki i wpływ proklamacji Dobrej Nowiny w dziedzinie tak specyficznego fenomenu, jakim jest geneza, życie i rozwój wspólnot
eklezjalnych.
Nie ulega wątpliwości, że eklezjotwórcza funkcja słowa Bożego, jako tworzywa homilii, jest podporządkowana wewnętrznej dynamice Objawienia. Refleksja i naukowe analizy mogą tu jedynie wskazać stopień doskonałości jej
realizacji od strony podmiotu, jakim jest homilista. Dlatego w tym miejscu
należy podkreślić wagę i znaczenie odpowiedzialności za przekazywane treści
oraz ich wymiar teologiczno-moralny. Odpowiedzialność ta wyraża się także
w starannym, właściwym przygotowaniu oraz wygłoszeniu homilii.
Można dodać, że efekty pracy na ambonie są uwarunkowane różnymi okolicznościami. Współcześnie widać to zwłaszcza w przypadku, gdy słowo dociera do słuchaczy za pomocą bogactwa i całej gamy nowoczesnej techniki przekazu z udziałem komputerów, co wiąże się z oddziaływaniem w najszerszych
sferach percepcji.
Trzecim pojęciem zawartym w tytule niniejszego artykułu jest termin „homilia”. Etymologicznie homilia ma proweniencję grecką i pochodzi od słowa
„homilein”, co w potocznym dyskursie może oznaczać przebywanie razem,
wymianę opinii, rozmowę towarzyską, dialog w atmosferze wzajemnej życzliwości a także naukę. W słownikach spotkać można rozszerzone znaczenie tego
podstawowego tu pojęcia o takie terminy, jak przyjaźń, przebywanie w towarzystwie kogoś, zgromadzenie, wspólne przestawanie, pobyt razem, zejście się,
spotkanie, również układ, potyczka intelektualna, ścieranie się opinii, a nawet
licytacja12.
Współcześni teoretycy homilii stwierdzają, że spełnia ona „funkcję orędzia
kerygmatycznego i ewangelizacji”13. Ks. S. Dyk pisze: „Dzieje się to wówczas,
gdy w oparciu o tekst święty proklamuje się lub przywołuje Bożą inicjatywę
zbawienia. Celem homilii jest nie tyle wspominanie Chrystusa, co proklamacja
wydarzenia Chrystusa jako rzeczywistości zbawczej, stojącej przed każdym
człowiekiem, domagającej się odpowiedzi przez wiarę i zaangażowanie moralne. Homilia w znaczeniu historio-zbawczej aktualizacji działania Bożego upodabnia się zatem do keryssein i euaggelizesthai”14.

12

Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, Lwów1929, s. 109.
S. Dyk, Nowotestamentalne określenia posługi słowa Bożego w Kościele a natura homilii,
PH 10(2006) nr 1, s. 18.
14
Tamże.
13
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Nie ulega wątpliwości, że w dziele budowania Kościoła głoszenie słowa
Bożego w formie homilii odgrywa rolę zasadniczą i fundamentalną. Katechizm
Kościoła Katolickiego podkreśla, iż homilia jest podstawowym instrumentem
budzenia i umacniania wiary (KKK 1154). Zachęca do przyjęcia usłyszanego
słowa Bożego i stosowania go w praktyce (KKK 1349). Homilia ma swe właściwe miejsce w ramach oficjalnej liturgii Kościoła, a w szczególności podczas
Eucharystii. Jej treść winna się opierać na objawionych tekstach Pisma św.,
z którego czerpie cały swój dynamizm. Dzieło kształtowania grup czy wspólnot kościelnych czerpie energię i rozmach z więzi ze słowem Bożym.
U podstaw głoszenia słowa leży orędzie, które bierze początek z samego
Boga (2 Kor 4, 1-2). Termin „orędzie” najczęściej występuje z przymiotnikami
Chrystusowe, chrześcijańskie lub zbawcze i w kontekście kaznodziejstwa jest
zawsze synonimem przepowiadania Ewangelii. Równocześnie należy tu dodać,
że obecność słowa Bożego w ludzkim kształcie homilii ma charakter chrystologiczny. Diakon, prezbiter lub biskup, głosząc homilię, działa in persona
Christi, przedłużając Jego obecność. W głoszeniu słowa Bożego trwa posłannictwo prorockie Chrystusa. Poprzez pełnienie funkcji przepowiadania słowa,
sam Chrystus rodzi się i wzrasta w sercach wiernych. Inaczej mówiąc, w posłudze głosicieli orędzia Jezusa Chrystusa, sam Pan wychodzi „na poszukiwanie zagubionej owcy” (Mt 18, 10-14; Łk 15, 1-10).
Z prawdą o obecności przemawiającego Chrystusa w słowie kościelnego
przepowiadania, wiąże się przekonanie o jego skuteczności w kategoriach
eklezjotwórczych. Kaznodziejstwo, posługując słowu Bożemu z wiarą przez
przepowiadanie, rodzi ludzi do nowego i nieśmiertelnego życia w Mistycznym
Ciele Jezusa Chrystusa.
2. Kreatywna funkcja słowa Bożego
Żywe słowo stawia pytania, kształtuje Kościół i wskazuje kierunek jego
rozwoju15.
Słowo Boga jest rzeczywistością niewidzialną, jak oddech lub duch (rûăh).
Jest ono trwałe, aktywne i stwórcze. Przez słowo Bóg stworzył świat i podtrzymuje wszystko w istnieniu: „Przez słowo Jahwe powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego, bo sam przemówił i wszystko
powstało; On sam rozkazał, a zaczęło istnieć (Ps 33, 6, 9). Słowo Jahwe raz
wypowiedziane, nie może być odwołane: „Tak słowo, które wychodzi z ust
moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim nie dokona tego, co chciałem
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55, 11).
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Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte. Do biskupów duchowieństwa i wiernych
na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kraków 2001, s. 54-58.
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Słowo Boga Jahwe jest wieczne (Iz 45, 23), jest życiem (Pwt 32, 47), przynosi zbawienie (Ps 107, 20), niesie ze sobą życie lub śmierć. Bóg za pomocą
słowa kieruje światem, dziejami narodów i poszczególnych ludzi. Przez słowa
i czyny Bóg objawiał plan zbawienia, odsłaniał ukryte tajemnice i przygotował
naród wybrany na przyjście Mesjasza.
Na różnych etapach historii, prorocy w poszczególnych wydarzeniach dostrzegali rozwój i realizację Bożego planu zbawienia. Wydarzenia w ich interpretacji nabierały znaczenia religijnego, stawały się znakami Objawienia Bożego: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie.
Ten plan objawienia urzeczywistniał się przez czyny i słowa wewnętrznie ze
sobą powiązane”16. Fakty i zdarzenia, podobnie jak i słowa, mają ukryty sens,
który trzeba dostrzec, odsłonić i wyjaśnić. Fakty prezentowane w interpretacji
proroków manifestują zamysły, moc i potęgę Boga, mają wartość objawiającą
Go, czyli są słowem Bożym.
Słowo Boże jest faktorem. Ma charakter kreatywny. Posiada moc sprawczą
i tworzy, nadając kształt temu, co oznacza. Bóg mówi i działa. Słowo i działanie są u Niego zasadniczo powiązane.
„Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów»! I stało się
tak” (Rdz 1, 24). Słowo Boga jest skuteczne i zawsze implikuje Boże działanie17. „Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana” (Iz 46, 11).
W tej perspektywie uprawnione staje się stwierdzenie, że słowo Boga z natury wiąże się z jedyną w swoim rodzaju reifikacją zawartych w nim treści.
Tylko Bóg swoim słowem może kreować rzeczywistość o wymiarach fizyczno-materialnych. Słowo Boże staje się zawsze Jego dziełem18. Co więcej „Na
początku wszystkiego jest Słowo. Jest to cud, któremu zawdzięczamy fakt, że
jesteśmy ludźmi. Źródłem wszelkiego stworzenia jest Słowo Boże. Jest podstawą i najgłębszym źródłem człowieczeństwa. Wszystko stworzone jest za
pomocą Słowa. Od słowa bierze początek historia zbawienia. Jest ono jednym
z najsilniejszych impulsów kulturotwórczych w dziejach świata”19.
Słowem Bożym jest samo stworzenie: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon” (Ps 19, 2). Słowem Bożym jest objawienie
się Boga Jego ludowi, składające się z czynów i słów. Słowem Bożym jest

16

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” p. 2.
L. M. Chauvet, Parole de Dieu au risque du corps, Paris1997, s. 107-109: Le langage de Dieu
est efficace. Mais nous sommes mieux de comprendre la portee de cette affirmation. Non
seulement le langage est efficace, mais il est ce qu’il y a de plus efficace.
18
T. Paszkowska, dz. cyt., s. 64-66.
19
F. Sławski, Słowo u świętych Cyryla i Metodego, w: M. Kamińska, E. Umińska-Tytoń (red.),
Funkcja słowa w ewangelizacji, Łódź 1998, s. 15.
17

88

Eklezjotwórcza funkcja homilii

także dokonujący się w Kościele przekaz Ewangelii. Słowem Boga jest Pismo
św. jako całość tekstów natchnionych, zawierających objawienie.
Bóg objawia się w dziejach, przemawia do ludzi, a Jego słowo jest stwórcze. Hebrajskie pojęcie dabar, zwykle tłumaczone jako słowo, oznacza zarówno słowo, jak i czyn, akt, zdarzenie, rzecz lub fakt. Bóg mówi to, co czyni
i czyni to, co mówi20. W Biblii słowo ma podwójny charakter – poetyczny
i dynamiczny, działa i interpretuje.
Obecność Boga za pośrednictwem Jego słowa jest źródłem wewnętrznego
wyzwolenia i ukierunkowuje wolność człowieka ku dobru. Kształtuje sumienie
i właściwą hierarchię wartości. „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Autor
Listu do Hebrajczyków zawarł tu wezwanie, aby uznać słowo Boże jako duchową broń i narzędzie kształtowania postaw. Działa ono skutecznie i przynosi
owoc, jeżeli uczymy się go słuchać i być mu posłuszni. Katechizm Kościoła
Katolickiego wyjaśnia, że być posłusznym (ob – audire) w wierze, oznacza
poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została
zagwarantowana przez Boga, który jest samą Prawdą (KKK 144).
Abraham jest wzorem słuchania, w którym wyraża się pełne posłuszeństwo.
Z kolei Salomon jawi się jako człowiek z pasją szukający mądrości zawartej w
słowie. Gdy Bóg mu proponuje: „Proś o to, co mam ci dać”, król odpowiada:
„Racz dać Twemu słudze serce rozumne” (1 Krl 3, 5. 9). Tajemnicą posiadania
„serca rozumnego” jest umiejętność kształtowania postawy zdolnej do słuchania. Uzyskujemy to przez akceptację i rozważanie słowa Bożego, na którym się
opieramy, usilnie starając się coraz lepiej je poznawać21.
Papież Benedykt XVI w analizach związanych z funkcją słowa Bożego
w dziejach świata i Kościoła wyróżnia potrójny aspekt omawianego zagadnienia. Zaznacza, że „właściwe pytanie dotyczy tego, w jaki sposób słowo Boże
jest obecne w świecie. Starożytny Kościół zadecydował około II wieku o trzech
sprawach: po pierwsze ustalił kanon Pisma św., aby w ten sposób uwydatnić
przede wszystkim suwerenność słowa Bożego jako naszego najwyższego autorytetu; po drugie określił zasadę sukcesji apostolskiej w przekonaniu, że słowo
i świadek są nierozłączni. Słowo staje się żywe tylko przez świadka i w pewnym sensie od niego otrzymuje swoją interpretację; po trzecie Kościół ustalił,
że kluczem interpretacyjnym do tej rzeczywistości jest regula fidei. Wzajemne
powiązania między słowem, świadkiem i regułą wiary z jednej strony warunkują suwerenność słowa Bożego w świecie, z drugiej natomiast domagają się
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Benedykt XVI, Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006, L’Osservatore Romano
27(2006), nr 282, s. 6.
21
Tamże, s. 7.
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pokory, z jaką Pan powierzył słowo oraz jego interpretację świadkom, oczywiście w sposób zgodny z regula fidei i z powagą samego słowa”22.
Ponadto w opinii Benedykta XVI chrześcijaństwo jest religią Słowa – Logosu. „Na początku było Słowo”– tak tłumaczymy pierwsze zdanie Ewangelii św.
Jana, który ze swej strony świadomie nawiązuje do pierwszego zdania całej
Biblii, do opowiadania o stworzeniu świata słowem. Ale Słowo – Logos
w Biblii oznacza także rozum, jego twórczą moc”23.
W tym miejscu papież stawia pytanie retoryczne: „Czy to zdanie o początkach świata w tak rozumianym Słowie jest do przyjęcia także dzisiaj? Czy
Kościół, opierając się na Biblii, może także dzisiaj apelować do rozumu
i twierdzić, że stworzony świat wskazuje na Ducha – Stwórcę? Także dzisiaj
można rozsądnie opowiadać się za tezą głoszącą, że u początków świata była
myśl, a nie jej brak, z tym, że należałoby sformułować ją w terminologii nauk
szczegółowych. Kościół powinien dzisiaj na nowo rozpocząć dyskusję nad
rozumnym charakterem wiary lub niewiary. Wiara nie jest przeciwnikiem rozumu – przeciwnie, jest rzecznikiem jego wielkości, co z całą mocą podkreśla
Jan Paweł II w swej encyklice Fides et ratio. Wypracowanie nowej postaci
rozumności wiary uważam za priorytetowe zadanie Kościoła w naszym stuleciu”24.
Kościół realizuje wskazany priorytet przez nauczanie, przy czym, jak zaznacza Benedykt XVI, w chrześcijańskim przepowiadaniu mamy do czynienia
nie ze słowami, lecz ze Słowem – Logos. W związku z tym, kiedy mówimy
o posługiwaniu słowu Bożemu, jesteśmy świadomi, że „dotykamy porządku
relacji trynitarnych. Nadto, że ta posługa jest udziałem w funkcji Wcielenia.
Słusznie zauważono, że przepowiadanie Jezusa różni się w sposób zasadniczy
od nauczania rabinów tym, że w centrum Jego orędzia znajduje się JA Jezusa –
On sam… Jezus specyficzny moment swego przepowiadania widział w tym, że
nie mówił we własnym imieniu (J 5, 43; 7, 16). Jego JA jest całkowicie otwarte
na TY Ojca; nie pozostaje w sobie, lecz wprowadza w dynamizm relacji trynitarnych. Dla chrześcijańskiego głosiciela znaczy to, że nie mówi on od siebie
samego, lecz staje się głosem Chrystusa, tak żeby pozostawić miejsce samemu
Logosowi, a przez wspólnotę z Człowiekiem Jezusem wprowadzić we wspólnotę z żywym Bogiem”25.
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Benedykt XVI, Przemówienie na spotkaniu ekumenicznym w Kolonii 19 VIII 2005 r.,
„L’Osservatore Romano” 26(2005) nr 10, s. 21.
23
Benedykt XVI, Kościół pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 266.
24
Tamże, s. 267.
25
Tamże, s. 145.
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3. Wnioski końcowe
W nawiązaniu do myśli św. Augustyna Benedykt XVI zauważa, że
w Ewangelii św. Mateusza Poprzednik Chrystusa Jan Chrzciciel jest określony
cytowanym z księgi Izajasza terminem „głos” – „Do niego to odnosi się słowo
proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę
Panu” (Iz 40, 3). Natomiast w Ewangelii św. Jana Chrystus jest określony jako
„Słowo – Logos”. Relacja zachodząca między „głosem” a „Słowem” ułatwia
naświetlenie układu między Chrystusem a posługą homiletyczną kapłana. Słowo jest naprzód w sercu kapłana, a dopiero potem przez pośrednictwo głosu
staje się dostępne dla zmysłów. Przez pośrednictwo głosu zostaje poznane także przez drugiego człowieka i może dotrzeć również do jego serca, przy czym
mówiący nie traci z tego powodu swego słowa. Uchwytny dla zmysłów
dźwięk, czyli głos, który zanosi słowo od jednego do drugiego (lub do drugich), przestaje istnieć. Słowo natomiast trwa. Zadanie głosiciela Ewangelii
polega właśnie na tym, że ma być głosem dla Słowa. „Trzeba, żeby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30). Jedynym zadaniem głosu jest przekazanie słowa – potem ma znikać. Ujawniają się tu zarówno wielkość, jak i pokora posługi homiletycznej. Podobnie jak Jan Chrzciciel, kapłan jest tylko poprzednikiem, sługą słowa. Ale o tym słowie ma świadczyć całą swoją egzystencją. Jego posłannictwem jest stawanie się głosem Słowa. Przez taką radykalną relacyjność uczestniczy on w posłannictwie Chrzciciela i w misji samego
Logosu.
W kontekście uwag papieża można stwierdzić, że cała posługa nauczania
w Kościele, w tym także eklezjotwórcza funkcja homilii, ściśle podporządkowana jest nie tylko wewnętrznej dynamice objawionego słowa Bożego, lecz
również autentyzmowi świadectwa głosicieli Ewangelii. Szczególnego znaczenia nabiera potrzeba odpowiedzialności za głoszone słowo, za przekazywaną
treść, a zwłaszcza za jej wymiar dogmatyczno-moralny. Homilista – ewangelizator winien „poświęcić się ochoczo i bez lęku tak bardzo potrzebnemu w naszych czasach dziełu, idąc drogą, którą Kościół przemierza od przeszło dwudziestu stuleci... Chodzi o ukazywanie oraz realizację apostolskiej i pasterskiej
misji Kościoła, tak aby blask prawdy ewangelicznej skłonił wszystkich ludzi
do poszukiwania i przyjęcia miłości Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę (Ef 3, 19)”26.
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Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Fidei depositum, Watykan 11 X 1992, w: Katechizm
Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 5-6.
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Summary
The article analyses some words like Church in ancient languages and what it
means to build up the Church through preaching the homily.
The dynamic mode of preaching should always lead to conversion and baptism. In
this way the people are reborn in Jesus Christ and are as “living stones” in the spiritual
building of the Church.
The liturgy of the Word is never ever an individual act of a preacher; it is first of all
God’s Work. It leads finally to immortal life in Mystical Body of Christ.
The creative function of the Word of God was especially underlined. In Hebrew for
example: dabar means not only the word, but also the deed, the event. So “By the word of
the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth. (…)
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast” (Ps 33, 6; 9).
The aim of this article is to remind the preacher of the importance of his task; this
task is apostolic and about the pastoral mission of the Church so that the splendor of
the Gospel could help others to examine and accept God’s love, which is above all
knowledge (cf. Ef 3, 19).

ks. DARIUSZ JASTRZĄB

„OPOKA” – 20 LAT RAZEM
Jednym z niewątpliwych fenomenów życia pastoralnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest zawiązanie się na terenie Koszalina Wspólnoty Osób
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół - «Opoka». Mija właśnie dwudziesty rok
od jej założenia. Warto zauważyć na wstępie, że Wspólnota powstała w nurcie
konsolidowania się młodej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wygenerowanej
w roku 1972 z olbrzymiego organizmu administracji apostolskiej z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim.
1. Początek
Zawiązanie Wspólnoty osób niepełnosprawnych w Koszalinie łączy się
z odkryciem, przez jedną z jej założycielek, duchowej drogi zaproponowanej
przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia z Włoch. W 1988 roku,
za namową ks. Krzysztofa Zadarko (obecnie biskupa), Violetta Zapalska
uczestniczyła w rekolekcjach zorganizowanych przez to stowarzyszenie
w miejscowości Re znajdującej się na granicy włosko-szwajcarskiej. Spotkała
tam jednego z liderów stowarzyszenia ks. Janusza Malskiego, jak i inne osoby
związane z charyzmatem wspólnot katolickich założonych przez ks. Luigiego
Novarese, takich jak: Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych oraz Cisi
Pracownicy Krzyża. Pobyt w Re zaowocował pragnieniem przeszczepienia
duchowych wartości i doświadczeń zaczerpniętych na tym spotkaniu na obszar
Polski. Nie zapominajmy, że tematy związane z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych były prawie nieobecne w brutalnej rzeczywistości PRL-u.
„Było to obce i zupełnie nieznane w naszym socjalistycznym kraju, gdzie
funkcjonował pogląd, że u nas «takich» osób prawie nie ma – a jeżeli już
gdzieś są – otoczenie traktuje je jak bezwolne manekiny lub małe dzieci (nawet
metrykalnie dorosłych! To szokujące zderzenie dwóch światów było silnym
impulsem do działania, aby te relacje i sposób myślenia o niepełnosprawności
przenieść w swoje środowisko)”1.

1

Kronika Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OPOKA w Koszalinie, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”), s. 3.
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Po powrocie z Italii, Violetta Zapalska zmotywowana dodatkowo przeczytanym w lokalnej gazecie dramatycznym listem osoby niepełnosprawnej2, rozpoczyna rozmowy w kręgu najbliższych znajomych na temat konkretnej pomocy o charakterze duchowym, i uaktywnianiem osób niepełnosprawnych zamkniętych jakże często w domach. W pierwszych spotkaniach, oprócz Violetty
Zapalskiej brali udział Hanna Gackowska, Elżbieta Waliłko (Jabs) i Andrzej
Łabaz. Od samego początku kluczowym założeniem w organizowaniu pomocy
osobom niepełnosprawnym w Koszalinie był aspekt duchowy i religijny. Poszukiwanie kapłana, który mógłby wesprzeć wysiłki grupy inicjatywnej uwieńczone zostało propozycją przedstawioną ks. Dariuszowi Jastrząb, naonczas
wikaremu przy parafii św. Wojciecha w Koszalinie3. Pierwszą spontaniczną
akcją, niesformalizowanej jeszcze grupy wraz z księdzem, było spotkanie
opłatkowe zorganizowane w domu Hanny Gackowskiej. Udało się wtedy
zgromadzić około 12 osób. Na przestrzeni od stycznia do czerwca 1989 roku,
młodziutka jeszcze grupa inicjacyjna, zdołała postawić sobie kilka zadań i inicjatyw w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Miały one trzy
zasadnicze kierunki działania pastoralnego: (1) odwiedziny niepełnosprawnych
w domach i dopomaganie im w otwieraniu się na świat zewnętrzny; (2) uczestnictwo w Eucharystii i nabożeństwach przy kościele św. Wojciecha; (3) angażowanie niepełnosprawnych w zajęcia o charakterze kulturowo-artystycznym.
Jeśli chodzi o wizyty w domach osób odizolowanych z powodu swoich
rozmaitych dysfunkcji (ad.1), to z jednej strony posługiwano się metodą stosowaną od dawna przez Centrum Ochotników Cierpienia (w skrócie CVS), którą
grupa koszalińska określała mianem „niepełnosprawny do niepełnosprawnego”. Chodziło o to, by osoby niepełnosprawne zamknięte w swej rzeczywistości nawiązywały relacje z osobami najbardziej rozumiejącymi realia ich życia.
W spotkaniach tych uczestniczyły aktywnie także osoby zdrowe.
W obrębie animowania życia duchowego (ad. 2), w pierwszych tygodniach
swego istnienia wspólnota uczestniczyła w młodzieżowych Mszach św. przy
parafii św. Wojciecha, by z czasem zapraszać chorych i niepełnosprawnych
oraz ich przyjaciół i ludzi dobrej woli na osobne spotkania eucharystyczne.
W tamtym czasie, spotkaniami pogłębiającymi doświadczenie religijne były
przygotowywane i odprawiane wspólnie - w okresie Wielkiego Postu - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Niespodziewanie dla wszystkich, nabożeństwa stały
się ważnym czynnikiem aktywizującym środowisko osób niepełnosprawnych.
2

Por. M. Pałys, Zepchnięty za mur obojętności, „Głos Pomorza” 255(1988) z dn. 3 listopada
1988r.
3
Por. Kronika Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OPOKA
w Koszalinie, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”), s. 5. 3 Por. M. Pałys, Zepchnięty za mur
obojętności, „Głos Pomorza” 255(1988) z dn. 3 listopada 1988r.
3
Por. Kronika Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OPOKA
w Koszalinie, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”), s. 5.
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Ponadto, wiosną 1989 roku odbyły się rekolekcje dla osób niepełnosprawnych
z Koszalina i okolic. Rekolekcje te przeprowadzone zostały w nieistniejącym
dzisiaj budynku diecezjalnego domu rekolekcyjnego, zwanego powszechnie
„Barakiem” (na jego fundamentach wzniesiono Centrum EdukacyjnoFormacyjne). Na podstawie zdjęcia pamiątkowego z tamtego wydarzenia można wywnioskować, że w tych rekolekcjach wzięło udział ok. 30 uczestników4.
Jednym z owoców tamtego spotkania było postanowienie usystematyzowania
działań i formalnego określenia się grupy.
Ważnym czynnikiem integrującym, w tym pierwszym okresie, były działania o charakterze kulturowym (ad. 3). Jeszcze zimą 1989 roku jej członkowie
przedstawili - w dwóch parafiach koszalińskich - montaż słowno-muzyczny
mający na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę osób niepełnosprawnych. Całość inscenizacji oscylowała wokół refrenu oddającego istotną
treść, którą żyła wówczas grupa, wyrażoną w refrenie śpiewanej przez Anicetę
Ślubecką piosenki: „A nade wszystko mnie naucz prostej radości istnienia”5.
Wczesną wiosną 1989 roku udało się wyjechać do Teatru Wybrzeże w Sopocie, gdzie na Małej Scenie odgrywano spektakl „Wolność dla Barabasza”. Niektórzy z niepełnosprawnych po raz pierwszy byli na przedstawieniu teatralnym,
wprawiając w niemałe zakłopotanie pracowników teatru. Placówka ta, kompletnie nie była przystosowana do ugoszczenia tego rodzaju widzów.
Warto zaznaczyć, że grupa gromadziła się nieregularnie w salkach parafialnych przy kościele św. Wojciecha, gdzie w ramach spotkań prowadzone były
rozmowy, oglądano filmy i przygotowywano kolejne formy zaangażowania.
„Działania grupy, pod duszpasterską opieką ks. Dariusza, zaczynają wzbudzać
zainteresowanie w innych parafiach, a nawet wśród protestantów. Szybko dołączają nowi ludzie, zdrowi i niepełnosprawni, zarówno z Koszalina, jak i okolic (Bonin, Sianów, Świerczyna)”6. Okres początku kończy wyjazd ks. Dariusza na studia do Rzymu.
2. Rozwój Wspólnoty
Lata dziewięćdziesiąte charakteryzuje bardzo intensywny rozwój Wspólnoty. Do istniejącej grupy dołączają nowe osoby, tak, że ilość osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół przynależących do tej swoistej „rodziny”
pod koniec tego okresu sięga blisko dziewięćdziesięciu. W tym czasie wspólnocie przewodzi Violetta Zapalska, biorąc na siebie przewodnictwo w organizowaniu i realizowaniu poszczególnych inicjatyw. Od strony prowadzenia duchowego, okres ten można podzielić na poszczególne etapy zaangażowania
4

Archiwum stowarzyszenia „Opoka”.
Wywiad z Anicetą Ślubecką – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
6
Por. Kronika Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OPOKA
w Koszalinie, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”), s. 11.
5
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duszpasterzy. Wedle tego kryterium w czasie od września 1989 do czerwca
1991 roku pieczę nad niepełnosprawnymi objął ks. Piotr Klóska. Po wyjeździe
tego kapłana na studia do Niemiec, opiekę duszpasterską przejął ks. Andrzej
Żołyniak, który sprawował ją do czerwca 1995 roku. Od tego momentu
Wspólnota wróciła pod skrzydła ks. Dariusza aż do roku 2003. Po nim pieczę
nad niepełnosprawnymi objął ks. Andrzej Hryckowian.
Od strony pastoralnej podtrzymane zostały trzy zasadnicze kierunki funkcjonowania Wspólnoty (wskazano je powyżej). W tym okresie określono precyzyjnie dzień tygodnia (wtorek), w którym systematycznie przeprowadzano
spotykania przy parafii św. Wojciecha poprzedzane zazwyczaj Mszą św. Rychło pojawiła się inicjatywa odbywania pielgrzymek do świętych i ciekawych
miejsc. Tym odwiedzonym po raz pierwszy sanktuarium była Górka Klasztorna, gdzie udano się 7 kwietnia 1990 roku, aby uczestniczyć w Misterium Męki
Pańskiej. W czasie tej samej pielgrzymki grupa nawiedziła diecezjalne sanktuarium w Skrzatuszu. Wtedy to, z inicjatywy Andrzeja Krzyżaniaka, Wspólnota
została określona mianem: „Niepełnosprawność i Ty”, w skrócie „NiT”.
Do wyraźnego rozkwitu we wspólnocie niepełnosprawnych z „NiT”-u doszło w chwili pojawienia się ks. Andrzeja Żołyniaka. Przede wszystkim udało
mu się zainteresować problemem niepełnosprawności młodzież z pobliskiego
Liceum Medycznego. Okres ten w swej dynamice wiązał się z wieloma zmianami, dlatego też kilka osób odeszło, przy jednoczesnym pojawieniu się nowych chętnych do współpracy. Bardzo ważnym wydarzeniem w tamtym okresie były rekolekcje, które zaczęły się 6 listopada 1992 roku, kiedy to zaproszono do udziału gościnnie niepełnosprawnych z Trójmiasta. Dzięki temu spotkaniu odświeżono przy okazji wątek duchowego powiązania z Centrum Ochotników Cierpienia, gdyż wielu gdańszczan, w ramach swej niepełnosprawności,
pozostawało stale zaangażowanych na tej drodze duchowego realizowania się.
Zadzierzgnięta została wówczas przyjaźń z duszpasterzem tego środowiska ks.
Stanisławem Ładą. Zaowocowała ona ponownym przyjazdem tej samej grupy
na rekolekcje w maju 1993 roku.
Przy duchowym wsparciu ks. Andrzeja Żołyniaka udało się wydłużyć trasy
autokarowego pielgrzymowania grupy. Przy przełamaniu lęków i obaw niektórych członków Wspólnoty, po raz pierwszy, zdołano dotrzeć do Matki Boskiej
Częstochowskiej. Z punktu widzenia niepełnosprawności i warunków przystosowania wtedy obiektów do przyjmowania niepełnosprawnych pielgrzymów
był to nie lada wyczyn. Ku radości wielu, w drodze powrotnej odwiedzono
rozpoczynające swą działalność Radio Maryja w Toruniu. Po tym pozytywnym
doświadczeniu, wybrano się do Częstochowy ponownie w lutym 1994 z okazji
Światowego Dnia Chorego. W drodze powrotnej grupa pielgrzymów odwiedziła ośrodek rehabilitacyjny w Rusinowicach powstały dzięki inicjatywie ks. bpa
Czesława Domina.
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W ramach integracji Wspólnoty pojawił się pomysł organizowania zabaw
sylwestrowych. W duchowym podłożu tego przedsięwzięcia pastoralnego leżało pragnienie rozpoczynania nowego roku wspólną Eucharystią, a także wyprowadzanie członków grupy z nijakiego przeżywania tego dnia, najczęściej
w samotności (bez możliwości uczestniczenia w ogólnodostępnych zabawach,
bez obecności innych ludzi). Niewątpliwą zasługę w przeprowadzaniu tego
typu imprez niepełnosprawni z Koszalina zawdzięczają ks. Krzysztofowi Włodarczykowi i siostrom Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej z Lipia.
Jednym z najważniejszych momentów dalszego konstytuowania się wspólnoty osób niepełnosprawnych w Koszalinie była decyzja o podjęciu starań
o uzyskanie osobowości prawnej. Dnia 7 marca 1995 roku, grupa założycielska w składzie 24 osób7 przyjmuje (z drobnymi poprawkami) Statut, którego
projekt przedstawił Andrzej Krzyżaniak. Wybrano wówczas Komitet Założycielski w następującym składzie: Hanna Gackowska, Halina Kolaśna (Korczyc), Andrzej Krzyżaniak, Wiesław Lis, Dariusz Plewa8. Grupa założycieli
powołuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
w dniu 20 marca 1995 roku. W następstwie tego aktu składa stosowne pismo
w Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w sekcji Rejestracji w Koszalinie9. Ostatecznie, dnia 21 kwietnia 1995 roku, pod pozycją 388, w I Wydziale
Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół10.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół odbyło się 10 czerwca 1995 roku. Wybrano wtedy Prezesa Stowarzyszenia, którą została Violetta Zapalska (wszystkie głosy za) oraz
Zarząd w składzie: wiceprezes - Zbigniew Frindt, sekretarz - Andrzej Krzyżaniak, skarbnik - Hanna Gackowska, oraz członkowie: Krystyna Chemicz, Wiesław Lis, Halina Leonowicz11. Dnia 25 listopada 1995 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich
Rodzin i Przyjaciół, które odbyło się w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Koszalinie. Głównym powodem tego zgromadzenia było uzupełnienie składu Zarządu po zmarłej Krystynie Chemicz, wybór nazwy uzupełniającej Stowarzyszenia oraz wprowadzenie praktycznych zmian proponowanych w Statucie. Ze zgłoszonych nazw: Betania, Dom, Familia, Jedność, Nazaret, Rodzina,
Siloe, Opoka, większością głosów wybrana została ta ostatnia12.
7

Lista założycieli Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół - (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
8
Protokół z zebrania dn. 07.03.1995 – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
9
Kopia pisma – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
10
Postanowienie Sygn. Akt. I1Ns. Rej. St.23/95 – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
11
Protokół z Walnego Zgromadzenia z dn. 10.06.1995- (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
12
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 25.11.1995 – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
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Pierwsza kadencja nowo powstałego Stowarzyszenia wynosiła 1 rok, co
okazało się w praktycznym funkcjonowaniu dość uciążliwe. U jej końca,
2 czerwca 1996 roku, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Wilkowie
odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Opoka”, na którym przegłosowano organizacyjne zmiany
(ustanowiono trzyletnią kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej) w Statucie
oraz przeprowadzono kolejne, wymagane obowiązującym Statutem wybory.
Ważnym punktem Statutu dodanym na wniosek Joanny Krzyżaniak był zapis:
„Stowarzyszenie kieruje się w swoim działaniu etyką chrześcijańską”, który
przeszedł nieomal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym13.
Ten akt formalnego określenia się grupy miał w przyszłości niebagatelne
skutki, zwłaszcza na płaszczyźnie kontaktów z władzami miasta i Kościoła.
Przy zachowaniu stylu wypracowywanego w poprzednich latach, i przychylności proboszcza parafii św. Kazimierza ks. Ryszarda Łopaciuka, udało się doprecyzować cele i środki funkcjonowania nowo zalegalizowanej Wspólnoty.
Jednym z namacalnych owoców formalnego ukonstytuowania się grupy było
uzgodnienie z władzami miasta trasy, jedynego wówczas w Koszalinie autobusu niskopodłogowego14, by objeżdżając miasto zbierał wszystkich chętnych na
comiesięczną, niedzielną Eucharystię.
Od strony pastoralnej, ważnym wydarzeniem stała się pielgrzymka osób
niepełnosprawnych i chorych do sanktuarium w Skrzatuszu. Ówczesny biskup
Czesław Domin, poprzez swoje koneksje z niemiecką organizacją Lazarus
Verk zdołał przy ich pomocy sprowadzić do diecezji samochody zaopatrzone
w specjalistyczny sprzęt, przy pomocy których około 150 osób mogło bezpiecznie dojechać na miejsce pielgrzymki15.
W kolejnym 1997 roku, aż 10 osób ze Stowarzyszenia, podłączonych pod
pielgrzymkę Ochotników Cierpienia z okazji ich 50-lecia istnienia, nawiedziło
Wieczne Miasto. Jednym z najmocniejszych momentów tej dalekiej wyprawy
było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pielgrzymka ta przyczyniła
się do pogłębienia duchowości proponowanej przez siostry i braci sługi Bożego
ks. L. Novarese.
Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i nowego milenium, członkowie Stowarzyszenia łączą swe siły z niepełnosprawnymi z diecezji szczecińskokamieńskiej, której opiekunką była s. Katarzyna Szczypior. Wspólnie odprawiono wiele rekolekcji, zarówno w Kołobrzegu jak i Choszcznie, wymieniając
się przy tym doświadczeniami. Wymownym wcieleniem przyjaźni i jedności

13

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dn. 2.06.1996 – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
Por. A. Kruczkowska, Archiwalny artykuł (z 1996 roku), „Opoka” Wydanie Jubileuszowe
2008, s. 18.
15
Por. D. Jastrząb, Jego postawa była lekcją wiary i zaufania, w: Rozmiłowany w miłosierdziu,
(oprac. W. Grądalski), Bernardinum, Pelplin 2000, s. 72.
14
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pomiędzy grupami były osoby wspomnianej s. Katarzyny i pani Gizeli Danowskiej (omodlającej wszelkie przedsięwzięcia).
We wrześniu 2003 roku po objęciu przez ks. Dariusza Jastrzębia parafii
w Sławnie duszpasterzem wspólnoty został mianowany ks. Andrzej Hryckowian. Dnia 17 września 2005 roku funkcję prezesa stowarzyszenia przejęła
Urszula Hormańska16. W latach 2007/2008 funkcjonowanie wspólnoty łączyło
się z pobytami w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, a to dlatego, że kapłanem sprawującym pieczę nad obiektem został mianowany nie kto inny jak właśnie opiekun „Opoki”. Od strony zaangażowania zewnętrznego do prowadzenia rekolekcji włączył się intensywnie ks. Janusz Bujak.
W tym okresie, wiosną 2005, grupa udała się na pielgrzymkę szlakiem papieża: Licheń-Częstochowa-Kraków-Wadowice. W kolejnych latach zrealizowano wycieczko-pielgrzymki: szlakiem Piastowskim (2006), do Niepokalanowa i Warszawy (2007) oraz do Zakopanego przez Jasną Górę (2008). Poza
wskazanymi wydarzeniami, grupa przy zmianie osobowej w dalszym ciągu
rozwija się, realizując dotychczasowe sposoby działania.
2. Chrześcijański fundament funkcjonowania Stowarzyszenia
Jak nietrudno zauważyć, początek konsolidowania się „Opoki” wiązał się
z kontaktami długoletniej jej liderki Violetty Zapalskiej z członkami Stowarzyszenia Cichych Pracowników Krzyża. Pomimo rozmaitego nasilenia spotkań,
więź z międzynarodową wspólnotą nigdy nie została przerwana. Po zainstalowaniu się Cichych w Głogowie w roku 1987 pod przewodnictwem ks. Janusza
Malskiego, można mówić o narastającym duchowym wpływie na członków
„Opoki” ze strony wspólnoty osób chorych i niepełnosprawnych żyjących charyzmatem Sługi Bożego Luigiego Novarese. Spora część koszalińskich opokowiczów w różnych odstępach czasu podejmowała decyzję przynależenia do
Centrum Ochotników Cierpienia, by tym charyzmatem apostolatu promieniować i oddziaływać pośród pozostałych niepełnosprawnych i chorych z „Opoki”
oraz ich przyjaciół.
Najsilniejszym akcentem duchowości, która umacnia i uposaża religijnie
członków Centrum Ochotników Cierpienia jest maryjność. W objawieniach
Maryi w Lourdes i Fatimie Matka Boża wzywała do pokuty i modlitwy. Wszyscy zrzeszeni w Centrum w swoim życiu pragną zatem dawać odpowiedź na
wezwania Matki Jezusa Chrystusa poprzez modlitwę i pokutę rozumianą jako
nawrócenie i poświęcenie. Powierzają oni świat Bogu, pokutując i na modlitwie wypraszając łaski zanoszone do Ojca przez Najświętszą Dziewicę. Apostołowanie sformułowane w ten sposób przeniknięte jest wieloma inicjatywami, zawsze jednak odniesienie do Maryi stanowi podstawę jego aktywności.
16

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2005 r. – (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
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Animuje swoje siostry i braci do opieki nad niepełnosprawnymi, włączając je
jako podmioty w pełne funkcjonowanie w społeczeństwie17.
Maryja pokazuje w swoich objawieniach, że we wszelkich pragnieniach
niesienia pomocy człowiekowi i organizowania życia społecznego nie można
popełniać błędu racjonalizmu (Lourdes) i komunizmu (Fatima). Tendencje te
bowiem, pozbawione jednoznacznego odniesienia do Jezusa Chrystusa, zasadzają się na grzechu pychy (samo-zbawienia) i jako takie nie podprowadzają
człowieka chorego i niepełnosprawnego do odkrywania sensu, który życiu
przenikniętym cierpieniem nadaje jedynie Odkupiciel świata18.
I tak, przez ręce Maryi członkowie „Opoki” ofiarowują swe życie Jezusowi
Chrystusowi. Tylko w Nim są w stanie przyjąć swą niepełnosprawność i chorobę, więcej, chcą i czują się spełnionymi w chorobie i posiadanej dysfunkcji.
Mogą w dobrowolnym i świadomym akcie ofiarować swe cierpienie Chrystusowi za grzechy świata. Wiąże się to z całkowitą afirmacją życia a nie, jak
często dzisiaj się podpowiada, ucieczką od niego w śmierć (eutanazja)19.
W tym kontekście, idee propagowane przez Ochotników Cierpienia znalazły
żywy oddźwięk wśród członków „Opoki”. Wielu z nich ofiarowało swe cierpienie przede wszystkim za kapłanów i kleryków. Właśnie to ofiarowanie się
za innych daje im poczucie spełnienia i sensu. „Ból, choćby najbardziej przeszywający, można zaakceptować i znieść, jeżeli uda się nadać cierpieniu twarz,
udzielić na nie odpowiedzi, dopatrzyć się w nim znaczenia, przyczyny, celu”20.
W takim ujęciu niepełnosprawność staje się narzędziem w ręku Boga. Warte podkreślenia jest, że w Stowarzyszeniu „Opoka” niepełnosprawność pojmowana jest swoiście. W wywiadzie udzielonym Agacie Augusiak jeden
z duszpasterzy wyraził to następująco: „Dla mnie niepełnosprawność dotyczy
każdego z nas. Uważam, że ja też jestem niepełnosprawny w pewien sposób, że
ja też mam swój wózek, ja też mam swoją kulę. Niepełnosprawnością są przecież wszystkie granice, gdzie niejako się kończymy, czy to w wymiarze moralnym, czy psychicznym, czy fizycznym”21.
Przy takim pojmowaniu niepełnosprawności nie chodziło oczywiście o zbanalizowanie zagadnienia, ale dzięki tej logice w grupie udało się wytworzyć
głęboki klimat wzajemności i poczucia, że sytuacja nasza post peccatum jest
jednakowa dla wszystkich. Każdy zatem może coś ofiarować drugiemu. Z tej
17

Por. L. Novarese, Centrum Ochotników Cierpienia – powołanie i zobowiązanie, „Kotwica”,
2(2007), s. 4.
18
Por. tamże.
19
Por. I. Rutkowska, Ochotnicy cierpienia – propozycja czy prowokacja, „Kotwica”, 2(2007),
s. 8-10.
20
F. Moscone, Siewcy nadziei, maszynopis, (archiwum Centrum Ochotników Cierpienia – Głogów), s. 7.
21
D. Jastrząb, Bądźmy razem, „Głos Pomorza” z dn. 12 grudnia 2000 r. (rozmawiali Agata Augusiak, Paweł Znyk); por. wypowiedź H. Korczyc zarejestrowana 27 grudnia 2008 roku, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).
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logiki wypływały ważne konsekwencje funkcjonowania apostolskiego, które
można by wyrazić sloganem: «lepiej, by każdy, choć trochę jak jeden wszystko». Według takiej logiki uśmiech Wandy Sierzchulskiej, czy, trudne do zrozumienia, modlitewne wezwanie w czasie Mszy św. Grzesia Dobosza były
tyleż samo warte, co wysiłek osób organizujących wspólny pielgrzymkowy
wypad za miasto.
Drogą duchowego realizowania się członków stowarzyszenia stała się
w latach dziewięćdziesiątych idea „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Rekolekcje i kazania oscylowały w tym okresie wokół tematyki całkowitego zawierzenia Bogu, a także w odkrywaniu świętości życia w codzienności,
tak jak Jezus przez 30 lat swego życia w Nazarecie22.
3. Formy apostołowania członków koszalińskiej „Opoki”
Członkowie „Opoki”, w zdecydowanej większości, oparci na fundamencie
ewangelicznego przesłania, realizują swe posłannictwo, pozostając wierni
pierwotnym założeniom działalności na trzech drogach swego zaangażowania:
w obszarze (1) podmiotowego traktowania chorych i osób niepełnosprawnych,
(2) opieki duchowej i prowadzenia na drogach wiary oraz (3) włączania członków Stowarzyszenia w życie społeczne przez animowanie aktywności kulturalno-artystycznej.
3.1. Początkowa działalność w zakresie pomagania niepełnosprawnym była
niezwykle trudna. Należało bowiem sforsować niechęć i lęk samych niepełnosprawnych ich opiekunów (najczęściej matek). Zaproponowanie osobie na
wózku pójścia do kina, teatru czy na spacer wiązało się nie tylko ze znoszeniem z trzeciego piętra, co bardziej, z uciążliwym znoszeniem zdziwionego
wzroku przygodnych widzów nieprzyzwyczajonych do widoku osoby niepełnosprawnej na ulicy, czy w miejscach rozrywki. Hanna Gackowska i Wioletta
Zapalska nazwały takie zachowanie „oswajaniem świata”. Z czasem idea rozrosła się do takich rozmiarów, że podczas zabaw sylwestrowych na parkiecie
najlepszymi tancerzami byli zwykle wózkowicze.
Najpełniej aspekt podmiotowego traktowania osoby niepełnosprawnej
w perspektywie pastoralnej wyraził L. Novarese w słowach: „od biernej postawy rezygnacji do czynnego składania siebie w darze oraz do współodpowiedzialności za misyjność23. Członkowie Stowarzyszenia zmierzają do pogłębienia w swoim środowisku prawdy, że w życiu osoby chorej czy niepełnosprawnej, ważne jest odkrywanie przede wszystkim woli Bożej, a nie angażowanie
się w mnożenie iluzji i złudzeń co do siebie czy innych braci i sióstr. Drogą
22

Por. D. Jastrząb, Duchowość «małej drogi», „Opoka”, 2(1996), s. 12-13, tenże, „Opoka”
1(1996), s. 7-9.
23
F. Moscone, Siewcy nadziei, dz. cyt., s. 7.
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zwycięstwa nad cierpieniem jest przy takich założeniach przemianowanie go
w miłość. Każdy z członków „Opoki”, łącząc się z Krzyżem Chrystusa, godzi
się być aktywnym i odpowiedzialnym podmiotem ewangelizacji i zbawienia24.
Ażeby stać się wartościowym apostołem zbawienia, członkowie Stowarzyszenia godzą się na przejście przez trzy etapy: „od przyjęcia ofiary do uświęcenia
bólu i do umiejętnego oddania się innym z zamiarem przekazania współcierpiącym i współchorym zachęty, podpory, nadziei, radości życia”25.
Przy tak pojętym apostolacie, który jest „przelewającą się miłością”26 fundamentem działania podmiotowego jest „obecność towarzysząca”. Chodzi po
prostu o bycie „przy” i „z” osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Realizuje
się to poprzez spotkanie „człowieka z człowiekiem”. Ażeby to towarzyszenie
przynosiło owoce, członkowie „Opoki” kierujący się duchowością CVS nade
wszystko rozpoczynają od modlitwy i ofiary swego cierpienia Bogu. Od strony
praktycznej apostolat wspólnoty bazuje na tym co naturalne i ludzkie. W tym
obszarze należy pokonywać zachowania egoistyczne, a uruchamiać altruistyczne, nabywać umiejętności słuchania i dialogu a nie konfrontacji.
3.2. Najistotniejszym momentem przeżywanym przez Stowarzyszenie
„Opoka” były i są comiesięczne Msze św. Odprawiane od lat w kościele św.
Kazimierza w Koszalinie o godz. 14.00 szybko wpisały się w najważniejszy
element formacyjny. Specyfika tej Eucharystii polega na tym, że zarówno jej
forma, jak i przebieg uwzględniają obecność osób chorych i niepełnosprawnych. Liczba uczestników waha się, w zależności od pory roku od 50 do 90.
Warto podkreślić, że w tych spotkaniach liturgicznych uczestniczy spora ilość
ludzi niezwiązanych bezpośrednio ze Stowarzyszeniem. Pośród nich było i jest
wiele osób poszukujących Boga bądź chcących pogłębić swą wiarę. Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu i sile woli Stanisława Żabińskiego szybko zorganizowany został zespół ubogacający liturgiczne spotkania muzyką religijną.
Trzeba przyznać, że choć skład grupy muzycznej wielokrotnie się zmieniał, to
ta forma działania należy do jednych z najtrwalszych osiągnięć członków
„Opoki”27. Niekiedy przy okazji odbywających się spotkań eucharystycznych,
udzielane były inne sakramenty, takie jak spowiedź św. i sakrament chorych.

24

Por. L. Novarese, Trwałe przewodnictwo, „Kotwica nadziei” 1(1996), s. 4.
E. Psorulla, Krzyż Chrystusa uobecniony w cierpieniu człowieka cierpiącego, „Communio”,
1(1984), s. 98.
26
Por. R. Fusi, Głębiej o celach Centrum Ochotników Cierpienia, cz. III, „Kotwica nadziei”,
2(1994), s. 25.
27
S. Żabiński, Trochę o muzyce w Opoce…, w: „Opoka” Wydanie Jubileuszowe, dz. cyt., s. 15.
„Jak pamiętam zaczynaliśmy z Halinką Korczyc. Kościół był jeszcze w budowie, a ja sam trochę
się bałem […]. Ale w miarę upływu czasu, z miesiąca na miesiąc, nasze granie nabierało coraz
ciekawszych dźwięków […]. Przez ten okres „przewinęło się” przez nasz sporo ludzi. Chciałbym
wspomnieć: Halinę Korczyc, Małgosię Rowińską, Hanię Hansz, Basię i Monikę Kowalskie,
25
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Ważnym czynnikiem kierownictwa pastoralno-duchowego były copiątkowe spotkania z chętnymi na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem.
Ponieważ zarówno ks. Dariusz Jastrząb jak i ks. Andrzej Hryckowian byli ojcami duchownymi Wyższego Seminarium Duchownego, przy ich pomocy udało się zorganizować grupę kleryków, którzy co tydzień w określonym wcześniej mieszkaniu spotykali się z grupą chętnych niepełnosprawnych. Z czasem
zaczęto kierować się programem, jaki wypracowali na dany rok Cisi Pracownicy Krzyża w tak zwanych „grupach przewodnich”. Liczba uczestników takich
spotkań sięga dotychczas do około 12 osób. W ramach zaangażowania kleryków koszalińskiego seminarium co roku organizowano w WSD Wigilię dla
osób niepełnosprawnych, gdzie ważnym elementem tych spotkań były odgrywane przez kleryków Jasełka Bożonarodzeniowe. Zdarzało się także, że w tym
świątecznym okresie ksiądz opiekujący się wspólnotą przeprowadzał także
„kolędę”, odwiedzając swoich podopiecznych i błogosławiąc im mieszkania.
W celu dowiezienia niepełnosprawnych na miejsce celebracji bądź spotkania Wspólnota wytworzyła system pomocy wolontaryjnej. Trudno byłoby wyobrazić sobie działanie „Opoki” bez dyspozycyjności Jana Sieroty i Andrzeja
Krzyżaniaka, czy posługujących nieprzerwanie, (od początku) Tymona Korczyca i Bartka Korony. Nie mniejszym zaangażowaniem wykazywała się już
od 1990 nieprzerwanie, Halina Leonowicz (Symonowicz) czy do niedawna
Magdalena Kietla (Kowalczyk). W ramach wolontariatu, z czasem rozwinęło
się bardzo intensywnie dzieło Caritas. Ogromne poświęcenie wielu osób Stowarzyszenia dla rodzin wielodzietnych pozbawionych środków do życia było
kontynuowane przez lata dziewięćdziesiąte aż do wczesnych lat nowego stulecia28. Ich działania nie ograniczały się jedynie do zapewnienia bytu dla członków tych rodzin. Działalność ich rozszerzała się tak daleko, iż oprócz wsparcia
materialnego i egzystencjalnego, dbano o dobór szkół dla dzieci (edukacja),
poszukiwanie pracy dla rodziców, czy jak w wypadku Haliny Korczyc podjęcie
wysiłku usynowienia dwóch chłopców z rodzin dysfunkcyjnych w ramach
rodziny zastępczej.
3.3. W roku 1996 opokowicze postanowili wydawać własną gazetkę. Jedną
z żelaznych zasad redagowania czasopisma było niesięganie po artykuły napisane przez autorów spoza Wspólnoty. Chodziło nade wszystko o uruchomienie
potencjału drzemiącego w ludziach. Pierwszy numer „Opoki” skomponowany
przy użyciu bardzo prymitywnych środków (nożyczek i taśmy klejącej) ukazał
się wiosną tegoż roku. Kolejne numery czasopisma wydawane były dzięki
zbiórkom pieniężnym przeprowadzonym wewnątrz Wspólnoty oraz przy
Piotra Trojanka, Lidkę Żabińską, Tomka Wolskiego, Radka Brzezińskiego, Agatę Ratz, Agatę
Łokietek, Asię i Beatę Hawran, Kasię, Karolinę Gustaw, Wojtka Mettel”.
28
Wśród najbardziej zaangażowanych byli Andrzej i Joanna Krzyżaniak, Ela Waliłko (Jabs), Jan
Sierota, i inni.
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wsparciu Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS-u)
a także firmy projektowej „Archika”. Poziom artykułów był zróżnicowany,
udało się jednak odkryć kilka talentów choćby poetyckich. Wśród piszących
i publikujących poezję znalazła się Małgorzata Rowińska, Anna Kordiasz,
Ludmiła Raźniak29, Regina Adamowicz30 czy Krystyna Pilecka31.
Wielokrotnie podejmowano wysiłek w celu animowania grupy poprzez
formy dramatyczne. Niezapomniane scenki odegrane przez członków Wspólnoty podczas sylwestrowej zabawy w roku 1995 utrwaliły się na stałe w pamięci uczestników32. Stymulowanie spotkań towarzyskich stało się trwałym
sposobem na przełamywanie samotności i nieufności wobec świata. Niezależnie czy spotkania odbywały się w „Dworku Morskim” w Mielnie, (dzięki zaangażowaniu państwa Elżbiety i Jerzego Nowaków), czy u państwa Kłosowskich, czy w każdym innym atrakcyjnym miejscu, spotkania te miały swój
ogromny sens i zawsze przyjmowane były wśród członków z radością i entuzjazmem.
***
Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych „Opoka”
to szmat czasu. Jako jedyne stowarzyszenie osób niepełnosprawnych z Koszalina, bez kamuflażu i z dumą, odnosiło się w ciągu tego czasu do wartości
chrześcijańskich. Powyższe opracowanie jest pierwszą próbą podjętą w celu
usystematyzowania jego działalności i duszpasterskiego zaangażowania jego
członków. Jest zaledwie szkicem, mogącym posłużyć do dalszych poszukiwań
w zakresie tak ważnego tematu, jakim jest duszpasterstwo osób „niepełnosprawnych” i animacja apostolatu tego środowiska w diecezji koszalińskokołobrzeskiej. Po okresie prawie ćwierćwiecza istnienia, wspólnota wraz ze
swoimi duszpasterzami w pełni identyfikuje się ze słowami ks. bpa Edwarda
Dajczaka, który w czasie Jubileuszowej Mszy św. powiedział: "Nie mam wątpliwości, że jesteście tą częścią Koszalina, która pisze najpiękniejszymi zgłoskami jego historię, nie mam wątpliwości, że taka wspólnota ludzi jak „Opoka”, jej historia jest pisana miłością, inaczej byście tu dzisiaj nie dotrwali, nie
ma takiej możliwości. A jeżeli dotrwaliście, to jesteście częścią naszego miasta, naszego Kościoła, naszej diecezji, która pisze historię tak jak chce Jezus,
29

Por. L. Raźniak, Zielenie, przestrzenie…to miasto moje Koszalin, Koszalin 2004.
R. Adamowicz, Naszyjnik, Presco, Koszalin 2000, tenże, Przekroczyć ścianę wiatru, Polimer,
Koszalin 2005, tenże, Sen o wiośnie, Polimer, Koszalin 2007, tenże, Nie żałuj motylom, Polimer,
Koszalin 2008.
31
K. Pilecka, Melodie rodzinnego domu, 1998, tenże, Poniedziałki Klary, Presco, Koszalin 1999,
tenże, Czas wędrowania, Ok.’print, Koszalin 2000, tenże, W błękicie, Introdruk,, Koszalin 2002,
tenże, Kolory miłości – czyli być…, Polimer, Koszalin 2003, tenże, Tęsknoty minionego dnia,
Polimer, Koszalin 2006, tenże, 4 jak cztery pory roku, Polimer, Koszalin 2007, tenże, Zza ściany
światła, Polimer, Koszalin 2008.
32
Por. M. Żydowicz, Wspominamy Sylwestra, „Opoka” 1(1996), s. 2-3.
30
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miłością. Myślę, że spełnia się też przez waszą posługę, wasze istnienie, spełnia się piękne słowo, które Jan Paweł II zostawił Kościołowi, podpowiadając,
kim jest. A te słowa brzmią następująco: «Kościół jest sakramentem miłości
i delikatności Boga wobec świata, człowieka». „Opoka” musi być sakramentem miłości albo jej nie będzie"33. Te słowa zawierają kwintesencję programu,
jaki członkowie stowarzyszenia wytyczają sobie na kolejne lata apostolatu
wśród osób niepełnosprawnych w Koszalinie.
Zusammenfassung
Ein Phänomen des pastoralen Lebens von der Diözese Köslin-Kolberg ist die Gesellschaft für Behinderte und ihre Freunde – „Der Felsen”. In diesem Jahr feiert Sie
zwanzigjähriges Jubiläum (1989-2009). Die Mitglieder stützen sich auf das christliche
Fundament und verwirklichen ihre Sendung in bezug auf drei Grundsätze: (1) Die
Kranken und Behinderte haben das Recht als Personen angenommen zu werden;
(2) Sie bekommen die geistliche Betreuung und Hilfe auf dem Weg zum Glaube an
Gott; (3)Die Mitglieder beteiligen sich an gesellschaftlichen Leben, vor allem an kulturellen und künstlerischen Aktivität.

33

E. Dajczak, kazanie wygłoszone 20 stycznia 2009r. w kaplicy Centrum EdukacyjnoFormacyjnego w Koszalinie z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia „Opoki”, (archiwum stowarzyszenia „Opoka”).

ks. JANUSZ LEMAŃSKI

TABLICA NARODÓW (RDZ 10,1-32)
- CZYLI JAK DOŚWIADCZENIE HISTORYCZNE
WPŁYNĘŁO NA REFLEKSJĘ WIARY
Jak przyznaje większość egzegetów, tzw. „Tablica Narodów” z Rdz 10 stanowi tekst pod wieloma względami niepowtarzalny, a tym samym niemający
swego odpowiednika poza Biblią. Próby pokazania podobieństw do greckich
tekstów, takich jak choćby Katalog Kobiet Hezjoda1, nie są do końca przekonywające. W Katalogu poszczególne ludy pojawiają się w porządku genealogicznym i według ich lokalizacji wokół Morza Śródziemnego. Wszystkie narody mają też tu jednego wspólnego antenata Deukaliona. Ten mityczny bohater
to grecki odpowiednik Noego, ocalony z potopu daje początek nowej ludzkości. Tu jednak podobieństwa się kończą. Po potopie Deukalion i jego żona Pyrra mogą wyrazić jedno życzenie, które Zeus obiecał im spełnić. Kiedy oboje
wyrażają chęć posiadania towarzyszy, Zeus wydaje im tajemnicze polecenie:
„zasłońcie twarze…i rzucajcie za siebie kości tej, która was zrodziła”. Po długim namyśle oboje zrozumieli, że chodzi o matkę ziemię i leżące na niej kamienie. Tak więc z tych, które rzucał Deukalion, powstawali mężczyźni, zaś
z tych rzucanych przez Pyrrę, kobiety2. Owidiusz komentuje takie zakończenie
mitu słowami: „Dlatego ród nasz twardy, na trud wytrzymały, dowodzi, z jakiego materiału nas stworzono”3. Pomijając zgodną opinię badaczy o zapoży1

Jako pierwszy zaproponował taką paralelę E. Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte, t. I,
Halle 1892, s. 91-92.144-145. Ze współczesnych badaczy wymienić można J. Van Seters, Prologue to History. The Yahwist as Historia in Genesis, Louisville 1992, s. 89.90.176-177; por. też
R.S. Hess, The Genealogies of Genesis 1-11 and Comparative Literature, “Biblica” 70(1989),
s. 241-254 zwł. 251-254. Omówienie tego tekstu w: M.L. West, The Hesiodic Catalogue of
Women: Its Nature, Structure, and Orygins, Oxford 1985.
2
Por. hasło: „Deukalion” w: J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 2006,
s. 78-79 oraz R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1974, s. 140-143. Z. Kubiak (Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 118-119.123-129) omawia tę tradycję w oparciu o Owidiusza,
Metamorfozy 1.253-415.
3
Owidiusz, Metamorfozy 1.414-415 cyt. z tłum. A. Kamieńskiej, t. I, Wrocław 2004, s. 22.
Z.Kubiak (Mitologia, s. 129) komentuje zaś w następujący sposób: „Jeśli w tradycji greckorzymskiej ludzie powstają z rzucanych na ziemię kamieni, … jest w tym także jakiś przebłysk
znamiennie helleńskiego pragnienia, aby w kamieniu wykuwać postać ludzką, spełnionego potem triumfalnie przez Fidiasza”.
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czeniu całej tej historii od ludów Wschodu4, uwagę wystarczy zwrócić na samo
mitologiczne zakończenie, którego próżno by szukać w Rdz 10. W katalogu ma
ono jeszcze swoje dodatkowe przedłużenie w opowiadaniu o związkach ziemskich kobiet z bogami i narodzinach post-potopowych herosów (por. Rdz 6,1-4:
przed potopem). Systemy genealogiczne, choć pojawiają się w Katalogu paralelnie, dalekie są od ukazania jedności etnicznej wszystkich ludzi, gdyż wspólny przodek nie jest rodzicielem poszczególnych antenatów. W Rdz 10 ponadto
pojawiają się ludy obejmujące także odległe krainy i nacje, czasem wręcz nieznane, zaś w Katalogu ogranicza się do ludów pozostających w relacjach
z Grekami5. Wreszcie w Rdz 10 nie pojawia się ani razu wzmianka o kobietach.
Skąd pochodzi więc i jaką rolę pełni w obecnym kontekście biblijna Tablica
Narodów? Odpowiedź mimo licznych studiów poświęconych temu tekstowi
nie jest łatwa, a opinie odnośnie postawionych powyżej pytań nadal są bardzo
różne. W poniższym artykule spróbujemy podsumować współczesną dyskusję,
zastanawiając się nad tym, jaki wpływ miało doświadczenie historyczne na
refleksję wiary dotyczącą uniwersalizmu zbawienia.
1. Kontekst literacko-teologiczny
Prehistoria biblijna (Rdz 1-11) rozwija się wyraźnie w dwóch etapach:
przed i po potopie (Rdz 10,1; 11,10)6, co oznacza, że Rdz 1-9 stanowiła pewną
zamkniętą w sobie całość, która pod każdym względem ma charakter ahistoryczny. Wraz z Rdz 10,1 rozpoczyna się wyprowadzanie historii z zamierzchłej
przeszłości, której pamięć ludzka nie obejmuje, w realia geopolityczne bliższe
autorom biblijnym. Cel jest jeden: wprowadzić na scenę wydarzeń zbawczych
postać Abrahama (Rdz 12,1-3). Rdz 10,1-11,9 zarysowuje jednak realia geopolityczne, w których o Abrahamie nie ma jeszcze mowy, a jedynymi antenatami
linii genealogicznej, z której wyszedł wielki patriarcha, są - niemający znaczenia w historii zbawienia - przodkowie tacy, jak: Arpakszad, Szelach i Eber
(Rdz 10,21-23). W tych imionach, czysto aluzyjnych, a być może i sztucznych
(zob. część egzegetyczną) niejako w zarodku obecny jest naród wybrany 7. Dopiero Rdz 11,10-26 wyprowadzi z linii genealogicznej Sema rodzinę Teracha,
4

Graves, Mity, s. 142.
Podobnie jest także w wypadku babilońskiej mapy świata, gdzie znajdujący się w centrum
Babilon otaczają jedynie najbliższe i nieliczne krainy. Ten obraz zachował się na pochodzącej
z VI wieku przed Chr. tabliczce por. H. Kraus, M. Küchler, Erzählungen der Bibel. Das Buch
Genesis in literarischer Perspektive. Die biblische Urgeschichte (Gen 1-11), Zürich 2003, s. 179
Abb. 19. Na ten temat por. także W. Horowitz, The Isles of Nations. Genesis X and Babylonian
Geography, w: J.A. Emerton, Studies in the Pentateuch (VT.S 41), Leiden 1990, s. 35-43.
6
Por. J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj (SB 4), Kielce 2002, s. 65.
7
Jak pięknie ujął to G. von Rad (Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 134): „kryje
się on (Izrael) ‘w lędźwiach’ Arpachszada, to znaczy w imieniu, które dla wiary w Jahwe nie
miało nigdy najmniejszego znaczenia teologicznego”.
5
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ojca Abrahama, na którym skupi swą uwagę autor biblijny (Rdz 11,27-32).
Początki Izraela, jak i wszystkich innych ludów, nie mają tu żadnych mitologicznych podstaw. Sam naród wybrany nie pretenduje nawet do tego, aby uważać się za na tyle starożytny i ważny, iż musiałby się znaleźć na tej prestiżowej
liście imiennie.
Na układ strukturalny Rdz 1-11 można spojrzeć jednak jeszcze inaczej.
Przeplatanie się tekstów genealogicznych i narracyjnych tworzy ciekawą sekwencję teologiczną. Genealogie stanowią nieustanne świadectwo aktywności
stwórczej Boga i błogosławieństwa udzielanego przez Niego ludzkości. Pozwalają też wyprowadzić ludzkość z zamierzchłej prehistorii po czasy bliższe autorom biblijnym8. Części narracyjne, które je rozdzielają, mają różne pochodzenie, ale wszystkie razem opowiedziane są tak, aby być nie tylko odniesieniem
do odległej w czasie historii, lecz stanowić zarazem uniwersalny paradygmat
pasujący do wszystkich czasów9. Wyraźną cezurę stanowi tu opis potopu, który
przedstawiony jest jako częściowy powrót do pierwotnego chaosu (por. Rdz 1).
Po potopie Noe jawi się jako nowy Adam, a historia błogosławieństwa udzielonego stworzeniu zaczyna się od nowa (Rdz 9,1.7). Zatem cezurę stanowi nie
tyle formuła „po potopie”, ile wydarzenia, które mają miejsce tuż po ustąpieniu
jego skutków. W ten sposób można zauważyć dwa paralelne wobec siebie panele10:
A)
B)
początek (Rdz 1,1-2,25)
nowy początek (Rdz 8,20-9,17)
grzeszna jednostka (Rdz 3,1-24)
grzeszne jednostki (Rdz 9,18-27)
rodzina (Rdz 4,1-26)
cały świat (Rdz 10,1-11,9)
kolejne pokolenia (Rdz 5,1-31)
kolejne pokolenia (Rdz 11,10-26)
cały świat (Rdz 6,1-8,19)
rodzina Teracha (Rdz 11,27-32).
Zwieńczeniem tej sekwencji jest oczywiście postać Abrama, którego Bóg
powołuje w odpowiedzi na wydarzenia opisane w Rdz 11,1-9. Jakkolwiek wraz
z ostatnim epizodem historia z ogólnoświatowej zamienia się ponownie w historię rodzinną, to perspektywa powołania Abramowego pozostaje cały czas

8

J.L. Ska (Particolarismo e universalismo: le genealogie della Genesis e le risposte alle sfide
della storia, w: tenże, Una goccia d’inchiostro. Finestre sul panorama biblico, Bologna 2008,
s. 67) pisze o tym w następujący sposób: „Genealogia jest mostem na rzece zapomnienia, który
łączy brzeg dzisiejszy z tym wczorajszym…konstruowanie takich mostów jest konieczne, gdy
rzeka zapomnienia oddziela ‘dzisiaj’ i ‘przedwczoraj’ lub kiedy nie można już sięgnąć brzegu
własnych antenatów” (tłum. własne).
9
Por. B.C. Birch i inni (red.), A Theological Introduction to the Old Testament, Nashville 1994,
s. 39.
10
Tamże, s. 40-41.
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uniwersalna i ma na celu kontynuację Bożego błogosławieństwa wobec
wszystkich innych rodzin na ziemi (Rdz 12,3)11.
Patriarcha najpierw pojawi się jako jednostka, w czym pomogą dwa nowe
TôlüDôTj (Rdz 11,10-26.27-32) prowadzące bezpośrednio do jego osoby. Jednak
już w momencie powołania dowie się, że jego przeznaczeniem jest stać się
wielkim ludem (Gôy; por. Rdz 11,2) i źródłem błogosławieństwa dla wszystkich rodów/rodzin (KöljmišPüHöT) ziemi (Rdz 12,3; por. Rdz 10,5.20.31-32).
W Rdz 10 mowa jest dodatkowo o wielości Gôyîm (Rdz 10,5.20.31.32), jak
również o różnorodności języków, którymi się one posługują. W Rdz 11,1 język zaś jest jeden, a mieszkańcy Niziny Szinear opisani są jako jeden naród
(`am; Rdz 11,6). To wyraźny znak, że ludzkość znowu ma swój własny pomysł
na szczęście. Zamiast akceptowania wielości i różnorodności czyni wysiłki
w odwrotnym kierunku i żyje w przekonaniu, że jest w stanie „uczynić sobie
wielkie imię” bez Boga (por. Rdz 11,4 i 12,2). W ten sposób staje w opozycji
do Bożego planu stworzenia, którego ukoronowaniem jest nie tylko liczne potomstwo synów Noego, ale także ich wieloetniczne rozprzestrzenienie się po
całej ziemi (Rdz 10,32: PäraD).
Rdz 10 w obecnym kontekście, gdzie poprzedza wydarzenia z Rdz 11,1-9,
bez wątpienia pełni więc funkcję retoryczną. Ma za zadanie pokazać, czemu
Bóg rozprasza ludzkość (Rdz 11,8: Pûc; Rdz 10,18 o szczepach kananejskich;
por. też Rdz 9,19 i pokrewne słowo: näPac), wybierając zarazem jednostkę,
aby poprzez jej potomstwo na nowo zjednoczyć ludzkość ze sobą.
Bóg, jakim Go poznajemy w Rdz 1-11, jest nie tylko Stwórcą błogosławiącym swoje stworzenie, ale prawodawcą i sędzią. Potrafi żałować i współczuć,
ratować i powoływać, obiecywać i zawierać przymierze. Jest zatem Bogiem,
któremu można ufać i na którym można polegać. Z drugiej strony taka charakterystyka Boga nabiera jeszcze pełniejszego blasku w kontekście ludzkich zachowań. O ile człowiek został powołany do tego, aby żyć w bliskości z Bogiem
(Rdz 2) i pozostać Mu wiernym (Rdz 5,24; 6,8-9), o tyle większość jego czynów naznaczona była jednak grzechem, pychą i niewiernością. Grzech narusza
podstawy rodziny (Rdz 3,14-19; 4,1-16; 9,20-27), kulturę wspólnoty (Rdz
4,17-24) i stanowi zagrożenie nie tylko dla całej ludzkości (10-11), ale i całego
stworzenia (Rdz 6-8; por. Rdz 9,1-17). Swoimi korzeniami sięga nawet nieba
(Rdz 6,1-4). Człowiek ma ku niemu nieustanne inklinacje (Rdz 4,7; por. Pwt
30,11-14), a w świecie zakorzeniony jest on tak głęboko, że nawet wody potopu nie są w stanie go zmyć (Rdz 8,21). Jedyna nadzieja pozostaje więc w Bogu, który będąc takim, jak prezentuje go autor biblijny w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, znajdzie sposób na uratowanie świata i ludzkości z pogrą11

Szerzej por. J. Lemański, Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a), „Verbum Vitae”
6(2004), s. 19-33 zwł. 28-31.
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żenia się ponownie w odmętach chaosu. Rdz 9,1-11,26 opisuje zatem przygotowania do przywrócenia właściwego porządku.
Rdz 10 jest etiologią rozszerzania się ludów „na całej ziemi” (Rdz
10,5.20.31). Pojawia się wielość języków, nacji i krajów. Jest to jednak nic
innego jak wypełnienie Bożego nakazu wieńczącego dzieło stwórcze (Rdz
1,28) i powtórzonego jeszcze aż dwa razy po potopie, kiedy wraz Noem na
nowo zaczyna się historia ludzkości (Rdz 9,1.7). Świat mnogich narodów jest
więc tu niczym innym jak urzeczywistnieniem stwórczego dzieła Boga, jego
zwieńczeniem dokonanym w wyniku błogosławieństwa Stwórcy, które bierze
się z życiodajnego przymierza zawartego przez Boga z całym stworzeniem
(Rdz 9,1-17)12. Ludzie jednak mogą się emancypować względem tego przymierza (Rdz 11,1-9) i dążyć do całkowitej autonomii (por. motyw „wielkie imię”
w Rdz 11,4 i 12,2)13. Zatem z jednej strony historia ludzkości staje w ten sposób w kontraście do stwórczej obecności Boga w świecie, z drugiej zaś właściwy stosunek wobec Stwórcy stanowił będzie kontynuowaną w ramach historii alternatywę zbawczą. Już sama sekwencja TôlüDôTj potwierdza tę tendencję
teologiczną: Rdz 2,4: niebo i ziemia (całe stworzenie); 5,1: Adam; 6,9: Noe;
10,1: synowie Noego: Sem, Jafet, Cham; 11,10: Sem; 11,27: Terach (Abraham): 25,12: Izmael; 25,19: Izaak; 36,1.9: Ezaw; 37,2: Jakub. Mówiąc najogólniej: wybrani i nie wybrani, są ze sobą spokrewnieni, a mając na uwadze
także Rdz 2,4, całe stworzenie łączy wzajemna nić pokrewieństwa.
Rdz 10 opisuje zatem, że synowie Noego wypełniają nakaz Boży (Rdz 1,28;
9,1.7) i stworzenie znajduje swoje dopełnienie w naturalnym, historycznym
rozwoju ludzkości14. Ramy dla tego tekstu tworzą jednak dwa teksty narratywne. Pierwszy z nich to Rdz 9,18-28, gdzie zapowiada się to wypełnienie (Rdz
9,18-19), a w międzyczasie opowiada się o grzechu Chama i przekleństwie
jego syna Kanaana (Rdz 9,20-27)15. Drugi zaś to Rdz 11,1-9, gdzie z kolei rozproszenie nie jest wynikiem błogosławieństwa Bożego, lecz karą za pychę
i próbę emancypacji wobec Stwórcy16. Formalnie pierwszy z tych teksów przy12

Szerzej por. J. Lemański, Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską
wersję przymierza (Rdz 8,20-22; Rdz 9,1-17), „Zeszyty Naukowe KUL” 48 z. 3(2005), s. 39-58
zwł.52-54.
13
W. Brueggemann, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis
1997, s. 494.
14
To ważne przesłanie w kontekście mezopotamskich mitów o boskich początkach cywilizacji.
Enuma elisz VI.57-73, opowiadając o stworzeniu świata, kończy się założeniem przez bogów
miasta Babilon por. J. Bromski (tłum.), Enuma Eliš czyli opowieść Babilońska o powstaniu
świata, Wrocław 1998, s. 93-94; K. Łyczkowska (tłum.), w: Mity Akadyjskie, Warszawa 2000,
s. 41-42.
15
W. 28 formalnie kończy TôlüDôTjNoego rozpoczynające się w Rdz 6,9. W Rdz 10,1 początek
ma TôlüDôTjsynów Noego.
16
Logicznie Rdz 11,1-9 miałby lepszy sens, gdyby poprzedzał Rdz 10. Autorowi biblijnemu
idzie tu jednak nie o chronologię, ale o teologiczny walor, jaki wynika z takiej kolejności. Rdz

112

Tablica narodów (Rdz 10,1-32) czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na …

gotowuje czytelnika do zrozumienia, dlaczego: potomkowie Sema są linią genealogiczną wybraną przez Boga17, zaś Kananici - potomkowie Chama - nie18.
Drugi zaś, ilustruje ten temat konkretnym przykładem, który łatwo odnieść już
do równie konkretnych realiów historycznych (Babilonia). Jak to ujął B. Jacob19, chodzi o potępienie zbyt daleko posuniętego centralizmu ukrytego za
murami wielkich miast, w których często decydowały się losy całych narodów.
Fakt, że Rdz 10 poprzedza Rdz 11,1-9 i zawarte tam opowiadanie o mieście
z wieżą, nazwanym Babel i położonym na równinie Szinear (por. Rdz 11,2
i Rdz 10,10), umożliwia wyakcentowanie jednego z głównych tematów biblijnej prehistorii: tematu łaski Bożej20. Pozwala również zaprzeczyć, częstym na
starożytnym Bliskim Wschodzie21, tendencjom do deifikowania władzy. Jako
rzeczywistość ontologiczna władza i jej decyzje nie podlegają dyskusji czy
możliwości zmiany. Tablica Narodów akcentuje tymczasem coś wręcz przeciwnego. Stosunki międzyludzkie nie są wynikiem determinizmu ontologicznego, ale efektem decyzji podejmowanych przez samych ludzi, mogą być więc
nie tylko dyskutowane, ale i zmieniane w sferze wolnych wyborów dokonywanych przez tych ludzi, jak i przez całe narody22. To koncepcja jest zupełnie inna
niż przekonania mieszkańców Mezopotamii. Babilończycy, którzy swe początki wyprowadzali z mitycznej interwencji bogów, żyli w przekonaniu, że Babilon jest nie tylko centrum świata, ale i centrum całego kosmicznego porządku.
Swoje państwo pojmowali więc nie tylko jako „imperium” w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale jako swoistą „kosmiczną pradaną”23 wynikającą z uniwersalnego porządku wszechświata.
Autor biblijny wskazuje jednak, że wszystkie narody muszą pamiętać, iż
swą egzystencję historyczną zawdzięczają nie jakimś szczególnym, opisywa11,1-9 ma charakter dopowiedzenia do Tablicy Narodów (por. motyw: „całej ziemi” Rdz 9,19;
10,32; 11,1). Stworzenie rozwija się zgodnie z wolą Stwórcy, choć ludzkość może zawsze próbować powiedzieć Bogu: „nie”. Odpowiedzią na taką postawę niezmiennie będzie łaska Boża
(por. Rdz 3,21; 4,15; 6,8; 9,1-17; dla Rdz 11,1-9 element łaski stanowi powołanie Abrahama Rdz
12,1-3) por. J. Lemański, Bóg chroni ludzkość przed nią samą (Rdz 11,1-9)?, „Zeszyty Naukowe
KUL” 49 z. 3(2006), s. 8-9.
17
Tu Sem i jego potomstwo formalnie powiązani są z Bogiem JHWH poprzez błogosławieństwo
wypowiedziane wobec tegoż JHWH, nazwanego Bogiem Sema. Przy Jafecie mowa jest o Elohim, zaś przy przekleństwie wobec Kanaana imię Boże nie pojawia się w ogóle por. J. Lemański,
Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9,18-29)?, „Zeszyty Naukowe KUL” 48
z. 2(2005), s. 33.
18
Przekleństwo wobec Kanaan (Rdz 9,25-27) stanowi kontrast na tle ogólnego błogosławieństwa, jakim obdarzone jest całe stworzenie po potopie (Rdz 9,1-17).
19
Das Buch Genesis (1934), Stuttgart 2000, s. 301-302.
20
W. Osborne, Nations, Table of, w: T.D. Alexander, D.W. Baker (red.), Dictionary of the Old
Testament. Pentateuch, Downer Grove, Leicester 2003, s. 589.
21
Por. Sumeryjska Lista Królów (ANET, s. 265).
22
W. Brueggemann, Genesi, Torino 2002, s. 120.
23
G. von Rad, Teologia, s. 135 nota 41.
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nym w mitach boskim interwencjom, ale jednemu i temu samemu Bogu Stwórcy. Nawet Izrael, którego antenat Abram-Abraham zostanie za chwilę wybrany
w odpowiedzi na wydarzenia z Rdz 11,1-9, nie może rościć sobie praw do bycia wyjątkiem. Stąd nie powinno dziwić, że na liście tyle wierszy (Rdz 10,
15-19) poświęca się Kanaanowi, a nie wspomina nawet słowem o praprzodku
Izraelitów. Takiemu skromnemu rozumieniu swego miejsca i roli przez potomków Abrahama pomogły zapewne wydarzenia historyczne: upadek Królestwa
Północnego (722 przed Chr.) i wygnanie babilońskie (597/587-532 przed Chr.).
Naród wybrany zrozumiał dzięki temu nie tylko to, że jest niewielką i nie najważniejszą cząstką wielkiej rodziny narodów, ale i to, że jego wybranie i misja są,
podobnie jak powołanie Abrama i narodziny Izaaka, pewną niespodzianką, darem
Boga zarówno dla samego Izraela, jak i dla całej ludzkości (por. Rdz 12,3).
2. Pochodzenie Rdz 10
Pierwsze wrażenie po lekturze Rdz 10, jak zauważa C. Westermann24, to
istniejący w nim system i brak systemu zarazem w układzie poszczególnych
części. Klasyczna teoria źródeł25 rozwiązywała ten problem, dzieląc tekst perykopy pomiędzy P i J. Tekst kapłański to ww. 1a(1b)26.2-7.20.22-23.(31)-32,
zaś jahwistyczny: (1b).-8-19.21.24-30. P tworzy wyraźnie pełniejszą wersję
listy. Posługuje się charakterystycznymi formułami, symetrią w układzie listy
i właściwymi sobie powtórzeniami (por. ww. 5.20.31.32). Podział, poza inkluzją (ww.1.32) tworzącą ramy perykopy, jest tu trzyczęściowy: Jafet (ww. 2-5),
Cham (ww. 6-7.20) i Sem (ww. 20-22-23.31-32).
J jest wyraźnie niepełny. Zwolennicy klasycznej teorii tłumaczyli to interwencją ostatniego redaktora Pięcioksięgu, który wykorzystał z jahwistycznego
Vorlage tylko te fragmenty, które były niezbędne do przekazania zamierzonych
przez niego uzupełnień teologicznych. Już na pierwszy rzut oka widać jednak,
że w. 1b nie może być częścią J, a przynajmniej jego początkiem, gdyż zaimek
„im” (lähem) wyraźnie odsyła do wymienionych w w. 1a osób. Potraktowany
jako całość w. 1 może być przykładem, charakterystycznego dla późniejszego
P, stylu powtarzania tego samego za pomocą bliskoznacznych wyrażeń. Styl
24

Genesis. Kapitel 1-11 (BK I.1), Neukirchen-Vluyn 31983, s. 665.
J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuch und der historischen Bücher des Alten Testaments, Berlin 41963, s. 6-8; H. Gunkel, Genesis, Göttingen 91977, s. 84-85; J. Simons, The
‘Table of Nations’ (Genesis 10):Its General Strukture and Meaning, Oudtestamentische Studiën
10/1954, s. 155-184; J. Van Seters, Prologue to History, s. 174 (datuje jednak J na czasy
wygnania i łączy z nim cały w. 1); M. Witte, Die biblische Urgeschichte. Redaktions- und theologiegeschichtliche Beobachtungen zu Genesis 1,1-11,26 (BZAW 265), Berlin 1998, s. 105-114.
Dobry przegląd literatury dotyczącej tych zagadnień znaleźć można też w: P. Kochanek, Les
strates rèdactionelles de la table des nations et l’inversion de loi de primogeniture,
„Ephemerides Theologicae Lovanienses“ 74(1998), s. 273-299.
26
Wiersze ujęte w nawiasach są sporne. A.F. Campbell i M. O’Brien (Sources of the Pentateuch.
Texts, Introductions, Annotations, Minneapolis 1993, s. 27.97-98) zaliczają ww.1b.31 do P.
25
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ten pozwalał podkreślać ważność tego, co się mówi27. Ponadto zwrot „po potopie” (´aHar~hammaBûl) jest charakterystyczny dla P (por. w. 32b). Nic nie stoi
więc na przeszkodzie, aby zaliczyć w. 1b do P28. Jahwista jest więc nieobecny
w genealogii Jafeta. Dodaje natomiast serię informacji na temat potomków
Chama (ww. 8-19). Są to: długi narratywny komentarz na temat Nimroda
(ww. 8-12: Mezopotamia), informacje na temat Egiptu (ww. 13-14), z którymi
łączy także Filistynów i Kreteńczyków oraz rozbudowana sekwencja dotycząca
potomków Kanaana (ww. 15-18) i zamieszkałych przez niech terytoriów
(w. 19). Odnośnie Sema Jahwista dodaje dwa istotne uzupełnienia: mimo bycia trzecim w kolejności jest on najstarszym synem Noego i praojcem wszystkich synów Ebera (w. 21) oraz uzupełnia listę P o całą serię ludów żyjących
w „górach Wschodu” (Rdz 10,30). W wypadku Ebera chodzi najwyraźniej
o aluzję fonetyczną do Hebrajczyków (por. Rdz 14,13: Abraham Hebrajczyk), zaś
w drugim o protoarabskie grupy plemienne z Półwyspu Arabskiego, w których
M. Witte29 widzi plemiona Nabatejczyków z późnej epoki powygnaniowej.
L. Ruppert30 sądzi, że materiał przedkapłański należy przypisać nie J ale
tzw. Jehowiście (JE), czyli złożonej razem tradycji J i E. Ponadto rozszerza
zakres pracy późniejszego redaktora Pięcioksięgu, który połączył JE z P, dopisując od siebie, niezbędne w jego czasach, uzupełnienia: Kittim i R/Dodanim
(w. 4b), Misraim/Egipt (w. 6), Kanaan (w. 15) i Joktan (w. 25).
Ch. Levin31 zachowuje tzw. Jahwistę, ale postrzega go w bardziej złożony
sposób. Materiał tradycyjnie kojarzony z J dzieli na kilka warstw redakcyjnych.
Oryginalny Jahwista, datowany przez niego na późny okres wygnaniowy lub
powygnaniowy korzystałby z jakiegoś wcześniejszego źródła (J Q: 2-4a.57.20.22-23.31) poszerzonego jeszcze przed wcześniejszego redaktora (ww.
89a.9.15.24. Pierwsza redakcja J (JR) dodała do tego materiału ww.
8b.9(fragment).10.18b.21.25, które w następnym etapie rozwoju uzupełniła
redakcyjnie (JSupl) o ww. 4b.11abB.12b. 11bA-12a.13-14.16-18a.19.26-30.
Końcowa redakcja Pięcioksięgu odpowiedzialna byłaby za ww. 1.32.
Propozycja Levina pojawiła się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy metodologia badań nad Pięcioksięgiem stanęła na rozdrożu.
Z jednej strony wyniki badań nad Jahwistą falsyfikowały klasyczne rozumienie
J, z drugiej obnażały także jego złożony i rozciągnięty w czasie charakter. Lewin próbował pogodzić w jednej teorii te rozdrobnione i sprzeczne ze sobą
27

Na ten temat: S.E. McEvenue, The Narrative Style of the Priestley Writer (AnBib 50), Roma
1971, s. 38.49-50.
28
Tak czynią m.in. M. Witte, Die biblische, s. 114-115; J.A. Soggin, Das Buch Genesis.
Kommentar, Darmstadt 1997, s. 165.
29
Die biblische, s. 323-324.
30
Genesis. Ein kritischer und theologischer Kommentar. 1 Teilband: Gen 1,1-11,26 (fzb 80),
Würzburg 32003, 447.
31
Der Jahwist (FRLANT 157), Göttingen 1993, s. 121-126.
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rozumienia materiału klasyfikowanego dotąd jako J. Jakkolwiek sama teoria
o późnym „Jahwiście”- redaktorze, który korzystał z innych źródeł, wydaje się
logiczna i do przyjęcia, to już „detaliczny” podział perykopy, jaki zaproponował, wydaje się niedostatecznie uzasadniony.
Problem jest bowiem nie tylko z klasycznie rozumianym Jahwistą. Rdz 10,
w swej kapłańskiej warstwie tradycji, także budzi pewne wątpliwości32. Już
same ramy (ww. 1.32), jakkolwiek ich język pasuje do stylu P, są czymś niezwykłym w porównaniu z Rdz 1 i część badaczy uważa je, podobnie jak Levin,
za efekt ostatniej redakcji. Styl wewnętrznych wprowadzeń i podsumowań:
„synowie NN…/oto synowie NN…” również nie jest tożsamy z tym, jaki
P stosuje w Rdz 5 i 11,10-26. Nie ma tu także, jak we wspomnianych kapłańskich genealogiach, podanego wieku. Inna jest też kolejność synów Noego
(Rdz 5,32; 6,9; 9,18; 10,1), a Rdz 10,22-24.32 stanowi właściwie dublet
względem Rdz 11,10-17. G. Savasta33 sugeruje nawet, że ww. 4c-5.20.31-32
należy przypisać Jahwiście, gdyż liczba mnoga ludów z w. 4c idzie w parze ze
stylem z ww. 13-14; alokacja ludów (ww. 5a.32) to także temat J (Rdz 10,25;
11,1-9), a wreszcie ww. 5.20.31 stanowią tzw. kolofon do poszczególnych
części, a w. 32 do całości.
Pomijając niejasność w datowaniu samej tradycji jahwistycznej, jak i rozumienie przekazywanej przez nią teologii oraz jej źródeł, nietrudno zauważyć,
że J w badanym tekście nie tylko jest niepełny w przekazie tradycji, ale też
wyraźnie stara się uzupełnić P w tych miejscach, które są szczególnie istotne
z punktu widzenia geopolitycznego czasów znacznie późniejszych niż tradycyjnie datowany Jahwista (połowa X wieku przed Chr.)34. Stąd wielu badaczy,
pozostając przy klasycznym podziale krytyczno-literackim badanej perykopy,
odwołuje się, podobnie jak Ch. Levin, do hipotezy ostatniego redaktora35, co
z kolei zmusza do przyjęcia ostatecznej datacji Rdz 10 na epokę perską. Jakkolwiek nie wspomina się tu o Persach, a jedynie o Medach (Rdz 10,2: mäDay), to należy pamiętać, że określenie to często oznacza Medów i Persów razem wziętych (por. Iz 13,17; 21,2; Jr 25,25; 51,11.28; 2 Krl 17,6; 18,11;

32

R.G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments, Göttingen 2000,
s. 239.
33
Alcune considerazioni sulla lista dei discendenti dei figli di Noè, Rivista Biblica 17(1969),
s. 89-102.337-363; por. też omówienie w: G.J. Wenham, Genesis 1-15 , s. 214.
34
G.J. Wenham (Genesis 1-15 , s. 214) pisze o realiach pomiędzy X i VII wiekiem. D.J. Wiseman (Genesis 10: Some Archeological Consideration, w: R.S. Hess, D.T. Tsumura (red.), Studiet
Inscriptions from Before the Flood, Winona Lake 1994, s.254-265 zwł. 265) uważa, że sytuacja
geopolityczna, wynikająca z Tablicy Narodów, odpowiada punktowi widzenia Egiptu w XIV/XV
wieku przed Chr. i zachowana została w pamięci dzięki tradycji Mojżeszowej. Taka opinia stanowi jednak votum separatum.
35
M. Witte, Die biblische, s. 113-114.
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Dn 9,1; Herodot, Dzieje I.103.110)36. Genealogicznie wyakcentowany uniwersalizm, idea jedynego Boga, Stwórcy błogosławiącego wszystkie narody,
a wreszcie Izrael, jako ich niewielka cząstka, tu jeszcze in spe, wybrana dla
zbawienia ludzkości i nawrócenia wszystkich (por. Iz 45,14-25), to teologiczne
koncepcje, których korzeni szukać należy w profetyzmie epoki wygnania babilońskiego i późniejszym. Dodatki uzupełniające, przypisywane J, także lepiej
wpisują się w atmosferę społeczno-polityczną okresu powygnaniowego37.
Powyższe omówienie pokazuje jedynie, jak skomplikowany jest problem
pochodzenia tego niezwykłego tekstu, jakim jest Rdz 10. Można oczywiście,
jak w przypadku Jahwisty, odwołać się do rozciągniętej w czasie redakcji kapłańskiej. Można też potraktować autora kapłańskiego, jak czyni się to czasem
we współczesnej dyskusji, jako redaktora, który opracował jedynie materiał
przejęty z jakiegoś istniejącego już źródła38. Faktem bezspornym jest natomiast, że materiał przypisywany tradycyjnie J jest wyraźnie późniejszy redakcyjnie niż ten łączony z P i bardziej fragmentaryczny. Nie tłumaczy to jednak
w zadowalający sposób prawdziwego źródła, z jakiego pochodziła inspiracja
do powstania Rdz 10. Jeśli Jahwista nie jest tu ani niezależnym wcześniejszym
źródłem, ani nie wydaje się starszy niż P, zaś to, co określa się zwykle jako P,
także nie wykazuje przekonywających związków z klasycznym stylem kapłańskim, to pytanie o oryginalne źródło tego tekstu jest nadal otwarte. Zwłaszcza,
że Tablica Narodów nie ma równych sobie paraleli w żadnym z zapoznanych
dotychczas tekstów starożytnych.
3. Struktura literacka Rdz 10,1-32
Ostateczna wersja listy39 zorganizowana jest według trzyelementowego
wzorca. Najogólniej mówiąc: Jafet znajduje się na północy, Cham na południu
a Sem w środku. Układ uzupełnień zdradza jednak wyraźne korekty o charakte-

36

F. Crüsemann, Human Solidarity and Ethnic Identity: Israels Self-Definition in the Genealogical System of Genesis, w: M.G. Brett (red.), Ethnicity and the Bible (BIS 19), Leiden 1996, s. 65
nota 28.
37
Szczegółowo omawia te zagadnienia J.L. Ska, Particolarismo e universalismo, s. 84-87.
38
B. Oded (The Table of Nastions. A Socio-Cultural Approach, Zeitschrift für alttestamentliche
Wissenschaft 98/1986, s. 14-31) sugeruje, że pierwowzór stanowić mógł wcześniejszy podział
ludzkości na trzy grupy społeczne: nomadzi (Sem), mieszkańcy miast (Cham) i żeglarze (Jafet)
39
Problem z określeniem gatunku literackiego Rdz 10 jest dość istotny. Z jednej strony mamy tu,
typową dla genealogii, linearną sekwencję pokoleń rozchodzącą się czasem segmentowo,
a z drugiej proste listy imion z introdukcją określającą, do którego z przodków dana lista należy.
W tym ostatnim wypadku lepiej pasuje więc określenie „lista” niż „genealogia” por. G.W. Coats,
Genesis with an Introduction to Narrative Literature (FOTL 1), Grand Rapids 1983, s. 93;
W. Osborne, Nations, Table of, s. 590: „the table seams rather, to have used a number of different forms and drawn on a variety of traditions to produce what is widely recognized as a distinct
form with a unique contribution to our understanding of the development of human societies”.
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rze politycznym i teologicznym40. Materiał łączony z P akcentuje jedność
wszystkich ludów, zaś ten przypisywany J kładzie nacisk na różnorodność
w rozwoju tych ludów41. Chce pokazać, że bliskie jego czasom przykłady ilustrują wystarczająco, iż walka o władzę i o swój własny status zawsze była
i pozostaje przyczyną zniszczenia (por. Rdz 10,8-12; 11,1-9). Przyjmując za
punkt wyjścia domniemany kapłański schemat Tablicy Narodów, uzyskujemy
układ, którego kolejność nie wydaje się odbiegać od przyjętego w Księdze
Rodzaju wzorca. Linia wybranej gałęzi genealogicznej zawsze poprzedzona
jest w nim przez tę nie wybraną (por. Kainici i Setyci w Rdz 4,18—26;
5; Ezaw i Jakub w Rdz 36; 37-50)42. Tak więc i teraz pierwsze są ludy z północnego-zachodu, które leżą jakby poza sferą zainteresowań geopolitycznych
narodu wybranego. Do nich też późniejszy redaktor nie dołączył żadnego dodatkowego komentarza. Drugą linię tworzą ludy bliższe historycznie i geopolitycznie, a więc Egipcjanie, Babilończycy, Filistyni. Zamieszkują one północny
wschód i południowy zachód. Im też więcej uwagi poświęca się w uzupełnieniach umieszczonych w tych punktach, które ważne były z punktu widzenia historii Izraela. Wreszcie trzeci krąg stanowią bliscy, choć niekoniecznie zawsze
przyjaźni, krewni Izraelitów, tacy jak: Aszszur czy Aram. Najdziwniejszy jest
w tym gronie jednak Elam, lud całkowicie niesemicki. Uwagę zwraca też brak
Ammonitów, Moabitów (Rdz 19,30-38), Izmaelitów (Rdz 16; 21) czy Edomitów
(Rdz 25,30; 36), o których wspomina się w tradycjach patriarchalnych.
Kryterium organizacyjne na tej liście nie ma charakteru rasowego, etnicznego czy lingwistycznego. Nie zawsze nawet jest to kryterium czysto geopolityczne43. W grę wchodzą także względy ekonomiczne, sympatie i antypatie44.
Można więc mówić o wieloaspektowym pryncypium, które leży u podstaw
40

J. Vermeylen, La „table des nations” (Gen 10): Yaphet figure-t-il l’Empire perse?;
Transeuphratène 5/1992, s. 113-132; G. Prato, Dalla geografia neutrale alla mappa ideologica
centralizzata: la „tavola dei popoli” (Gen 10) da testo della origini a imagine normativa,
w: L. Cagni (red.), Biblica et semitica. Studi in memoria di F. Vattoni, Napoli 1999, s. 511-546.
41
C. Westermann, Genesis, s. 671.
42
G.J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1), Waco 1987, s. 214.
43
Takie proponował m.in. J. Skinner, Genesis (ICC), Edynburg 21930, s. 193.
44
B. Jacob (Das Buch Genesis, s. 273) uważa, że kolejność jest skutkiem następującego
kryterium: „nach der Entfernung von Israel und seinen Interessen”. G. Hölscher (Drei Erdkarten.
Ein Beitrag zur Erdkenntnis des hebräischen Altertum, Heildelberg 1949, s. 42) sądzi zaś, że
takim kryterium były względy klimatyczne i lista biegnie od zimnej północy po gorące południe.
Podobną zasadę znaleźć można w Księdze Jubileuszy VIII, 29-30, gdzie region pomiędzy Jafetem
i Chamem opisany jest jako mieszanka ciepła i zimna. Takiej interpretacji może sprzyjać także
fakt, iż hebrajskie imię Häm tożsame jest z identycznie zapisywanym przymiotnikiem „gorący”
por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejskopolski Starego Testamentu, t. I, Warszawa 2008, s. 308. L. Turner (Genesis, Readings: A New
Biblical Commentary, Sheffield 2000, s. 57) uważa, że podział nawiązuje do geografii czterech
rzek wypływających z raju (Rdz 2,10-14).

118

Tablica narodów (Rdz 10,1-32) czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na …

takiego, a nie innego podziału. Celem listy z Rdz 10 nie było wszak wyczerpujące opisanie znanego autorom biblijnym świata, ale przekazanie za jej pomocą
prawdy o wspólnych korzeniach wszystkich ludzi (P) oraz ostrzeżenie przed
egoizmem wielkich tego świata (J).
Dominująca w strukturze całej perykopy jest liczba 745. Całkowita liczba
wymienionych na Tablicy Narodów eponimów odpowiada standardowej liczbie potomków podawanej w Biblii (Sdz 8,30; 2 Krl 10,1). Th. Hieke 46 doliczył
się jednak, że suma potomków Noego nie wynosi dokładnie 70, jak podają
niektórzy egzegeci47, lecz 71. Aby otrzymać, zamierzoną przez ostatniego redaktora aluzję do 70 potomków Jakuba (Rdz 46,27; Wj 1,5; por. Pwt 32,8!),
trzeba więc albo nie liczyć Pelega, o potomstwie którego mowa będzie dopiero
w Rdz 11,16-26, albo Nimroda48.
Z literackiego punktu widzenia sprawa jest prostsza. Ww. 1.32 tworzą wyraźne
ramy dla całego tekstu, co potwierdza także inkluzja oparta na powtórzeniu słów:
TôlüDôTji ´aHarjhammaBûl. Dalszy podział wyznacza sekwencja trzech synów
Noego (ww.2.6.21-22) oraz wspominane już kolofony (ww. 5.20.31 + w. 32 dla
całości). Podział wewnętrzny może więc wyglądać następująco: ww. 2-5//620//21/22-31. Problem z ww. 21-22 wynika z podwójnego wprowadzenia i różnicy
w użyciu czasownika yäl›aD› - „rodzić” (w. 21; por. też ww. 8.13.15.24.26 qal; w. 1
nifal) zamiast rzeczownika Bünê „synowie”, który pojawia się dopiero w w. 22
(por. ww. 2.3.5.6.7.20.31). Krytyka literacka tłumaczyła to tym, iż pierwszy stosowany jest przez J, a drugi przez P. Stąd w sekcji poświęconej Jafetowi, gdzie nie
ma uzupełnień przypisywanych J, wspomniany czasownik w ogóle się nie pojawia.
Z teologicznego punktu widzenia można zauważyć jednak istotną różnicę w treści
obu pojęć, a co za tym idzie, także ważne konsekwencje wynikające z ich użycia
w określonym miejscu. Termin Bünê akcentuje bardziej przodka, zaś czasownik
yäl›aD› potomków49. Stąd zastosowanie w takiej a nie innej kolejności tych pojęć
w ww. 21-22 ma istotne znacznie. Pokazuje bowiem proces selekcji z wyak45

G.J. Wenham, Genesis 1-15 , s. 213. B. Jacob (Das Buch Genesis, s. 296) podaje tu nawet dość
skomplikowane układy: Jafet – 14 osób (2x7), Cham – 31 osób (4x7x3); Sem – 25 osób (3x7x4),
które L. Ruppert (Genesis, s. 449) ocenia tak: „Doch ist es wohl eher unwarscheinlich, dass der
Endredaktor ein derart komplizierte Zahlenspiel beabsichtigte”.
46
Die Genealogien der Genesis (HBS 39), Freiburg i inne 2003, s. 101.
47
G.J. Wenham, Genesis 1-15 , s. 213; N.M. Sarna, Genesis. The JPS Torah Commentary, Philadelphia, New York 1989, s. 69.
48
Por. N.M. Sarna, Genesis, s. 69; L. Turner, Genesis, s. 57. G.J. Wenham (Genesis 1-15 ,
s. 213) proponuje, by nie liczyć Filistynów (w. 14), którzy mają jedynie geograficzne powiązanie
z Kasluchim, zaś B. Jacob (Das Buch Genesis, s. 296), aby nie liczyć Joktana: „Sonder sämtliche
Personennamen sind mitzuzählen, und derjenige, der allein fortzulassen ist, ist Joktan. Er allein
soll wirklich in seinen Söhnen aufgehen. Darum hat nur er eine besondere Unterschrift, und
zwar: alle diese die bene Joktan. Die andere haben noch wietere Söhne gehabt…”.
49
A.P. Ross, The Table of Nations In Genesis 10 – Its Structure, „Bibliotheca Sacra” 137(1980),
340-353 zwł. 347.
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centowaniem potomstwa Sema, o którym redaktor odpowiedzialny za glosę
w w. 21 dopowie także dwie istotne w tym temacie informacje uzupełniające.
W części poświęconej potomkom Chama (ww. 6-20) można dodatkowo wyróżnić kilka mniejszych jednostek. Po klasycznej liście (ww. 6-7) pojawia się
glosa w ww. 8-12. Historia Nimroda i jego potomków, z wtrąceniem narracyjnym w w. 9, stanowi zamkniętą całość, odbiegającą stylem od reszty listy.
Ww. 13-14 wymienia się potomków Misraim (Egiptu), których imiona podane
są w liczbie mnogiej. Ww. 15-19 poświęcone są potomkom Kanaana. W. 15 wymienia dwóch jego synów w liczbie pojedynczej, następnie pojawia się lista
narodów kananejskich w liczbie mnogiej (ww. 16-18a) i kończy całość informacją o ich rozprzestrzenieniu się w określonych granicach (ww. 18b-19).
W części poświęconej synom Sema (21-31) najpierw mowa jest o potomkach w liczbie pojedynczej (ww. 22b-25a + komentarz narratywny w w. 25b).
Akcent położony zostaje na Arama i Arpakszada jako ojca Ebera, a więc
przodków ważnych z punktu widzenia późniejszej genealogii Abrahama.
Ww. 26-30 poświęcone są jednak genealogii Joktana, drugiego po Pelegu syna
Ebera (por. w. 25). Do Pelega wróci się dopiero w Rdz 11,10-26, wyprowadzając z jego linii genealogicznej postać Abrahama50. Z tego względu można potraktować go jako swoisty casus pendens, który domaga się kontynuacji, gdyż
wśród potomków jego brata nie ma żadnego z imion, które prowadziłyby do
Abrama.
4. Analiza egzegetyczna Rdz 10,1-32
Dla przeprowadzenia analizy egzegetycznej zastosujemy najprostszy podział według trzech grup potomków synów Noego oraz na wstęp i zakończenie.
4.1 Wstęp (w. 1)
Rozpoczyna się kolejne TôlüDôT (2,4; 5,1; 6,9), które tym razem dotyczy synów Noego. To im wraz z ojcem po ocaleniu z potopu, Bóg udzielił swego
błogosławieństwa i powtórzył polecenie o byciu płodnym i zaludnieniu ziemi
(Rdz 1,28; 9,1.7). W Rdz 5,32; 6,10 poznajemy ich z imienia, a w Rdz 9,18-19
dowiadujemy się, że oni właśnie wyszli z Arki i dali początek wszystkim ludom ziemi51. Po długim przerywniku (Rdz 9,20-27), w którym dowiadujemy
się, że potop nie zniszczył grzesznych inklinacji i pokolenie „po potopie” składać się będzie nadal z ludzi o różnych stylach zachowań, narrator informuje
50

Porównaj nieco inne uszczegółowienie takiego podziału w: H. Seebass, Genesis I. Urgeschichte (1,1-11,26), Neukirchen-Vluyn 1996, s. 255.
51
Nie musi to oznaczać, że Rdz 9,18-19 i Rdz 10,1a stanowią podwójny wstęp, jak sugeruje
S. Łach, Księga Rodzaju (PŚST I.1), Poznań 1962, s. 281. Pierwsze „wstęp” należy raczej potraktować jako zakończenie opisu potopu, a w. 1a jako podjęcie wątku narratywnego, przerwanego wtrąceniami z Rdz 9,20—27.28-29.

120

Tablica narodów (Rdz 10,1-32) czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na …

ostatecznie, że Noe umarł w wieku 950 lat, przeżywszy jeszcze 350 lat po potopie (Rdz 9,28). Na nim spełniło się więc już błogosławieństwo z Rdz 9,1,
a informacja o jego śmierci to zapowiedź, że nadszedł czas, aby zaczęło działać
nowe pokolenie. Mając w pamięci to Boże błogosławieństwo z Rdz 9,1, łatwo
domyśleć się, że mamy do czynienia z kontynuacją dzieła stworzenia. Kolejność imion: Sem, Cham i Jafet jest jeszcze taka sama, jak w poprzednich
wzmiankach. Za chwilę jednak, podczas wymieniania potomków, zostanie
odwrócona: Jafet, Cham, Sem.
Termin TôlüDôT pochodzi od rdzenia jylD – „zrodzić, urodzić”. Tłumaczony
zazwyczaj, jako „potomstwo” lub „pokolenia”, akcentuje zarówno ojca, jak
i jego potomstwo. P używa go w swoich genealogiach jako zwrotu technicznego, w sensie „historia plemienia”. Stanowi on sygnał narratywny, że rozpoczyna się kolejny etap historii zbawienia, prowadzący do w prostej linii do JakubaIzraela52. Była już mowa o powszechnej jedności całego stworzenia (por. „niebo i ziemia”; Rdz 1,1; 2,4), o wspólnocie wszystkich, wynikającej z pochodzenia od pierwszej kobiety i mężczyzny, o więzach rodzinnych łączących brata
z bratem i ojca z synami. Teraz zaś przyszła kolej na zaznaczenie wspólnych
więzi, jakie łączą różne narody będące efektem Bożego aktu stworzenia (inne
przyczyny różnorodności wynikają z Rdz 11,1-9)53.
Liczba trzy ma szczególne znaczenie w Prehistorii: trzech synów Adama:
Rdz 4,1-2.25; trzej synowie Teracha: Rdz 11,26-27. Dopowiedzenie z w. 1b
akcentuje raz jeszcze, że to na nich właśnie opiera się wypełnienie rozkazu
Bożego i wszystkie wymienione za chwilę ludy pochodzą od nich. Jak powiedzieliśmy to już wcześniej, podwójna formuła akcentuje z jednej strony synów
Noego, jako prarodziców całej ocalałej po potopie ludzkości (w. 1a), a z drugiej strony, stosując w w. 1b rdzeń ylD, akcentuje zarazem także kolejne po
nich pokolenia. Nie ma potrzeby zatem sztucznie dzielić wiersza pomiędzy
dwie tradycje54, zwłaszcza, że zaimek „od nich” w w. 1b odwołuje się do synów wymienionych w w. 1a, a zwrot „po potopie” (por. Rdz 9,28; 10,32) jest
charakterystyczny dla P i późniejszych tradycji Pięcioksięgu (por. Rdz
7,7.10)55. Chodzi raczej o podwójne podkreślenie, że cała ludzkość „po poto52

Por. J. Schreiner, w: G.J. Botterweck, H. Ringgren (red.), Theological Dictionary of the Old
Testament, t. VI, Grand Rapids 1990, s. 77-78 (dalej: TDOT).
53
Por. W. Zimmerli, 1 Mose 1-11 (ZBK.AT 1.1), Zürich (1943) 51991, s. 365.
54
Zwłaszcza, że wyjaśnienie braku sensu w w.1b, po odcięciu go od w. 1a, wymaga założenia, iż
jest to wynikiem haplografii związanej ze zwrotem „synowie Noego” por. C. Westermann, Genesis, s. 663.665; L. Ruppert, Genesis, s. 452.
55
G.J. Wenham (Genesis 1-15, s. 216) sugeruje, że rdzeń mbl może być fonetyczną aluzją antycypującą nazwę Babel (Rdz 10,10; 11,9), jednak takie konotacje są tu raczej wątpliwe. Samo
słowo nie ma pewnej etymologii por. M.A. Grisanti, w: New International Dictionary of Old
Testament Theology and Exegesis, W.A. Van Gemeren (red.), t. III, London 1997, s. 835-837
(dalej: NIDOTTE); P. Stenmans, w: TDOT, t. VIII, Grand Rapids 1997, s. 61. Oryginalnie oznaczało ono „niebiański ocean”. Z czasem rozwinęło swój sens, stając się terminem technicznym
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pie” pochodzi od tych trzech potomków Noego. Już w Rdz 9,18-19 akcent
położony został na to, że oni właśnie (wraz z żonami) są, obok Noego, jedynymi ocalałymi z potopu56. W ten sposób autor biblijny podkreśla więc jedność
wszystkich ludów na ziemi, wynikającą z pochodzenia od wspólnego przodka.
4.2 Potomkowie Jafeta (ww. 2-5)
Mamy tu do czynienia z typową genealogią segmentową i powtórzoną trzy
razy formułą „synowie X, Y, Z…” (ww. 2a.3a.4a). Strukturalnie sekcja ma
dwie części. Pierwszą stanowi lista siedmiu synów (w. 2), z których dwaj:
pierwszy (w. 3: Gomer) i czwarty (w. 4: Jawan) mają kolejnych potomków
(odpowiednio 3 i 4). Razem więc wyliczonych jest 7 + 7 co daje liczbę 14.
Ponieważ krytyka literacka nie wykazuje tu raczej interwencji, można zakładać, że taka symetria była zakładana oryginalnie przez autora biblijnego. Druga
część to, poprzedzony formułą podsumowującą listę (w. 5a)57, kolofon (w. 5b),
powtarzany także w ww. 20.31.32.
Jafetyci stanowią najkrótszą listę w Rdz 10. Nie dopisano do niej żadnych
uwag czy komentarzy. Może to zdradzać brak zainteresowania ze strony autorów biblijnych tą gałęzią ludzkości58. Chodzi w istocie o grupę ludów odległych, znajdujących się poza kręgiem bliskich doświadczeń geograficznych
i historycznych narodu wybranego i tym samym emocjonalnie mu obojętnych.
Kim są zatem wymienione ludy? Ich antenat: Jafet (yePeT) jest często łączony z imieniem greckiego tytana Jafetosa, syna Uranosa i Gai59, należącego do
pierwszego pokolenia bogów i znanego głównie dzięki potomstwu, które po
sobie pozostawił (Atlas, Prometeusz, Epimeteusz, Menojtios)60. Takie odniesienia, choć możliwe, są niepewne61 i rodzą trudności interpretacyjne w związku
z wcześniejszym błogosławieństwem Noego wobec Jafeta (por. Rdz 9,27). Można je jednak rozwiązać62. Inne propozycje etymologiczne, dotyczące tego imienia
(egipskie: j3btj: „lewostronny”; semickie jmn „na prawo”; por. też Jdt 2,25: Jafet

na określenie potopu. Por. też E. Zając, Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu
okresu Drugiej Świątyni (Studia Biblica Lublinensia 1), Lublin 2007, s. 43.
56
Por. J. Lemański, Upadek Noego, s. 24 nota 10.
57
Takiego wstępu brak w ww. 20.31 zaś w w. 32, podsumowującym całość, pojawia się podobna
formuła po kolofonie i dotyczy ona wszystkich ludów na ziemi.
58
Tak sądzi np. J. Blenkinsopp, Il Pentateuch. Introduzione ai primi cinque libri della Biblia,
Brescia 1996, s. 111.
59
Tak np. J. Scharbert, Genesis 1-11 (NEB), Würzburg 31990, s. 103.
60
Por. hasło: „Japetos” w: J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, s. 163.
61
G.J. Wenham (Genesis 1-15, s. 216) zwraca uwagę, że w LXX imię pisane jest Jafeth a nie
Iapetos, jak sugerowałaby mitologia. Pisownia może wynikać jednak wyłącznie z prostej transliteracji zapisu hebrajskiego, stąd argument ten ma mniejsze znaczenie.
62
Por. J. Lemański, Upadek Noego, s. 34-35.
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jako region blisko Cylicji), mogą prowadzić do sensu „północny” lub „na północy”63.
Siedmiu synów Jafeta (w.2) to:
Gomer (Gömer) wspominany także w Ez 38,6. W źródłach greckich określa
się ten lud jako kimmerioi, a w asyryjskich jako qimirraia – Kimmerianie64.
Chodzi o dość silną i dobrze znaną grupę etniczną należącą do rodziny indoeuropejskiej. Przybyła ona prawdopodobnie z terenów dzisiejszej Rosji lub Ukrainy. Kimmerianie (lub: Kimmeriowie) osiedlili się początkowo nad jeziorem
Van, na Wyżynie Armeńskiej, a potem w Kapadocji. W VIII/VII przed Chr.
wieku zagrozili nawet Asyrii, zwłaszcza w czasie rządów Asarhaddona65. Potem zniszczyli królestwo frygijskie (król Midas). Od VI wieku przed Chr. brak
już jakichkolwiek informacji na ich temat. U Homera czytamy m.in.: „tam
dotarłszy do samych oceanu krańcy, widzim kraj. Kimmeryjscy siedzą w nim
mieszkańcy” (Odyseja XI 13-19)66. Grecki poeta ma tu zapewne na myśli brzegi Morza Czarnego, skąd Kimmerianie ruszyli później w głąb Anatolii.
Magog (mäGôG) wspomniany również w Ez 38,2; 39,6 jako ojczyzna króla
Goga. Nie ma pewności czy chodzi w tym wypadku o lud, czy o kraj, brak też
odpowiedników tej nazwy w tekstach klinowych. Możliwe, że u Ezechiela
chodzi w istocie o króla lidyjskiego o imieniu Gyges (685-652 przed Chr.),
nazywanego w tekstach asyryjskich Gugu67. Podnoszona w tym wypadku trudność polega na tym, że terytorium lidyjskie nie leży we wschodniej Anatolii.
Józef Flawiusz (Antiquitates I.6.1) identyfikuje ich jako Scytów, a Targum
Neofiti jako Germanów. Nazwa terytorium „Magog”, poprzez dodanie prefiksu
„m”, może być pochodną od imienia Gog lub etymologicznie wiązać się z asyryjskim mat gûgi – „kraj Goga”68. Jak dotąd jest jednak tylko jeden przykład
takiego zwrotu69.
Madaj (mäDay) to kolejny lud indoeuropejski znany współcześnie bardziej
jako Medowie (Iz 13,17; 21,2; Dn 5,18; 6,16; Ez 6,2). Po raz pierwszy wspomina się o nich w tekście asyryjskim z czasów Salmanessera I, datowanym na

63

M. Görg, Jafet, w: M. Görg, B. Lang (red.), Neues Bibel-Lexikon, t. II, Zürich, Düsseldorf
1995, s. 256 (dalej: NBL).
64
D.W. Baker, Gomer, w: D.N. Freedman (red.), The Anchor Bible Dictionary, t. II, New York
1992, s. 1074 (dalej: ABD).
65
Na ten temat por. G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998, s. 272.
66
Cyt za L. Siemieński (tłum.), Homer, Odyseja, Wrocław 2004, s. 224-225.
67
C. Westermann, Genesis, s. 674; L. Ruppert, Genesis, s. 454-455.
68
Na temat prób identyfikacji historycznego pierwowzoru Goga por. P. Högemann, Gog,
w: NBL, t. I, Zürich 1991, s. 897-898.
69
Por. H. Seebass, Genesis, s. 256.
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836 rok przed Chr.70. Czas ich przybycia na tereny dzisiejszego Iranu jest dyskusyjny i waha się zwykle pomiędzy 1200 a 1000 rokiem przed Chr.71.
Jawan (yäwän) wymieniany także w Ez 27,13; Iz 66,19 określa głównie
jońską gałąź Hellenów (zachodnia część Anatolii i wyspy). Niektóre teksty
(por. Jl 4,6; Za 9,13; Dn 8,21; 10,20; 11,2) wskazują, że autorzy biblijni mogli
tym pojęciem określać także wszystkich Greków72.
Tubal (TuBäl) i Meszek (mešeK) wspominani są także w Ez 27,13; 32,26;
38,2-3; 39,1. Teksty klinowe lokalizują obie grupy, nazywane tam Mušku/a
i Tabālu, w centralnej i wschodniej Anatolii. Mušku/a po raz pierwszy pojawiają się około 1100 roku przed Chr. w kontekście wojny z Tiglet-Pileserem I,
która toczyła się nad górnym Tygrysem73. Lud ten płacił później haracz królowi Assurbanipalowi II (ok. 882 przed Chr.), najczęściej w postaci wyrobów
z brązu (por. Ez 27,13)74. Tabāl to kraj położony w północnej Cylicji. W VIII
wieku razem z Mušku/a prowadził on wojnę przeciwko Asyrii75. W 709 roku
przed Chr. ich słynny król Midas (asyryjskie Mita), został sprzymierzeńcem
Asyrii w wojnie przeciwko Kimmerianom, dokonującym inwazji na północnowschodnią Anatolię. Herodot (Dzieje 1,14) określa Midasa jako Frygijczyka, ci
jednak byli przybyszami z zachodu, a nie ze wschodu76. Ten sam historyk
wspomina również o Moszoi i Tibarenoi (Dzieje 3,94; 7,78).
Tiras (Tîräs) to nazwa, która pojawia się jeszcze w 1 Krn 1,5. Nie odkryto
jak dotąd żadnego jej odpowiednika w tekstach klinowych. Często myśli się
tu77 o jednym z tajemniczych ludów morza – nazywanym w tekstach egipskich
Turuš. W XIII wieku przed Chr. lud ten najechał wybrzeża Egiptu. Część badaczy sądzi, że chodzi o piratów z basenu Morza Egejskiego, nazywanych
przez Herodota mianem Tyrsenians lub Etrusków, określanych czasem jako
Tyrrhenians. W VII wieku osiedli oni na zachodnim brzegu Półwyspu Apenińskiego.
Z listy siedmiu synów Jafeta autor biblijny wybiera tylko dwóch, aby kontynuować ich genealogię. Jednym z nich jest, pierwszy na liście (pierworodny?), Gomer (w. 3). Jego synami są:

70

Kontekst historyczny tej wzmianki omawia B. Składanek, Historia Persji, t. I, Warszawa
2004, s. 63-64.
71
E.M. Yamauchi, Persia and the Bible, Grand Rapids 22000, s. 36-37.
72
M. Görg, Jawan, w: NBL, t. II, 279-280.
73
Por. S. Parpola, Neo-Asyrian Toponyms (AOAT 6), Kevelaer 1970, s. 252-253.
74
D.W. Baker, Meshech, w: ABD, t. IV, s. 711.
75
D.W. Baker, Tubal, w: ABD, t. VI, s. 670.
76
Por. też E. Lipiński, Les Japhétites selon Gen 10,2-4 et 1 Chr 1,5-7, Zeitschrift für
Althebraistik 3(1990), s. 45-46. Autor ten, idąc po linii: akadyjskie – tabālu; asyryjskie - bit
būrūtaš, także opowiada się za Frygią.
77
Tak np. H. Seebass, Genesis, s. 256.
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Aszkenaz (´ašKünaz), pojawiający się jeszcze w 1 Krn 1,6, łączony bywa
czasem z asyryjską78 nazwą Scytów: Ašguza/Iškuzas. W hebrajskim łatwo było
kiedyś o pomylenie litery nun z waw. W Jr 51,27 nazwa ta powraca raz jeszcze
razem z królestwem Ararat i Minni. Wszystkie trzy terytoria mają coś wspólnego z dzisiejszą Armenią lub przynajmniej znajdują się blisko jej granic79,
stąd najczęściej Aszkenaz lokalizuje się pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim, skąd pomiędzy VIII i VII wiekiem przed Chr. przepędzili Kimmeryjczyków mieszkających na tych terenach przed nimi80. Ziemie te zostały później
wcielone do imperium Medów, a potem Persów. Homer klasyfikuje ich w swoim Katalogu jako Frygijczyków (Iliada II.863 por. XIII.793).
Rifat (rîPaT) = DîPaT w 1 Krn 1,6. Mylenie „r” i „d” jest jednak częstym
błędem ze względu na podobną pisownię81. Wariant masorecki potwierdzony
jest w starszych źródłach82. E. Lipiński83 powołuje się jednak na perskie dahyu-pati – „szef ludu/regionu”, widząc oryginalne brzmienie w wersji kronikarskiej. Samo imię, jak i terytorium, trudne są do identyfikacji. Józef Flawiusz
(Antiquitates I.6.1) sądzi, że chodzi o Paflagonów żyjących pomiędzy Morzem
Czarnym a Bitynią.
Togarma (TöGarmāh) por. 1 Krn 1,6. W Ez 27,13-14; 38,3-6 nazwa pojawia
się razem z Gog, Meszek i Tubal oraz dodatkowym dopowiedzeniem „na najdalszej północy” (Ez 38,6). Podobnie jak poprzednio, określenie trudne do
jednoznacznej identyfikacji. Teksty hetyckie i asyryjskie z II i I tysiąclecia
przed Chr. wspominają nazwę miasta odpowiednio jako Tegarama i Tilgarimmu położonego na północ od Karkemisz, po drodze wiodącej z Asyrii ku
Kanisz84. Hetyci podbili je w XIV wieku przy okazji inwazji na terytoria położone w górnym biegu Eufratu85. Źródła asyryjskie wspominają natomiast
o wyprawie wojennej Sennacheryba z 695 roku przed Chr.86. Lokalizacja obu
miast wskazuje na centralny rejon wschodniej Turcji, gdzieś w górnym biegu
78

Por. S. Parpola, Neo-Asyrian Toponyms, s. 178.
Por. J.R. Lundbom, Jeremiah 37-52 (AB 21C), New York 2004, s. 464; G. Fischer, Jeremia
26-52 (HThK.AT), Freiburg i inne 2005, s. 612.
80
R.S. Hess, Ashkenaz, w: ABD, t. I, s. 490.
81
R.S. Hess, Riphath, w: ABD, t. V, s. 775.
82
J.A. Soggin, Das Buch Genesis, s. 166.
83
Les Japhétites, s. 49-50.
84
D.W. Baker, Togarmah, w: ABD, t. VI, s. 594-595. E. Lipiński, Les Japhétites, s. 50) uważa
jednak, że nazwa wymaga korekty na twgdmh (akadyjskie: Tug-dam-me-i). Według niego chodzi
o lud, który w VII wieku przed Chr. terroryzował centralną Anatolię. Jak ocenia H. Seebass
(Genesis, s. 256), korekta jest fonetycznie możliwa (zmiana resz/dalet), ale historycznie niepewna.
85
Por. J.B. Pritchard (red.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton
3
1969, s. 318 (dalej: ANET). Na temat samej wyprawy ówczesnego władcy Supiluliumasa I
(1380-1345) por. E. Akurgal, The Hattian and Hittite Civilizations, Ankara 2001, s. 77-81.
86
S. Parpola, Neo-Asyrian Toponyms, s. 353-354.
79

ks. Janusz Lemański

125

Halys i Eufratu. G.J. Wenham87 sądzi, że można utożsamiać miejsce z dzisiejszym Gűrűn.
Jako drugi z synów Jafeta pojawia się, czwarty w kolejności, Jawan (w. 4).
Jego synowie połączeni są w dwie pary poprzez zastosowanie koniunkcji
(waw) jedynie przy drugim i czwartym imieniu. Detal ten wydaje się wymowny, gdyż dotąd waw pojawiało się przy każdym z kolejnych imion (por. ww. 23) i praktyka ta zostanie zachowana także w dalszej części perykopy. Oto ich
imiona:
Elisza (´élîšāh) wspomniana jest jeszcze w 1 Krn 1,7 i Ez 27,7. Większość
badaczy utożsamia tę nazwę z określeniem alašiya, znaną z inskrypcji i innych
dokumentów egipskich, akadyjskich, hetyckich oraz eposów ugaryckich88.
W ten sposób określa się w tych tekstach cały Cypr lub jego wschodnią część89.
Mykeńskie kolonie powstały tu już w połowie II tysiąclecia, dlatego też zapewne pojawia się on razem z Jawanem. Zachowało się też minojskie pismo,
które potem wykorzystano do zapisu klasycznej greki. Współczesna nazwa
„Cypr” (greckie Kypros) wywodzi się stąd, że Cypryjczycy eksportowali
w starożytności miedź, co potwierdza także nazwa alašiya, która po sumeryjsku (alaš) oznacza właśnie miedź. Około VIII wieku przed Chr. Cypr był protektoratem Asyrii, a później władzę nad nim przejmowali kolejno Persowie,
Egipcjanie a wreszcie Rzymianie.
Tarszisz (Taršîš). Częstotliwość, z jaką nazwa ta pojawia się w Biblii, nie
idzie niestety w parze z łatwością właściwej lokalizacji miejsca, które oznacza.
Nazwa może mieć coś wspólnego z powonieniem (a także pewnym rodzajem
statku90). W języku akadyjskim pojawia się nazwa tar-si-si91, Herodot (Dzieje,
1.163;; 4.152) wzmiankuje o Tartēssos, zaś LXX używa Tharsis. Próby identyfikacji są różne: Kartagina92, Sardynia, Rodos, zachodnia Anatolia, Tars
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Genesis, s. 218. Por. też C. Westermann, Genesis, s. 677; H. Seebass, Genesis, s. 256.
Por. hasło: „Cypr” w: A. Negev (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa
2002, s. 98-99; D.W. Baker, Elishah, w: ABD, t. II, s. 473.
89
J. Simons (The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament. A Concise Commentary in XXXII Chapters, Leiden 1959, § 73) sądzi, że tym razem chodzi jednak nie o Cypr
tylko Kretę lub Peloponez, gdyż Cypr na liście reprezentują Kittim.
90
Por. 1 Krl 10,22; 22,49; Iz 2,16; 2 Krn 9,21; 20,36-37; 23,1.4; 60,9; Jon 1,3; Ps 48,8. Badacze
zwykle wskazują, że zwrot „okręt z Tarszisz” oznacza pewien typ okrętu przeznaczonego do
żeglugi dalekomorskiej. W.F. Albright (Mari and Egyptian Excavations of the 20th and 19th
Century B.C. Studies In Personal Names from the Two Sources, Bulletin of American Schools of
Oriental Research 83(1941), s. 22; por. też w R.B. Dillard, 2 Chronicles (WBC 15),Waco 1987,
s. 73) sądzi, że chodzi o specjalny rodzaj statku: refinery ship.
91
R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Aassyrien (AfO 9), Graz 1956 §57.10-11.
92
P.R. Berger, Ellasar, Tarshish und Jawan, Gen 14 und 10, Die Welt des Orients 13(1982),
s. 50-78 zwł. 64. LXX w Ez 27,12: karchēdonioi por. F.W. Baker, Tarshish (Place), w: ABD,
t. VI, s. 331-333.
88
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w Cylicji93. Ostania identyfikacja, zaproponowana przez Józefa Flawiusza (Antiquitates I.6.1; IX.10.2), jest dziś najbardziej popularna. Nie można jednak
wykluczyć, że skojarzenie Flawiusza wzięło się stąd, że Tars był najbliższym
i najłatwiejszym ze względów fonetycznych do utożsamienia z biblijnym Tarszisz. Niektórzy badacze wysuwali także kandydaturę Tartessos w południowej
Hiszpanii, skąd, według źródeł klasycznych, statki fenickie przywoziły srebro,
żelazo i cynę. Jest jednak wątpliwe, aby autor biblijny uznał fenicką kolonię za
grecką, a co ważniejsze, horyzonty aż tak szerokie wydają się mało prawdopodobne na etapie Starego Testamentu94. Dane biblijne są w tym względzie niejednoznaczne. Chodzi o miejsce na wybrzeżu Morza Śródziemnego (Iz 23,6;
Jr 10,9; Ez 27,12; Jon 1,3; 4,2), w więc na zachód od Izraela95. Mieszkańcy
Tyru sprowadzali stąd złoto, srebro i cynę (Ez 27,12; Jr 10,9). Czasem Tarszisz
kojarzy się z wyspą (Iz 23,6; 66,19; Jon 1,3). Także Salomon utrzymywał kontakty handlowe z tym miejscem poprzez żeglugę (2 Krn 9,21; por. 1 Krl 10,22).
W 2 Krn 9,21 Tarszisz jest jednak błędnie lokalizowane nad brzegiem Morza
Czerwonego. Powody mogą być natury ideologicznej. Kronikarzowi chodziło
o pokazanie, że zakres władzy politycznej i terytorialnej króla Salomona rozciągał się nie tylko na północ (2 Krn 8,1-4), ale i na południe96.
Kittim (KiTTîm) to nazwa, która przetrwała, jako relikt z epoki środkowego
brązu, w nazwie Citium (fenickie kt lub kty; współczesna Larnaka). W Starym
Testamencie określa się w ten sposób jednak nie miasto, lecz lud lub terytorium
(por. Lb 24,24; Iz 23,1.12; Ez 27,6; Dn 11,30)97. Zdziwienie może budzić ponadto ponowne odniesienie do Cypru, podczas gdy zawarte było już ono
w nazwie „Elisza”98. Możliwe, że autor biblijny stosuje tu po prostu wszystkie
znane mu nazwy kojarzące się z odległymi zamorskimi krainami. 1 Mch 1,1; 8,5
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A. Lemaire, Tarshish-Tarsisi: Problème de topographie historique biblique et assyrienne,
w: G. Galil, M. Weinfeldt (red.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography:
Presented to Zecharia Kallai (VT.S 81), Leiden 2000, s. 44-62.
94
G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 218. M. Görg (Ophir, Tarschisch und Atlantis. Einige Gedanken zur symbolischen Topographie, Biblische Notizien 15(1976), s. 76-87) sądzi, że chodzi
w ogóle o czysto symboliczne miejsce.
95
Por. hasło: „Tarszisz” w: A. Negev (red.), Encyklopedia archeologiczna, s. 429.
96
Por. S. Japhet, 2 Chronik (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 2003, s. 125. R.B. Dillard
(2 Chronicles, s. 73) sądzi, że autor był w tym wypadku ignorantem w dziedzinie geografii
i nazwa Tarszisz kojarzyła mu się jedynie z bardzo odległym miejscem.
97
D.W. Baker, Kittim, w: ABD, t. IV, s. 93.
98
C. Westermann (Genesis, s. 678) uważa „Kittim i Rodanim” za późniejszy dodatek.
E.A. Speiser (Genesis (AB1), New York 1978, s. 66) sądzi, że w tym wypadku chodzi o miasto
Kition, zaś nazwa „Elisza” użyta była na określenie całej wyspy. W tym wypadku logiczniejsze
byłoby jednak połączenie: Elisza-D(R)odanim jako dwie wyspy i Kittim-Tarsisz jako dwa miasta
lub przynajmniej Elisza-Kittim. P.R. Berger (Ellasar, s. 59) proponuje identyfikować Elisza
w sensie: „miasto na Krecie” zaś Kittim jako Cypr. Jednak i tu argumenty są mało przekonywające.
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wydaje się poszerzać rozumienie tego określenia także na Macedonię. Warto
odnotować również identyfikację z akadyjskim hattu99.
Dodanim (DöDänîm). W LXX, Pięcioksięgu Samarytańskim i 1 Krn 1,7
zamiast „d” jest litera „r”, stąd prawdopodobnie także i tu poprawnie należy
czytać Rodanim – mieszkańcy wyspy Rodos, z racji częstego błędu zachodzącego przy interpretacji resz i dalet. Jednakże Dodanim stanowi lectio dificilior
potior. W listach z el-Amarna (EA 151)100 pojawia się nazwa kraju Danuna
(da-nu-na) lokalizowanego zwykle w dzisiejszej Syrii, bądź jako jeden z ludów
morza w Cylicji101. Większość badaczy opowiada się za błędem w pisowni,
gdyż Dodanim to nie to samo co Danuna102. Jednak nie brak i takich, którzy
sądzą, że Dodanim należy odnieść do odrębnej niż Rodyjczycy, grupy etnicznej103, np. mieszkańców słynnego miasta Dodona w regionie Epir, dzisiejsza
północno-zachodnia Grecja. W starożytności znajdował się tam słynny ośrodek
kultu Zeusa (święty dąb) i jeszcze słynniejsza, bo uważana za najstarszą, wyrocznia wspominana m.in. przez Homera. Zniszczyli ją dopiero Etolowie
w 219 roku przed Chr.104. Jej sława mogła być znana także autorom biblijnym,
gdyż nie brak świadectw archeologicznych potwierdzających obecność Greków na terenach Palestyny, zwłaszcza poprzez ich kontakty z Fenicjanami105.
Większość badaczy jest zdania, że zaimek „od nich” (më´ëlleh) w w. 5a odnosi się nie do całej listy, a więc nie do wszystkich synów Jafeta, a jedynie do
potomków Jawana. Argument w tym wypadku jest prosty: nie wszystkie ludy
łączone z Jafetem mają związek z morzem106. W istocie problem nie jest jednak
aż tak oczywisty. Hebrajskie słowo ´î (por. Jr 25,22; Iz 23,2.6) może oznaczać
bowiem nie tylko wyspę czy obszar ograniczony wodą (zatem także kraj przybrzeżny)107, ale i mieć sens: „za morzem”108. C. Westermann109 proponuje uzu99

H.Y. Priebatsch, Spiraten und Aspiratae in Ugarit, Altem Testament und Hellas, UgaritForschungen 12(1980), s. 330-333.
100
M. Liverani (red.), Le lettere di el-Amarna, t. I, Brecia 1998, s. 158.
101
E. Laroche, Adana et les Danouniens, Syria 35(1958), s. 252-283. Na temat innych inskrypcji
z tą nazwą por. R.S. Hess, Dodanim, w: ABD, t. II, s. 219.
102
G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 219.
103
H.M. Niemann, The Two Genealogies of Japhet, w: H. Hoffner (red.), Orient and Occident:
Essays Presented to Cyrus H. Gordon on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday (AOAT 22),
Kevelaer 1973, s. 121;
104
P.R. Berger, Ellasar, s. 60. Por. Z. Piszczek (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej,
Warszawa 1990, hasło: „Dodona” s. 198; hasło: „Epir”, s. 231; W. Kopaliński, Słownik mitów
i tradycji kultury, Kraków 1991, hasło: „Dodona”, s. 213.
105
Por. A.C. Hagedorn, „Who would invite a stranger from abroad?”. The Presence of Greek in
Palestine in Old Testament Times, w: R.P. Gordon, J.C. de Moor (red.), The Old Testament in Its
World, Leiden, Boston 2005, s. 68-93.
106
Por. H. Seebass, Genesis, s. 257.
107
D.I. Block, Nations, w: NIDOTTE, t. IV, s. 966-967; L. Koehler, W. Baumgartner,
J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, s. 38.
108
Por. W. Horowitz, The Isles of Nations, s. 36-37.
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pełnienie do w.5a i dodanie, za wzorem z ww. 20.31, zwrotu: „to są synowie
Jafeta”, zaś B. Jacob110 sądzi, że chodzi o wariant wynikający z poetyckiej
swobody i z tego powodu jest zdania, że należy tu widzieć odniesienie do
wszystkich synów Jafeta. Część z ludów połączonych z Jafetem pojawia się
także u proroka Ezechiela, a w Ez 38,6 określone są one jako mieszkańcy „najdalszej północy”. Wydaje się więc, że zwrot ´iyyēy§haGGôyim, tłumaczony
bądź jako „ludy morza”, bądź „ludy z wybrzeża”111, lepiej pasuje jedynie do
potomków Jawana112. Takie rozumienie może tłumaczyć także wybór tylko
tego z pozostałych synów Jafeta. O ile Gomer został wybrany z tej racji, że
jako pierwszy na liście jest zarazem także pierworodnym, o tyle Jawan, z tego
względu, że reprezentuje najdalsze, nieznane autorowi biblijnemu ludy. Można
by było powiedzieć: takie, które mieszkają za morzem… W ten sposób obejmuje się wiele innych ludów żyjących gdzieś daleko od świata znanego autorowi natchnionemu113.
W 5b to standardowa formuła (ww. 20.32.32): „każdy według (´îš§lü) swego języka (lüšön), swego rodu (mišPäHôT), pośród (Bü) swoich ludów (Gôyîm)”. O ile pierwszy i trzeci rzeczownik nie budzą kontrowersji, o tyle drugi
pozostawia pewne wątpliwości. Czasem można go rozumieć jako rodzinę lub
ród, a czasem wydaje się być synonimem rzeczownika ´eleP – „klan”, który
opisuje grupę większą niż ród w najszerszym nawet tego słowa znaczeniu, ale
mniejszą niż plemię (šeBeT) (por. Joz 7,14)114. Słusznie zwraca jednak uwagę
C. Westermann115, że ten wąski krąg rodzinny zostaje poszerzony w ostatnim
rzeczowniku. Lud to nie tylko coś więcej niż same więzi rodzinne, ale to także
coś więcej niż tylko suma jednostek116. Każda jednostka musi poczuć się częścią większej całości, członkiem wielkiej rodziny ludzkiej, a nie tylko jednego
klanu. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzkość istnieje w tych swoich różnorodnych członkach.
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Genesis, s. 665 por. także aparat krytyczny w BHS.
Das Buch Genesis, s. 279.
111
W Biblii Tysiąclecia: „mieszkańcy wybrzeży i wysp”.
112
Trzeba jednak zauważyć, że u Deutero-Izajasza określenie to tłumaczone jako „wyspy” funkcjonuje w znaczeniu: „obce i dalekie narody” (Iz 41,1; 49,1; 51,5; por. także Jr 31,10) por. D.I.
Block, Nations, s. 967.
113
E. Lipiński (Japhétites, s. 53) słusznie datuje tę listę na początek VI wieku. Jednak niekoniecznie trzeba ograniczać ją jedynie do populacji greckiej rozprzestrzenionej w basenie Morza
Śródziemnego.
114
V.P. Hamilton, The Book of Genesis. Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids 1990, s. 334.
115
Genesis, s. 679; por. L. Ruppert, Genesis, s. 459.
116
Użycie rzeczownika gôy zamiast ‘am podkreśla tu bardziej szeroko rozumiane więzi społeczne. Jak zostało to już dawno zauważone, gôy kładzie akcent na to, co łączy ad extra ludzi
w jedną społeczność, zaś ‘am akcentuje pokrewieństwo, a więc więzi ad intra por. E.A. Speiser,
„People” and „Nation” of Israel, „Journal of Biblical Literature” 79(1960), s. 157-163 zwł. 159.
110
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4.3. Potomkowie Chama (Rdz 10,6-20)
Tym razem lista została uzupełniona o kilka fragmentów, interesujących zapewne późniejszego redaktora. Długość tej sekcji wskazuje na ważność wymienianych tu ludów w historii Izraela. Oryginalna wydaje się genealogia Chamitów
z ww. 6-7. Zawiera ona listę czterech synów Chama (w. 6), pięciu potomków
jego pierwszego syna (pierworodnego?) o imieniu Kusz oraz dwóch kolejnych
potomków przedostatniego z synów Kusza – Ramy (w. 7). W dalszej kolejności
mamy trzy kolejne mniejsze teksty. W nawiązaniu do Kusza (w. 8a) pojawia się,
wyróżniająca się swym narratywnym stylem, historia Nimroda (ww. 8-12). Po
niej następują listy potomków Misraim (Egiptu) – w sumie sześć ludów w liczbie
mnogiej i wywodzące się w dalszej linii od nich jeszcze dwa kolejne: Filistyni
i Kaftoryci (ww. 13-14) oraz długie wtrącenie poświęcone Kanaanowi (ww. 1519), w którym dwóch pierwszych potomków podanych jest w formie imienia
w liczbie pojedynczej (w. 15), a pozostałych dziewięciu, jako ludy w liczbie
mnogiej (ww. 16-18a). Całość tej ostatniej listy podsumowuje informacja na
temat geograficznego zamieszkania tych ludów (ww. 18a-19) oraz formuła końcowa (w. 20; por. w. 5.31.32). Tak więc w części poświęconej Chamitom wyróżnić możemy cztery mniejsze jednostki tekstu (ww. 6-7/8-12/13-14/15-19 + 20).
4.3.1. Synowie, wnuki i prawnuki Chama (ww. 6-7)
Jak zostało już powiedziane, są tu trzy linie genealogiczne, każda wprowadzona standardową formułą „synowie X,Y,Z” . Różnica w stosunku do poprzedniej sekcji polega na tym, że genealogia sięga tu nie tylko synów i wnuków, ale w jednym wypadku także prawnuków Chama. Nie ma pewności co
do etymologicznych związków imienia „Cham”. Można je odnieść zarówno do
hebrajskiego czasownika Hmm – „być gorącym” (przymiotnik Häm – „gorący,
spalony słońcem”), jak i do egipskiego km.t – „czarny kraj”117. Sami Egipcjanie
używali tego określenia, aby nazwać południową część swego kraju, w odróżnieniu od t3wj – właściwego Egiptu. W tekstach poetyckich imię Häm pojawia
się jako synonim kraju faraonów (Ps 78,51; 105,23.27; 106,22). Można tu odnieść się do słynnego malowidła naściennego z czasów faraona Seti I (ok. 1300
roku przed Chr.), które przedstawia przedstawicieli czterech narodów wychodzących z Chama i defilujących przed Horusem. L. Jacquet118 opisuje ten obraz
w następujący sposób: „Misrayim, tzn. Egipcjanie o czerwonym zabarwieniu
skóry (imię kraju Kemy oznacza ‘czerwoną ziemię’ i opisuje zaczerwieniony
teren użyźniany wodami Nilu); dalej idą Kananejczycy o ciemnym zabarwieniu
i z długimi brodami; a w końcu Nubijczycy o czarnej skórze (Kuš) i Libijczycy
117

M. Görg, Ham, w: NBL, t. I, s. 19; J.J. Ahn, Ham, Hamites, w: K.D. Senenfeld (red.), The
New Interpreter’s Dictionary of the Bible, t. II, Nashville 2007, s. 724 (dalej: NIDB).
118
Cytat z Les Psaumes et le coeur de l’homme, t. II: Psauemes 42-100, Gembloux 1977, s. 542
(tłumaczenie własne).
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o jasnej skórze ze spiczastymi brodami”. Ten obraz powraca teraz w tekście
biblijnym, gdy wymieniani są kolejni synowie Chama (w. 6):
Kusz (Kûš) (por. Rdz 2,13) to Etiopia (por. LXX: aithiopia), dzisiejsza Nubia i Sudan. Pojęcie to określa chyba różne czarnoskóre grupy etniczne (por. Jr
13,23), żyjące na południe od Egiptu. Amos postrzega ten kraj jako koniec
świata (Am 9,7). XXV dynastia Egiptu miała pochodzenie nubijskie. W Biblii
wspomina się nawet jednego z jej przedstawicieli o imieniu Taharkah (por. 2
Krl 19,9 = Iz 37,9).
Misraim (micrayim) to starotestamentalne określenie Egiptu. Końcówka
liczby podwójnej tzw. duale, zwykle rozumiana jest jako odniesienie do górnego i dolnego Egiptu. Z drugiej strony akadyjskie misru oznacza „granicę” lub
„terytorium”, zaś końcówka może mieć sens lokalny (por. egipskie md3jw:
terytorium południowo-wschodniej pustyni)119. Powiązanie Egiptu i Kusz może
być interpretacją aktualnej sytuacji politycznej w regionie. W VII wieku Egiptem rządziła bowiem dynastia (XXV) wywodząca się z Etiopii120.
Put (Pû†; por. 1 Krn 1,8) tradycja jednoznacznie identyfikuje jako Libię
(LXX Jr 46,9; 26,9; por. egipskie: puut; perskie: putiya; babilońskie: puta)121.
Autor biblijny wylicza więc potomków Chama, przesuwając się z południa ku
północy. To jedyna nacja w grupie bez dalszego potomstwa, co może wynikać
z braku zainteresowania lub wiedzy na ich temat122. W Biblii najczęściej mowa
jest o tym ludzie jako o najemnikach wojennych (por. Jr 46,9; Na 3,8; Ez
27,10; 38,5).
Kanaan (Künä`an) to nazwa terytorialna. O połączeniu jego eponima - Kanaana z Egiptem zadecydowały oczywiście nie względy etniczne (Kananici
byli Semitami), lecz polityczne. Kanaan w epoce brązu był zawsze zależny od
Egiptu, a nawet kilka wieków później polityka Egiptu miała ogromny wpływ
na losy mieszkańców tych ziem. Etymologia słowa jest dyskusyjna123. Część
badaczy wskazuje na czasownikowy rdzeń Kn´ - „zginać się”, „kłaniać się”,
„nachylać”, co wraz z afirmatywnym „n” miałoby oznaczać „zachód”. Nie brak
jednak badaczy, którzy opowiadają się za hurycko-akadyjskim pochodzeniem
nazwy. Huryckie qinahhu – „purpura”, które stanowić ma fundament nazwy
„Kanaan”, może wiązać się z głównym towarem eksportowym rozsławionym
przez Fenicjan, mianowicie purpurowym barwnikiem uzyskiwanym z pewnego
rodzaju ślimaków morskich124. Nazwa „Fenicja” jest zresztą też pochodną
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M. Görg, Ägypten, w: NBL, t. I, s. 36.
Por. N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004, s. 343-363.
121
D.W. Baker, Put, w: ABD, t. V, s. 560; E. Lipiński, Les Chamites selon Gen 10,6-10 et 1 Chr
1,8-16, Zeitschrift für Althebraistik 5(1992), s. 135-162 zwł. 140.
122
J. Blenkinsopp, Il Pentateuco, s. 111.
123
Por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, s. 457.
124
F. Stolz, Kanaan, w: Theologische Realenzyklopädie, Berlin, t. XVII, New York 1988, s. 539540 (dalej: TRE); M. Görg, Kanaan, w: NBL, t. II, s. 438-439; J.A. Dearman, Kanaan, Canaan120
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greckiego słowa foinikes – „purpura”. Określenie nie ma sensu etnicznego, lecz
terytorialny125 i obejmuje cały szereg rozmaitych mniejszych grup etnicznych
mieszkających w Kanaanie, tj. dzisiejszej Syrii i Palestynie (por. Lb 34,2-12:
granice)126 przed pojawieniem się Izraelitów. Tradycyjnie uważano ich za
mieszkańców warownych miast-państw Kanaanu (Pwt 1,28).
Synami Kusza są (w. 7a):
Seba (süBä´), słynne centrum handlowe (Ps 72,10; Iz 43,3) lokalizowane
zwykle w Etiopii lub południowej Arabii. Józef Flawiusz (Antiquitates II.10.2)
lokalizuje je w górnym Egipcie w Meroe uważając, że chodzi o starożytny
wariant tej samej nazwy127. Kolejność wyliczania od Kusz po Egipt sugeruje,
że może chodzić o północno-wschodnią Afrykę (por. Iz 43,3; 45,14: podobna
sekwencja;), co wydaje się potwierdzać tłumaczenie LXX (Soēnē)128. E. Lipiński129 sądzi, że chodzi tu o antyczne miasto Soba, dzisiejszy Chartum.
Chawila (Háwîläh) (por. Rdz 2,10; 10,29). Jeśli przyjąć etymologiczną zależność od rzeczownika Höl – „piasek”, to nazwa określa zapewne jakąś piaskową, pustynną krainę i pasuje do wielu miejsc. „Od Chawila do Szur leżącego naprzeciwko Egiptu” to tereny zamieszkałe przez potomków Izmaela (Rdz
25,18; por. 1 Sm 15,7), antenata plemion arabskich. Być może chodzi o pustynię pomiędzy Nubią i Morzem Czerwonym130.
Sabta (saBTäh) jeszcze tylko w 1 Krn 1,9. Józef Flawiusz (Antiquitates
I.6.2) identyfikuje tę grupę jako Astaboras, dzisiejsza Abare. Częściej jednak
wskazuje się na miasto Sabota, stolicę Hadramaut, blisko Aden 131. Chodziłoby
więc o północno-wschodnią część dzisiejszego Jemenu i ważne w starożytności
centrum handlowe słynące zwłaszcza z wonnych kadzideł. Czasem jednak
wskazuje się też na ruiny šabwa w południowo-zachodnim Jemenie132.
Rama (ra`mäh) to kolejne centrum handlowe związane z Szeba (por. Ez
27,22). Często pojawia się jako partner handlowy na wielu starożytnych inskrypcjach sabejskich133. Być może chodzi o znaną i dziś oazę Nagran w pół-

ites, w: K.D. Senenfeld (red.), The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, t. I, Nashville 2006,
s. 532-535.
125
P.C. Schmitz, Kanaan (Place), w: ABD, t. I, s. 828-831.
126
Omówienie tych granic por. Y. Aharoni, The Land of the Bible. A Historical Geography,
Philadelphia 1979, s. 67-77.
127
W.W. Müller (Seba, w: ABD, t. V, s. 1064) uważa tę identyfikację za błędną.
128
A. Dillman, Die Genesis, Leipzig 1892, s. 180-181: wybrzeże Erytrei.
129
Les Chamites, s. 141-142.
130
E. Lipiński, Les Chamites, s. 142-145.
131
G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 221; W.W. Müller, Sabtah, w: ABD, t. V, s. 861-862.
132
R. Knippenberg, Sabtha, w: B. Reicke, L. Rost (red.), Biblisch-Historisches Handwörterbuch,
t. III, Göttingen 21994, s. 1636 (dalej: BHH). E. Lipiński (Les Chamites, s. 145) dość hipotetycznie sugeruje dzisiejszą Erytreę.
133
W.W. Müller, Raamah, w: ABD, t. V, s. 597.
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nocnym Jemenie. E. Lipiński134 identyfikuje tu jednak stolicę egipskiej prowincji Kusz: Pr-R’ms-sw-mri-lmn.
Sabteka (saBTüKä´) nie została do dziś zidentyfikowana. Jest dużo nazw na
Półwyspie Arabskim brzmiących podobnie jak Sabteka. Wiele wskazuje jednak
na to, że nadal chodzi o północny Jemen, np. o Sabakatha (por. LXX: Sabatha)
w okolicach Medyny. E. Lipiński135 sugeruje, że nazwa ta znalazła się w tym
miejscu jako imię jednego z faraonów kuszyckiej XXV dynastii. Sabteka objął
rządy po Sabakim, który podbił Egipt, dając początek nowej dynastii. Po
śmierci brata to właśnie on władał krajem faraonów w latach 702-690 przed
Chr., a po nim rządził, wspominany już, Taharkah (por. 1 Krl 19,9; Iz 37,9).
Armię Sabteki ominęła klęska z rąk Asyryjczyków dzięki epidemii, która
zdziesiątkowała przeciwnika. W 2 Krl 19,35 (por. 2 Krn 32,21; Herodot, Dzieje
II.141) przypisuje się tę epidemię interwencji Anioła Jahwe. Sława tego wydarzenia, znanego w Judei, sprawiła prawdopodobnie, że imię faraona pojawiło
się na liście potomków Kusza.
Synami Ramy są (w. 7b):
Szeba (šüBä´) to imię dość popularne w Biblii (por. Rdz 10,28; 25,3), a zarazem inny wariant na określenie kraju Sabejczyków136. Bogactwa Saby były
słynne w starożytności (por. Ps 72,10.15; Iz 60,6), a ich królestwo, ze stolicą
w Marib, na początku pierwszego tysiąclecia (por. 1 Krl 10,1-13) rozciągało się
od Aden na północy po południowo-zachodnią Arabię137. Ponieważ od VI wieku przed Chr. kończą się informacje o istnieniu tego królestwa, można sądzić,
że lista potomków Kusza powstała pomiędzy VIII-VI wiekiem138. Józef Flawiusz (Antiquitates II.10.2) identyfikuje królestwo Saby z Meroe w Etiopii.
Dedan (DüDän) (por. Ez 27,20; 38,13) plemię handlarzy i przewodników
karawan (Iz 21,13). Zamieszkiwało ono północną Arabię i południowowschodni Edom (Jr 25,23; 49,8; Ez 25,13)139.
4.3.2 Kusz, Nimrod i jego potomstwo (ww. 8-12)
Panuje ogólna zgoda, że epizod poświęcony postaci Nimroda (nimröD) stanowi późniejszy dodatek do Tablicy. Styl staje się narratywny, zaś wprowadzenie „synowie X” zastępuje czasownik yälaD – „zrodzić”. Kusz może w tym
wypadku (por. Rdz 2,13) być eponimem Kassytów (Kuššu w tekstach z Nuzi),
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Les Chamites, s. 146.
Sabteca, w: R.M. Bogaerd i inni (red.), Dizionario Enciclopedico della Biblia, Roma 1995,
s. 1134 (dalej: DEB). Wcześniej sugerował to już M.C. Astour, Sabtah and Sapteca: Etipian
Pharaoh Names in Genesis 10, Journal of Biblical Literature 84(1965), s. 422-425.
136
J.A. Soggin, Das Buch Genesis, s. 170.
137
S.D. Ricks, Sheba (Person), w: ABD, t. V, s. 1169-1170.
138
Tak E. Lipiński, Les Chamites, s. 151.
139
Obszernie omawia tę grupę D.F. Graf, Dedan, w: ABD, t. II, s. 121-123.
135
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założycieli dynastii babilońskiej panującej w latach 1600-1150 przed Chr.140.
Opis Nimroda jako wojownika i budowniczego miast nawiązuje zarówno do
Rdz 6,1-4 jak i Rdz 4,17.23-24; 11,1-9. Etymologicznie imię to znaczy „buntujemy się” lub „zbuntujmy się” (hebrajskie: mārad). Identyfikacji pierwowzoru
samej postaci poświęcono wiele studiów, jednak wyniki żadnego z nich nie są
rozstrzygające. Dotychczas nie odnaleziono także świadectwa, które potwierdziłoby istnienie takiego imienia poza Biblią. Nie można więc wykluczyć, że
samo imię jest czysto symboliczne141.
Pierwowzorem tej postaci mogły być różne inspiracje142. Od strony historycznej wskazuje się na faraona Amenofisa III (1402-1364), noszącego m.in.
imię neb-ma-re‘, które w języku akadyjskim, zapoznanym w listach z elAmarna, wymawia się jako: nim-muria. Inni pretendenci to Sargon I król Akkadu, Nuzi-Maruttaš, król z Kaszyckiej dynastii i Tukulti-Ninurta I z Asyrii143,
a wreszcie anonimowy nu-marad (człowiek z Marad), w odniesieniu środkowo-babilońskiego miasta Marad.
Z religijnych inspiracji najpopularniejsza jest identyfikacja z Ninurtą, babilońskim bóstwem łowów144, którego obrazem jest gwiazdozbiór Oriona.
E. Lipiński145 sądzi z kolei, że Nimrod jest rodzajem tiqqûn sôfĕrîm146 odnośnie imienia bóstwa Marduk (odrzucone „k” i dodane „n”). Część badaczy147
wreszcie widzi tu także jako możliwy pierwowzór postać Gilgamesza, gdyż
opis tego mitycznego bohatera dobrze wpisuje się w to, co za chwilę zostanie
powiedziane o Nimrodzie (por. Gilgamesz I.4,10-18)148. Jakiekolwiek jednak
byłyby rzeczywiste inspiracje autora biblijnego, Nimrod wydaje się tu stanowić
legendarnego eponima Mezopotamii (por. Mi 5,5: kraj Nimroda).
140

G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998, s. 209-210.
„Der Typos eines Herrschers der Frühzeit Mesopotamiens änlich dem Gilgamesch des Epos
gemeint ist…” cyt. C. Westermann, Genesis, s. 688; „It appears, thus, that Nimrod functions for
the biblical writers as a legendary – and as such we should not expect to find any precision of
historical reference” cyt. P. Machinist, Nimrod, w: ABD, t. IV, s. 1117.
142
C. Westermann, Genesis, s. 688; ; P. Machinist, Nimrod, s. 1116-1118.
143
J. Skinner (A Critical and Exegetical Commentary on Genesis (ICC), Edinburgh 1910; 21930,
s. 209) sądzi, że jest on najlepszym kandydatem, gdyż za jego czasów wznoszono mury Erek,
zmuszając do katorżniczej pracy poddanych króla. Wznosili oni modły do Aruru, aby zesłał
władcy rywala, który zaabsorbuje choćby część jego energii do innych celów. Por. też G. Lambert, Assyrien und Israel, w: TRE, t. IV, s. 272-273; H. Seebass, Genesis, s. 259.
144
Tak np., B. Deimel, Nimrod (Gen 10,8-12), Orientalia 26(1927), s. 76-80; W. Zimmerli,
1 Mose 1-11. Urgeschichte (ZBK.AT 1.1), Zürich 1943; 51991, s. 385.
145
Nimrod et Assur, Revue Biblique 73/1966, s. 77-93.
146
„korekty pisarzy” na ten temat por. E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Assen
2
1992, s. 65.
147
Tak np., H. Gunkel, Genesis, 89.
148
K. Łyczkowska i inni (tłum.), Epos o Gilgameszu, Warszawa 2002, s. 3-4. Różnica względem
Nimroda jest jednak widoczna w tym, że gwałtowność Gilgamesza jest po części skutkiem jego
boskiego pochodzenia (por. Rdz 6,4), tymczasem o Nimrodzie mówi się wyłącznie w kategoriach czysto ludzkich.
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Opisany jest on tu najpierw jako ten, który zapoczątkował (w. 8b: hëHël hifil od Hll) linię wielkich bohaterów (GiBBör) na ziemi. Należy zatem, podobnie
jak niektórzy poprzednicy, do grupy prehistorycznych prekursorów (por. Rdz
4,26; 6,1; 9,20). Rzeczownik jest intensywną formą rdzenia czasownikowego
GBr - „być mocnym, przeważać” i wyraża idę siły, odwagi, ale i tyranii149.
Tym razem jednak nie ma pewności, czy GiBBör należy rozumieć pozytywnie,
w sensie wielkiego wojownika (1 Sm 19,24), czy raczej negatywnie, jako kontynuację skutków grzesznych relacji, o których mowa w Rdz 6,4150. Mając na
uwadze ogólnie negatywne konotacje Babilonii w Starym Testamencie, można
sądzić, że bardziej prawdopodobne jest to drugie rozumienie, zwłaszcza w
perspektywie Rdz 11,1-9. Nimrod jawi się tu jako jeden z pradawnych bohaterów (por. Rdz 6,4), ale tym razem jego wielka energia i gwałtowność są wynikiem nie grzesznego pochodzenia, lecz czysto ludzkich wolnych decyzji151. To,
co Lamek zapowiadał w sferze stricte teoretycznej (por. Rdz 4,23-24), rezygnując tym samym z prawa Bożego w relacjach międzyludzkich (por. Rdz
4,15), to Nimrod wydaje się ukonkretniać po raz pierwszy w sferze politycznej.
Drugi element opisu Nimroda (w. 9a) ukazuje go w roli „wielkiego myśliwego” (GiBBör cayiD), co dało też okazję do powstania przysłowia (w. 9b).
Dopowiedzenie „przed Jahwe” można interpretować jako superlativus (najsławniejszy, największy, tak Majmonides). Często jednak sugeruje się także
dwie inne i przeciwstawne wobec siebie interpretacje, pozytywną: „zgodnie
z wolą Jahwe” (Ibn Ezra) lub negatywną: „wbrew woli Jahwe” (Raszi)152. Obrazy ukazujące oddających się łowom władców Asyrii czy Egiptu są dość częstym motywem ikonograficznym153. Mogły one zainspirować również autora
biblijnego. W Biblii, jeśli już jest mowa o myślistwie, to chodzi o potrzebę
zdobycia pokarmu (Rdz 27,3; Kpł 17,13-14) czy skór (Ez 16,10), nie zaś
o sport lub rozrywkę. W wypadku władców asyryjskich i egipskich łowiectwo
było jednak raczej wyłącznie rodzajem rozrywki154. Istnieje pewna trudność
w interpretacji użytego tu słowa cayiD. Nie wiemy do końca, czy pochodzi ono
149

R. Wakely w: NIDOTTE, t. I, s. 810-811.
J. Skinner (A Critical and Exegetical Commentary, s. 207) sądzi, że chodzi o tyranię ze strony
Nimroda.
151
J. Skinner (A Critical and Exegetical Commentary, s. 207) sądzi, że autor biblijny po raz
pierwszy mówi o królu. Wprowadza ten temat, jednak ukazując negatywny aspekt jego władzy
„based on arbitrary force”.
152
Por. B. Jacob, Das Buch Genesis, Stuttgart 1934; 22000, s. 281. Sam Jacob opowiada się za
„eine Form des Superlatives in höchsten Masse”. Bóg, który wszystkiego dogląda, nie znalazł
nikogo bardziej gwałtownego.
153
K. Galling, Jagd, w: tenże (red.), Biblisches Reallexikon, Tübingen 21977, s. 150-152 (dalej:
BRL); V.H. Matthews, Hunting, w: NIDB, t. II, s. 918.
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C. Westermann (Genesis, s. 689-690) sądzi, że za tym obrazem stoi jednak głębsza idea.
Legendarny założyciel miasta broni swoich poddanych przed dzikimi zwierzętami, co zresztą
było jego symbolicznym obowiązkiem.
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od rdzenia cwh, czy raczej cyh. Pierwszemu z rdzeni zwykle przypisuje się
sens „polować, chwytać”155, a drugiemu „zaopatrywać, dostarczać”156. W każdym razie Nimrod może być tu postrzegany w roli prekursora rozrywki, która
przeciwstawia się woli Jahwe. Jeśli ma się w pamięci, częściowe tylko i spowodowane potrzebami życiowymi, uchylenie wegeteriańskiego początkowo
stylu życia pierwszych ludzi (por. Rdz 9,2-4 P)157, to właśnie Nemrod, jako
pierwszy, wydaje się przekraczać te ograniczenia nałożone przez Boga.
Okazją do powiązania kolejnego kroku w emancypacji człowieka wobec
Boga z Nimrodem mogło być już istniejące przysłowie158 (w. 9b; por. 1 Sm
19,24). Może chodzić tu o cytat z jakiegoś pisanego źródła, gdyż wprowadzenie jest tu takie same, jak w Lb 21,14, kiedy przytacza się Księgę wojen Jahwe.
Poetycki fragment z Mi 5,4-5, gdzie znajduje się druga wzmianka o Nemrodzie, może potwierdzać sugestię B. Jacoba159, iż przysłowie było wcześniej
fragmentem jakiegoś tekstu poetyckiego. Oderwany od obecnego kontekstu
w. 9b nie wydaje się wyrażać negatywnej oceny Nimroda. Włączony zaś
w obecny kontekst może jednak nabrać negatywnego brzmienia. Wszystko
zależy od tego, jak zinterpretujemy informacje opisujące głównego bohatera.
Zakres jego początkowej władzy (rë´šîTxmamlaKTô)160 to cztery miasta
w kraju Szinear (šin`är ; w. 10). Kraj Szinear nie pojawia się w dokumentach
mezopotamskich (por. jednak akadyjskie: šanhara i sumeryjskie šingi-uri =
Sumer i Akkad). Chętnie używają tego określenia natomiast autorzy biblijni,
Egipcjanie (Sangar) i Hetyci (šanhar). W listach z el-Amarna (EA 24:4,95;
35,49) określa się w ten sposób królestwo Kassytów w Babilonii. Historycznie
chodzi o dość archaiczną nazwę, sięgającą co najmniej 1500 roku przed Chr..
Niektórzy badacze161 sugerują, że może to być wariant nazwy „Sumer”, zachowany i używany w odmiennym znaczeniu w późniejszym okresie. Inni sądzą, że określenie to może pochodzić od Samaru, nazwy jednego z plemion
kassyckich, gdyż w dokumentach egipskich pojawia się ono dokładnie w cza-
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W.R. Domeris, w: NIDOTTE, t. III, s. 775-776.
R.H. O’Connell, w: NIDOTTE, t. III, s. 798-800
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Na ten temat szczegółowo por. J. Lemański, Od optymizmu, s. 49-50.
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L. Ruppert (Genesis, s. 465) sądzi, że w. 9a (on przypisuje go swemu Jehowiście JE) powstał
w oparciu o istniejące już przysłowie z w. 9b.
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Por. Das Buch Genesis, s. 281.
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C. Westermann (Genesis, s. 691) tłumaczy: „und es wurde der Gipfel seines Königstum:
Babel und…”; B. Jacob (Das Buch Genesis, s. 282): „Die Höhe seines Königstum war…”. Biblia
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sach, gdy Kassyci rządzili w Mezopotamii162. W praktyce badane pojęcie określa południową część dzisiejszego Iraku.
Miasta, o których mowa, to:
Babel (BäBel), w języku akadyjskim bâb-ili znaczy „brama bogów” (sumeryjski ekwiwalent: ka-dingirra; grecki: babylōn). Wspominaliśmy już, że według mitologii babilońskiej miasto Babilon było założone przez bogów jako
pierwsze, a przynajmniej jego sakralna część nazywana Esagila163. W Biblii
nazwa ta odnosi się zarówno do miasta, jak i do kraju. Obecny kontekst sugeruje pierwsze znaczenie. Miasto położone było nad brzegiem Eufratu w miejscu,
gdzie rzeka ta zbliża się najbardziej do Tygrysu. Taka lokalizacja miała znaczenie strategiczne i pozwalała kontrolować najważniejsze szlaki handlowe.
Początki osiadłego życia sięgają tu szóstego tysiąclecia przed Chr., jednak
pierwsze ślady urbanizacji datowane są na koniec IV i początek III tysiąclecia.
Pierwszy okres świetności przeżywał Babilon jednak dopiero za czasów słynnego władcy Hammurabiego (1792-1750)164. Później, w drugim tysiącleciu,
panowali tu Hetyci, Kasyci, Asyryjczycy, a w końcu Elamici165. Początek
pierwszego tysiąclecia nie jest zbyt pomyślny w historii miasta. Zaledwie zaczęło odzyskiwać utracony prestiż za panowania Nebukadnezzara I (747-734),
a już w 689 roku przed Chr. zostało ponownie obrócone w popiół przez asyryjskiego władcę Sennacheryba. Jednak odbudowane przez Nebukadnezzara II
odzyskało na nowo swój blask w czasach imperium neobabilońskiego. Archeologia potwierdza, że miasto w apogeum swego rozkwitu zajmowało prawie
800 hektarów, co czyni je największym miastem Mezopotamii.
Erek (´ereK) to słynne sumeryjskie Unu(g), akadyjskie Uruk, dzisiejsza
Warka, jedno z najważniejszych miast starożytnej Mezopotamii i rodzinne
miasto Gilgamesza. Zlokalizowane zostało nad jedną z lewobrzeżnych odnóg
Eufratu166. Już krótko po jego założeniu, w IV tysiącleciu przed Chr., Uruk
zajmowało prawie 90 hektarów ziemi. Z tym miejscem mitologia łączy także
kult Innany i Anu, najważniejszych bóstw sumeryjskiego panteonu. Do końca
I tysiąclecia znajdowała się tu siedziba pisarzy klinowych oraz obserwatorium
astronomiczne. Swoją współczesną sławę zawdzięcza odkryciu archaicznych
tabliczek zapisanych tym pismem i datowanych na 3200-3100 rok przed Chr.
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J. R. Davila (Shinear, w: ABD, t. V, s. 1220) wyraża wątpliwości, aby Szinear było pochodną
nazwy Sumer. O panowaniu Kassytów w Babilonii (XVI-XII wiek przed Chr.) por. J. Śliwa
(red.), Wielka historia świata, t. II, Kraków 2005, s. 274-279.
163
Enuma eliš VI.60-62 por. ANET, s. 69.
164
F.A. Spina, Babel, w: ABD, t. I, s. 561-564; B.T. Arnold, Babylon, OT, w: NIDB, t. I, s. 377379; J.L. Price, Babylon, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
s. 77-78 (dalej: EB).
165
M. Görg, Babel, w: NBL, t. I, s. 226.
166
J.C. Margueron, Erech, w: ABD, t. II, s. 571-573.
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Ezdr 4,9 wspomina także o deportacji mieszkańców tego miasta do Samarii,
dokonanej przez Assurbanipala w VII wieku przed Chr.167.
Akkad (´aKKaD), w tekstach klinowych sumeryjskie a-ga-de, akadyjskie
akkadu, to miasto istniejące już w czasach Sargona I (2360-2305) i położone
w północnej Mezopotamii, na północ od Babilonu. Stało się eponimem
wschodnio-semickich ludów Mezopotamii. Od brzmienia nazwy tego ośrodka
urbanistycznego zapożyczyła swe określenie odmiana języka semickiego zwanego akadyjskim. Samej lokalizacji miasta do dzisiaj nie ustalono168.
Kalne (Kalnëh) nie zostało zidentyfikowane i nie należy utożsamiać go
z miastem wspomnianym w Am 6,2. Niektórzy egzegeci wskazują jednak, że
teoretyczna nazwa miasta może być w rzeczywistości błędem powstałym ze
złego odczytania zwrotu wüKullänäh – „i one wszystkie (w kraju Szinear)”169.
W tekstach rabinicznych (b. Yoma 10a) Kalne identyfikowane jest jako
Nippur170.
Władzę, która obejmowała początkowo cztery (lub trzy) wymienione miasta, Nimrod171 rozszerzył następnie (ww. 11-12), wychodząc172 z tego kraju
(min-hä´ärec hahiw´fyäcä´) do Aszszur (´aššûr; w. 11a) i budując tam również
cztery miasta (ww. 11b-12). Trasa wiedzie zatem, patrząc na dzisiejszą mapę,
od południowo-zachodniego Iraku na jego północno-zachodni kraniec. Początki monarchii autor biblijny połączył zatem z najstarszymi, znanymi mu miastami. Stamtąd dopiero idea ta rozprzestrzeniła się na inne terytoria.
Aszszur to najpierw miasto położone nad brzegiem Tygrysu, poniżej Niniwy
i dzisiejszego Mosulu, tuż przed ujściem rzeki Wielki Ząb do Tygrysu (ok. 25
km). Potem to także państwo (Asyria), obejmujące ziemie w trójkącie od górnego Tygrysu, dolnego biegu Wielkiego Ząbu aż po góry w północnym Iraku173.
A oto i miasta tego regionu związane z Nimrodem:
Niniwa (nînüwëh) to stolica Asyrii w ostatnich dwóch wiekach istnienia tego imperium (VIII-VII wiek przed Chr.), położona nieco powyżej dzisiejszego
Mosulu w północno-zachodnim Iraku. Na ten okres datować można większość
biblijnych odniesień do tego miasta. Początek późniejszego centrum kultu mezopotamskiej bogini miłości Isztar datować należy zapewne znacznie wcześniej
niż pierwsze historyczne wzmianki o Niniwie (około 2400 roku przed Chr.)174.
167

Por. J.L. Price, Erek, w: EB, s. 262.
M. Görg (Akkad, w: NBL, t. I, s. 60) sugeruje ze znakiem zapytania abu habba – Sippur.
169
P. Machiust, Nimrod, w: ABD, t. IV, s. 1116. Wątpliwości wyraża tu G.J. Wenham, Genesis
1-15, s. 223; L. Ruppert, Genesis, s. 466.
170
S.A. Meier, Calneh (Place), w: ABD, t. I, s. 823-824.
171
Podmiot jest w tym wypadku (w. 11) domyślny, ale nazywanie Asyrii krajem Nimroda (Mi
5,5) pośrednio potwierdza, że chodzi nadal o niego. Por. G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 223-224.
172
W tym wypadku idzie o kierunek ekspansji por. H. Seebass, Genesis, s. 260.
173
M. Görg, Assur, w: NBL, t. I, s. 190.
174
Omówienie tekstów por. A.K. Grayson, Nineveh (place), w: ABD, t. IV, s. 1118-1119.
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Kiedy pod koniec VIII wieku ta, największa na północy, metropolia została
ostatecznie zamianowana stolicą imperium, nastąpił szczytowy jej rozkwit.
Największe zasługi w jej rozbudowie miał Sennacheryb (704-681), który rozpoczął wielki program przebudowy miasta. Skonstruowano wówczas m.in.
akwedukty i potężne mury wraz z wieloma ufortyfikowanymi bramami 175. Kres
istnieniu Niniwy położyła inwazja zjednoczonych wojsk Medów i Babilończyków (612 rok przed Chr.).
Rechobot-Ir (rüHöBöT `îr). J.M. Sasson176 sądzi, że idzie tu o asyryjskie
miasto dūr sarrūkin, z którym to określenie się pojawia. J.A. Soggin 177 jest
jednak zdania, że chodzi o dodatkowe określenie Niniwy. Również ostatnią
część w. 12 („wielkie miasto”) proponuje odnieść do tego miasta. W ten sposób
w Asyrii Nimrod zbudowałby tylko trzy miasta, a nie cztery. Mając na uwadze
wątpliwości co do ostatniego z czerech miast w poprzedniej sekcji, sugestia
wydaje się ciekawa. Zwrot bowiem w istocie może być transkrypcją an-rebitāli, co znaczy: „plac publiczny w mieście”. W odniesieniu do Niniwy spotykamy się z określeniem rebit nina, oznaczającym wielki plac istniejący w tym
mieście w VIII-VII wieku przed Chr.178. Być może autor biblijny ma więc na
myśli jakąś część tego miasta179 lub epiteton opisujący szerokie, przestronne
ulice Niniwy180.
Kalach (KälaH), obecnie Nimrud, znane już za czasów Salmanassera I
(1265-1236), który je prawdopodobnie zbudował. Na początku IX wieku przed
Chr. stało się nawet stolicą Asyrii (Assurbanipal II) i pozostało nią aż do czasów Sargona II (722-705).
Resan (resen) nieznane, ale może chodzić o pochodną zwrotu risnu ars –
„akwedukt, kanał”181 lub rēš ēni – „główne źródło”. W Asyrii wiele miejsc nosi
taką nazwę, jednak żadne nie leży pomiędzy Niniwą i Kalach182. Niemożność
identyfikacji jest tym dziwniejsza, że region jest dobrze zapoznany od strony
geografii historycznej, jak i archeologii. Dopowiedzenie „pomiędzy Niniwą
i Kalech wielkie miasto” (w. 12) gramatycznie powinno się odnieść do Kalach.
Jednak autorzy biblijni częściej używają takiego określenia w opisie Niniwy
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W. Röllig, Ninive, w: BRL, s. 238.
Rêhôvôt ‘îr, Revue Biblique 90(1983), s. 94-96.
177
Das Buch Genesis, s. 172.
178
P. Machiust, Nimrod, w: ABD, t. IV, s. 1117.
179
U. Cassuto, A Commentary on the Book of Genesis, t. I, Jerusalem 1961, s., s. 203.
180
J.R. Davila, Rehoboth-Ir, w: ABD, t. V, s. 664. Por. też podobne zdanie w Gilgameszu
w odniesieniu do Uruk E.A. Speiser, Genesis, s. 68.
181
Tak E. Lipiński, Nimrod et Aššur, s. 85-86.
182
Por. G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 224. G. Lambert (Assyrien und Israel, w: TRE, t. IV,
Berlin, New York 1975, s. 272) wskazuje jednak na zbocza Jebel Bašiqa, 20 km na północny
wschód od Niniwy.
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(por. Jon 1,2; 3,2-3)183. Być może więc rzeczywiście chodzi o jakąś część infrastruktury irygacyjnej wielkiej Niniwy. Jednak Kalach także może być określane w ten sposób184.
4.3.3 Potomkowie Egiptu (ww. 13-14)
Kolejna mniejsza jednostka tekstu to lista potomków Misraim (micrayim).
Podobnie jak w w. 8, użyta jest forma yālaD – „zrodzić”, co krytyka literacka
uznała za znak rozpoznawczy innej niż P tradycji. Chodzi jednak bardziej
o podkreślenie kolejnej wielkiej ekspansji, która swój początek miała tym razem na południe od Palestyny. Razem lista zawiera osiem ludów wyliczonych
w formie liczby mnogiej (ww. 13-14; por. 1 Krn 1,11-12). G.J. Wenham185
zauważa, że krótsze nazwy są na początku, a dłuższe na końcu.
Ludim (lûDîm) wydają się być liczbą mnogą (por. Jr 46,9) od Lud, określenia, które pojawia się w w. 22 (por. Iz 66,19; Ez 27,10; 30,5) w grupie narodów
semickich. W wymienionych powyżej tekstach biblijnych Lud/Ludim najczęściej występują razem z Kusz i Put, stąd można sądzić, że chodzi o grupę
mieszkającą w bezpośredniej bliskości Egiptu. Brak jednak przekonującej identyfikacji. Nawet same teksty biblijne nie ułatwiają tego186. Na podstawie Jr 46,9
i Ez 30,5 można dla przykładu wnioskować, że chodzi o jakąś afrykańską grupę ludności mieszkającą gdzieś pomiędzy Libią i Egiptem. W Iz 66,19 chodzi
jednak wyraźnie o Lidyjczyków z Anatolii. Można przyjąć hipotezę, którą zaproponował S. Herrmann187. Autor biblijny w Rdz 10 nie posługuje się kryterium etnicznym, lecz politycznym i wymienia Ludim, mając na myśli armię
najemników lidyjskich, pozostających na usługach Egiptu (np. w czasach Psametyka II, lata 594-588 przed Chr.) bądź koalicję króla Gyges z Assurbanipalem około 660 roku przeciwko Kimmerianom, która każe z kolei zaliczyć Lidyjczyków w w. 22 do Semitów.
Ananim (`ánāmîm). Według niektórych manuskryptów LXX i Samarytańskiego Pięcioksięgu oryginalna pisownia powinna brzmieć `yn-mym – „źródło
wody”. E. Lipiński188, idąc za tą interpretacją, wskazuje na oazę Sale w Wadi
Natron, położoną pomiędzy Kairem i Aleksandrią, bądź oazę Fajum w odległości 70 km od Kairu. Końcówka liczby mnogiej w tekście masoreckim pozwala
jednak sądzić, że chodzi o grupę etniczną189. Idąc za transkrypcją LXX (eneme-
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Część badaczy twierdzi, że glosa z w. 12b znalazła się w złym miejscu por. Ch. Levin, Der
Jahwist, s. 125.
184
Por. G. Lambert, Assyrien und Israel, w: TRE, t. IV, s. 272.
185
Genesis 1-15, s. 224.
186
Por. dyskusje w: S. Hermann, Lud, Luditer, w: BHH, t. II, s. 1108.
187
Lud, Luditer, w: BHH, t. II, s. 1108.
188
Anam, w: DEB, s. 108.
189
R.S. Hess, Ananim, w: ABD, t. I, s. 222-223.
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tiem), J. Skinner190 czyta knmtym, które identyfikuje z egipskim knmt, nazwą
jednego z osiedli na Pustyni Libijskiej. Rację ma jednak chyba B.D. Bibb191,
który sądzi, że jedyna pewna rzecz, jaką można powiedzieć o analizowanej
nazwie, to ta, iż opisuje ona lud mieszkający gdzieś w północnej Afryce.
Lehabim (lühäBîm) to alternatywna wymowa dla Lubim – Libijczycy (por.
2 Krn 12,3; 16,8). W Na 3,9 wymienia się ich razem z Put, zaś w Dn 11,43
razem z Kusz.
Naftuchim (niPTuHîm) w Targumie Pseudo-Jonatan tłumaczone jest jako Pentaskinai – oaza w południowo-zachodnim Egipcie. E. Lipiński192 sugeruje natomiast związek z nō-Ptah – jedną z alternatywnych nazw dla Memfis. Wydaje się
jednak, że jedyna precyzyjna identyfikacja to stwierdzenie, iż chodzi
o lud mieszkający w Egipcie. Bliższe określenie czy chodzi o północny, czy południowy Egipt zależy już tylko od przyjęcia określonej etymologii tej nazwy193.
Patrusim (PaTrusîm) reprezentują mieszkańców górnego Egiptu (Iz 11,11;
por. egipskie194: p3-t3-śji; kraj południowy od Kairu po Asuan). W Biblii pojawia się częściej określenie „kraj Patros” (Jr 44,1; Ez 29,14; 30,44)195.
Kasluchim (KasluHîm) w Targumie Pseudo-Jonatan identyfikowani jako
Pentapolitai z Cyreny. Inne identyfikacje łączą nazwę tego ludu z górą Casia
(na wschód od Delty) lub z Tjekker, jednym z ludów semickich196. W LXX
(greckie chaslōneim/chasmōniein) pozwala się tłumaczyć jako „ci z Kesalon” –
miejscowość w Judei (Chesalon). Nie wyjaśnia to jednak nazwy zachowanej w
tekście masoreckim. E. Lipiński197 najpierw zasugerował rozumienie analizowanej nazwy jako alternatywne określenie Kolchidy, położonej na wschodnim
wybrzeżu Morza Czarnego. Istotnie, według legendy o Sezostrisie (por. Herodot, Dzieje II.102-110) ten dawny egipski bohater kolonizował wspominane
tereny. Stąd też czytamy u Herodota takie stwierdzenie: „jest bowiem widoczne, że Kolchowie są Egipcjanami”198. Ten sam autor nie wspomina jednak
w nieco późniejszej swej publikacji199 o tej hipotezie. Sugeruje natomiast, że
może chodzić o proste hebrajskie zdanie: kesel chayim – „pewność życia”,
które z kolei mogłoby stanowić ekwiwalent dla egipskiego t3-‘nh.t – „kolebka
życia” – eufemizm na określenie nekropolii. Sam jednak przyznaje, że ta i podobne jej próby są niezadowalające.
190

A Critical and Exegetical Commentary, s. 212.
Ananim, w: NIDB, t. I, s. 144.
192
Les Chamites, s. 191-192; Naftuch, w: DEB, s. 906.
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Por. dyskusje w: D.W. Baker, Naphtuhim, w: ABD, t. IV, s. 1022.
194
L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, s. 72.
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M. Görg, Patros, w: NBL, t. III, s. 87; D.W. Baker, D.W. Redford, Pathros, ABD, t.V, s. 178.
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G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 225.
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Les Chamites, s. 153-154.
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Herodot, Dzieje, Warszawa 2002, tłum. S. Hammer, s. 136.
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Filistyni (PülišTîm) jeden z najlepiej znanych w Biblii tzw. ludów morza 200,
które pod koniec XIII wieku pojawiły się w basenie Morza Śródziemnego,
kładąc kres m.in. potężnemu imperium Hetytów i władzy Egiptu nad terytorium Syrii-Palestyny. Zagrozili nawet samemu Egiptowi201. Jakkolwiek nie ma
dziś żadnych pewnych źródeł pozwalających stwierdzić, jakie było oryginalne
pochodzenie tych ludów (najczęściej wskazuje się basen Morza Egejskiego,
choć jest to założenie czysto hipotetyczne), to jednak powiązanie Filistynów,
a potem także Kaftorytów z Egiptem wydaje się dziwne. Niektórzy badacze 202
postulują, że pojawienie się Filistynów na Kaftor (Kreta), co poświadcza archeologia, skąd dokonali kolejnej inwazji na południowe wybrzeże Palestyny
(por. Am 9,7), związane było z tym, że oryginalnie lud ten pochodził nie
z północy, ale z południa, a ściślej rzecz biorąc z Delty Nilu. M. Görg203 dorzuca do tej hipotezy dalszą sugestię, iż Kasluchim jest zhebraizowaną formą
egipskiego określenie „mieszkańcy oaz”. Chodzi o ludy, które napływały do
Egiptu od strony Libii. Zatem tajemniczy Filistyni byliby w prostej linii potomkami tychże ludów. Hipoteza jest jednak nazbyt skomplikowana i nie tłumaczy kompletnie, w jaki sposób pustynne plemiona przekształciły się w zdolnych marynarzy i wysoko rozwiniętą cywilizację techniczną, jaką w epoce
żelaza niewątpliwie było państwo filistyńskie położone na wybrzeżu Palestyny.
Interesująca jest sugestia, że chodziłoby o inną grupę Filistynów, potomków
dawnych najeźdźców204. B. Jacob205 zwraca uwagę na ciekawy sposób wprowadzenia Filistynów na listę potomków Egiptu. Proste wyliczanie zostaje przerwane po szóstym z nich. Przed wymienieniem Filistynów i Kaftorytów autor
biblijny stosuje wprowadzenie z użyciem zwrotu ’ášer yäcé’û miššäm. Oni są
„stamtąd”, a nie z tego kraju, jak w w. 11. Tym samym podkreśla się zewnętrzne pochodzenie tego ludu w stosunku do innych mieszkańców Kanaanu.
Kaftoryci (KaPTörîm), egipskie keftiw, to określenie Kreteńczyków. Czasem sugeruje się jednak także Cypr lub Kapadocję206. Połączeni z Filistynami,
jak tu, jeszcze w Am 9,7 i Jr 47,4. C. Westermann207 uważa, że ich przyłącze200

Oprócz Filistynów inne zapoznane nazwy tych ludów to m.in.: Zekar, Szekelesz, Danuna, Weszesz.
Na ten temat por. M. Liverani, Antico Oriente. Storia, società, economia, Roma-Bari 1991,
s. 635-636; G. Garbini, I Filistei. Gli Antagonisti di Israele, Milano 1997.
202
G.A. Rendsburg, Gen 10,13-14. An Authentic Hebrew Tradition Concerning the Orygin of the
Philistines, „Journal of Near Eastern Studies” 13(1987), s. 89-96.
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Kasluhiter und Philister, Biblische Notizen 99(1999), s. 8-13; tenże, Die ‘Söhne Ägyptens’ in
der sogenannten Vöklertafeln. Ein weiterer Versuch zur Identität und Komposition der Namensliste (Gen 10,13f), w: tenże/G. Hölbl (red.), Ägypten und der östliche Mittelmeerraum im
1. Jahrtausend v. Chr. (ÄAT 44), Wiesbaden 2000, s. 23-46 zwł. 36-43.
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Das Buch Genesis, s. 285.
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nie do listy potomków Egiptu jest nienaturalne. Jednak pomijając wskazane
powyżej hipotezy na temat oryginalnego pochodzenia Filistynów, należy zakładać możliwość, że Kaftoryci znaleźli się w tym miejscu właśnie ze względu
na ich powiązanie z Filistynami.
4.3.4 Potomkowie Kanaana (ww. 15-19 + zakończenie w. 20)
Ostatnią grupę Chamitów, która w sposób szczególny interesuje autora biblijnego, stanowią potomkowie Kanaana (ww. 15-19 + kolofon do całej sekcji
poświęconej Chamitom w. 20; por. 1 Krn 1,13-14). Również i ta lista, jak dwie
poprzednie, uważana jest za niekapłańską. Wprowadza ją, podobnie do nich,
zwrot: „X zrodził (yälaD) Y” (w. 15a). Następnie wyszczególniony jest Sydon
i Chet, nazwa miasta i nazwa ludu, obie w liczbie pojedynczej (w. 15b). Po
nich następuje lista dziewięciu plemion kananejskich z nazwami w liczbie
mnogiej (ww. 16-18a). Całość kończy następnie informacja narracyjna o ich
rozproszeniu (w. 18b) i granicach zamieszkania (w. 19).
A oto i szczegółowa lista potomków Kanaana (ww. 15b-18a):
Sydon (cîDön) jako pierworodny Kanaana, może być pewnym zaskoczeniem. Po raz pierwszy wspominany w pochodzącym z Ugarit Papirusie Anastasis I.20.8 jako siduru. Zniszczony przez Tiglet-Pilezera I około 1100 roku
przed Chr. długo nie podniósł się po tym ciosie. Po upadku odwiecznego konkurenta Tyru, obleganego przez Babilończyków niemal trzynaście lat (585573/2 przed Chr.)208, Sydon odzyskał utracony dawniej prestiż. Ale w pełni
rozkwitł dopiero w czasach perskich209. W praktyce jednak Sydon od dawna
uznawany był za najstarsze miasto Fenicjan. Wspomina o tym porcie m.in.
Iz 13,2.12-13 i Homer (Iliada VI.289; XXIII, 743). Zachowały się także dwa
listy z el-Amarny (EA 144-145). Król Sydonu, niejaki Zimrida, tłumaczy się
w nich z oskarżeń wniesionych przeciwko niemu do faraona przez władców
sąsiedniego Tyru i Biblos210. W Joz 19,28 zalicza się Sydon do pokolenia Aszera, jednak historycznie miasto to nigdy nie było podbite przez Izraelitów. Król
Ahab poślubił jedną z tamtejszych księżniczek (1 Krl 16,31), a prorocy wypowiadali przeciwko Sydonowi (i Tyrowi) szereg wyroczni (Iz 23,2.4.12;
Jr 25,22; 47,4; Ez 27,8; 28,21-22; Jl 4,4), z których wynika, że miasto było nie
tylko znanym centrum handlowym i potęgą morską ówczesnego świata śródziemnomorskiego, ale także centrum kultowym. Z jednej strony zachowała się
wzmianka o Baalu z Sydonu (KAI 14,18), a z drugiej szkoła deuteronomistyczna polemicznie wspomina wiele razy o bogach Sydonu (Sdz 10,6; 1 Krl
11,5; 2 Krl 23,13). Być może nawet sama nazwa Sydon jest pochodną imienia

208

M. Görg, Tyrus, w: NBL, t. III, s. 938.
D. Kinet, Sidon/Sidonier, w: NBL, t. III, s. 585.
210
M. Liverani (red.), Le lettere di el-Amrana, t. I, s. 160-162.
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jednego z bóstw kananejskich211. Z czasem określenie „Sydon” stało się nazwą
Fenicjan w ogóle212.
Chet (HëT) albo synowie Cheta (por. Rdz 23), tłumaczeni często jako Hetyci, nie mają zapewne wiele wspólnego z potężnym imperium hetyckim
w Anatolii, którego koniec nastąpił pod koniec XIII wieku. Przyczyniły się do
tego wewnętrzne niepokoje i najazd, wspominanych już, ludów morza. Większość badaczy sądzi, że tym terminem określano przede wszystkim ludność
Syrii, w dużej części opanowanej niegdyś przez imperium hetyckie. Po jego
rozpadzie powstały mniejsze struktury polityczne, które następnie odziedziczyły, zwłaszcza w nomenklaturze asyryjskiej, miano Hetytów. Nazwa ta stała się
z czasem synonimem rozciągniętym później na wszystkich mieszkańców Kanaanu213. Hipoteza taka jest dość prawdopodobna, gdyż wszyscy znani z imienia biblijni Hetyci (Efron, Sohar, Uriasz) noszą imiona o wyraźnie semickiej
etymologii214. Określenie to jest w Biblii najczęściej ogólną nazwą mającą
znaczenia bardziej terytorialne niż etniczne. Wątpliwe jest więc, że pod pojęciem „Hetyci” autorzy biblijni rozumieją ludność nie-semicką215. Odrębne zdanie w tej kwestii prezentuje jednak V. Hamilton216, przytaczając szereg argumentów na poparcie swojej tezy, iż autor biblijny ma jednak na myśli autentycznych potomków dawnych Hetytów mieszkających w Kanaanie aż po centralną Judeę. Najważniejsze z nich są następujące:
1. Hetyci pojawiają się na wszystkich osiemnastu listach z nazwami autochtonicznych ludów Kanaanu (por. Rdz 15,20; Wj 3,8; Pwt 7,1; Joz 3,10; Sdz
3,5);
2. Jeśli określenie „Hetyci” ktoś chce potraktować czysto retorycznie, to rodzi się pytanie, czy inne nazwy etniczne na wspomnianych listach również
należy potraktować w ten sam sposób?
3. Izrael wspomina o swej przeszłości i korzeniach etnicznych (Ez 16,3.45)
w następujący sposób: ojciec Amoryta, matka Hetytka.
Jebusyci (yüBûsî) znana tylko z Biblii grupa etniczna (Joz 15,8.63;
18,16.28; Sdz 1,21; 2 Sm 24,16-18; Za 9,7) zamieszkująca przede wszystkim
Jerozolimę, zanim została ona zdobyta przez króla Dawida (2 Sm 5,6-8). Stąd
sugerowana przez autorów biblijnych przedizraelska nazwa Jerozolimy – Jebus
(Sdz 19,10-11; 1 Krn 11,4-5)217. Jebusyci pojawiają się na 22 spośród 27 biblijnych list wymieniających narody przedizraelskie mieszkające w Kanaanie.
211

K. van der Toorn, Sidon, w: tenże i inni (red.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible,
Leiden, Boston, Köln 21999, s. 777-778.
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P.C. Schmidt, Sidon, w: ABD, t. VI, s. 17-18.
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J. Van Seters, The Terms „Amorite” and „Hittite”, „Vetus Testamentum” 22(1972), s. 78-80.
214
G. Wenham, Genesis, s. 126.
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Tak sugeruje D.W. Cotter, Genesis (Berit Olam), Collegeville 2003, s. 163 nota 124.
216
The Book of Genesis, s. 127-128.
217
Prawdopodobnie chodzi jedynie o symboliczne określenie, nigdy nieużywane w praktyce.
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Zwykle występują jednak w drugiej części listy, pośród mniej lub zupełnie
nieznanych plemion (por. Wj 3,8; 33,2). Imiona Jebusytów, wspominanych
w Starym Testamencie (Abihepa, Arunna, Ornan), nie są jednak semickie, lecz
huryckie. Dlatego też wielu badaczy łączy tę grupę etniczną bądź z Hurytami,
bądź potomkami dawnych Hetytów218 (por. Ez 16,3.45: pomiędzy Hetytami
i Amorytami jak w Rdz 10,16; 1 Krn 1,14; Lb 13,29). Wiele wskazuje więc na
to, że chodzi o grupę niesemicką.
Amoryci (´ámörî) lokowani są często na północy (Sdz 1,34-36; 1 Sm 7,14;
Ez 16,3.45; Ezd 9,1), jednak autorzy biblijni używają tej nazwy dość szeroko
i czasem oznacza ona, podobnie jak Kananejczycy, ogólnie mieszkańców Kanaanu (Joz 10,6) lub Transjordanii (Lb 21,13; 32,33-39; Pwt 3,4.846; 31,4; Joz
2,10; 9,10; 24,8; Sdz 10,8; 11,19-20)219. Starotestamentalne zastosowanie tego
określenia w sensie etnicznym jest prawdopodobnie wtórne, gdyż jako pochodna akadyjskiego Amuru (por. sumeryjskie MAR.TU) nazwa ta pierwotnie
oznaczała „zachód” w geograficznym i politycznym sensie, patrząc od strony
Mezopotamii220. Badania nad językiem tej grupy etnicznej pozwoliły wyodrębnić ją jako północno-zachodnią gałąź ludów semickich.
Girgaszyci (GîrGäšî) nigdy nie występują w Biblii samodzielnie, lecz zawsze w grupie pośród co najmniej sześciu lub siedmiu innych ludów (Rdz 15,21;
Joz 3,10; 24,11; Dn 7,1; Ne 9,8). Nie ma pewności, czy można ich utożsamiać
z qrqši wymienianymi jako strona przymierza zawartego przez Ramzesa II
(1285 przed Chr.). W grę wchodzi także nazwa miasta Gergesa, (por. Gerasenes, Gadarenes Mt 8,28; Mk 5,1; Łk 8,26.37), fenickie grgš i ugaryckie bn
grgš221. Wszystko to, co wiemy o tej grupie etnicznej, zamyka się w stwierdzeniu, że nazwa musiała istnieć na długo przed przybyciem do Kanaanu plemion
izraelskich. Możliwe, że należy łączyć ich z anatolijskim miastem Karkisa
znanym z tekstów hetyckich. W Kanaanie mogli znaleźć się bądź jako imigranci, bądź jako najemnicy wojenni Egiptu222. W każdym razie uznawani są za
niesemicką grupę etniczną.
Chiwwici (Hiwwî) geograficznie zamieszkiwali na północ od Jerozolimy
(Joz 9,7; 11,19) w kierunku Libanu i u stóp góry Hermon (Joz 11,3; Sdz 3,3; 2
218

G. Molin, Jebus, w: BHH, t. II, s. 806; S.A. Reed, Jebus, w: ABD, t. III, s. 652-653;
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Sm 24,7), a być może także w Transjordanii (Rdz 36,2)223. W LXX często
myli się ich z Hurytami (Joz 9,7 LXX) lub Hetytami (Sdz 3,3 LXX)224, ale nie
jest to wystarczający powód, aby sądzić, że chodzi o wariant w nazewnictwie
jednej z tych nacji225. Pochodzenie etniczne tej grupy jest niejasne. Sugerowane
konotacje dotyczą anatolijskiego Huwe, wspominanego w dokumentach egipskich w związku z bitwą pod Kadesz226 oraz znanego z tekstów hetyckich Ahhijawa (egipskie: ’gjwš?)227. E. Lipiński228 sugeruje związek z ugaryckim HwT –
„kraj” i interpretacje nazwy „Chiwwici” w sensie „tubylcy”.
Arkici (`arqî) to mieszkańcy libańskiej Tell ‘Arka, miasta położonego na
północny-zachód od Trypolisu i nazywanego przez Rzymian Cesarea Libani.
Określenie dość często pojawia się w tekstach z II i I tysiąclecia.
Sinici (sînî) to mieszkańcy miasta-państwa na południe od Ugarit, kojarzonego zarówno z Sijano 4 km na wschód od Geble, jak i z Šen na południowywschód od Halba229. Lokalizacja jest w tym wypadku niepewna.
Arwadowie (´arwäDî) zamieszkiwali w Arwad, dzisiejsze Ruad, na północ
od Byblos. Wspomina się o nim w Ez 27,8.11 (lud morza), tekstach asyryjskich
(Aruada) i w listach z el-Amarna (EA 141.149: Arwada)230. W starożytności to
miasto położone na wyspie, 3 km od wybrzeża Syryjskiego, pomiędzy Laodyceą i Trypolisem, miało duże znaczenie jako centrum handlowe. Znane było
jeszcze w okresie hellenistycznym (1 Mch 15,23), ale już nie miało wówczas
tak wielkiego prestiżu231.
Semaryci (cümärî). Sumur to nazwa miasta wspominanego w listach z elAmarna (asyryjskie: Simir/Simri/Simirra). Tiglet-Pilezer I (1116-1078 przed
Chr.) ulokował to miasto na północ od Arwad. Brak jednak konkretnych danych co do lokalizacji232. Być może to dzisiejsza Sumra, 19 km od Ruad.
Chamatyci (HámäTî) to mieszkańcy Hamat nad Orontesem. Miasto istniało
już prawie 4 tysiące lat przed Chr. Na krótko było też zależne od władzy Dawida i Salomona (2 Sm 8,9-10; 2 Krn 8,4), potem ponownie podbił je Jeroboam II (2 Krl 14,28). Dane biblijne sytuują je na północnej granicy Ziemi Obiecanej (Lb 34,8; Joz 13,5)233. Nie ma jednak pewności, czy należy je identyfi223
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kować ze wspominanym często Lewo Hamat (wejście/brama Chamat, pomiędzy Antylibanem i górą Hermon por. Lb 13,21; 34,8; Sdz 3,3; 1 Krl 8,65; 2 Krl
14,25; Ez 47,16-17; 48,1; Am 6,14). Etymologicznie nazwa hebrajska może
znaczyć „gorące źródła” i stosowana jest na określenie wielu różnych miejsc234.
K. Elliger235 sugeruje dla przykładu, że może chodzić także o jakąś miejscowość w Transjordanii, na południe od Damaszku.
Posumowaniem listy jest informacja, że „potem” (’aHar), tj. po narodzinach
wszystkich tych ludów (ww. 15-18a), szczepy Kananejczyków rozproszyły się
(nifal Pûc) (w. 18b). Słowo „rozproszyć się” jest kluczowe dla opowiadania
o mieście z wieżą Babel (Rdz 11,1-9 zwł. w. 4.8.9; por. 9,19). Jakkolwiek
w obecnym miejscu czasownik wydaje się mieć neutralne znaczenie, to zarazem zapowiada wydarzenia, które w przyszłości będą miały grzeszne konotacje
i staną się przyczyną tego rozproszenia. Takie jego rozumienie w tym miejscu
wydaje się właściwe także z tego powodu, że Kanaan już został przeklęty przez
Noego (Rdz 9,25!). Moc przekleństwa ze strony człowieka nie jest jednak taka
sama jak wyrok wypowiedziany przez Boga. W obecnym miejscu autor biblijny wydaje się mówić: wszystko jest w waszych rękach i od was tylko zależy,
czy „rozproszenie” oznaczać będzie uczestnictwo w skutkach Bożego błogosławieństwa, czy też stanie się skutkiem kary Bożej za brak posłuszeństwa
i zgubną pychę236.
Potomkowie Kanaana zamieszkują określone granice (w. 19). Odpowiadają
one mniej więcej tym, jakie ma Ziemia Obiecana (Lb 34,2-12)237. Zachodnią
część granicy wyznaczają, zaczynając od północy: Sydon, Gerar i Gaza. Najmniej znane jest Gerar, identyfikowane dziś jako Tell Haror, leży około 20 km
na zachód od Beer Szeby i około 10 km na południowy zachód od Gazy. Euzebiusz (Onomasti. 60.7) potwierdza, że miejscowość znajdowała się w odległości 25 mil rzymskich na południe od Eleutheropolis238. Linia prosta od Sydonu
przez Gerar do Gazy jest zatem niemożliwa. Stąd badacze proponują dwa rozwiązania. Gaza dodana jest jako punkt orientacyjny, gdyż była lepiej znana niż
Gerar, albo mamy do czynienia z glosą, która pierwotnie znajdowała się na
marginesie239. Dalsza linia biegnie wzdłuż: Sodomy, Gomory, Admy i Seboim
aż do Leszy. Pierwsze cztery miasta znane są z Rdz 19, jakkolwiek ich usytuowanie na północnym czy południowym brzegu Morza Martwego nadal pozo234
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staje przedmiotem debaty. Niewykluczone, że chodziło początkowo o dwie
niezależne tradycje (z północy i południa) o zniszczeniu dwóch miast w okolicach Morza Martwego: Admy i Seboim oraz Sodomy i Gomory. Teksty biblijne bardzo komplikują jednak sytuację w tym temacie. Raz bowiem mowa jest
o zniszczeniu samej Sodomy (Iz 1,7; 3,9; Lm 4,6), innym razem pojawia się też
Gomora, zawsze jednak wyłącznie w parze z Sodomą (por. Pwt 29,22; Iz 1,10;
13,19; Jr 49,8; 50,40; Am 4,11; Sof 2,5). Czasem wreszcie mówi się o Sodomie
wraz z córkami (Ez 16,46.48-49.53.55), dodaje się też Admę i Seboim (por.
Rdz 10,19; 14,2.8; Pwt 29,22; Oz 11,8), by wreszcie powiedzieć w Rdz
19,25.28.29 o całym regionie (kikkār). Te rozbieżne, co do liczby miast i zakresu katastrofy, wspomnienia próbuje pogodzić autor Mdr 10,6-9, pisząc
o karze ognia spadającego na Pentepolis. Mędrzec ma zapewne na myśli także
Soar, które jednak nie zostało zniszczone w katastrofie opisanej w Rdz 19.
W Rdz 10,19 wszystkie cztery miasta stanowią jednak wyznacznik wschodniej
granicy ziemi Kananejczyków. Przywołanie akurat tych miast nie jest przypadkowe. Z jednej strony Sydon reprezentuje Fenicjan, a Gaza to jedno z pięciu
miast Filistynów, z drugiej cztery miasta z okolic Morza Martwego to aluzja do
wydarzeń opisanych w Rdz 19. Pomiędzy nimi zaś leży ziemia, która już niedługo zostanie obiecana Abrahamowi (por. Rdz 13,10-18).
Podobnie jak Gaza, tak i Lasza, pomijając to, że jest nieznana jej lokalizacja, może stanowić punkt orientacyjny dla wcześniejszych czytelników, gdzie
znajdowały się osławione, ale już nieistniejące miasta zniszczone przez kataklizm w czasach Lota i Abrahama. Tradycja identyfikuje położenie Laszy
z Kallirhoe na wschodnim brzegu Morza Martwego. Jednak, podobnie jak rabiniczna identyfikacja z Wadi Zerqa Ma’in oraz próba utożsamienia Laszy
z Laisz (=Dan) na północy, precyzyjna lokalizacja jest niemożliwa do potwierdzenia240.
4.4. Potomkowie Sema (ww. 21-30)
Lista ma wyraźnie podwójne wprowadzenie. Pierwsze (w. 21) zawiera dwie
ważne uwagi dotyczące protoplasty Setytów, a drugie listę pięciu jego bezpośrednich potomków (w. 22). Spośród nich autor biblijny wybiera tylko ostatniego (Aram w. 23) i trzeciego w kolejności (Arpachszad w. 24), podając ich
dalszych potomków. W pierwszym wypadku genealogia jest segmentowa
(czterech synów), a w drugim linearna, gdyż poza jednym bezpośrednim potomkiem wymienia się wnuka i prawnuka oraz dwóch synów tego ostatniego
(Ebera) (w. 25), dodając do imienia pierwszego z nich informację natury etiologicznej. Tylko linia genealogiczna drugiego z synów Ebera – Joktana kontynuuje dalej na sposób segmentowy (ww. 26-28a: 13 synów). Linia genealogiczna pierwszego (Peleg) będzie podjęta dopiero w Rdz 11,16-26.
240
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Nie ma wątpliwości, że najważniejszym z synów Noego jest dla autora biblijnego Sem. Wprowadzenie jego genealogii w w. 21 dokonuje się, podobnie
jak przy poprzednich glosach (ww. 8.13.15), za pomocą czasownika yäcar „zrodzić”. Drugie wprowadzenie z w. 22 zachowuje już klasyczną formułę
„synami X…”. Najpierw trzeba zaznaczyć przekonanie większości badaczy, że
chodzi o dwie różne ręce redakcyjne241 w wypadku obu wprowadzeń i w. 21
byłby tu późniejszą glosą akcentującą priorytetową rolę Sema w oczach autora
biblijnego oraz akcentującą jego pierworództwo. Sem zawsze był pierwszym
na listach synów Noego. Tym razem pojawia się jako ostatni tylko z jednego
względu: struktura Tablicy Narodów jest koncentryczna, a jej środek stanowią
najbliżsi etnicznie Hebrajczykom potomkowie Sema (rodzina narodów semickich)242. Jak zostało to już zauważone, istnieje jednak także subtelna różnica
w użyciu obu formuł wprowadzających. Pierwsza akcentuje w w. 21 potomstwo Sema. Był on nie tylko praojcem wszystkich synów Ebera (Hebrajczyków?)243, ale i pierworodnym Noego, co w bliskowschodnim kontekście kulturowo-środowiskowym oznacza, że i najważniejszym potomkiem z punktu widzenia trwania rodu. Na pierworodnym spoczywała większość obowiązków
wobec rodziców, ale i jemu przypadała w udziale większa część dziedzictwa
(Pwt 21,15-17; Iz 61,7), przywilej błogosławieństwa ze strony ojca (Rdz 27)
oraz władza (Rdz 27,29.37; 37,21-22; 2 Krl 2,9)244. Już samo imię „Sem” etymologicznie wydaje się podkreślać tę rolę kontynuatora. Jako pochodna semickiego šVm (hebrajskie: šëm)245 wyraża sens: „imię/nazwa”; „pozycja/szacunek”; „wspomnienie, kontynuacja”246.
A oto i synowie Sema (w. 22):
Elam (`êläm) to przede wszystkim nazwa kraju położonego na wschód od
Babilonii, na płaskowyżu irańskim (Chusestan) ze stolicą w Suza. W jego skład
wchodziła także górska prowincja Lurestan. W późniejszym okresie była tu
perska prowincja Chuza247. Według wielu biblijnych świadectw (Rdz 14,1.9;
Iz 21,2; 22,6; Jr 25,25; 49,34-39; Ez 32,24) było to silne i dominujące w regionie państwo. W okresie wygnania babilońskiego także miejsce, w którym żyła
diaspora żydowska tzw. Bene Elam (Ezd 2,7; 8,7; 10,2.26; Ne 7,12; 10,15; por.
Iz 11,11; Dz 2,9). Język elamicki nie ma jednak wspólnych korzeni z językami
241
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245
S. Schorch, Sem, w: NBL, t. III, s. 565-566.
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semickimi i w ogóle trudno go zaliczyć do jakiejkolwiek znanej dziś grupy
językowej, co świadczy, że i sami Elamici nie byli Semitami248. Jednak od III
tysiąclecia mieli dość ścisłe kontakty z tą grupą etniczną, a opowiadanie z Kedorlaomerem w roli przywódcy Elamitów, działającego także na terenach późniejszej Ziemi Obiecanej (Rdz 14,1-10)249, pozwala sądzić, że te kontakty mogły być
dość ścisłe. Wątpliwe jednak, aby poza przyjęciem diaspory wygnaniowej, Elam
odgrywał jakąś rolę w polityce dotyczącej losów narodu wybranego.
Aszszur (´aššûr) miasto nad Tygrysem, pierwsza stolica Asyrii (potem Kala
i Niniwa). Wspominane już było przy okazji opowiadania o Nimrodzie (w. 11).
Miejsce silnej diaspory Izraelitów (Iz 11,11; 2 Krl 17,6.23; 18,11; Iz 11,11.16;
27,13; Oz 9,3; Za 10,10; Ez 23,9).
Arpakszad (’arPaKšaD) to według niektórych badaczy zhebraizowana forma jakiegoś babilońskiego określenia. Drugi element (-kšd por. ’ûr KaSDîm)
wyjaśniany bywał bowiem w sensie „Chaldejczycy” (Księga Jubileuszy 9,4;
J. Flawiusz, Antiquitates I.6.4). Jednak Babilończycy wspominani byli już
w w. 10 i nie ma powodów, aby autor biblijny powtarzał tę nazwę w innej formie250. W grę wchodzą także ugaryckie arrphana i greckie: arrapachtis, opisujące region położony pomiędzy jeziorem Van i Urmią. Także hipoteza o zniekształconej formie akadyjskiej nazwy państwa/miasta Arrapha (zwł. zwrot
Arrapha šadi – „wschodnia Arrapha”; dzisiaj Kirkuk w północnym Iraku) jest
wątpliwa251, gdyż trudno wyjaśnić dokonaną w hebrajskim transkrypcję z „h”
na „k” i dodanie dwóch ostatnich liter252. Jakkolwiek etymologiczny sens imienia jest nadal niewyjaśniony, to pewne jest, że samo imię nie jest semickie 253.
W Księdze Judyty (Jdt 1,1) czytamy: „za dni Arpakszada, który panował nad
Medami w Ekbatanie”. Nie znamy jednak takiego ludu w tym rejonie, a nazwa
wydaje się symboliczna i stosuje się ją, aby zilustrować starcie dwóch potęg.
Badacze wskazują, iż źródłem dla tej symboliki jest nawiązanie do Rdz 10,22
(E. Zenger) lub, że chodzi o irańskie określenie, które ma mniej więcej sens:
„władca jeźdźców” (O. Loretz)254.
Lud (lûD) w liczbie mnogiej, jako potomkowie Chama, pojawili się już
w w. 11. Część badaczy uważa jednak, że należy odróżnić oba pojęcia i tym
248
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razem brać pod uwagę plemię Lubdu żyjące nad Tygrysem255. W Biblii wspominana się tę nację razem z Tarszisz i Put (Iz 66,19), lokalizując ją pomiędzy
Persją i Put (Ez 27,10). Stąd większość badaczy sądzi, że chodzi o Lidyjczyków zamieszkujących zachodnie wybrzeża Anatolii, mieszkańców m.in. dwóch
wielkich nadbrzeżnych miast: Smyrny i Efezu. Tędy wiodły dwa ważne szlaki
handlowe prowadzące w głąb Anatolii. Być może właśnie to więzi handlowe
przyczyniły się do tego, że Lidyjczycy zaliczeni zostali w poczet narodów semickich.
Aram (’áräm) lud, który stał się w VII wieku przed Chr. eponimem lingua
franca, dominującej nie tylko w Mezopotamii (por. 2 Krl 18,26; Iz 36,11;
|Dn 2,4; Ezd 4,7). W epoce późnego brązu Aramejczycy zamieszkiwali tereny
w górnym biegi Eufratu, na obrzeżach Balih i Habor (Haran). Z czasem rozszerzyli swe wpływy także na północną Syrię oraz środkową i południową Mezopotamię (por. 2 Sm 10,6: Aram-Bet-Rehob; 2 Sm 8,5: Aram Damszek; Rdz
24,10; Pwt 23,5; Sdz 3,8; Ps 60,2; 1 Krn 19,6: Aram-Maacha; AramNaharajim; Aram Soba). Później określenie to mogło stanowić alternatywną
nazwę Syrii (por. Am 9,7; Iz 22,6)256.
Z listy synów Sema podjęta zostaje dalsza genealogia ostatniego z nich,
Arama (w. 23). Większość, jeśli nie wszystkie wyliczone tu nazwy są w praktyce nieidentyfikowalne257:
Uz (`ûc), podobnie jak i pozostałe cztery nazwy, niewiele mówi współczesnym badaczom. Nazwa ta powraca w Księdze Hioba (Hi 1,1) a kontekst pozwala sądzić, że chodzi o jedno z miast Edomu lub leżące przynajmniej blisko tej
krainy (Hi 2,11; por. Lm 4,21). Dlaczego jednak łączy się ono z Aramem leżącym na północy? Być może wyjaśnieniem jest inna genealogia z Rdz 22,21 (por.
jednak przywódca Hurytów z Seir-Edomu w: Rdz 36,20-21.28-30; 1 Krn
1,42)258. Tradycja w tym względzie pozostaje niejasna, a precyzyjna identyfikacja i lokalizacja miasta, poza przytoczonymi powyżej danymi, jest niemożliwa.
Chul (Hûl) poza stwierdzeniem, że w nazwie określenie to ma semicki rdzeń259,
pozostaje niezidentyfikowane260. Józef Flawiusz (Antiquitates I.6.4): Armenia.
Geter (GeTer) to całkowicie niezidentyfikowana nazwa261. Józef Flawiusz
(Antiquitates I.6.4): Baktria.
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Masz (maš) przywodzi na myśl górę Masius w północnej Mezopotamii
(Tur Abdin) pomiędzy Nusajbin (Nisisbis) i Urfą (Edessa)262 lub znaną z Gilgamesza (IX.2.1-2) górę Mâšu, lokalizowaną gdzieś w okolicach Libanu lub
Antylibanu. Pięcioksiąg Samarytański czyta tę nazwę jako Mass, imię jednego
z synów Izmaela (Rdz 25,14), lokując tym samym analizowany eponim na
południu263. LXX z kolei odpowiada wersji z 1 Krn 1,17: Mosoch, ale znika tu
zdanie poprzedzające: „synowie Arama”. E. Lipiński264 jest zdania, że chodzi
tu o błąd i nazwa jest niekompletna. Idąc za wersją samarytańską i grecką, dochodzi do wniosku, iż prawidłowa nazwa powinna brzmieć mšk (por. Rdz 10,2;
1 Krn 1,5). Tym razem chodzi jednak nie o lud z Anatolii, ale jedno z plemion
arabskich: maśśā‘ (Rdz 25,14; 1 Krn 1,30; Prz 30,1; 31,1), a zniekształcenie
nazwy dokonało się poprzez zamianę końcowego ayin w kaf.
Drugim i ostatnim z synów Sema, którego genealogia zostaje podjęta i rozwinięta w systemie liniowym, jest Arpakszad (w. 24). Jest on ojcem Szelacha
(šelaH) a Szelach ojcem Ebera (`ëBer). Nie ulega wątpliwości, że choć rzeczywiste etymologiczne związki ostatniego z tych imion z określeniem „Hebrajczycy” są wątpliwe265, to autor biblijny czyni tu aluzję opartą na fonetycznym skojarzeniu. Eber pojawia się tu więc jako „legendarny” eponim Hebrajczyków, ale jednocześnie ma szerszy sens niż późniejsze określenie „Hebrajczycy”266. O samym Izraelu nie ma tu mowy, ale poprzez odwołanie do tej
dalekiej linii praprzodków, których reprezentuje Eber (por. w. 21), genealogia
otwiera się na postać Abrahama – Hebrajczyka (por. Rdz 14,13). W ten sposób
rozpoczyna się proces przechodzenia od „historii uniwersalnej” do historii jednego, wybranego narodu, który będzie owocem obietnicy złożonej przez Boga
dla wielkiego patriarchy.
Kim są syn i wnuk Arpakszada?
Szelach dosłownie znaczy „broń/ „pocisk” lub „odrośl/ gałąź” (Pnp 4,13), „kanał” (Ne 3,15)267. Etymologicznie można więc sugerować kilka możliwości. W grę
wchodzi najpierw pochodzenie od rdzenia šlH – „posłać”, identyfikacja z niepewnym sensem „odrośl”, który, jako czysto świeckie imię, ma swoje odpowiedniki
w akadyjskich imionach: per’u(m), perhu268. Wreszcie można widzieć tu także
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skróconą formę imienia müTûšelaH z konotacjami teoforycznymi odnośnie hipotetycznego bóstwa chtonicznego, związane z rzeką płynącą w otchłani269.
Eber pochodzi prawdopodobnie od rdzenia `Br – „przejść na druga stronę”270
i oznacza bądź koczownika, bądź kogoś, kto przekroczył np. rzekę271. Podobne
imię odkryto w tekstach z Ebla. Jeden z władców w III tysiącleciu nosił tam imię
eb-rî-um. Jednak połączenie tych imion nie jest do końca pewne. Interpretacji,
odnośnie treści, jaką kryje w sobie ten eponim, jest kilka272. Kryterium geograficzne (H. Gunkel) pozwala widzieć tu lud zamieszkujący jakieś określone terytorium
„za rzeką” (por. Joz 24,2-3)273. Ci, którzy przyjmują kryterium etniczne (J. Skinder), dopatrują się w tym imieniu eponima konkretnej grupy, np., praprzodka słynnych i często wymienianych w II tysiącleciu ‘apiru/hap(b)iru. Wreszcie, stosując
kryterium socjologiczne, można odnieść to imię jedynie to pewnej grupy społecznej274. Rację ma chyba jednak C. Westermann275, który dostrzega w imieniu Eber
czysto symboliczne konotacje i nic ponadto.
Obecny fragment genealogii (ww. 24-25) ma swoje odniesienia do dalszych
perykop z Rdz 11. Tak więc ww. 24-25a odpowiadają pełniejszej liście z Rdz
11,12-17, w. 25b zaś wydaje się czynić aluzję do Rdz 11,1-9. Jedynie genealogia Joktana (ww. 26-30) stanowi tu alternatywę dla genealogii Pelega, rozwiniętej dopiero w Rdz 11,18-26.
Uwaga autora biblijnego wyraźnie skupia się teraz na potomkach Ebera
(w. 25). Nie powinno dziwić jednak, że kontynuowana będzie tylko linia mniej
ważnego z punktu widzenia historii zbawienia Joktana, a nie Pelega. Ten ostatni, jako praprzodek Abrahama, powróci bowiem w Rdz 11, kiedy genealogia
doprowadzona zostanie do antenata narodu wybranego. W obecnym momencie
na takie precyzyjne zakończenie genealogii jest jeszcze za wcześnie. Ważne
jest jednak, że Tablica zrywa w sposób radykalny z mitem jako ewentualnym
wprowadzeniem do początków historii narodu wybranego276.
Zatem Eberowi urodzili się (yälaD pual) dwaj synowie: Peleg (PeleG)
i Joktan (yöq†än).
Pierwszy ukazany jest jako praprzodek Semitów mieszkających w regionach północnych i centralnych, zaś drugi jako antenat ich południowoarabskich
269
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krewnych. Imię Peleg może nawiązywać do rzeczownika opisującego sztuczny
wodny kanał277. W takim wypadku pasuje dobrze do międzyrzecza mezopotamskiego. Autor biblijny łączy go jednak z sensem „podzielić” (w. 25b; por.
syryjskie: pullāgā – „podział, rozłączenie”), nawiązując tym samym do wydarzeń opisanych w Rdz 11,1-9278. Leksykografowie sądzą jednak, że taka etymologia jest wtórna i oryginalnie należy szukać innych konotacji279. W istocie
czasownikowy rdzeń PlG – „dzielić” nie jest synonimem czasownika Pûc –
„rozproszyć”, stosowanego w opowiadaniu o mieście Babel280, stąd nie można
wykluczyć, że autor biblijny ma na uwadze podział na ludność prowadzącą
osiadły tryb życia (Peleg) na północy i nomadyczny (Joktan) na południu.
Sprzyja temu także fakt, że Joktan (arabskie: juqzān – „czujny”) ukazany jest
jako praprzodek plemion jemeńskich. Genealogia jego rodu ma charakter segmentowy. Wprowadza ją formuła (w. 26a) „yälaD - „zrodził” (qal) a zamyka
formuła (w. 29b) „Bünê X” z poprzedzającym wprowadzeniem „ci wszyscy
(byli)”. Taki, nietypowy w dotychczasowych prezentacjach, inkluzyjny styl
tego fragmentu Tablicy Narodów pozwala sądzić, że autor biblijny dąży do jej
zamknięcia po wyliczeniu potomków Joktana. Etymologicznie imię należy
chyba łączyć z rdzeniem q†n – „być małym”281. Wśród potomków Joktana
wymienieni są (ww. 26-29a):
Almodad (’almôDäD) to kraina lub plemię w południowej Arabii. Etymologicznie być może chodzi o zbitkę al/El/ – modad – „Bóg jest przyjacielem”.
Jednak imię jest nieznane poza Biblią.
Szelef (šāleP) to plemię Šalf lub Šulf, mieszkające pomiędzy Jemenem
i Hadramaut, blisko Aden. Imię spotykane jest na inskrypcjach sabejskich oraz
w pismach geografów arabskich282.
Chasarmawet (HácarmāweT) identyfikowane jest jako Hadramaut na północnym wybrzeżu Półwyspu Arabskiego, na wschód od Jemenu (por. Rdz
10,9: Saba’). Obok Saba’, Ma‘īn i Qatabān to jedno z czterech wielkich, głównych i starożytnych miast południowej Arabii. Etymologicznie może mieć sens
„oaza Mota (bóstwo śmierci)”.
Jerach (yäraH) kraina lub plemię w południowej Arabii. Etymologicznie
chodzi o „księżyc” czczony jako bóstwo w południowej Arabii.
Hadoram (háDôräm) nazwa plemienia w południowej Arabii oraz imię pojedynczych osób znane z inskrypcji sabejskich. Arabskie ahl al-hadara to
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C. Westermann, Genesis, s. 703.
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ogólne określenie dla wielu plemion tego regionu. Etymologicznie może chodzić o sens: „(bóg) Hadad jest wywyższony” (por. 1 Krl 18,10; 2 Krn 10,18).
Uzal (’ûzäl) w Ez 27,19 pojawia się jako partner handlowy Tyru. Według
tradycji arabskiej (Azal), o ile utożsamienie jest właściwe, jest to jeszcze przedislamskie określenie stoicy Jemenu San‘ā283.
Dikla (Diqläh) to prawdopodobnie nazwa oazy w południowej Arabii. Sama
nazwa ma sens „ziemia palm”284.
Obal (`ôBäl) to prawdopodobnie ‘Ubāl, miejscowość położona pomiędzy
Hodeidą i San‘ā. Możliwe też, że autor biblijny ma jednak na myśli arabskie
plemię Banu ‘Ubal.
Abimael (’áBîmä’ël) to nazwa, która nie została zidentyfikowana. Etymologicznie chodzi o sens „Bóg rzeczywiście jest moim ojcem” i być może określenie to ma sabejskie korzenie285.
Saba (šüBä’) por. Rdz 10,7. Kraj położony w południowej Arabii.
Ofir (’ôPir) ma niepewną lokalizację. Chodzi o wspominaną w Biblii krainę
złota (1 Krl 9,28; 10,11; 22,49; Jr 10,9). Często też mowa jest o złocie
z Ofiru (Iz 13,12; Ps 45,10; Hi 22,24; 28,16). Nie ma pewności, że autor biblijny ma na myśli krainę w południowo-zachodniej Arabii, na wybrzeżu Morza
Czerwonego. Czasem wymienia się tu także Północną Afrykę286 , a nawet dalekie Indie (J. Flawiusz, Antiquitates VIII.6.4). Argumentem jest fakt, że złoto stąd
przywożono nie karawanami, ale na okrętach wynajmowanych z Tyru287. Jednak
takie identyfikacje idą chyba za daleko i wyklucza je kontekst bliższy288.
Chawila (Háwîläh) (por. Rdz 2,11; 10,7). Być może do lokalizacji w południowej (południowo-zachodniej) Arabii.
Jobab (yôBäB) to imię edomickiego króla w Hi 36,33-34, a według LXX
należy identyfikować go z samym Hiobem. Kontekst wskazuje jednak na południową Arabię. Etymologicznie w grę wchodzi związek z arabskim jihāb –
„pustynia” lub wabba – „zbroić się”289.
Podobnie jak w wypadku Kananitów, autor biblijny kończy listę potomków
Joktana opisem zamieszkałego przez nich terytorium (w. 30; por. w. 19). Jednak zarówno Mesza i Sefar, jak i góry wschodnie nie są do dziś zidentyfikowa283

C. Westermann, Genesis, s. 703; E. Lipiński, Les Sémites, s. 210-211.
L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, s. 218.
285
G.J. Wenham, Genesis 1-15, s. 231.
286
W.F. Albright, Archeology and the Religion of Israel, Baltimore 31953, s. 133; wybrzeże
nieopodal Somalii.
287
Por. H.J. Katzenstein, The History of Tyre, Jeruzalem 1973, s. 109.
288
C. Westermann, Genesis, s. 703. V. Christdés (L’énigme d’Ophir, „Revue Biblique”
77(1970), s. 240-247) próbuje wykazać, że w istocie rzeczy mylono dwa różne miejsca. Jedno
w Indiach lub północnej Afryce, drugie w Arabii.
289
L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, s. 377.
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ne przekonująco. E. Lipiński290 proponuje, by góry wschodnie utożsamić
z wysokim na 3 tysiące metrów pasmem górskim Sabir w południowym Jemenie, zaś U. Cassuto291 sądzi, że Meszy należy szukać na zachodzie w pobliżu
Morza Czerwonego. Brak jednak przekonujących dowodów potwierdzających
taką, prawdopodobną skądinąd, identyfikację.
4.5 Zakończenie (ww. 31-32)
Zakończenie sekcji poświęconej potomkom Sema (w. 31) jest standardowe
i przypomina poprzednie kolofony (por. ww. 5.20). W. 32 jest zakończeniem
całej perykopy. Poprzez użycie pojęcia TôlüDöT – „pokolenia/genealogie” tworzy się inkluzję z w. 1, zaś poprzez powtórzenia rzeczownika mišPüHöT – „rody/klany”, nawiązuje do kolofonów podsumowujących każdą z trzech głównych sekcji (ww. 5.20.31). Akcent pada tu na zaimkowy zwrot „z nich”
(ûmë’ëlleh). Najpierw zaimek ten pojawił się na początku w. 32aA, podsumowując całą perykopę, a potem powraca w. 32bA, gdzie podkreśla, że wszystkie
ludy na ziemi „po potopie” pochodzą właśnie z tej jednej rodziny, której antenatami byli Noe i jego trzej synowie. Dwa razy pojawia się także zwrot Gôyim,
przed i po użyciu zwrotu zaimkowego w w. 32bA. Za drugim razem występuje
wraz z rodzajnikiem, który determinuje, że popotopowa ludzkość ma jednego
wspólnego przodka („…rozproszyły się te (właśnie) ludy na ziemi po potopie”)
i ludy po potopie to te same ludy, które wywodzą się od trzech synów Noego,
o czym mowa była w w. 32a.
4.6 Podsumowanie i wnioski
„Tablica narodów – pisał S. Łach292 - wyraża przekonanie autora biblijnego
o jedności i braterstwie wszystkich ludów. Zawarta w niej idea uniwersalizmu nie
ma sobie równej w całym świecie starożytnym. Jednocześnie występuje
w niej przeświadczenie o religijnym prymacie Izraela”. Trudno o trafniejsze podsumowanie Rdz 10. Nie wiemy nic pewnego o pochodzeniu materiału, który wykorzystali zarówno autor kapłański, jak i uzupełniający go redaktorzy. Różnorodność form (nazwy miast i krain, osobowych eponimów, ludów wymienianych
w liczbie pojedynczej i mnogiej, krótkie narracje etiologiczne: Nimrod) pozwala
sądzić, że poszczególne fragmenty tej listy mogły istnieć znacznie wcześniej
w zupełnie różnych kontekstach, zanim znalazły się w obecnym tekście. Ostateczny kształt perykopy musi jednak pochodzić z okresu po wygnaniu babilońskim.
Przekonanie takie wynika z kilku zasadniczych powodów.
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Les Sémites, s. 214.
A Commentary on the Book of Genesis, t. II, s. 223. V.P.Hamilton (The Book of Genesis,
s. 345) wskazuje na północną Arabię.
292
Księga Rodzaju, s. 308.
291
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Pierwszym jest wspominany już uniwersalizm, z wyraźnym akcentem położonym na fakt wspólnego pochodzenia wszystkich ludów od jednego i tego
samego Boga Stwórcy. Różnorodność ze względu na pochodzenie, język czy
terytorium, które się zamieszkuje, jest zamierzonym przez Boga ukoronowaniem dzieła stworzenia, a wszelkie nieuporządkowanie, jakie może z tego wynikać, jest skutkiem złych wyborów w sferze politycznej lub moralnej (Rdz
10,8-12; 11,1-9). Perspektywa (współ-)życia i właściwych stosunków pomiędzy poszczególnymi narodami należy jednak ostatecznie do porządku stworzenia, a nie do porządku historii. Teologia stworzenia nakłada się tu na teologię
historii jako coś nadrzędnego. W ten sposób Bóg Izraela - JHWH nie jest już
rozumiany jedynie jako Bóg jednego tylko narodu, ale staje się Bogiem
wszystkich ludów na ziemi. Poprzez continuum aktu stwórczego wchodzi
w historię świata i w niej uczestniczy, zachowując jednocześnie swój ponadhistoryczny status293. Tradycja wybrania i historia Izraela nie odgrywają tu jeszcze żadnej roli, a Bóg Izraela – JHWH wymieniony będzie wcześniej jako
szczególnie związany z imieniem Sema (por. błogosławieństwo Noego w Rdz
9,25-27: Bóg Jafeta to Elohim, Kanaan zaś, przeklęty potomek Chama, nie ma
szczególnego związku z żadnym imieniem Boga). Ta delikatna aluzja, przygotowująca późniejsze wybranie, będzie kontynuowana także w Rdz 10, ale zabraknie tam jeszcze miejsca dla któregokolwiek ze znanych praprzodków Izraela. Ich reprezentantem „fonetycznym” i symbolicznym będzie jedynie Eber,
z którego dalej wyprowadzona zostanie dopiero linia genealogiczna Abrahama
- Hebrajczyka (Rdz 11,10-26; por. Rdz 14,13).
Odkrycie teologii stworzenia w wymiarze uniwersalnym dokonało się
w epoce wygnania babilońskiego294. Genealogie zaś służyły odkryciu własnego
miejsca i roli w różnorodnym świecie ludów i języków. Wygnańcy judejscy
w konfrontacji z potęgą polityczną i kulturową wielkich imperiów (Babilonia:
Rdz 10,10; Asyria: Rdz 10,11; Egipt: Rdz 10,6.13; Medowie (=Persowie): Rdz
10,1; por. tez Filistyni: Rdz 10,14), a także w zetknięciu z tyglem różnych,
czasem bardzo odległych ludów i języków, jakich na przecinających się w Babilonii szlakach handlowych nie brakowało, musieli na nowo odkryć własną
tożsamość religijną i historyczną. Nie byli ani najważniejszym, ani największym narodem (por. Pwt 7,7). Nawet znienawidzeni i zamieszkujący przed
nimi w Ziemi Obiecanej Kananejczycy zasłużyli na to, aby znaleźć się w gronie najstarszych ludów ziemi (Rdz 10,6.15-19). Ich eponim Kanaan pojawia się
nawet jeszcze, zanim wymieni się dalsze jego potomstwo w ramach Tablicy
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Na ten temat więcej w: R.P. Knierim, The Task of Old Testament Theology. Method and Cases,
Grand Rapids, Cambridge 1995, s. 193. Na temat JHWH i narody w teologii Starego Testamentu por.
też H.D. Preuss, Theologie des Alten Testaments, t. II, Stuttgart i inne 1992, s. 305-327.
294
Por. M. Görg, Schöpfung, Schöpfungslehren I, w: NBL, t. III, s. 498-503.
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Narodów (por. Rdz 9,18)295. Wielu w Izraelu chętnie zamieniłoby tę kolejność,
ale doświadczenie historyczne i dystans wobec samych siebie z tego wynikający wskazał autorom biblijnym na takie właśnie ukazanie rzeczywistości świata
stworzonego przez JHWH.
Rdz 10, jako swoista „słowna mapa świata”296, opisuje doświadczenie różnorodności we wzajemnych relacjach pomiędzy różnymi nacjami. Czyni to
jednak w atmosferze niekonfrontacyjnej. Wręcz przeciwnie, wszelką agresję
postrzega jako zły wybór (Nimrod), a nie jako konsekwencję tej różnorodności.
Brak Izraela na tej mapie to efekt uświadomienia sobie swoich proporcji
w konfrontacji z wielkimi tego świata oraz zrozumienie późnego pojawienia się
na arenie międzynarodowej297. Takie doświadczenie własnej małości i późnego
zaistnienia na arenie dziejów świata bynajmniej nie miało prowadzić do konsternacji ani zwątpienia. Przeciwnie, miało pomóc w pełniejszym zrozumieniu
sensu bycia narodem wybranym. To u działającego na wygnaniu DeuteroIzajasza pojawia się silne przeświadczenie o potrzebie nawrócenia wszystkich
narodów do jednego Boga (Iz 45,14-25; por. 42,1-4; 49,6; 55,3-5), a monoteizm uzyska u niego swój ostateczny i niepodważalny status w teologii starotestamentowego Izraela298. Tablica Narodów pokazuje, że taka teologia jest niczym innym, jak naturalną konsekwencją uniwersalnej jedności wszystkich
ludów ziemi i ich pochodzenia od tego samego Boga Stwórcy. Najważniejsze
jednak jest to, że Tablica, w kontekście mitycznych, babilońskich wyobrażeń
o początkach ludzkości i kultury państwowej, stanowi całkowite odrzucenie
tych mitologicznych przekonań (por. Rdz 10,8-12). Naród wybrany powinien
pojąć, iż wszystko, co kiedykolwiek doświadczyłby od Boga, dokonuje się na
sposób całkowicie niemityczny, na obszarze historii”299, która jest jednak ostatecznie kontrolowana przez JHWH - Stwórcę „nieba i ziemi” (por. Rdz 1,1)
oraz całej ludzkości.
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J.L. Ska (Particolarismo e unieversalismo, s. 86-87) widzi w rozbudowanej wzmiance
o Kanaanitach, ukazującej ich jako bardzo odległą, a nadto wcześniej już przeklętą też, gałąź
etniczną, dodatkowy argument uzasadniający powygnaniowy zakaz małżeństw mieszanych,
w którym to właśnie Kanaanici zajmują prominentne miejsce wśród narodów zdyskwalifikowanych por. Ezd 9,1.11.
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Por. W. Brueggemann, Genesis, s. 118.
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Riassunto
LA TAVOLA DELLE NAZIONI (GEN 10,1-32), CIOÈ COME L’ESPERIENZA
STORICA HA INFLUSSO SU UNA RIFLESSIONE DI FEDE
L’analisi di Gen 10 fa pensare che il testo, anche se i suoi singoli elementi potevano
esistere prima indipendentamente, è una composizione postesilica. Questa convinzione
viene basata sui segenti osservazioni:
1. Il concetto d’unità primordiale di tutte le nazioni esige un universalismo che le
sue origini trova nella teologia di creazione. Si tratta evidentamente di un elemento
primario ad un ordine storico. Grazie ad un’continuazione dell’atto creativo Dio entra
nella storia umana, ma allo stesso momento rimane transcendente riguardo ad essa. Le
tradizoioni sull’elezione di Israele sono preparate (Eber, Sem), ma non giocano ancora
nessun ruolo nel testo.
2. La scoperta di un tale universalismo di Dio di Israele appare durante e dopo
l’esilio babilonese. Allora il popolo eletto, grazie alle genealogie cercava di stabilitre
sia la propria identità, sia il suo ruolo nella grande cerchia di diverse nazioni e culture
del mondo, sapendo allo stesso tempo, che non apartiene né alle quelle piú antiche, né
alle quelle piú grandi.
3. La tavola è un tipo di “mappa del mondo” la qualle descrive piuttosto
l’esperienza storica e politica di Israele nelle sue relazioni reciproche con gli altri
popoli della terra. La nuova esperienza storica e la nuova riflessione di fede aiuta ad
approfondire sia i valori della propria elezione, sia il ruolo del popolo eletto nella storia
di salvezza.
4. La tavola chiaramente si oppone alle conotazioni mitiche riguardo agli inizi del
monodo e dei popoli, come anche di Israele stesso. Tutto che l’umanità ha sperimentato
finora ha le conotazioni puramente storiche ed è una conseguenza delle scelte umane,
controlate però sepre da parte di Dio Creatore.

ks. JACEK POPŁAWSKI

KLASYCZNA KONCEPCJA ONTOLOGICZNA,
A ONTOLOGIA RELACYJNA

Wstęp
W przestrzeni myśli filozoficznej i teologicznej istnieje „problem” klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) koncepcji ontologicznej1 – chociaż wielu
skłonnych jest sądzić, że ten „problem” już nie istnieje, że z koncepcją tą trzeba się po prostu raz na zawsze rozstać2. Trudno oczywiście w kilku słowach od
razu ten „problem” dokładnie zidentyfikować. Zresztą z perspektywy różnych
nurtów filozoficznych czy teologicznych, w odniesieniu do różnych zagadnień,
może się on jawić w rozmaitych postaciach. By jednak od czegoś rozpocząć
ważną, naszym zdaniem, dyskusję, odwołać się można do pewnego niepokojącego wrażenia, które pojawia się dość wyraźnie wtedy, gdy z nieuzasadnionych
lub uzasadnionych powodów, rezygnujemy jednak z klasycznej koncepcji ontologicznej, lub przynajmniej nie traktujemy jej jako ważnego punktu odniesienia w filozoficznej czy teologicznej refleksji3. Otóż, powstaje wówczas wrażenie, że ta budowana przez nas refleksja pozbawiona została niemal zupełnie
ontologicznego fundamentu, lub w najlepszym razie odwołuje się do jakiejś
„nowej” ontologii, która wielce pożądana, jest jednak niemal całkowicie nieokreślona. Nasza refleksja może być wówczas twórcza, może dobrze opisywać
poznawaną rzeczywistość, ale też ci, którzy dbają o należytą głębię myśli, tym
1

Jeden ze znanych teologów, odnosząc się do prób zakwestionowania statusu, jaki w ramach
tradycji chrześcijańskiej (lub wprost: w wyznaniu wiary Kościoła) mają klasycznie metafizyczne
elementy pojęcia Boga, stwierdza, że jakkolwiek wielokrotnie próbowano dokonać tego rodzaju
dewaluacyjnej krytyki metafizycznego myślenia o Bogu, okazało się, że nie można jej przeprowadzić zupełnie konsekwentnie i radykalnie, pozostając zarazem na gruncie katolickiego wyznania
wiary.
2
Porzucamy ontologię dominacji. Nie bawimy się w nowe układy pionków, bo nowych układów
już nie ma, lecz porzucamy całą szachownicę. Dawne przeciwności pozostają poza nami. Innymi
słowy: oczyszczamy wiarę ze szczątków tradycji arystotelesowskiej i przywracamy jej biblijny,
dialogiczny wymiar (J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 247-249).
3
Por. E. Sienkiewicz, Zagadnienie prawdy w filozofii, „Poznańskie Studia Teologiczne”
20(2006), s. 315-316.
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bardziej natarczywie pytają o to, jaka ontologia leży lub powinna leżeć u jej
podstaw.
Takie, natarczywe pytanie nasuwa się na przykład w związku ze sformułowanym w odniesieniu do niedostatków klasycznej koncepcji ontologicznej
przez ks. prof. J. Tischnera poglądem, że na bazie czy wespół z ontologią arystotelesowską ukształtowała się w teologii ontologia dominacji (Przyczyny nad
skutkiem, Boga nad stworzeniem), przynosząc oczywiście fatalne skutki, dobrze widoczne w perspektywie przyjmowanej dziś niemal powszechnie dialogicznej koncepcji stworzenia. Z poglądem takim trudno się nie zgodzić. Jest on
zrozumiały i rzeczywiście trafia w istotę problemu, z którym klasyczna myśl
ontologiczna musi się dziś zmierzyć. Jednocześnie jednak, zawiera się w nim
tak poważny zarzut wobec klasycznej ontologii, że ta druga nie może się do
niego nie ustosunkować. Uczciwość w dialogu domaga się oczywiście, by takiego głosu wysłuchać. Ale nie tylko uczciwość. W tle bowiem wciąż trwa
niepokojące pytanie o to, jaką ewentualnie alternatywą dysponujemy? Może się
bowiem okazać, że żadną, pomimo tego, że poszukiwanie kształtu „nowej”
ontologii trwa już wiele pokoleń. Przyjmując, że poszukiwanie to w istocie nie
jest pozbawione prawdziwie ontologicznej intuicji, jednej z ważnych przyczyn
jego niemocy szukać należy w nadmiernie ostrej opozycji do tej właśnie, klasycznej koncepcji, która ze swej strony, okopując się na pozycjach obronnych
i nie podejmując dialogu, nie ujawnia całego tkwiącego w niej potencjału.
W prezentowanym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy i na ile
klasyczna koncepcja ontologiczna zdolna jest wyjść naprzeciw, zdawałoby się
niemożliwym do spełnienia (w ramach tejże koncepcji), oczekiwaniom filozofii dialogu i analogicznego nurtu w teologii.
1. O potrzebie i możliwości wewnętrznej przemiany klasycznej koncepcji
ontologicznej
O potrzebie gruntownego przekształcenia klasycznej koncepcji ontologicznej, jeżeli w ogóle ma być ona jeszcze dziś ocalona, mówi się zazwyczaj
z perspektywy współczesnych oczekiwań dotyczących ontologii z bezwzględną
stanowczością. Wytwarza to swoistą zewnętrzną presję, która nie pozwala dostrzec, że taka sama, niezwykle silna presja przemiany tkwi wewnątrz arystotelesowsko-tomistycznego systemu filozoficznego. By to zilustrować, wystarczy
przywołać jedno z najbardziej urzekających, a przede wszystkim ważnych
przekonań, że mianowicie jest on systemem u n i w e r s a l n y m. To prawda,
że każdy system filozoficzny może mieć o sobie takie przekonanie, ale mało
który tak radykalnie i jednoznacznie podkreśla swój realizm, obiektywizm
i właśnie uniwersalizm4, że wiarygodne zakwestionowanie któregoś z tych
4

Por. J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Warszawa 1938, s. 9-10 nn.
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określeń od razu kompromituje go w całości. Uniwersalizm klasycznego systemu filozoficznego, a wraz z nim klasycznej koncepcji ontologicznej, można
więc rozumieć dwojako. Najpierw tak, że dotyczy on i koncentruje swoją myśl
wokół zagadnień fundamentalnych, ostatecznych, przez co dotyczy każdego
bez wyjątku bytu. Po drugie, że jest otwarty, to znaczy, że płynnie łączy się
z istotnymi elementami myśli pochodzących z innych tradycji czy nurtów.
Kiedy jednak tak mówimy, okazuje się jasno, że to właśnie to mamy przeciwko
klasycznej ontologii: nie jest ona otwarta i nie łączy się płynnie (a nawet
w ogóle się nie łączy) z myślą pochodzącą z innych tradycji czy nurtów.
Wskazuje się tu przede wszystkim na ślepy zaułek, w który zabrnęła klasyczna
ontologia w zakresie języka i metody tak, że przy ich pomocy nie można opisać
części fundamentalnych zjawisk, które dziś jako fundamentalne jesteśmy zdolni w świecie widzieć. Z tego powodu współczesna myśl filozoficzna i teologiczna staje się jej coraz bardziej odległa, a nawet obca.
Trzeba powiedzieć otwarcie, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z niekoniecznie świadomą, ale jednak zdradą pierwotnych, głębokich metafizycznych intuicji oraz dokonań wybitnych przedstawicieli nurtu arystotelesowskotomistycznego, do których trzeba bezwzględnie wrócić, aby zamiast okopywać
się na pozycjach obronnych (co musi skutkować gwałtowną marginalizacją),
rzeczywiście naprzód posunąć myśl ontologiczną. Szczególnie cenną dla tego
celu inspiracją, a w pewnym sensie także prowokacją, która niepodjęta z pewnością skompromituje klasyczną ontologię, zdają się być coraz powszechniej
akceptowane osiągnięcia szeroko rozumianej filozofii dialogu oraz teologii,
w której dialog odgrywa zasadniczą rolę. Pytanie o możliwość odczytania
w nich i sformułowania podstawowych tez ontologii relacyjnej jest pierwszym
i kluczowym pytaniem, na które klasyczna koncepcja ontologiczna musi udzielić odpowiedzi. Rzecz jednak w tym, że ta odpowiedź, zdecydowanie twierdząca, powinna być udzielona (przynajmniej w podstawowym zarysie) już dawno,
na przełomie średniowiecza i nowożytności, z powodu wewnętrznego imperatywu, aby o konstytucji bytu mówić to, co się wie i co jest istotne, a nie dopiero
dziś pod zewnętrzną presją i realną groźbą marginalizacji. Czy jednak rzeczywiście relacyjność bytu da się w logiczny sposób wywieść z wnętrza, z samego
serca klasycznej koncepcji ontologicznej, skoro powszechnie wiadomo, że
według niej dla bytu ukonstytuowanego jako substancja wszelkie relacje do
innych bytów mogą być rozumiane jedynie jako przypadłości?
Otóż dotykamy tu jednej z kluczowych i, jak się wydaje, dawno już zamkniętej kwestii koncepcji bytu jako s u b s t a n c j i. Byt jest substancją,
a więc „czymś”, co nie istnieje już w żadnym podłożu, istnieje per se. To „coś”
(byt-substancja) – jak to z właściwą sobie precyzją określa S. Świeżawski –
jest w bytowaniu niezależne od jakichkolwiek innych bytów, po czym dodaje:
za wyjątkiem jednej tylko i rozciągającej się na wszelki byt, nie będący Bogiem,
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zależności od Boga jako od pierwszej przyczyny5. W związku z tym precyzyjnym określeniem, równie precyzyjnie i równie mocno należy zwrócić uwagę
na pewną, pozorną tylko, a przyjmowaną dość bezkrytycznie oczywistość.
Chodzi mianowicie o niebudzące wątpliwości wrażenie, że byt zostaje tu raz na
zawsze określony jako rzeczywistość odrębna i niezależna od innych bytów, to
znaczy samoistna. Z pewnością w klasycznej koncepcji ontologicznej tak właśnie jest – z tym jednym jednak, burzącym dopiero co wyrażony pogląd zastrzeżeniem, że nie dotyczy to relacji do bytu absolutnego, do Boga. Niestety,
zastrzeżenie to, aż nadto oczywiste dla każdego, kto choćby pobieżnie zetknął
się z systemem klasycznej filozofii, nigdy nie zostało rozwinięte w taki sposób,
aby okazało się, jakie konkretnie konsekwencje dla konstytucji bytu i dla definicji substancji ma ta właśnie konieczna relacja do Boga 6. W efekcie, gdy wraz
z nowymi prądami myślowymi na progu nowożytności zaczął początkowo
stopniowo, potem już gwałtownie, znikać religijny i teologiczny kontekst oraz
klimat refleksji filozoficznej, gdy następnie kwestia relacji bytu do Boga
z serca ontologii przeniesiona została w przestrzeń teodycei, klasyczna ontologia pozostała z pojęciem substancji jako rzeczywistości odrębnej i niezależnej,
a w konsekwencji, co ważne, z pojęciem istnienia jako samoposiadania i wolności jako samostanowienia. Tak określonym pojęciem bytu-substancji w żaden sposób nie da się wyjaśnić zauważonego precyzyjnie przez S. Świeżawskiego zastrzeżenia dotyczącego wyjątku od niezależności w bytowaniu substancji. Wyjątek ten jednak, potraktowany konsekwentnie, choć z pewnością
nie usatysfakcjonuje tych, którym bliska jest dziś dialogiczna koncepcja rzeczywistości, choćby dlatego, że dotyczy on jedynie Boga, a nie wszystkich
w ogóle bytów, to przecież stanowi na tyle zasadniczy wyłom w sposobie myślenia o bycie-substancji, że i w tym względzie może otworzyć zupełnie nieoczekiwane perspektywy.
Tymczasem, zdecydowanie i jednoznacznie stwierdzić należy, że bytsubstancja owszem, jest czymś, co nie bytuje już w żadnym podłożu, w żadnym innym podmiocie (jak przypadłości), ale w swoim (aktualnym) bytowaniu
(a nie tylko w powstawaniu7) jest tyleż samo niezależny, co i z a l e ż n y od
innego (innych) bytu, od Boga. Ważnym jest, że oba te, pozornie wykluczające
się określenia, pojawiają się w definicji substancji równocześnie, jako równie
mocne i równie istotne. I to jest właśnie zasadniczy problem, którego nie można bez końca unikać, otwarcie lub skrycie wprowadzając w przestrzeń refleksji
ontologicznej kategorię czasu (najpierw niezależny, potem zależny), lub izolując wyjątkową relację bytu do Boga, wyprowadzając ją z przestrzeni refleksji
5

S. Świeżawski, M. Jaworski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Lublin 1961, s. 207.
To, co klasyczna filozofia mówi o zewnętrznych przyczynach bytu (sprawczej i celowej), formułowane jest zazwyczaj tak, że w potocznym (powierzchownym, ale przecież powszechnym)
rozumieniu znika niemal zupełnie z pola widzenia, gdy o substancji rozważamy.
7
Tamże.
6
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ściśle ontologicznej. Aby odpowiedź na pytanie, w jaki sposób odrębny byt
może być jednocześnie niezależny i zależny od innego bytu (od Boga) była
możliwa, trzeba się przede wszystkim zgodzić, że wypracowana w ramach
klasycznej ontologii koncepcja bytu jako odrębnej i niezależnej substancji jest
nie tylko zgodna ze zdrowym rozsądkiem, ale też w całej rozciągłości teoretycznie poprawna i w zakresie, którego dotyczy, zupełnie wykończona. Byt jest
rzeczywistością odrębną i niezależną, i tej odrębności i niezależności poszukiwana zależność nie tylko nie znosi, ale w żadnym aspekcie jej nie narusza. Jest
to stwierdzenie zupełnie podstawowe i bezwzględnie ważne. Istota postawionego problemu i związana z nim trudność polega właśnie na tym, że zależność
bytu od drugiego nie jest alternatywą dla jego niezależności i dlatego oba te
określenia mogą znaleźć się w definicji substancji. W przeciwnym razie zgoda
na zależność musiałaby skutkować koniecznością redukcji niezależności,
a przecież powiedziane zostało, że w tym zakresie byt-substancja zdefiniowany
jest poprawnie i wiążąco. Oznacza to zarazem, że zależność bytu od drugiego
(od Boga, w tym od Boga jako Pierwszej Przyczyny) nie może być w żadnym
razie rozumiana jako postać dominacji, wprost lub nie wprost zagrażającej
niezależności bytu. Jeżeli mówi się, że filozofia arystotelesowsko-tomistyczna
inspirowała w jakiś sposób powstanie ontologii dominacji z wszystkimi jej
konsekwencjami, to mogło to mieć miejsce przede wszystkim dlatego, że nie
przemyślała na czas tkwiącego w samym jej sercu, rozważanego właśnie problemu, nie odpowiedziała na pytanie o to, jaki rodzaj ontologicznej (koniecznej) zależności od Boga konstytuuje byt, nie stanowiąc alternatywy dla jego
niezależności? I jest to pytanie ściśle ontologiczne, nie tylko precyzyjnie postawione wewnątrz klasycznego systemu filozoficznego (a nie wyłącznie pod
zewnętrzną presją współczesnych oczekiwań), ale także takie, które zdolne jest
pokazać zaskakujący tkwiący w nim potencjał. Trzeba powiedzieć to tak: byt
zdefiniowany jako odrębna i niezależna substancja, zdefiniowany jest poprawnie, ale nie jest zdefiniowany do końca. Klasyczna koncepcja bytu nie jest koncepcją zamkniętą, nigdy taką nie była, a nierozwiązana, nieuwzględniona
w definicji substancji kwestia konstytutywnego, koniecznego charakteru jej
relacji do Boga jest tego najlepszym dowodem.
2. W stronę ontologii relacyjnej
Jedna z zasadniczych trudności, przed którą staje klasyczna ontologia, szukając odpowiedzi na postawione pytanie, polega na tym, że musi ona teraz
wypowiedzieć słowo, które zdaje się nie być jej własnym słowem, które jednak
w najgłębszej swej istocie jej własnym słowem jest. Co więcej, gdy zostaje
przez nią za takie uznane i wypowiedziane, nabiera znaczenia, jakiego żaden
inny filozoficzny system nie jest w stanie z nim związać. Tym słowem jest
w o l n o ś ć. Dlaczego słowo to zdaje się nie być własnym słowem klasycznej
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filozofii, przynajmniej nie w tym (fundamentalnym) znaczeniu, o jakie teraz
chodzi, to zupełnie osobna, lecz zarazem niezwykle ważna kwestia8. Wydaje
się, że jedną z zasadniczych przyczyn takiego stanu rzeczy było nieuwzględnienie w punkcie wyjścia starożytnej greckiej filozofii szczególnego charakteru
tajemnicy osobowego istnienia9. To nieuwzględnienie, którego w żadnym razie
nie można traktować jako błędu, jest zrozumiałe zarówno ze względu na ówczesną, bynajmniej niepodobną do dzisiejszej wrażliwość, jak i ze względu na
metodę odwołującą się do istnienia wszystkich w ogóle (postrzeganych zmysłowo) bytów. Stąd meta-fizyka w poszukiwaniu tajemnicy istnienia przekraczająca phisis obejmującą cały kosmos, którego częścią jest człowiek10. Powstająca w ramach metafizyki koncepcja ontologiczna okazała się jednak na
tyle skuteczna, że (nie bez wpływu chrześcijańskiego objawienia) potrafiła
dostrzec, sformułować i bronić ontologicznych podstaw wyjątkowości osoby.
Osoba – powtarza za św. Tomaszem J. Maritain – jest tym, co w całej przyrodzie najszlachetniejsze i najbardziej wzniosłe, ponieważ jedynie osoba jest
wolna i jedynie ona posiada w pełnym znaczeniu tego słowa wewnętrzność
i podmiotowość. Jej ontologiczny ciężar gatunkowy jest wyższy, niż ciężar całego tego wszechświata11. Jednakże, niestety, przekonanie to nie wpłynęło znacząco na korektę punktu wyjścia metafizyki tak, aby uznała ona, że kosmos
dopełnia się (...) w człowieku, który jest jednocześnie streszczeniem świata
i jego przekraczaniem12. Korekta taka zdolna byłaby całkowicie przekształcić13
meta-fizykę w meta-antropologię14 rozumiejącą, że to właśnie osoba stanowi
szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem15, a zatem
szczególnie dogodny teren dla uprawiania ontologii, wewnątrz której radykalnie zmniejsza się dystans między pojęciem istnienia i wolności, bytu i osoby16.
Trzymając się przyjętego kierunku refleksji, zaznaczyć trzeba, że
o wolności mówimy teraz wyłącznie w kontekście zależności bytu-substancji
od bytu absolutnego, od Boga, którą to zależność ontologia rozpoznaje jako
8

Por. E. Sienkiewicz, Wolność wartością osoby, „Społeczeństwo” 1(2004), s. 112.-119.
Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom I, tłum z wł. I. Zieliński, Lublin 2005, s. 219220.
10
Por. H. U. von Balthazar, O moim dziele, tłum. z niem. M. Urban, Kraków 2004, s. 81. Takie,
„fizyczne” znamiona nosi wyraźnie pojęcie substancji, której odrębność etyczna, choć zdecydowanie bardziej radykalna, wydaje się o wiele mniej godna uwagi.
11
J. Maritain, Podmiotowość człowieka, w: Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrych, Kraków 1988,
s. 85.
12
H. U. von Balthasar, tamże.
13
Tamże, s. 89; A. Scola, Człowiek: zanikający podmiot czy nowe centrum?, w: „Społeczeństwo” 2(2003), s. 175 n.
14
Por. J. Popławski, Relacja osobowa. Centralny temat ontologii paschalnej, w: „Poznańskie
Studia Teologiczne” 18(2005), s. 66.
15
Jan Paweł II, Fides et ratio, 83.
16
Por. J. Popławski, O odnowioną postać metafizyki w kontekście nauk teologicznych, w: „Poznańskie Studia Teologiczne” 17(2004), s. 73-86.
9
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wyjątek od jej definicyjnej odrębności i niezależności. Wyjątku tego nie można
jednak bez końca wyłączać do osobnej dyskusji tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się do powszechnie przyjmowanej, a w istotnych punktach niepełnej
definicji substancji. Skoro w naszym rozumieniu byt także w relacji do Boga
pozostaje wciąż odrębną i niezależną (trzeba powiedzieć ściśle: wolną) substancją, to nienaruszającą ich, a konieczną zależność (od Boga) wyjaśnić można wyłącznie pojęciem wolności. Podstawowe i zarazem intrygujące pytanie,
które rodzi się wobec tej dość obiecującej perspektywy, dotyczy tego, skąd
w samym centrum rozważań o bycie-substancji to pojęcie może się pojawić?
Jeśli nawet w duchu uniwersalizmu klasyczna ontologia zgodzi się w końcu
przyjąć je jako pochodzącą z zewnętrz inspirację, to i tak musi przecież w sobie
samej znaleźć właściwe dla niego miejsce, aby mogła rzeczywiście uznać je za
własne. Otóż, wbrew wszelkim pozorom, znaleźć takie miejsce wcale nie jest
trudno. Wystarczy odwołać się do tego, co powszechnie uznaje się za wartość
klasycznej metafizyki, co ocalało w ogniu bezwzględnej krytyki, co przez pokolenia było natchnieniem w konstruowaniu systemu i co nadal pozostaje jego
nerwem. Tym czymś jest mianowicie i n t u i c j a i s t n i e n i a. J. Maritain
mówi o niej wprost jako o podstawowym, niezbędnym wyposażeniu każdego
metafizyka – które jednak nie jest dane każdemu, kto za metafizyka się uważa17. To ważne, byśmy nie pomyśleli, że mowa jest tu o wyposażeniu tanim,
a więc i mało oryginalnym. Przeciwnie, to właśnie intuicja istnienia umożliwia
poznającemu podmiotowi rzeczywiste spotkanie z bytem jako bytem i rozpoznanie jego prawdy, formułowanej następnie w być może trudnych, być może abstrakcyjnych, ale jednak zawierających prawdę bytu pojęciach klasycznej ontologii. Intuicja istnienia więc, konkluduje J. Maritain, jest takim intelektualnym
wyposażeniem, które czyni nas podatnymi i wystarczająco wolnymi, aby słuchać
szeptu wszystkich rzeczy i aby słyszeć zamiast fabrykować odpowiedzi18.
Z pewnością piękne to słowa oddające istotę klimatu, w którym przez pokolenia rozwijała się i dojrzewała ontologia, i w którym także dziś rozwijać się
i dojrzewać powinna. Tyle tylko, że w związku z nimi rozważane pojęcie substancji z nieodpartą siłą wydaje się być taką właśnie, sfabrykowaną, a przynajmniej rażąco niepełną odpowiedzią na pytanie o byt. Jeśli zaś fabrykowanie
polega na tym, że w spotkaniu z bytem nie słuchamy dostatecznie uważnie
szeptu wszystkich rzeczy, to trzeba raz jeszcze, uważniej niż dotąd, wsłuchać się
w to, co byt-substancja ma w tej sprawie do powiedzenia. Otóż niewątpliwie
najpierw to, że jest, że istnieje, że rzeczywiście jest odrębny i niezależny od
innych bytów, i że zarazem, w podstawowym, fundamentalnym znaczeniu tego
słowa jest wolny. To pierwsze odkrycie wolności jako innego imienia istnienia
nie tylko nie narusza ujmowanych dotąd w definicji substancji odrębności
17
18

J. Maritain, Intuicja bytu, w: Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 149.
Tamże, s. 149-150.
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i niezależności, ale je potwierdza, uzasadnia i rozwija. Zwraca uwagę, że odrębność i niezależność właśnie dzięki wolności zyskują swoją najbardziej radykalną postać, że zatem kwestionowanie przedmiotowego (substancjalnego)
charakteru bytu w imię jego charakteru podmiotowego (wolnego) nie tylko nie
zgadza ze zdrowym rozsądkiem, ale też zwyczajnie mija się z celem. Jednakże,
w tym właśnie miejscu, w którym zostaje potwierdzona i ukazana w pełni meta-fizyczna i (jeśli wolno tak powiedzieć) meta-etyczna odrębność i niezależność bytu, w miejscu, w którym, jak się wydaje, klasyczna ontologia zwyczajnie utknęła, nie można nie słuchać i nie można nie słyszeć już nie tylko szeptu,
ale zdecydowanego protestu bytu-substancji w sprawie tych, przyznanych jej
definicyjnych właściwości. Byt po prostu nie chce być tak rozumianą substancją, nie chce być niezależny, nie chce być sam, chce, aby drugi, aby Bóg z nim
był – by przypomnieć kontekst prowadzonej tu refleksji. Byt-z-nicością – mówi
J. Maritain – implikuje, aby być, byt-bez-nicości, owo istnienie absolutne, które
dostrzega wyraźnie od początku, jakby ukryte w jego pierwotnej intuicji istnienia19. Jeśli nawet otwartą pozostawimy kwestię, czy byt absolutny pomyślany
jest tu osobowo czy nie20 (w perspektywie metaantropologicznej odpowiedź
twierdząca jest nieuchronna, możliwa i zdecydowanie łatwiejsza), to i tak wynika stąd jeden zasadniczy wniosek: to, co o substancji dotąd wiemy, nie jest
wszystkim, co wiedzieć powinniśmy. Byt-substancja jest rzeczywistością odrębną, ale nie jest rzeczywistością, która niczego nie potrzebuje. P o t r z e b u
j e drugiego, ostatecznie zawsze potrzebuje Boga21, i w tej potrzebie wypowiada ową brakującą część swojej definicji. Warto od razu dodać, że ponieważ
jest to rzeczywiście potrzeba drugiego22, jej istoty nie wyjaśnia do końca znana
z klasycznej ontologii kategoria celu (ostatecznego), do którego podmiot odniesiony jest jak możność do aktu, lecz dopiero dalsza jej (tej kategorii) perspektywa, którą stanowi odrębny i niezależny byt Boga, Boga, który chce swojego stworzenia. Poza tą konieczną i wolną relacją do Boga nie może być
przywrócona w ontologii perspektywa sensu. Nie jest ona bowiem tym samym
co perspektywa celu rozumianego raczej jako dążenie do doskonałości bytu
(rozwój), do tego, czym jeszcze nie jest, a czym być powinien, pogłębiające
w istocie jego odrębność i niezależność, a tym samym i odkrytą właśnie potrzebę drugiego.
Oczywiście potrzeba drugiego nie wyjaśnia jeszcze tego rodzaju zależności
bytu-substancji od bytu absolutnego, która nie jest alternatywą dla jego odrębności i niezależności. Przede wszystkim jednak i najpierw musi być ona (ta
potrzeba) rozpoznana, przyjęta i potraktowana z najwyższą powagą jako kate19

J. Maritain, Naturalne poznanie Boga, w: Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 165.
H. U. von Balthasar, tamże, s. 80.
21
I dlatego to odniesienie do Boga musi zawierać się w jej definicji. Na ile powinny zawierać się
w niej również odniesienia do innych bytów, pozostaje kwestią otwartą.
22
Aby mnie chciał, a następnie, abym ja miał kogo chcieć.
20
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goria ściśle ontologiczna. Wraz z nią bowiem, przed ontologią otwiera się perspektywa, która dla każdego występującego z pozycji jej klasycznej postaci
musi wydać się szokująca, i którą z pewnością nazwać można rewolucją
w rozumieniu bytu23, która jednak, jak widać – i to jest niemniej zaskakujące –
wynika wprost z samego jej wnętrza. W perspektywie tej można i koniecznie
trzeba postawić jako ściśle ontologiczne pytania: czy Bóg tę moją potrzebę
(rozumie i czy ją) przyjmuje, czy On sam potrzebuje mnie tak, jak ja Jego (aby
być), a jeśli tak, to czy ja tę Jego potrzebę (rozumiem i czy ją) przyjmuję? Pytań takich jest dużo więcej i, co ciekawe, wraz z licznymi próbami odpowiedzi
są one dobrze znane jako owoc innego niż klasyczny sposobu uprawiania filozofii (od filozofii podmiotu do filozofii dialogu). Ważniejsze jednak, że wraz
z nimi ontologia z jednej strony odnajduje swoje własne i właściwe miejsce
u samych podstaw dialogicznej koncepcji rzeczywistości, z drugiej zaś, jako
swój własny i właściwy rozpoznaje ten rodzaj zależności, który w istocie relację (osobową) tworzy, a który nazywamy m i ł o ś c i ą. Bez wątpienia, potraktowanie miłości jako kategorii ontologicznej musi brzmieć tu zupełnie niewiarygodnie, musi wydać się mało atrakcyjnym, całkowicie powierzchownym
retuszem klasycznej koncepcji ontologicznej, choćby tylko dlatego, że w przestrzeni miłości wolność nie tworzy związków o charakterze koniecznym,
a tylko takie mogą interesować ontologię jako konstytuujące byt. Owszem, ale
właśnie z tego względu, relacja do Boga (a wraz z nią być może także i inne
międzybytowe relacje) wciąż pozostaje wyjątkiem od definicji bytu jako odrębnej i niezależnej substancji. Najwyższy więc czas, aby zwrócić uwagę – i to
jest dla ontologii sprawa o kluczowym znaczeniu – że z miłością związany jest
jednak pewien szczególny rodzaj k o n i e c z n o ś c i, który trudno tu dokładnie analizować, ale który bez wątpienia do istoty miłości należy. W opisowy
i tymczasowy sposób scharakteryzować ją można, wskazując na to, że nie
ogranicza ona wolności, bo to właśnie wolność ją konstytuuje, ale też nie czyni
tego w akcie autodeterminacji, bo od wszelkich aktów autodeterminacji jest
ona niezależna24 – jest raczej ich źródłem. Klasyczna ontologia z pewnością
nazwałaby ją koniecznością pierwszego pociągnięcia. Pierwsza przyczyna,
mówi Arystoteles, porusza jak coś kochanego25. I słusznie, tyle tylko, że wraz
z nią w przestrzeni ontologii pojawia pewien szczególny rodzaj ryzyka26 charakterystyczny dla każdej osobowej relacji. Otóż, o konieczności w tej relacji
23

W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. z niem. J. Tyrawa, Wrocław 1996, s. 199.
Nie jest więc tym samym, co zwykliśmy określać jako konieczność etyczną czy moralną. Jest
to właśnie konieczność ontologiczna.
25
Arystoteles, Metafizyka, 1072 b., Lublin 1996, s. 220-221. Św. Tomasz dodaje zaś: Pierwszy,
nieruchomy poruszyciel, którym jest Bóg (...) porusza jako zupełnie nieruchomy, a to znaczy, że
porusza jako przedmiot pragnienia. Bóg więc (...) jest pierwszym przedmiotem pragnienia (św.
Tomasz z Akwinu, Contra Gentiles, I, 37).
26
J. Maritain, Podmiotowość człowieka, w: Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 89.
24
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można mówić, dopóki trwa miłość. Wspomniane więc ryzyko daje się wyrazić
w pytaniach: czy Bóg zawsze tę moją miłość (rozumie i czy ją) przyjmuje, czy
On sam zawsze kocha mnie tak, jak ja Jego, a jeśli tak, to czy ja zawsze tę Jego
miłość (rozumiem i czy ją) przyjmuję? Rzeczywiście, jak słusznie zauważa
J. Maritain, pytania takie to przede wszystkim sprawa religii27. Ale też nie od
dziś wiadomo, że każda ludzka filozofia (...) jest w swej istocie jednocześnie
religijna i teologiczna, ponieważ stawia pytania o Byt Absolutny28. Pytania te
więc, potraktowane konsekwentnie jako filozoficzne, muszą powodować, jeśli
wolno się tak wyrazić, radykalne rozluźnienie ontologicznych struktur, w których zdecydowanie więcej, niż sądziliśmy dotąd, a nawet wszystko, z istnieniem włącznie zależy od miłości. Jeżeli w gruncie rzeczy oznacza to, że
wszystko, z istnieniem włącznie zależy od wolności29, to właśnie w tym znaczeniu słowo o wolności jest własnym słowem klasycznej ontologii, którego
z taką mocą żaden inny filozoficzny system nie jest w stanie wypowiedzieć.
Zakończenie
Przedstawiona refleksja dotycząca definicji substancji stanowi element szerszego i jeszcze bardziej fundamentalnego dla ontologii problemu. Otóż można
odnieść wrażenie, że zmierza ona zdecydowanie w stronę zrozumienia bytu
jako podmiotu, kwestionując tym samym prymat jego przedmiotowego ujęcia
charakterystyczny dla egzystencjalistycznego intelektualizmu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej30. Napięcie między tymi dwoma ujęciami bytu towarzyszy myśli filozoficznej niemal od zawsze, przyjmując raz mniej raz bardziej
radykalną formę31. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że w istocie spór ten
dotyczy tego, czy byt należy rozumieć najpierw jako przedmiot (poznania),
a następnie jako podmiot (działania), czy jednak najpierw jako podmiot (działania), a potem dopiero jako przedmiot (poznania) – bo to, że jest on jednym
i drugim, to zasadniczo nie ulega wątpliwości. Wyjaśnienie, że w porządku
istnienia byt jest najpierw podmiotem, w porządku poznania ujmowanym najpierw jako przedmiot, jest tak oczywiste, że aż banalne. Oczywiste jest także
i to, że klasyczna ontologia dbając ze szczególną starannością o realizm, obiek27

Tamże.
H. U. von Balthasar, O moim dziele, dz. cyt., s. 80.
29
Istnienie człowieka zależy od wolności (miłości) Boga. Czy istnienie Boga zależy także od
miłości (wolności) człowieka, to jest pytanie dość zaskakujące, ale logiczne. Otwiera, lub nawiązuje do dyskusji o Bogu jako Tym, który nie chce być i nie jest Bogiem bez człowieka.
30
Por. J. Maritain, Podmiotowość człowieka, w: Pisma filozoficzne, dz. cyt. s. 81.
31
Niewątpliwie, najważniejszą z nich jest ta, którą precyzyjnie i trafnie ująć można, wskazując
na powracające wciąż w nowych postaciach napięcie między światem widzianym jako stały
porządek rzeczy (kosmos), a tym postrzeganym jako splot wolnych wyborów i ich konsekwencji
(czyli ujmując rzecz skrótowo: ethos). Por. J. Popławski, Ontologiczne podstawy antropologii
paschalnej. Studium filozoficzno-teologiczne, Poznań 2003, s. 112.
28
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tywizm i uniwersalizm swoich rozstrzygnięć musiała budować się na tym, co
o tajemnicy bytu poznać możemy w sposób pewny i niebudzący wątpliwości.
Dlatego zresztą jej wypowiedzi wydają się tak arbitralne, owej podmiotowej
tajemnicy nieodpowiadające, lecz zarazem tak trudne do konsekwentnego zakwestionowania. Jednakże nie można nie zwrócić uwagi na to, że jej fundamentalną intencją jest odpowiedź na pytanie o byt taki, jaki on jest w porządku
istnienia, a nie tylko na pytanie o to, co o nim z pewnością jawi się w naszym
poznaniu. Dobrze zdawał sobie z tego sprawę J. Maritain, gdy przekonywał, że
jeśli pojmujemy, iż owo quod, które istnieje i działa, jest inne, niż quid, które
pojmujemy (...), nie tylko potwierdzamy egzystencjalny charakter metafizyki
(...), ale właśnie ocalamy dla metafizyki wartość i rzeczywistość podmiotów32.
Oznacza to, że ontologia – jeśli chce rzeczywiście i wiarygodnie wypowiadać
się o bycie takim, jaki on jest – przede wszystkim musi radykalnie zmienić
arbitralny ton swoich wypowiedzi, aby nie tworzyć wrażenia, że o bycie wie
wszystko, skoro przecież nie wszystko o nim wie, a wraz z tym także wrażenia,
że wszystko jest ostatecznie gotowe, zamknięte i martwe, skoro, dzięki Bogu,
nic nigdy takim nie jest33. I oczywiście nie chodzi tu wyłącznie ani o język, ani
o wrażenia, które on tworzy, ale o pewien zasadniczy zwrot w sposobie filozoficznej refleksji o bycie. Zwrot ten domaga się bezwzględnie odwrócenia logicznego następstwa (nazbyt często i niezwykle łatwo przechodzącym w następstwo czasowe) pojęć substancji i podmiotu, którymi prawdę bytu wyrażamy. Mówimy: byt jest substancją i jako taki jest podmiotem. Tymczasem
w istocie jest on podmiotem i jako taki jest substancją. Trzeba ponadto wyciągnąć wnioski z dziejów nowożytnej myśli filozoficznej, które dobitnie okazują,
że oddzielenie wartości i rzeczywistości podmiotu od wartości i rzeczywistości
osoby z konieczności prowadzi do zmierzchu podmiotu34. W logice sugerowanego zwrotu pojawić się więc musi (ze wszystkimi tego zaskakującymi i trudnymi do przyjęcia konsekwencjami) także pojęcie osoby: byt jest osobą, jako
taki jest podmiotem i jest substancją, a nie, jak zwykliśmy mówić: byt jest substancją, jako taki jest podmiotem i jest osobą. Zaskakująca i trudna do przyjęcia
jest tu przede wszystkim pierwsza część twierdzenia: byt jest osobą! To zaskoczenie, które trudno teraz szerzej komentować, pokazuje przynajmniej, o jakiego rodzaju zwrot (klasycznej) myśli ontologicznej tu chodzi, że chodzi o rzeczywisty zwrot, a nie tylko drobny retusz czy nowy układ pionków na szachownicy – w gruncie rzeczy chodzi o przekształcenie metafizyki w metaantropologię. Tylko tak usłyszeć można szept wszystkich rzeczy i zrozumieć, co to
znaczy, że odrębne i niezależne potrzebują drugiego, że potrzebują Boga.
32

J. Maritain, Podmiotowość człowieka, w: Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 83.
Por. T. Węcławski, Jakiej metafizyki potrzebują teologowie? Zwrot czy kontynuacja?
w: „Znak-Idee” 7(1994), s. 108.
34
Por. A. Scola, Człowiek: zanikający podmiot czy nowe centrum, w: Społeczeństwo…, dz. cyt.,
s. 178.
33
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Zusammenfassung
Eine wichtige Aufgabe der gegenwaertigen Philosophie und Theologie beruht darin,
das klassische Erbe der methaphysischen Konzeption vor der voelligen Vergessenheit
zu bewahren. Die vergangenen vier Jahrtausende haben, im Zusammenhang mit ihr, so
viele Missverstaendnisse aufgehaeuft, dass es heute fast unmoeglich erscheint, die
wahre Bedeutung solcher Worte wie: das Subjekt, die Beziehungen, das aeusserste Ziel
zu entschluesseln. Wenn wir uns aber an die Aufgabe machen, entdecken wir mit
Erstaunen, dass die klassische Metaphysik viel besser die Grundlagen der heute
eroerterten Aufgaben erklaert, als wir es vermuteten.
In der vorliegenden Abhandlung wurde also die Verwendbarkeit des klassischen
Begriffes der Substanz fuer die gegenwaertige Philosophie des Dialogs dargestellt. Die
Beduetung dieses Begriffes muss aber selbstverstaendlich zuerst von den Inhalten
befreit werden, die nicht zu diesem Begriff gehoeren und dann mit einem neunen Inhalt
vervollstaendigt, den wir heute in dem Begriff der Freiheit ausdruecken.

MICHAŁ RYCHERT

WYMÓG BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI
I PRZEBACZENIA JAKO FUNDAMENT
WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
WEDŁUG GERHARDA LOHFINKA
Dzisiaj „miłość” jest słowem często używanym, odmienianym przez
wszystkie przypadki, a przez to poddanym głębokiej dewaluacji. Również specyficznie chrześcijańskie znaczenie miłości wyrażone w pojęciu agapē narażone jest na niezrozumienie, a co za tym idzie, na niemożność realizacji w pełnym jej wymiarze.
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nauki biblijnej na temat miłości
i pojednania w ujęciu, jakie zaprezentował w swojej egzegetycznej twórczości
Gerard Lohfink. W swojej teologii wskazuje z naciskiem, że właściwym adresatem, a zarazem środowiskiem realizacji etosu Nowego Testamentu, jest
wspólnota ludu Bożego. Stanowi ona warunek konieczny wprowadzenia
w czyn z właściwym dla Ewangelii radykalizmem programu Kazania na Górze.
Niemiecki egzegeta sprzeciwia się tym samym wszelkim tendencjom indywidualistycznym, jak i uniwersalistycznym. Kazanie na Górze unaocznia, jak
bardzo etos Nowego Testamentu jest związany z Ewangelią o królestwie Bożym. W tym miejscu należałoby zdefiniować, przynajmniej na potrzeby tego
artykułu, z całą świadomością ograniczeń związanych z tematem i objętością
wypowiedzi, czym jest w teologicznej wizji G. Lohfinka królestwo Boże.
Jest to wspólnota poddająca się panowaniu Boga w oparciu o Ewangelię Jezusa Chrystusa, przyjmująca jako program życia alternatywny wobec świata
etos płynący z Kazania na Górze, tym samym jawiąca się jako lud Boży czasów ostatecznych – ośrodek i zaczątek powszechnego panowania Boga.
Definicja ta, pomimo swojej syntetycznej struktury, wskazuje na trzy zasadnicze wymiary panowania Bożego. Pierwszy dotyczy społecznej postaci
królestwa Bożego. G. Lohfink powie „królestwo potrzebuje ludu”1. „Królestwo
Boże to nie idea, duchowa więź z Bogiem czy moralność, to przede wszystkim

1

G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunita? La Chiesa quale dovrebbe essere, Cinisello
Balsamo 1987, s. 98.
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społeczność, którą kieruje Bóg”2. Drugi wymiar dotyczy sprawców eschatologicznego działania Boga. Jest nim Bóg jako ten, który inicjuje swoje królowanie i bez którego wszelkie działania ludzkie byłyby czystą utopią. Jednakże
Jego panowanie objawia się wówczas, gdy znajdą się ludzie, którzy w wolności
dadzą się pociągnąć sprawie Bożej, a tym samym staną się w sposób realny
współtwórcami panowania Boga. W przeciwnym wypadku królestwo Boże
byłoby obciążone monofizycką herezją, a działanie człowieka, w tym realizacja
wymogów etycznych, byłoby pozorne i bez realnego znaczenia dla objawienia
się królestwa Bożego. Trzeci wymiar dotyczy czasu przyjścia panowania Bożego. Lohfink z całym radykalizmem odczytuje ewangeliczne orędzie o przyjściu królestwa Bożego i stwierdza, że ze strony Boga wszystko zostało „już”
dane. Przez Chrystusa królestwo zostało nieodwołalnie zainaugurowane, a dla
jego pełnej realizacji potrzebna jest „jeszcze” odpowiedź człowieka, czyli poddanie się pod panowanie Boga w społeczności ludu Bożego3.
Tak rozumiana społeczność królestwa Bożego jest właściwym środowiskiem realizacji etosu ewangelicznego wyrażającego się w miłości i przebaczeniu. Misją tak ukształtowanej wspólnoty chrześcijańskiej jest objawienie panowania Bożego - wzbudzenie zachwytu alternatywnym sposobem życia
i przemiana świata.
1. Wymóg miłości braterskiej
G. Lohfink, mówiąc o miłości chrześcijańskiej określanej w Nowym Testamencie jako agapē oraz o przebaczeniu i wzajemnym pojednaniu, najpierw
wskazuje na określoną przestrzeń, w której te postawy mogą i mają szansę się
uzewnętrznić i być realizowane. Tą przestrzenią jest gmina chrześcijańska żyjąca na kształt wspólnoty i zorganizowana wokół domu. Pierwotny Kościół
rozwijał się przede wszystkim w oparciu o domowe wspólnoty chrześcijańskie,

* Ks. Gerard Lohfink wieloletni profesor egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie
w Tybindze. W 1986 r. porzuca karierę uniwersytecką, aby związać się z Katholische Integrierte
Gemeinde (Katolicka Gmina Zintegrowana) działającą koło Monachium. Autor licznych dzieł
teologicznych i egzegetycznych. Do najważniejszych z nich należą: Die Sammlung Israels. Eine
Untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie, München 1975, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?
Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens, Freiburg im Breisgau 1982, Wem
gilt die Bergpredigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg im Breisgau 1988. Ponadto
w Polsce ukazały się tak ważne dzieła, jak: Rozumieć Biblię: Wprowadzenie do krytyki form
literackich. Warszawa 1987, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, Poznań
2006, Czy Jezus głosił utopię? Poznań 2006.
2
M. Rychert, Społeczno-historyczny wymiar królestwa Bożego w teologii Gerharda Lohfinka,
s. 186, w: „Seminare” 24(2007) s. 177-190.
3
Pełne omówienie tych trzech wymiarów królestwa Bożego znajdziemy w artykule G. Lohfink,
Die Not der Exegese mit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, TQ, 168(1988) 1, s. 1-15.
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w których mógł realizować się etos braterstwa chrześcijańskiego4. W rodzinach, które oddały swoje domy do dyspozycji wspólnoty, wykształca się
w praktyce struktura nowej rodziny, która rozciągała własne granice, obejmując sobą całą gminę. Przestrzeń wspólnot domowych staje się tym samym konkretnym miejscem przeżywania i realizacji braterstwa chrześcijańskiego5.
Kiedy we współczesnym środowisku kościelnym mówi się o „miłości
chrześcijańskiej” rozumianej jako miłość bliźniego, zwykle pojawia się akcent
uniwersalistyczny. Mówi się więc - i słusznie - że miłość łamie wszystkie bariery społeczne grupy, narodu, rasy czy religii. Każdy potrzebujący jest bliźnim6. Lohfink nie kwestionuje takiej wymowy przykazania miłości. Problem
polega na tym, że zbyt łatwo mówi się o uniwersalnym charakterze miłości,
pozbawiając jej nie tylko oparcia we właściwym dla niej środowisku, ale ponadto pozbawiając ją realności płynącej z wprowadzenia w czyn. Nowy Testament nie formułuje nauki o miłości bliźniego w kategoriach uniwersalnych.
Twierdzenie, że Jezus głosił naukę o miłości uniwersalnej wobec wszystkich,
bez wskazania na różnicę pomiędzy miłością bliźniego a miłością nieprzyjaciół, jest zdaniem G. Lohfinka wynikiem niezrozumienia7. Dla niemieckiego
egzegety rozróżnienie pomiędzy miłością bliźniego a miłością nieprzyjaciół nie
jest faktem bez znaczenia. Różnica ta stanowi ważny element jego eklezjologii
podstawowej. Jeżeli zaś chodzi o miłość pojętą uniwersalistycznie, odrzuca ją
całkowicie, uważając pojęcie to za niebiblijne i niechrześcijańskie8.
4

Nowy Testament dostarcza wiele takich przykładów: Dz 12,12; Rz 16,5. 23; 1 Kor 16,15. 19;
Kol 4,15; Flp 2, 1-4. Etos rodziny wczesnochrześcijańskiej omawia S. Longosz, Rodzina wczesnochrześcijańska Kościołem domowym, „Roczniki Teologiczne”, LI(2004) 10, s. 27-55.
5
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? Cinisello Balsamo, 1987 s. 147 (tyt. org.
Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens).
6
Dla ukazania uniwersalnego charakteru miłości wskazuje się na przypowieść o Samarytaninie,
poprzez którą Jezus redefiniuje pojęcie „bliźniego” oraz na przykazanie miłości nieprzyjaciół.
J. Jeremias, mówi o „nieograniczonym charakterze miłości (Łk 10,30-37),” ilustrując to stwierdzenie przypowieścią o Samarytaninie. Por. tenże, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1976
I, s. 244. Na ten uniwersalistyczny wymiar miłości wskazuje również H. Langkammer. Zgodnie
z nauką Nowego Testamentu bliźni to każdy człowiek. Obrazuje to przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,29-37), przez którą Jezus w swoisty sposób odpowiada na
pytanie o to, „Kim jest bliźni?”. Odpowiedź Jezusa jest zaskakująca: okazuje się bowiem, że za
bliźniego uważa nie tylko tego, kto potrzebuje pomocy, ale również tego, kto tej pomocy udzielił. Istotą przesłania jest wskazanie, że nie ma w tym względzie ustalonych reguł, które decydowałyby, kto jest bliźnim. Por. H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985,
s. 113. Podobnie K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, T. 3, Kraków 1984, s. 108.
7
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 156.
8
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 149. Lohfink, mówiąc o idei miłości
uniwersalistycznej, ma na myśli koncepcję oświeceniową opartą na idei wspólnej natury wszystkich ludzi. Również J. Ratzinger zauważa, że braterstwo nie wyrasta z udziału we wspólnym
człowieczeństwie. „Braćmi dla Jezusa są ci, którzy jednoczą się z Nim we wspólnym przyjęciu
woli Bożej. (...) Braterstwo nie jest rozumiane naturalistycznie, lecz opiera się na duchowej
decyzji, na ‘tak’ powiedzianym woli Bożej”. Zob. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo,
Kraków 2005, s. 34.
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Zdaniem G. Lohfinka radykalna uniwersalizacja koncepcji miłości jest przejawem wyemancypowania się „miłości” z kontekstu biblijnego, w którym miłość odnosi się zawsze do braci w wierze. Zwrócenie uwagi na właściwe środowisko miłości (agapē) to pierwszy istotny rys refleksji niemieckiego egzegety nad znaczeniem miłości chrześcijańskiej. W Nowym Testamencie, jeśli
pominie się przykazanie miłości nieprzyjaciół, miłość międzyludzka - prawie
bez wyjątków - oznacza miłość wobec braci w wierze, jest więc miłością wzajemną chrześcijan9. Aby dostrzec zasadność tego twierdzenia, wystarczy przywołać liczne formuły językowe, takie jak: „miłować się wzajemnie”(J 13,34;
15,12; Rz 13,8), „miłować braci”(1 J 3,14), „miłować swego brata”, (1 J 2,10;
3,10; 4,20. 21) „braci miłujcie” (1 P 2,17), „miłość braterska” (Rz 12,10), „miłość względem świętych” (Ef 1,15; Kol 1,4)10. Określenie adresatów miłości
(agapē) wzmocnione jest dodatkowo przez fakt, że Nowy Testament, dla odróżnienia postawy wobec tych, którzy są spoza wspólnoty, nie używa określeń
agapē - agapan (miłość - miłować), ale innych określeń i pojęć. Dla przykładu
w 1P 2,17 czytamy: „Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie,
czcijcie króla”. Miłość odnosi się tu do braci w wierze, wobec innych postulowany jest szacunek i cześć11.
Pewnej trudności w takim ekskluzywnym rozumieniu miłości chrześcijańskiej może przysporzyć Pierwszy List do Tesaloniczan. Znajdujemy w nim
wypowiedź, z której - jak się wydaje - można by było wnioskować, że miłość
(agapē) odnosi się do wszystkich ludzi. Jest to jedyny tekst w Nowym Testa9

G. Lohfink, wskazuje, że w Nowym Testamencie możemy znaleźć tylko trzy teksty, w których
agapē odnosi się do niechrześcijan: przykazanie miłości nieprzyjaciół Mt 5,44; Łk 6,7 oraz 1Tes
3,12, w którym jest mowa o miłości do wszystkich, choć z dalszego kontekstu można wnioskować, że
chodzi o miłość do wszystkich braci, natomiast o zachowanie szlachetne w stosunku do pozostałych
(1 Tes 4, 9-12). Zob. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 150.
J. Ratzinger za H. Schürmannem szczególny charakter więzi we wspólnocie chrześcijańskiej
wyraził w słowach: „Każdemu człowiekowi należy się άγάπη (miłość), ale tylko bratu, to jest
chrześcijaninowi, należy się φιλαδεφία (miłość braterska). Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie
braterstwo, s. 42.
10
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 150. Lohfink podaje w źródłach trzy grupy
odnośników do tekstów Nowego Testamentu, w których agapē oznacza: (1) z pewnością miłość
braterską chrześcijan : J 13,35; Rz 14,15; 1 Kor 4,21; 8,1; 13,1. 2. 3. 4. 8. 13; 14,1; 16,24;
2 Kor 2,4. 8; 8,7. 8. 24; Gal 5,13; Ef 1,15; 4,2, 15,16; Flp 2,1. 2; Kol 1,4; 3,14; 1 Tes 3,12; 5,13;
2 Tes 1,3; Flm 5. 7. 9; 1 Pt 4,8; 5,14; 2 Pt 1,7; 1 J 4,7; 3J 6; (2) teksty, w których prawdopodobnie agapē oznacza „miłość braterską”: Mt 24,12; Rz 12,9; 13,10; 1 Kor 16,14; 2 Kor 6,6; Gal
5,6; Ef 1,4; 3,17; 5,2; Fil 1,16; Kol 1,8; 2,2; 1 Tes 1,3; 3,5; 1 Tm 1,5; 2,15; 4,12; 6,11; 2 Tm 1,7.
13; 2,22; 3,10; Tt 2,2; Hbr 10,24; 2 J 2,6; Ap 2,4. 19; (3) teksty, w których czasownik agapan
przyjmuje znaczenie „miłości braterskiej”: Mk 12,31. 33; Mt 5,43; 19,19; 22,39; Łk 6,32;
J 13,34; 15,12. 17; 2 Kor 11,11; 12,15; Gal 5,14; Ef 5, 25,33; Kol 3,19; 1 Tes 4,9; Jk 2,8;
1 P 1,22; 2,17; 1 J 2,10; 3,10. 11. 14. 18. 23; 4,7. 8. 11. 12. 19. 20. 21; 5,2; 2 J 1,5; 3 J 1.
11
J. Ratzinger, analizując nowotestamentalną ideę braterstwa, mówi o „ograniczonym braterstwie”. Wskazuje przy tym na jego realność w odróżnieniu od braterstwa uniwersalnego, które
pozostaje „pustym ideałem”. Tenże, Chrześcijańskie braterstwo, s. 43.
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mencie (oprócz przykazania miłości nieprzyjaciół (Mt 5,44; Łk 6,35), w którym agapē odnosi się do wszystkich: „Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech
spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was”
(1 Tes 3,12). Jednakże św. Paweł w następnych rozdziałach tego listu rozróżnia
z większą precyzją, jaką postawą winni charakteryzować się chrześcijanie. Gdy
mówi o miłości we wspólnocie, wymóg ten formułuje następująco: „Nie jest
rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was
samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii” (1 Tes 4,9-10). Gdy natomiast
opisuje sposób postępowania wobec tych, którzy nie przynależą do wspólnoty,
wyraża to słowami: „Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!” (1 Tes 5,15). Ta
różnica pomiędzy „miłością” a „czynieniem dobra” znajduje swoją paralelę
również w Liście do Galatów. Paweł, przekazując swoje upomnienia, najpierw
mówi o relacjach wewnątrz wspólnoty i dopiero w tym kontekście mówi
o miłości bliźniego (agapé): „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego” (Ga 5,13-14). Natomiast w dalszej części, gdy mówi o postępowaniu
wobec niechrześcijan, a więc ludzi spoza wspólnoty, nie używa pojęcia miłości
(agapé), lecz mówi o „czynieniu dobra”: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy,
bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.
A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym
braciom w wierze”. (Ga 6,9-10). Poprzez „braci w wierze” św. Paweł ma na
myśli chrześcijan. Tym samym Kościół rozumie jako rodzinę wierzących, wewnątrz której postępuje się w inny sposób niż wobec tych, którzy są na zewnątrz”12. Rozróżnienia, jakich dokonuje św. Paweł, opisując postawę chrześcijan, wskazują jednoznacznie, że miłość (agapé) jest postawą wymaganą
wobec braci w społeczności ludu Bożego. Wobec osób spoza wspólnoty św.
Paweł wymaga innych postaw, właściwych ze względu na specyfikę i funkcję
społeczną.
Przykazanie miłości bliźniego (Kpł 19,18) w Nowym Testamencie odnosi
się wyłącznie do zachowania wewnątrz wspólnoty13. „Bliźni” u św. Pawła
12

G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 153. Tak samo J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 38.
13
Miłość braterska φιλαδεφία zostaje przeniesiona z kręgu więzów krwi w krąg wspólnoty
chrześcijańskiej. Jak się wydaje, jest to specyficznie chrześcijańskie użycie tego terminu.
J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 42. Za H. von. Soden, άδεφός, vol. I, kol 389, Grande
Lessico del Nuovo Testamento, (red.) G. Kittel, G. Friedrich, Brescia 1965-1992. H. von. Soden
stwierdza jednoznacznie, że chrześcijaństwo przyjęło jako własny ten sposób użycia pojęcia
άδεφός jaki był stosowany w judaizmie, w którym „άδεφός wskazuje na współwyznawcę, który
historycznie jest prawie zawsze rodakiem”. Tamże, kol. 389.
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oznacza nie kogo innego, jak tylko „brata w wierze”14. Miłość bowiem zakłada
pewną przestrzeń bliskości i wzajemności, a więc wspólnotę15. Miłość chrześcijańska nie przekłada się na ideał, uczucie, słowa, ale na wymierne działanie.
Miłość domaga się wcielenia. Realność miłości zakłada bliskość, wspólnotę
życia – gminę. Powiązanie miłości ze wspólnotą nie jest wyrazem ekskluzywizmu, ale realizmu16. W miłości chrześcijańskiej chodzi o miłość do oto tego
danego we wspólnocie „bliźniego”, a nie o miłość do uniwersalnego bliźniego.
Jezus, przekazując przykazanie miłości, zachowuje jedność ze Starym Testamentem, w którym „bliźni” zawsze oznacza brata w wierze17. Lohfink nie
kwestionuje faktu, że Jezus relatywizuje koncepcję bliźniego obowiązującą
w judaizmie, gdy wskazuje, że każdy napotkany, który znajdzie się w potrzebie, staje się bratem18. Koncepcja „bliźniego” zostaje w ten sposób radykalnie
14

G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 152. K. Rahner w oparciu o swoją teorię
chrześcijaństwa anonimowego dąży do ukazania możliwości braterstwa ogólnoludzkiego
w oparciu o przyjęcie Boga jako Ojca. Człowiek, który w swoim sumieniu przyjmuje Boga jako
Ojca, wierząc, kochając i mając nadzieję, jest w pełni „bratem chrześcijan”. Por. K. Rahner,
Osservazioni sul problema del „cristiano anonimo”, Roma 1975 s. 697.
15
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunitá, s. 155.
16
Idea „ograniczonego braterstwa” nie jest formą ekskluzywizmu. Chrześcijańska koncepcja
miłości i braterstwa ma charakter inkluzywny i wyraża się w tym, że: „’Braterstwo’ nie jest
jeszcze uniwersalistyczne, ale ma się takim stać. Ludzie nie są jeszcze braćmi w Chrystusie, ale
mogą i powinni się nimi stać”. Zob. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 40.
17
Takie znaczenie przykazania miłości bliźniego (Kpł 19,18) występuje w interpretacjach hebrajskich. „Według interpretacji rabinistycznej rea’ (bliźni), do którego odnosi się Kpł 19,18, to
współbrat Żyd. To samo odnosi się również do komentarzy średniowiecznych”. Zob.
R. Neudecker, L’amore del prossimo. Interpretazioni ebraiche su Levitico 19, 18, s. 486,
w: „Aspernes”, 45(1998) s. 483-502. Warto jednak odnotować, że również w ramach środowiska
hebrajskiego pojawiały się próby interpretacji przykazania miłości w kategoriach uniwersalistycznych. Por. tenże, s. 489. „Bliźni” - „to człowiek, który wskutek życiowych okoliczności
i aktualnej sytuacji jest bliski. (...) Więzy rodzinne nie mają tu decydującego znaczenia. Chodzi
o wskazanie tego, kogo przybliżył Bóg – każdego, kto należy do ludu Pana. W Kpł 19,17-18
słowo ‘bliźni’ (rea’) jest używane zamiennie ze słowem ‘współplemieniec’ (āmīt), ‘synowie
twego ludu’ (benē ‘ ammekā), a także ‘brat’ (‘ah). To im - jakkolwiek by byli nazwani - należy
okazywać miłość”. Zob. J. Schreiner, R. Kampling, Bliźni. Obcy. Nieprzyjaciel. Z perspektywy
Starego i Nowego Testamentu, Kraków 2001, s. 27. Interpretacja ‘bliźniego’ jako kogoś, kto jest
bliski, sprawia, że koncepcja ta nie ma charakteru ekskluzywnego, ale inkluzywny: każdy, kto
stanie się bliski, staje się ‘bliźnim’.
18
Na rozszerzenie znaczenia pojęcia bliźni już w Starym Testamencie wskazuje K. H. Schelkle.
Prawo nakazywało nie tylko miłość względem braci (Kpł 19,17 n), ale także względem cudzoziemców mieszkających w kraju (Kpł 19,34; Pwt 10,19). Wczesny judaizm rozciągał przykazanie miłości także na wrogów. Por. K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, t. 3, s. 108.
W późniejszym judaizmie zaciemniono jednak pojęcie „bliźni”, a przykazanie miłości zawężono
nie tylko do braci z narodu, ale jeszcze ściślej do pobożnych. Mówiono bowiem: „Będziesz
miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził” (Mt 5,43). W czasach
Nowego Testamentu jest czymś normalnym, że pobożny oddziela się od grzesznika (J 9,34).
Tenże, s. 105. Nowym zjawiskiem jest bezwzględne rozciągnięcie przykazania miłości na każdego człowieka bez różnicy, także na wroga. Chociaż Stary Testament również polecał miłość
wrogów, to jednak w czasach Jezusa nurtującym niektórych pytaniem było: „Kto jest moim
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rozciągnięta, ale tym samym nie popada w abstrakcję uniwersalizmu19. Wydaje
się bowiem, że nie chodzi o jakiegokolwiek potrzebującego, ale tego, którego
Bóg postawi na naszej drodze, który staje się bliźnim, bo bliskim, a możliwość
niesienia mu pomocy nie jest intencjonalna ale realna. To właśnie owa bliskość
drugiego człowieka i namacalna realność czynienia miłości będącemu w potrzebie czyni go bliźnim.
Pierwotny Kościół, realizując przykazanie miłości bliźniego, wychodził od
własnej wspólnoty, dążąc jednocześnie do ciągłego przekraczania swoich granic20. Św. Paweł formułuje postawy, jakimi chrześcijanie winni odznaczać się
wobec niechrześcijan (por. Ga 6,10 i 1Tes 5,15), przekazując tym samym najstarszy chrześcijański komentarz do przykazania miłości nieprzyjaciół: „Jeżeli
to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!
Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to
pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę
zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go.
Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na
jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,1821). Paweł, opisując różne postawy wobec ludzi spoza wspólnoty, nie używa
określenia „miłość”, posługuje się jednak sformułowaniami właściwymi dla
Starego Testamentu dla opisania miłości nieprzyjaciół: „Gdy wróg twój łaknie,
nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą” (Pwt 25,21)21.
W tym kontekście należy zauważyć, że stanowisko uniwersalistyczne, a tym
bardziej indywidualistyczne, pozbawia agapē jej specyfiki, ekstrapolując ją
z właściwego jej środowiska i przeżywanych realizacji we wspólnocie braci
i sióstr, a tym samym ostatecznie ją unieszkodliwia22. Miłość może stać się
świadectwem wiary przede wszystkim wówczas, gdy będzie przeżywana
i konkretnie realizowana we wspólnocie w sposób społeczny, a nie tylko
w relacjach indywidualnych. Tylko wtedy stanie się widocznym, wzbudzająbliźnim?” (Łk 10,29). Jezus poprzez przypowieść o miłosiernym Samarytaninie wyjaśnia, że
miłość nie zna żadnych ograniczeń. Na to zdaje się wskazywać również dodatek do przykazania
miłości bliźniego, w formie wyjaśnienia: „jak siebie samego”. Tenże, s. 108. Podobnie
R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 1983, s. 87. K. H. Peschke,
Etica cristiana, T.1, Teologia morale generale, Roma 1988, s. 54. K. H. Peschke miłość bliźniego komentuje w oparciu o nakaz miłości nieprzyjaciół (Mt 5,43-48) wskazując, że „Chrystus
potwierdza tu uniwersalne znaczenie tego przykazania. Jakakolwiek osoba, która znajdzie się
w potrzebie, staje się moim bliźnim. Jeżeli mam możliwość pomóc mu, wówczas nie ma znaczenia jego narodowość lub rasa”. Precyzuje dalej, że „Jezus nie tylko poszerza koncepcję bliźniego
aż do objęcia nią każdego człowieka, ale także pogłębia jakość miłości braterskiej”. Tenże s. 55.
19
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 156.
20
Tamże, s. 156.
21
Tamże, s. 154.
22
J. Ratzinger, omawiając dziedzictwo oświecenia i marksizmu odnośnie pojęcia braterstwa,
wskazuje, że: „W rzeczywistości braterstwo, które w takim samym stopniu dotyczy wszystkich,
nikogo nie traktuje poważnie.” Zob. tenże, Chrześcijańskie braterstwo, s. 24.
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cym zachwyt znakiem panowania Bożego (por. Mt 5, 16). Jakże sugestywnie
brzmi świadectwo przytoczone przez Tertuliana, jaki wśród pogan wzbudzała
zachwyt postawa chrześcijan: „Zobaczcie, jak oni się wzajemnie miłują”23.
2. Wymóg przebaczenia i pojednania
Jedną z form miłości chrześcijańskiej wyrażających jej namacalny
i społeczny charakter jest przebaczenie i pojednanie. Jest to fundamentalny dla
rozwoju wspólnoty wyraz miłości, najpierw wobec tych, którzy przystępują do
niej z zewnątrz. Nowa wspólnota Boża nie bierze początku w jakimś neutralnym punkcie historii. Nikt nie wchodzi do niej jako tabula rasa, ale jako ludzie
skażeni poprzednim sposobem życia. Kościół ma swój początek w społeczności, w której od zawsze panowały zasady nienawiści, przemocy, niesprawiedliwości i podziałów społecznych. Dlatego fundamentem wspólnoty chrześcijańskiej jest przebaczenie i pojednanie24. To dzięki tej fundamentalnej dla tworzenia wspólnoty postawie ludzie różnych narodów, kultur, warstw społecznych i przekonań politycznych mogą zasiąść do wspólnego stołu i zaistnieć
jako nowa rodzina braci i sióstr.
Przebaczenie i pojednanie odgrywa decydującą rolę nie tylko u progu wejścia do gminy, ale musi stać się integralną częścią jej codziennego funkcjonowania. Gdy Piotr pyta o to, ile razy musi pojednać się ze swoim bratem, w odpowiedzi słyszy liczbę siedemdziesiąt siedem (Mt 18,21 n). Za tym epizodem
nie kryją się wyłącznie słowa Jezusa, ale również praktyka i doświadczenie
gmin nowotestamentalnych, które wiedziały, że bez bezustannego pojednania
nie są w stanie przetrwać ani jednego tygodnia. Dla Lohfinka realną przestrzenią wzajemnego przebaczenia jest wspólnota. Wskazuje na to piąta prośba „Ojcze nasz” – „przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy
przeciw nam zawinili” (Mt 6,12). Jest ona zrozumiała tylko jako prośba nowej
rodziny wierzących, która pozwala się zgromadzić i kierować w świetle Ewangelii25. Wzajemne pojednanie otrzymuje tym samym nie tylko nowy wymiar,
ale podłoże i przestrzeń, w której staje się możliwe. W przeciwnym wypadku
pytanie Piotra nie byłoby zrozumiałe. Staje się ono jasne, gdy przyjmiemy, iż zgodnie z kompozycją Ewangelii Mateusza - odpowiedź na pytanie Piotra jest
niemożliwa bez zebrania wspólnoty, której zostało powierzone pełnomocnic-

23

Tertulian, Apologetyk, Poznań 1947, 39,7.
Por. G. Lohfink, Per chi vale il discorso della montagna? s. 122. (tyt. org. Wem gilt die
Bergpredigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik) Również J. Jeremias mówi o przebaczeniu
jako o pierwszym i podstawowym wyrazie miłości bliźniego. Por. J. Jeremias, Teologia del
Nuovo Testamento, T. 1, s. 243.
25
Por. G. Lohfink, Czy Jezus głosił utopię? s. 112.
24
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two przebaczania grzechów (por. Mt 18,18)26. We wspólnocie można znaleźć
rozwiązanie prowadzące do nowego początku. To w niej staje się realne nawrócenie i pojednanie27.
Tym, co określa codzienny byt wspólnoty, jest kierowanie się zasadami
odmiennymi od zwyczajów starej społeczności. Wśród naśladowców Jezusa
władza jednych nad drugimi jest czymś niewłaściwym. Kto chce być wielki,
ten musi stać się sługą wszystkich (Mk 10,42-44). Ponieważ wymaganie to nie
jest łatwe, stąd pojawiają się uchybienia, dlatego uczniowie muszą sobie wzajemnie nieustannie przebaczać. Jeżeli trzeba, to nawet siedemdziesiąt siedem
razy dziennie (Mt 18,22). Nie chodzi tu tylko o estetyczne poprawki zachowań
przejętych ze starego społeczeństwa. To, co Jezus zaczyna ze swoimi uczniami,
jest nowym działaniem, które sięga najgłębszych korzeni społeczeństwa28.
Jezus nadaje społeczności, którą gromadzi, nowy fundament w postaci bezwarunkowego przebaczenia i miłości. W Kazaniu na Górze Jezus w pierwszej
antytezie pozostawia wymaganie pojednania (Mt 5,23-24). Żądanie to zostaje
wyrażone w formie prowokacyjnej29 pozwalającej uwypuklić radykalizm przesłania: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24).
Sensem tego prowokacyjnego tekstu jest „nakaz bezwarunkowego pojednania”30. Logion nie zakłada żadnych wyjątków lub warunków wstępnych, od
26

G. Lohfink, R. Pesch, Volk Gottes als "Neue Familie“, s. 241, w: Surrexit Dominus vere. Die
Gegenwart des Auferstandenen in seiner Kirche. Festschrift Erzbischof Johannes Joachim
Degenhardt, (red.) J. Ernst, S. Leimgruber, Paderborn 1996, s. 227-242. R. Pesch ze swej strony
widzi w procesie napomnienia angażującym całą wspólnotę wyraz troski i solidarności, która
zmierza do odzyskania brata dla wspólnoty. Por. tenże, Il piccolo gregge, s. 43.
27
Por. G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? s. 353. Na społeczny aspekt przebaczenia
zwracają uwagę P.T. Berger i T. Luckmann. Stwierdzają, że przebaczenie niesie ze sobą przyjęcie do wspólnoty i ponowną akceptację. O ile samo nawrócenie dokonuje się we wnętrzu człowieka, to jednak trwanie w nawróceniu wymaga wspólnoty. Tylko w kontekście wspólnoty
nawrócenie może być rozpoznane, potwierdzone i podtrzymywane. Istnieje ścisła relacja pomiędzy nawróceniem a wspólnotą. Por. P.T. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 242.
28
G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? s. 246.
29
Prowokacyjność tego tekstu wyraża się w trzech aspektach: (1) składający ofiarę musi przerwać swoje działanie. Jeżeli była to osoba, która przybyła do Jerozolimy np. z Galilei, to akt
pojednania wymaga powrotu do domu, aby sprostać temu wymaganiu i ponownego przybycia do
Jerozolimy. (2) Z tekstu nie wynika, że to właśnie osoba dążąca do złożenia ofiary jest winna,
a mimo to, właśnie ona powinna podjąć inicjatywę. (3) Tekst nic nie mówi o rezultacie pojednania. Nie wiadomo, czy druga strona przyjęła akt pojednania. Por. G. Lohfink, Per chi vale il
discorso della montagna? s. 122. Podobnych akcentów prowokacyjnych dopatruje się W. Trilling. Nie ma ustalonego winowajcy. Ofiarę należy zostawić, nie bacząc na komentarze wywołane
zatrzymaniem ceremonii. Kult Boży jest uwarunkowany postawą wobec bliźniego. Tenże, Vangelo secondo Matteo, T, 1, s. 106.
30
Por. G. Lohfink, Per chi vale il discorso della montagna? s. 122.
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których uzależnione byłoby pojednanie. Bezwarunkowość pojednania ujawnia
się więc całym radykalizmem, gdy uwzględni się fakt, że w legionie brakuje
sugestii, jakoby to ów człowiek będący u bram Świątyni jest winny, co w kategoriach ludzkich usprawiedliwiałoby inicjatywę pojednania z jego strony.
Tekst mówi jedynie o pewnym konflikcie pomiędzy braćmi w wierze, ale nie
wskazuje ani na winnego, ani na poszkodowanego. Jedyną zatem motywacją
do pojednania jest sam Bóg. Żadna dialektyka typu winny-ofiara ani inne kalkulacje ludzkie nie wchodzą tu w grę. Stąd należy tu mówić o pojednaniu bezwarunkowym.
G. Lohfink zwraca również uwagę na kontekst zdarzenia. Opisane zdarzenie
dokonuje się w perspektywie kultu świątynnego. Świątynia w Izraelu spełniała
nie tylko funkcję czysto kultyczną, ale również społeczną. W wierze Izraela
było zakodowane przekonanie, że istnienie ludu Bożego jest możliwe dzięki
pojednaniu darowanemu przez Boga. W kulcie świątynnym była zawarta cała
egzystencja Izraela. Jeżeli Mt 5,23 poddaje w pewnym sensie krytyce kult
świątynny, wskazując, że pokój i pojednanie może dokonywać się w środowisku życia, to znaczenie tego logionu nabiera dodatkowego znaczenia: „prawdziwy Izrael jest uznany za społeczność zbudowaną całkowicie na pojednaniu
i przebaczeniu”31. Tym samym społeczność ta wyróżnia się na tle innych społeczności nie dlatego, że gdzie indziej pojednanie nie jest możliwe, ale dlatego,
że inne społeczności zamiast na pojednaniu, zbudowane są na rywalizacji
i konkurencji32. Pojednanie, o którym mówi Jezus w Kazaniu na Górze, nie
odwołuje się do kompromisu społecznego, w którym nikt nie wyrzeka się do
końca swojego punktu widzenia, a jedynie koryguje je dla uzgodnienia wspólnego stanowiska. Pojednanie wymaga postawy, w której człowiek zamiast
koncentrować się na sobie i swoich interesach, ma skupić się na Bogu i Jego
sprawie. Ze strony Boga pojednanie jest darowane człowiekowi ponad miarę,
dlatego również on powinien pojednać się bezmiernie i bez żadnych ograniczeń33. Taka postawa buduje społeczność na innych, alternatywnych podstawach w stosunku do tych, które obowiązują w świecie. „Pojednanie rozumiane
w sensie szerokim i radykalnym tworzy faktycznie ‘nową rodzinę’, w której
31

G. Lohfink, Per chi vale il discorso della montagna? s. 123. Podobnie na fundamentalne znaczenie przebaczenia dla Kościoła wskazuje W. Kasper, Kościół jako miejsce przebaczenia grzechów, s. 49, „Communio”, 55(1990), 1, s. 46-55.
32
Lohfink w opisie mechanizmów rządzących współczesnym społeczeństwem odwołuje się do
analiz zawartych w dziełach H. Büchele, Christlicher Glaube und politische Vernunft. Für eine
Neukonzeption der katholischen Soziallehre, Düsseldorf 1987. Ten wskazuje, że „model naszej
społeczności jest (...) do opisania jako sieć interindywidualna, w której każdy dla siebie i każdy
przeciwko wszystkim dąży do czegoś, co rzekomo jest użyteczne dla każdego. Interwencja państwa i mechanizmów kompensujących w grupach polega na kanalizowaniu walki wszystkich
przeciwko wszystkim. W takiej społeczności relacje są zasadniczo oparte na władzy i rywalizacji”. Za G. Lohfink, Per chi vale il discorso della montagna? s. 123 i 125.
33
Por. tamże, s. 124.
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wszyscy odnoszą się do siebie wzajemnie jako bracia i siostry, w której relacja
solidarności staje się fundamentalnym prawem całej społeczności”34.
Nie oznacza to, że w takiej wspólnocie nie będzie dochodziło do konfliktów, cierpienia i uchybień. Wprost przeciwnie. Konfliktów nie brakowało we
wspólnocie uczniów Jezusa. Wiele Jego pouczeń ma swoje źródło właśnie
w ich nagannym zachowaniu (por. Mt 20, 20-28). Jezus w sposób realistyczny
od samego początku zakłada istnienie konfliktów w społeczności zgromadzonej wokół Jego osoby, na co wskazują pouczenia dotyczące przebaczania. Jednakże decydującym nie jest sam fakt występowania konfliktów, ale sposób ich
rozwiązywania. Jezus wymaga, aby sytuacje konfliktowe były rozstrzygane
w inny sposób niż ma to miejsce w społecznościach należących do porządku
tego świata. Nie poprzez walkę o swoje prawa i uciekanie się do przemocy, ale
poprzez rezygnację należących z praw i przemocy (por. Mt 5, 38-42). Alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, a nie ich brak, mają być wyróżnikiem wspólnoty uczniów Jezusa, a tym samym znakiem panowania Bożego.
Poprzez Kościół, określany jako społeczność alternatywna, nie rozumie się
społeczności wolnej od win, ale taką, która poprzez przebaczenie i pojednanie
rodzi nawrócenie. Nie jest to społeczność, w której nie ma konfliktów, ale taka,
w której będą one rozwiązywane w inny sposób35. Kościół żyje i rozwija się
w oparciu o przebaczenie i pojednanie. „Właśnie dzięki przebaczeniu Kościół
staje się społecznością alternatywną. Świat w odróżnieniu od Kościoła nie chce
rozpoznać własnych grzechów i nie chce przebaczenia36. Kościół natomiast nie
tylko dostrzega grzech, ale również na drodze przebaczenia usiłuje go przezwyciężyć.
Kościół, tak jak świat, jest miejscem, w którym pojawia się i rośnie zło (por.
przypowieść o chwaście Mt 13,36-43). Nie jest więc społecznością alternatywną przez to, że jest wolny od zła, grzechu, winy, ale przez to, że chce przezwyciężyć zło na drodze przebaczenia i pojednania37. Projekt społeczności opartej
na wzajemnej miłości i pojednaniu jest więc pozbawiony złudzeń. Dotyczy to
nie tylko możliwości pojawienia się zła, ale również niemożności pojednania
poprzez odmowę przyjęcia napomnienia, które ma przywrócić błądzącego do
wspólnoty. Na taką sytuację Jezus pozostawił praktyczną wskazówkę (por. Mt,
18,15-17). Jeżeli błądzący odrzuca kategorycznie napomnienia, tak ze strony
brata, jak i ze strony całej wspólnoty, winien być uważany za poganina i celni-

34

Tamże, s. 124.
Por. tamże, s. 155.
36
Por. tamże, s. 155. Koncepcja Kościoła jako społeczności alternatywnej jest koncepcją szeroko
obecną w myśli eklezjologicznej Lohfinka. Dotyka wszystkich istotnych wymiarów życia społeczności Kościoła. Ze względów metodologicznych ten aspekt zostaje w tej pracy omówiony
w osobnym punkcie. Zob. Kościół jako społeczność alternatywna.
37
Por. G. Lohfink, Per chi vale il discorso della montagna? s. 155.
35
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ka38. Przeciwko najgorszej pokusie wierzącego człowieka, w której dokonuje
on samo-oszukania siebie poprzez samo-usprawiedliwienie, wyjaśniając swoją
własną wolę jako wolę Boga, istnieje tylko jeden środek sprawdzający. Taki
człowiek winien oddać swoje myślenie i czyny pod osąd ludu Bożego, w którym istnieje nie tylko braterskie upomnienie, ale jest także zebrane doświadczenie historii ludu Bożego, które jest zachowane w Piśmie. Pojedynczy człowiek nie posiada wspólnej tradycji i tym samym pozostaje nieuświadomionym.
Na nowo popełnia te błędy, które zostały już popełnione. Dlatego też realizacja
królestwa Bożego nie może dokonać się poprzez pojedynczego człowieka oddzielonego od społeczności, lecz tylko poprzez osobę wplecioną w żywą
wspólnotę Kościoła39.
3. Solidarność jako wyraz miłości i pojednania
W latach 80. w Polsce wyłoniła się dyskusja, w której zarzucano, że pojęcie
„solidarność” jest obce myśli katolickiej, gdyż nie pojawia się ono na kartach
Biblii. Nauczanie Jana Pawła II wpisało na stałe „solidarność” do nauczania
społecznego Kościoła. „Solidarność” to cnota chrześcijańska wyrażająca się
w bezinteresowności, przebaczeniu i pojednaniu40.
G. Lohfink na polu egzegetycznych poszukiwań pojęcie „solidarności” czyni niezwykle biblijnym, ukazując, że jego treść jest głęboko wpisana w etos
chrześcijański. W pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich solidarność była
realizowana w sposób bardzo konkretny pomiędzy chrześcijanami żydowskiego i helleńskiego pochodzenia, niewolnikami i wolnymi, mężczyznami i kobietami, a więc z pominięciem i unieważnieniem wszelkich podziałów społecznych istniejących w świecie41. Była ona realizowana pomiędzy ludźmi, którzy
wcześniej byli postrzegani w opozycji wobec siebie, którzy dopiero w gminie
chrześcijańskiej doświadczyli pojednania – usunięcia dzielącego ich muru.
Poprzez pojednanie ludzie dotąd podzieleni i nastawieni wrogo wobec siebie
nie tylko zaczynają przynależeć do jednej wspólnoty, ale ponadto służą sobie
wzajemnie, ponoszą za siebie odpowiedzialność, dając wyraz wzajemnej solidarności42. G. Lohfink dla wydobycia znaczenia terminu „solidarność” w No38

Por. tamże, s. 155. W. Trilling wyjaśnia, że poganin i celnik nie należeli do wspólnoty Izraela,
„tak również w Kościele są traktowani ci, którzy odrzucają każde wezwanie do nawrócenia tak
ze strony braci, jak i ze strony wspólnoty”. Zob. W. Trilling, Vangelo secondo Matteo, Roma
1980, T. 2, s. 133.
39
G. Lohfink, Die Not der Exegese mit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, s. 12-13, TQ,
168(1988) 1, s. 1-15.
40
Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis 40.
41
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 136.
42
W niezapomniany sposób wyraził tę prawdę, Jan Paweł II: „Solidarność - to znaczy: jeden
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw
drugiemu". Zob. Kazanie na Zaspie, 12 czerwca 1987 r.
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wym Testamencie wychodzi od pojęcia allêlôn43. Swój wybór Lohfink motywuje tym, że termin allêlôn pozwala mocniej wyakcentować fakt wzajemnej
solidarności we wspólnotach chrześcijańskich44. Zastosowanie tej formuły
wskazuje na wzajemność jako praktyczny wymiar solidarności45.
Szczególną treść pojęcie „solidarność” zyskuje w oparciu o formułę zaczerpniętą z pism Pawłowych: „budujcie jedni drugich” (1 Tes 5, 11). Z pojęciem „budować” (oikodomê – oikodomein) jest związana jedna z ważniejszych
koncepcji eklezjologicznych Nowego Testamentu. Paweł, mówiąc o budowaniu, ma na myśli zwykle wspólnotę lokalną, która reprezentuje cały Kościół46.
„Budowanie” nie odnosi się do pojedynczej osoby, aby ta jako jednostka była
dojrzała duchowo, ale do Kościoła jako wspólnoty47. Paweł, który ma świadomość swojego autorytetu apostolskiego, gdy mówi o „budowaniu wspólnoty”,
43

Termin, άλλήλων nie znalazł omówienia w Grande Lessico del Nuovo Testamento, (red.)
G. Kittel, G. Friedrich, Brescia 1965-1992. W słowniku grecko-polskim Nowego Testamentu
znajdujemy wyjaśnienie, że jest to zaimek wzajemności i oznacza: jeden drugiego, jedni drugich,
nawzajem. Por. R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2007 s. 18.
Formuła ta pojawia się w Nowym Testamencie ponad 50 razy.
44
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 136.
45
Przykłady użycia terminu άλλήλων: „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!” (Rz 12,10). „Bądźcie zgodni we wzajemnych
uczuciach!” (Rz 12, 16). „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was
- ku chwale Boga.” (Rz 15,7); „...zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień” (Rz 15,14).
„Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym!” (Rz 16,16). „Tak więc bracia moi,
gdy zbieracie się, by spożywać [wieczerzę], poczekajcie jedni na drugich!” (1 Kor 11,33);
„...lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.” (1 Kor 12,25); „...miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Gal 5,13). „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.” (Gal 6,2). „Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni
drugich, jak to zresztą czynicie.” (1 Tes 5, 11). „Między sobą zachowujcie pokój!” (1 Tes 5,13).
„..usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!” (1 Tes 5,15); „...z całą pokorą
i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.” (Ef 4,2). „Bądźcie dla siebie
nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”
(Ef 4,32); „... znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3,13). „Wyznawajcie
zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.” (Jk 5,16);
„Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!” (1 P 4,9); „Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę” (1 P 5,5); Zob. także, Rz 1,12; 12,5; 13,8; 14,19; 15,5;
1 Kor 16,20; 2 Kor 13,12; Ef 4,25. 32; Fil 2,3; Kol 3,13; 1 Tes 3,12; 4,9. 18; 2 Tes 1,3; Hbr 10,24;
5,14; 1 J 3,11. 23; 4,7. 11. 12; 2 J 5. Zob. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 136-137.
46
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 137-138. Lohfink zwraca uwagę na
starotestamentalne pochodzenie tego pojęcia „budować”. Zwłaszcza u Jeremiasza jest to termin
stanowiący nić przewodnią księgi (1, 10; 12, 14-17; 31, 27-28). Bóg ukazany jest jako ten, który
buduje narody i jako ten, który może je zburzyć. Znajduje się w niej również zapowiedź, że Bóg
zbuduje sobie nowy lud (J 31,27-28). Według Lohfinka Rz 1,17 oraz Ga 1,15 wskazują, że Paweł
odczytuje swoje powołanie w świetle powołania Jeremiasza. Od niego też zaczerpnął formułę
„budowania i burzenia” (2 Kor 10,8; 13,10). W budowaniu wspólnoty dopatruje się istoty swojego posłannictwa apostolskiego. Jednakże Paweł odróżnia założenie wspólnoty, które jest prerogatywą Boga od dalszego budowania - wznoszenia wspólnoty (1 Kor 3,6. 10; Rz 15,20).
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 139.
47
Por. tamże, s. 139.
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wskazuje na odpowiedzialność, jaką we wspólnocie winni mieć jedni wobec
drugich48. Wystarczy prześledzić wypowiedzi św. Pawła, w których użyta zostaje formuła allêlôn, aby dostrzec oczywistość tego spostrzeżenia. Szczególne
znaczenie w budowaniu wspólnoty miały wszystkie gesty wyrażające odpowiedzialność jednych za drugich: zgodność we wzajemnych uczuciach (por.
Rz 12,16), troska o siebie nawzajem (por. 1 Kor 12,25), wzajemne wyznawanie
grzechów (por. Jk 5,16), czy wreszcie udzielanie sobie wzajemnie upomnień
(por. Rz 15,14). Wszystkie formy wzajemnej troski, odpowiedzialności, solidarności i budowania miały charakter bardzo konkretny (upomnienie, wyznanie grzechów, gościnność49, służba, pokora) i uwzględniały dobro całej wspólnoty oraz każdego z osobna ze względu na całą wspólnotę50.
Dla Lohfinka, bezwarunkowa miłość i pojednanie wyrażające się
w konkretnych gestach solidarności i odpowiedzialności jednych za drugich to
podstawowe tworzywa budujące wspólnotę. Bez nich wspólnota królestwa
Bożego nie może zaistnieć. Pojednanie to warunek podstawowy, aby ludzie
różnych płci, ras, kultur, stanu społecznego stanęli w jednym kręgu, budując
wspólnotę ludu Bożego. Miłość to więź wspólnoty, której konkretnym wyrazem są gesty solidarności i wzajemnej troski za siebie nawzajem. Pojednanie,
miłość i wzajemna solidarność nie mają zakorzenienia w możliwościach człowieka, w moralizatorstwie lub perfekcjonizmie, ale w samym Bogu, cnoty te są
więc konkretnym wyrazem Jego panowania.
„Miłość braterska” spełnia w eklezjologii Lohfinka potrójną rolę. (1) Miłość
jest fundamentem i tworzywem wspólnoty. (2) Sprawia, że wspólnota staje się
widzialną, bo wyróżniającą się nowym stylem życia. (3) Poprzez świadectwo
życia wspólnota może spełniać swoją uniwersalną misję. Akcent położony na
miłość braterską nie jest w żadnym wypadku formą ekskluzywistycznego zamknięcia się na świat, ale wyrazem troski o to, aby wspólnota stała się widocznym, rozpoznawalnym przez miłość, znakiem uobecniającego się królestwa
Bożego. Wspólnota, wzbudzając podziw praktyką braterskiej miłości: „patrzcie
jak oni się miłują”, najpełniej realizuje swoje uniwersalne posłannictwo, przyciągając do siebie tych, którzy przez pojednanie i miłość sami staną się świadkami i apostołami panowania Bożego w świecie.
G. Lohfink, poprzez koncentrację na wspólnotowym charakterze miłości,
wskazuje na konieczny jej kontekst. Miłość domaga się spotkania, bezpośred48

Por. tamże, s. 140.
Bardzo konkretną formą wzajemnej pomocy i solidarności było oddawanie swoich domostw
do dyspozycji gminy. W Jerozolimie gmina zbierała się w domu Marii, matki Jana zwanego
Markiem (zob. Dz 12, 12). W Koryncie Paweł Apostoł korzystał z gościnności domu Pryscylli
i Akwili (Dz 18,1-5). Inni sprzedawali swoje posiadłości i oddawali pieniądze do dyspozycji
gminy, jak to uczynił Józef zwany Barnabą (Dz 4,36 n). Por. G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje
Kościoła? s. 323.
50
Por. G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? s. 144
49
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niej, a nie tylko wirtualnej relacji do drugiego. Ostatecznie chodzi o wskazanie,
w jaki sposób królestwo Boże wkracza w historię ludzkości. Nie dokonuje się
to na drodze indywidualnych gestów miłości, a tym bardziej na drodze abstrakcyjnie pojętej miłości uniwersalnej. Sposobem, jaki wybrał Bóg, aby przeniknąć do świata, jest wspólnota braterska, w której pojednanie i bezwarunkowa
miłość wyznaczają jej kształt, czyniąc z niej konkretne, widzialne miłością
miejsce w świecie, i znak panowania Bożego.
Riassunto
Gerhard Lohfink fino a 1987 fu professore d’esegesi neotestamentaria
all’Università di Tubinga. È il membro della comunità della Katholische Integrierte
Gemeinde (Comunità Cattolica d’Integrazione). Nella sua ricerca esegetica come il
punto focale sceglie la teologia della comunità e in modo particolare la teologia del
regno di Dio.
G. Lohfink come fondamenti della comunità cristiana ci presenta dei valori
cristiani: come l’amore franerno, il perdono incondizionato e la prassi della solidarietà.
Il ricorso frequente di formule come “amare i fratelli” ci permette capire che il
concetto di amore agape nel Nuovo Testamento quasi sempre si rivolge ai fratelli di
fede. L’NT per designare l’attenzione verso gli altri al di fuori della comunità non usa
agape bensi una serie di concetti diversi come “onorare” o “fere il bene”. L’amore
presuppone uno spazio della vicinanza e della reciprocità, lo spazio della comunità. In
questo modo il concetto del amore del prossimo non decade in astrazione
universalistica. Il perdono incondizionato verso del prossimo deve spezzare ogni
confine di gruppo, di nazione, di razza per creare una nuova società sotto il dominio di
Dio. In questo senso il perdono si presenta come condizione fondamentale della
comunità. Anche nella vita quotidiana il perdono è il valore senza di quale la Chiesa
non può esistere come società riconciliata e come segno visibile del regno di Dio.
Anche solidarietà è un segno concreto dell amore. Per illustrare la ricca tematica della
solidarietà nella vita della comunità cristaiana Lohfink parte da un pronome di
reciprocità allêlôn. In modo particolare la formula “edificarsi gli uni gli altri” (1 Ts 5,
11) fa presente la importanza del concetto della solidarietà nella edificazione
quotidiana della Chiesa.

ks. EDWARD SIENKIEWICZ

BÓG JEST NIESKOŃCZONYM PIĘKNEM
Najważniejszym z ludzkich wysiłków
jest dążenie do przestrzegania norm moralnych.
Od tego zależy nie tylko nasza wewnętrzna równowaga,
ale wręcz samo nasze istnienie.
Moralność sprawia, że życie staje się piękne i godne.
(Albert Einstein)

Czy teologom wypada zajmować się pięknem? W swoim Liście do artystów
Jan Paweł II przypomniał zdanie o. Marie Dominique Chenu1, według którego
teolog niepoświęcający należnej uwagi dziełom sztuki tak literackim, jak
i plastycznym, będącym nie tylko estetycznymi ilustracjami, ale prawdziwymi
„źródłami teologicznymi”, nie wykonuje w pełni swojego zadania2. A zatem
teologowi – zgodnie z powyższym – nie wypada pomijać w swojej pracy zagadnienia piękna, skoro w Bogu szuka podstawy wszelkiej doskonałości.
W Bogu, dla którego nic nie może być zbyt piękne, ponieważ On jest samym
pięknem3.
1. Zadaniem sztuki jest służba pięknu
Współczesne zainteresowanie estetyką, zajmującą się zagadnieniami z zakresu sztuki, wartości, przeżycia oraz piękna (gr. aisthesis – wrażenie zmysłowe), zaowocowało wieloma, bardzo szczegółowymi i zarazem rozbieżnymi
ujęciami. Narzuca się w nich dość wyraźnie chęć radykalnego zerwania z dotychczasowym rozumieniem piękna, a tym samym sztuki oraz jej środków
wyrazu. W najbardziej istotnych aspektach, czyli ontycznym, aksjologicznym
i semiotycznym4, przewija się jednak trudne do przezwyciężenia odniesienie,
a niekiedy nawet czytelne odwołanie do historii. Otóż – według najbardziej
rozpowszechnionej opinii – swoistego rodzaju cezurą czasową, dzięki której
1

Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999, 11.
M. D. Chenu, La teologia nel XII secolo, Milano 1992, s. 9.
3
Benedykt XVI, Słowo Boże duszą apostolatu i życia kapłańskiego, Wizyta apostolska we Francji – homilia podczas nieszporów w katedrze Notre Dame; Paryż 12 września 2008,
„L’Osservatore Romano” 10/11(307) 2008, s. 17-19.
4
R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983,
s. 1146-1147.
2
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miał się rozpocząć nowy okres w rozumieniu sztuki i jej wytworów, był mniej
więcej rok 1860, zamykający, niemającą precedensu, przeszłość5. Od najdawniejszych czasów bowiem, bardzo charakterystycznym i najważniejszym zadaniem, w tej – podobno na zawsze zamkniętej przeszłości – było przedstawianie
w sztuce bogów; świata ponadzmysłowego. Świata, z jednej strony bardzo
intrygującego człowieka, pociągającego, a z drugiej, chociażby przez okrywający go wymiar tajemnicy, niepokojącego, a nawet groźnego.
Co jednak oznacza stwierdzenie: „na zawsze zamknięta przeszłość”?
W ostatnim czasie obserwujemy dość radykalne postawy i sądy odnośnie sztuki. Od sceptycyzmu, a nawet agnostycyzmu, po zupełnie nowe spojrzenie na
sztukę i jej rozumienie6. Najbardziej rozpowszechnioną, w ramach tego nowego spojrzenia, wydaje się być chęć odesłania do lamusa całego greckiego doświadczenia w dziedzinie sztuki, razem z jej wytworami, ponieważ – jak się
sądzi – właśnie bezpowrotnie przeżył się kanon sztuki klasycznej. Wszystko
zatem, co się z nim wiąże, jest dziś mało przydatne. Sztuka, według owego
klasycznego kanonu, zależna była od klasycznej filozofii, która narzucała jej
swoje rygory. Bodajże najważniejszym z nich było naśladownictwo natury
i podążanie za pięknem. Trzeba dodać: ściśle określonym pięknem! Tymczasem współczesna sztuka chce być przede wszystkim wolna. Stroni w zasadzie
od piękna, przynajmniej tego „ściśle określonego”; raz na zawsze ustalonego.
Sama chce decydować o tym, co jest piękne. Chce być niezależna od jakichkolwiek kanonów i ograniczających gorsetów. Toteż coraz częściej mówi się
o niej, że jest anty-sztuką, co musi prowadzić do zanegowania kultury – przynajmniej tej uwarunkowanej tradycją klasyczną. W takiej perspektywie łatwiej
zrozumieć coraz częstsze opinie o kryzysie kultury, a nawet jej śmierci. Pojawia się bardzo realna możliwość „zerwania” z najbardziej fundamentalnymi
elementami naszej kultury. Nie musi to – według optymistycznie nastawionych
autorów – koniecznie prowadzić do cywilizacyjnej katastrofy. Może stanowić
początek – możliwość pojawienia się nowej kultury7, w której najbardziej podstawową zasadą nie musi być wyeliminowanie wszystkich zdobyczy z przeszłości. Może nawet dojść do ich ponownego „odkrycia”, jak zdarzało się
w dziejach już wielokrotnie8.
5

A. Malraux, Przemiana bogów. Nadprzyrodzone, tłum. E Bąkowska, Warszawa 1985, s. 1.
P. Poupard, Pomiędzy barbarzyństwem i nadzieją. Kryzys współczesnej kultury i chrześcijańska
odpowiedź, tłum. A. Pilorz, w: R. Rubinkiewicz, S. Zięba (red.), Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości, Lublin 2000, s. 22-24.
7
H. Kiereś, Spór o sztukę, Lublin 1996, s. 7. 8. 10.
8
W takiej sytuacji znalazł się np. św. Augustyn, wychowany i rozmiłowany w kulturze helleńskiej. Podejmując decyzję o swoim chrzcie, postanowił również zerwać z tym, co – jak mu się
wydawało – nie pozwalało dobrze ocenić wiary chrześcijan. Kiedy jednak był chrześcijaninem,
coraz bardziej pogłębiającym swoją wiarę i refleksję nad nią, zaczął patrzeć na kulturę helleńską
i jej znaczenie dla ówczesnego, antycznego świata, zupełnie w innym świetle. Niejako odkrywając ją na nowo. Dostrzegając w niej uniwersalistyczne wartości, ważne dla każdego człowieka
6
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Czy będzie to nowe odkrycie piękna, a wraz z nim twórczego zaangażowania, które nie stanie się anty-sztuką i pozwoli nam wyjść z coraz głębszego
i kłopotliwego kryzysu? Piękna, niebędącego „na usługach” rynku, różnego
rodzaju subkultur, prostoty, przechodzącej szybko w łatwiznę i prostactwo,
wreszcie w nihilizm? Piękna odsyłającego do jakiejś głębszej rzeczywistości
świata oraz człowieka, do czego drogą staje się każda autentyczna forma sztuki. Chodzi naturalnie o piękno związane nierozdzielnie z pełnią, harmonią;
piękno nie tyle trudne do zrealizowania w poziomie jakiejkolwiek funkcjonalności, ale wprost pociągające do służby jemu samemu, jako jednej z najbardziej czytelnych form zrealizowania się podmiotu. Tak rozumiane piękno
związane jest z najgłębszą prawdą; wprowadza człowieka w doświadczenie
wiary i przez całe pokolenia stanowiło zainteresowanie artystów, z natury bardzo wrażliwych na wszelkie jego przejawy9.
Warto sobie zatem uświadomić, że trwający przez tysiąclecia związek sztuki z sacrum i w tej optyce postrzeganego oraz interpretowanego piękna, to nie
jest kwestia współczesnych badań; w oparciu o – charakterystyczny dla naszego pokolenia – kontekst, dokonywanych rozstrzygnięć. To problem historii, do
której musimy się jakoś odnieść. Jednym ze sposobów tego odniesienia jest
negacja, przekreślenie lub – jak się to czasami określa – zamknięcie przeszłości. Nawet „nieodwracalne”. Niemniej przez całe tysiąclecia, w misji odkrywania – podążania za nigdy nieuchwytnym w pełni pięknem, sztuka będąca materialnym śladem tego kroczenia, starała się siebie samą rozumieć, ponieważ to
właśnie było największą racją jej istnienia. Poprzez zmaterializowanie w posągach i obrazach, ale też w literaturze, wyobrażeń związanych ze sferą religijną,
pozostawała w zasadzie na usługach religii.
Postulat, a w niektórych kręgach wręcz domaganie się bezpowrotnego zamknięcia tej przeszłości sztuki, to konsekwencje rozchodzenia się jej z myślą
chrześcijańską, w zasadzie od W. Ockhama (+1349), kiedy to przeminął szczytowy okres w rozwoju teologii średniowiecznej. Refleksja wiary, coraz bardziej
logiczna, sformalizowana, skostniała, zawężająca przestrzeń kontemplacji,
stawała się coraz bardziej ciasna dla artystów, którym coraz trudniej było istnieć i tworzyć. Zmieniała się relacja między teologią i sztuką, która nie mogła
zrezygnować z poszukiwania żywej i głębokiej prawdy10. Mimo to – jak
utrzymuje w swoim Liście do artystów Jan Paweł II – dialog Kościoła z artyi każdej kultury, co wcześniej nie narzucało mu się z taką oczywistością. Potrzebna była nowa
perspektywa w spojrzeniu i ocenie. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo
a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2004, s. 49-50; V. Possenti, Le società liberali al
bivio. Lineamenti di filosofia della società, Marietti 1991, s. 315-345; W. Waldstein, Teoria
generale del diritto, Roma 2001.
9
Jan Paweł II, List do artystów, 6.
10
Czy piękno zbawi świat?, z o. Marie Dominique’iem Goutierre’em, filozofem i teologiem ze
Zgromadzenia Św. Jana rozmawia Cezary Sękalski, Azymut 1(2002), www.mateusz.pl/mt/cs
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stami nie został przerwany i „na progu trzeciego tysiąclecia nadal ma przed
sobą rozległe perspektywy”11. Nadal możliwe jest na jej gruncie pytanie o Boga i w tej perspektywie o naturę piękna.
2. Piękno ambiwalentne?
Jednak oprócz wszelkich, współczesnych i bez wątpienia bardzo cennych
badań, pozwalających lepiej zrozumieć pojawiające się w historii sztuki prądy
i style; różnego rodzaju koncepcje oraz kryteria wartościowania, zawsze jakoś
zależne od innych zjawisk i przewartościowań, ciągle aktualne pozostaje to
odniesienie, które możemy nazwać „klasycznym”. W sposób bardzo naturalny,
my Europejczycy, wiążemy je z naszymi, niekwestionowanymi już dziś, zdobyczami, czyli naszą cywilizacją. Znalazło się w niej miejsce dla wielu kultur,
co samo przez się wskazuje na istnienie pewnego, bardzo uniwersalistycznego
odniesienia, odwołującego się, także w kwestii rozumienia piękna i sztuki, do
spuścizny greckiej. I właśnie to dziedzictwo przez całe wieki kształtowało nasze rozumienie sztuki, zwłaszcza, że nie można było traktować go jako jednego
z wielu, ale jako wzorcowe i na każdym niemalże kroku odnośne. To właśnie
starożytna Grecja – jak już to zostało wspomniane – wypracowała kanony,
przez stulecia kształtujące zmysł estetyczny w naszym środowisku cywilizacyjnym12. Dziś można różnie to oceniać. Można również spróbować zerwać
z tą tradycją, ale nie można zapominać, że podstawę do jakiejkolwiek oceny,
a tym bardziej zerwania z przeszłością, osiągamy właśnie dzięki tej tradycji.
I tak w starożytnej Grecji znana była pitagorejska koncepcja piękna, oparta
na pojęciu harmonii, której najdoskonalszą realizacją był kosmos, postrzegany
jako coś bardzo obiektywnego. Według sofistów, z kolei, miarą piękna był
człowiek, co musiało prowadzić do relatywizmu i subiektywizmu. Tak więc już
na tym etapie ukształtowała się wyraźna dwubiegunowość w rozwoju estetyki
i rozumieniu piękna. W oparciu o te dwie tendencje: obiektywistyczną – nawiązującą bardziej do harmonii, ładu, i subiektywistyczną, gdzie podstawą były
estetyczne przeżycia człowieka, rozwijała się w Europie historia sztuki,
a w niej sposób definiowania lub opisywania piękna.
Wpisujący się w tę historię Platon przekonany był o absolutnej wartości idei
piękna (Uczta), którą rozumiał jako „utrzymywanie” pewnej, ustalonej miary
i proporcjonalności. Z kolei według Arystotelesa, „celem sztuki jest przedstawianie ukrytego znaczenia rzeczy”. Nie chodzi zatem tylko o ich wygląd, ponieważ ich prawdziwa rzeczywistość, stanowiąca także najgłębszą prawdę, jest
raczej przesłonięta przez ich zewnętrzne zarysy i nigdy nie może być w pełni
oddana. Poza tym dla Arystotelesa, twórcy poetyki, dociekania estetyczne do11
12

Jan Paweł II, List do artystów, 1.
K. Bardski, Zdumienie i zachwyt, „Pastores” 32/3(2006), s. 19.
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tyczą właśnie twórczości poetyckiej, którą uważał za coś najprawdziwszego,
dalece przewyższającego metodyczne badania tego, co istnieje”13. Przy czym
zarówno Arystoteles, dostrzegający główny problem przeżycia estetycznego
w poetyce, jak i Platon – mimo bardzo wyraźnych tendencji do przekraczania
tego, co wiąże się tylko z zewnętrznością, estetycznym przeżyciem – w rozumieniu i definiowaniu piękna, dość duże znaczenie przyznawali naśladownictwu w sztuce.
Rzecz znamienna, ale to właśnie Platon, posługując się terminem kaloagathía, odsłania nam relację, która tak naprawdę okazuje się bardzo wymowną
zależnością. Otóż piękno staje się u niego widzialnością dobra, a dobro warunkiem piękna. „Potęga Dobra – jak pisze – schroniła się w naturze Piękna”. Użyte
bowiem przez niego słowo: kalokagathía, trudno przetłumaczyć inaczej, jak
«piękno-dobroć»14. Natomiast znaczenie samego terminu kolós Platon rozumiał
jako wieczną ideę, łącząc ją z doświadczeniem eros, czyli miłości.
I tak, dusza ludzka – według niego – tęskni i dąży do tej idei – kolós, a miłość
człowieka pobudza go nieustannie i zarazem uzdalnia do poszukiwania kolós
w otaczającym go świecie – w kosmosie. Toteż kolós wiąże świat wieczny,
boski, z tym ziemskim, dzięki czemu doczesność staje się znakiem i w pewnym
sensie zapewnieniem o wiecznym bycie, będącym przeznaczeniem ludzkiej
duszy. Piękno ziemskie jest w tym znaczeniu uczestnictwem w owym sposobie
istnienia piękna wiecznego, pozostającego w ukryciu. To ten właśnie – jak
moglibyśmy go określić – „platoński” sposób pojmowania piękna, po krótkim
okresie nieufności i dystansu do pogańskiej filozofii, co właściwe było Ojcom
Apostolskim, już za czasów apologetów był przyswajany i coraz śmielej rozwijany przez pisarzy i artystów chrześcijańskich. Zwłaszcza, że u zajmującego się
tymi zagadnieniami Plotyna, w porównaniu z koncepcją Platona, mamy do
czynienia z pewnym przełomem czy nawet zerwaniem. Termin: kolón oznacza
tu w dosłownym sensie ideę piękna. Do tej idei dociera się przez ekstazę jako
wizję samej, najwyższej piękności, co jest też najwyższym doświadczeniem,
dostępnym tylko dla pięknych dusz, zachowujących prawdziwą, autentyczną
wielkość, której siłą jest samodyscyplina, odwaga, oderwanie od jakichkolwiek
więzów, właściwych dla ziemskiego świata15. U Plotyna zatem sztuka nie polega na naśladowaniu otaczającej nas rzeczywistości, ale na ucieleśnieniu idei,
przez co staje się ona ucieleśnieniem tego, co niewidzialne16.
Stąd już u filozofów starożytnych spotykamy się ze swoistą niejednoznacznością, a nawet dwubiegunowością w rozumieniu i opisywaniu piękna, co naj13

A. Malraux, Przemiana bogów. Nadprzyrodzone, s. 39. 85.
Jan Paweł II, List do artystów, 3.
15
L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard (a cura), Dizionario die concetti biblici del Nuovo
Testamento, Bologna 1991, p. 164.
16
R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983,
s. 1141-1142.
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prawdopodobniej wiąże się z dość niejednoznacznym przeżyciem estetycznym.
I tak, z jednej strony, podobnie u Platona, jak i u Arystotelesa, wyrazem tego
co piękne, były – pozwalające się poznawać i opisywać – zewnętrzna harmonia, ład, swoista zgodność. Innymi słowy, uchwytna dla zmysłów zewnętrzność. Z drugiej jednak strony, szczególnie Platon postrzegał piękno jako coś
ukrytego, jako wewnętrzną ideę, której zewnętrzność, łącznie z kosmiczną
harmonią i ładem, jest tylko słabym odbiciem, ulotnym wrażeniem. Kiedy dodamy do tego poglądy wspomnianych już pitagorejczyków, raczej obiektywizujących piękno i sofistów, będących przedstawicielami subiektywistycznych
tendencji w tym względzie, otrzymamy obraz dość niejednorodny. Wynika
z niego, że piękno jako takie i co za tym idzie, także sztuka starająca się je
ująć, utrwalić, nie wyczerpuje się tylko w naśladownictwie natury obserwowanych zjawisk, ale wskazuje zawsze na coś, co jej się jakoś wymyka, należąc
jakby do innego, idealnego i nieuchwytnego do końca w doczesnym wymiarze
świata. Poza tym widoczna u Platona potrzeba pełni w pięknie, a więc jego
związku z dobrem, jeszcze bardziej podkreśla dążenie niezatrzymujące się
tylko na wrażeniu zewnętrznym, jedynie przeżyciu estetycznym. Potrzeba pełni
wyrażała potrzebę dobra, ponieważ poważniejszy brak dobra – jak sądzili starożytni mędrcy – może doprowadzić do załamania się świata i pogrążenia bytu
w chaosie.
Toteż już pogańska – jak zwykliśmy ją określać z perspektywy chrześcijaństwa – starożytność, „układa tory”, po których po dzień dzisiejszy toczy się
dyskusja na temat piękna. Obrazują one kierunki rozwoju estetyki europejskiej,
rozwijające się w ramach estetycznego subiektywizmu lub obiektywizmu.
Z punktu widzenia tego drugiego, w tym co jest piękne, poszukuje się przede
wszystkim koniecznego odniesienia do pełni; czegoś, co się człowiekowi nieustannie wymyka, co budzi niepokój i pięknem być nie może, dopóki nie zwraca nas ku najgłębszej istocie naszego bytu; zasadzie istnienia naszego świata.
Stale jednak towarzyszy temu silna pokusa niejako sprowadzenia piękna na
ziemię, określenia nim tego, co jest bardziej dostępne, niezawodnie przeżywane, co jest moje własne, ode mnie zależne; pozwala się naśladować i niekoniecznie domaga się jakichkolwiek związków z „wątpliwym” – jak niektórzy
utrzymują – światem wiecznych idei.
Czyż echem tej, dostrzeganej już przez starożytnych myślicieli i artystów,
dwuznaczności w rozumieniu oraz przedstawianiu piękna, swoistej ambiwalencji, nie są kontrowersje, które pojawiły się w kontekście znanego powiedzenia
F. Dostojewskiego, że „piękno zbawi świat”? Piękno, które – jak niejednokrotnie słyszymy – może nas zwieść, sprowadzić na manowce, a nawet zgubić?

ks. Edward Sienkiewicz

193

3. Potrzeba pełni, harmonii i blasku
Zanim spróbujemy się do tego odnieść, wróćmy jeszcze do – rozwijającego
się w różnych formach – dziedzictwa starożytnej Grecji. Otóż przez owe formy, coraz bardziej znane i rozpowszechnione na Wschodzie, docierało ono
także na Zachód, czego wyrazem jest bez wątpienia umiłowanie dla sztuki
helleńskiej i jej wytworów, z jakim spotykamy się w Imperium Romanum17.
Dzięki temu, w sposób naturalny, spotykało się z chrześcijaństwem. Oczywiście o jakichkolwiek rozwiniętych formach, czy też owocach tego spotkania,
trudno mówić przed rokiem 313, kiedy to wybuchały prześladowania chrześcijan i wszelkie zewnętrzne znaki ich obecności były po prostu dla nich samych
niebezpieczne. Niemniej już w okresie katakumbowym pojawia się szczególna
więź form chrześcijańskich z formami Wschodu, którym to terminem określano wszystko poza Rzymem, a więc cały otaczający cesarstwo, jeszcze niezdobyty świat, bardzo mocno związany z religią. Wschód przenikał do nowego,
nie tylko rzymskiego, ale i coraz wyraźniej chrześcijańskiego, świata, przez
swoje postaci, symbole, którym teraz, pod wpływem inspiracji tekstów Pisma
Świętego, nadawano nowe znaczenie18. Zarówno bowiem Stary jak i Nowy
Testament zawierają treści estetyczne, szybko dostrzeżone przez Wschód,
a także Zachód chrześcijański19. Rozpowszechnione, zwłaszcza na Wschodzie,
kulturowe i artystyczne dziedzictwo helleńskie, zaczyna być coraz wyraźniej
obecne w sztuce chrześcijańskiej20. Początkowo mamy do czynienia z dość
nieśmiałymi próbami przekształcania motywów zaczerpniętych z mitologii (np.
mit o Orfeuszu) w Chrystusa. Po roku 313 zaczyna się rozwijać architektura. Budowane przez chrześcijan świątynie wzorowane były początkowo na rzymskich
gmachach sądowych. Z czasem jednak, pod wpływem coraz bardziej chrześcijańskiego Wschodu, także w Rzymie pojawia się swoisty styl bazylikowy, którego
odniesieniem pozostaje, np. bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie21.
Oprócz malarstwa, rzeźby, architektury, spotkanie myśli chrześcijańskiej
z kulturą helleńską dokonywało się także w literaturze, która nosi na sobie niekwestionowane walory estetyczne. Wystarczy w tym kontekście wspomnieć
chociażby Manliusza Boecjusza (480-524), uznawanego za jednego z najwybitniejszych filozofów i mężów stanu Cesarstwa Rzymskiego 22, łączącego
17

S. Hong, J.-P. Candelone, C. C. Patterson, C. F. Boutron, Greenland Ice Evidence of Hemispheric Lead Pollution Two Millennia Ago by Greek and Roman Civilizations, „Science”
265(1994), s. 1841-1843; A. Wilson, Machines, Power and the Ancient Economy, „JRS”
92(2002), s. 1-32.
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A. Malraux, Przemiana bogów. Nadprzyrodzone, s. 113.
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W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, Warszawa 1989, s. 13.
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K. Jeżowski, List artysty do Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 25-26.
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F. W. Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000, s. 64-66.
22
Pochodził z bardzo wpływowego rodu Ancjuszów. Niezwykle zdolny, starannie wykształcony
(studiował prawdopodobnie w Atenach i Aleksandrii), był senatorem i konsulem rzymskim.
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w swojej myśli zarówno idee chrześcijańskie, jak i filozofię hellenistyczną.
Autor ten jest dobrym przykładem, także w perspektywie bardzo podobnego
w chrześcijaństwie i starożytnej Grecji, postrzegania człowieka jako istoty
dramatycznej. Naturalnie początek tego dramatu jest w jednej i drugiej tradycji
inny. Inny jest także przebieg i zakończenie, ale – jak się okazuje – mamy tu do
czynienia z bardzo podobną intuicją. Otóż uczestnikiem dramatu jest człowiek
jako „osoba”. Idea osoby zatem stanowiła pierwszy, tak ważny pomost porozumienia między chrześcijaństwem a myślą grecką, w czym właśnie Boecjuszowi wypada przyznać miejsce szczególne23. Czyż zawarte w Ewangelii, pełne napięcia, obrazy i słowa, jak choćby te: „Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,25), nie są
przykładem patrzenia na człowieka poprzez rozgrywający się w nim dramat24?
Innym momentem łączenia wielkich tradycji jest bez wątpienia osoba i dzieło Pseudo-Dionizego Areopagity, którego definicja piękna łączyła koncepcję
pitagorejską, platońską i neoplatońską25. Jego system estetyczny należy do
najbardziej wpływowych ostatnich kilkunastu stuleci. Według tego autora,
żyjącego na przełomie V i VI wieku po Chrystusie, w odległej Syrii, piękno to
przede wszystkim proporcja i blask. Bóg jest pięknem ponad-bytowym, przyczyną i celem wszelkiego piękna stworzonego26. Jak się zatem wydaje, już
w starożytności chrześcijańskiej mamy do czynienia z pewnym przełomem,
choć dziś na związek sztuki z religijnością patrzymy jak na całkiem naturalny
proces. Zwłaszcza, że jednej bez drugiej nie potrafimy sobie specjalnie wyobrazić. Tymczasem z perspektywy Starego Testamentu, w chrześcijańskiej
Tradycji, stanowiącej w dużym stopniu kontynuację idei objawionych narodowi wybranemu przed narodzeniem Chrystusa, sztuka w takim kształcie, jaki
wciąż nas fascynuje i nadal inspiruje wielu artystów, nie powinna powstać.
W kontynuacji tej jednak pojawia się zasadnicze novum. Naturalnie przede
wszystkim w sensie soteriologicznym. Niemniej podążająca za nim świadomość wierzących w Chrystusa otwiera się dość szybko na środki wyrazu,
w Pierwszym Przymierzu praktycznie nieobecne (Wj 20,4). Wspomniany już,
krótki w porównaniu z historią założonego przez Chrystusa Kościoła, okres
pewnego dystansu, rezerwy, szczególnie do rzeźby pogańskiej, kojarzącej się

Około 522 r. , Teodoryk Wielki mianował go zwierzchnikiem urzędów dworskich i państw
(magister officiorum). Oskarżony o współudział w knowaniach grupy senatorów z cesarzem
bizantyńskim został oskarżony o zdradę stanu i skazany na śmierć. Mimo że wyrok zamieniono
na wygnanie w okolice Pawii, niebawem został stracony. Por. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk,
Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, tom II, Lublin 1989, s. 704-705.
23
Boecjuszowi zawdzięczamy pierwszą i dla wielu autorów do dziś odnośną definicję osoby:
persona est naturae rationalis individua substantia.
24
J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004, s. 145-146.
25
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z bałwochwalstwem27, stanowi potwierdzenie owej kontynuacji, ale w perspektywie rozwijającej się później sztuki chrześcijańskiej, zapowiada wyraźnie
potrzebę nowego spojrzenia na odkupionego przez Chrystusa człowieka i otaczający go świat. W Chrystusie wszystko, co mogło być ocenione jako dobre,
piękne, było przyjmowane i w miarę możliwości uszlachetniane, ponieważ
nosiło na sobie ślad Tego, który stoi u początku każdego bytu; nadaje mu sens;
Który jest samym Dobrem i Pięknem. I choć, bardzo subtelne rozróżnienie
między oceną danego zjawiska, a nim samym, nie było od razu w pełni
uchwytne, niemniej z czasem zaczęło stanowić bardzo poważny element
w doktrynie św. Tomasza z Akwinu charakteryzującego piękno jako coś, co
ujrzane wzbudza upodobanie – pulchrum est quod visum placet. Nie poprzestaje jednak na samym upodobaniu i postrzeganiu, starając się wniknąć w istotę
rzeczy i dzięki temu przesądza w zasadzie o sposobie spojrzenia na wszelkie
doskonałości, które nas pociągają. Jeśli coś wzbudza nasze upodobanie, jest
piękne i dobre – doskonałe w samym sobie, a nie tylko przez naszą ocenę. Tomasz mówi o konieczności spełnienia trzech warunków w tym, co możemy
uznać za piękne. Chodzi tu o pełnię, ponieważ jakikolwiek brak trudny jest do
pogodzenia z pięknem; nie może być piękny, gdyż jest po prostu czymś złym.
Poza tym piękne musi się charakteryzować właściwą proporcją, harmonią.
I wreszcie fascynującym nas blaskiem28.
Czy to jednak wystarcza, aby w sposób jednoznaczny i co ważniejsze przekonujący, odpowiedzieć na pytanie: Czy piękno zbawia świat? Jak się okazuje,
taka jednoznaczna odpowiedź nie wszystkich zadowala i raczej częściej jest
kwestionowana niż przyjmowana, czego wyrazem jest zarysowany kryzys
w naszej kulturze, spowodowany między innymi radykalną zmianą w patrzeniu
na sztukę i zanegowaniu jej klasycznej przeszłości. Poza tym, aby ta odpowiedź była wyczerpująca, potrzeba włączyć w nią całą historię sporu o piękno,
nie zatrzymując się na św. Tomaszu z Akwinu. Jednak osiągnięcia epoki,
w której tworzył i właściwy jej sposób myślenia, choć poddawany wielokrotnie
bardzo surowej krytyce, może stanowić dla nas cenne doświadczenie. Otóż,
dosłownie presja, jaką wywiera na nas dzisiaj pluralizm i relatywizm; wizja
bardzo rozbitej i podzielonej rzeczywistości, nie zmniejsza naszego niepokoju.
Nie pomaga nam również w rozwiązaniu wielu problemów. Kryzys mądrościowego charakteru filozofii, odchodzenie w niej w wielu miejscach od metafizyki, nie jest – jak się okazuje – problemem samych filozofów. A kontekst
filozofii nie jest w tym miejscu bynajmniej przypadkowy. Refleksja bowiem na
temat piękna rozpoczyna się od filozofów i tak naprawdę to właśnie oni na
wiele kolejnych wieków wyznaczają jej kierunek29. Średniowieczne umiłowanie harmonii, poszukiwanie pełni, może nas wiele nauczyć i w naszym aspek27

J. St. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 38.
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towym postrzeganiu rzeczywistości, zatrzymywaniu się tylko na tym co zewnętrzne, związane z subiektywnym przeżyciem, może stanowić cenne dowartościowanie.
Niewątpliwie przykładem myślenia, które nie pozwala się opanować subiektywizmowi w rozumieniu piękna, jest rozwinięcie swojej myśli przez
F. Dostojewskiego w powieści pt. „Idiota”. Pisarz zdecydowanie rozprawia się
z ambiwalentnym sposobem patrzenia na piękno, tak bardzo charakterystycznym dla naszego czasu, właśnie przez dążenie do pełni. Bohater powieści,
książę Myszkin, jest piękny wewnętrznie, moralnie, o czym świadczą jego
mądre słowa i szlachetne czyny30. Dostojewski nie oddziela piękna od dobra
i prawdy. Intuicja, jaka pozwala nam dostrzec to wewnętrzne bogactwo i podążać jego śladem, wprowadza nas w zachwyt. Co więcej, staje się realną szansą
przezwyciężenia kryzysu spowodowanego oderwaniem piękna od rzeczy, od
jej istoty i próbą zawłaszczenia go przez subiektywne odczucia. Możemy zatem powiedzieć, że sztuka, która nie jest na służbie piękna, znajduje się w poważnym impasie, ponieważ nie odkrywa piękna, ale chce, aby piękno jej służyło, coraz wyraźniej chce je tworzyć. Niestety w tym tworzeniu zatrzymuje się
najczęściej na jakimś jednym aspekcie, a dokonane w ten sposób rozbicie pozbawia nas wewnętrznej harmonii, zgody, która przez długie wieki charakteryzowała chrześcijańskie myślenie o świecie i miejscu, jakie zajmuje w nim
człowiek. Samotność, podejrzliwość, negacja i obsceniczność nie tworzą przestrzeni miłości, wolności i solidarności, nie przybliżają do doświadczenia komunii, a konsumizm, zachłanność i żądza posiadania raczej niszczą, niż tworzą
piękno31. Wyrazem tego przeświadczenia jest przesłanie, jakie pozostawił nam
w Liście do artystów Jan Paweł II – jak napisał – „w perspektywie wyzwań,
jakie rysują się na widnokręgu”. Odwołując się do znanych słów C. K. Norwida: „(...) Bo piękno na to jest, by zachwycało// Do pracy – praca, by się zmartwych-wstało”. Jan Paweł II wskazuje na nierozerwalny związek piękna i towarzyszącego mu entuzjazmu, zachwytu tym, co pozwala człowiekowi zmartwychwstać, podnieść się z każdego upadku i kryzysu. W takim właśnie znaczeniu piękno zbawia świat32.
4. Nic, co chwali Boga, nie jest zbyt piękne
Jakimś momentem tego sporu o piękno jest przemówienie Benedykta XVI,
podczas Nieszporów w katedrze Notre Dame w Paryżu. Papież apelował tam
o piękne sprawowanie liturgii. „Oby nasze liturgie możliwie jak najbardziej
przypominały liturgię w niebie i pozwalały jej zakosztować” – mówił. Nic bowiem nie jest zbyt piękne ani dostatecznie wyszukane dla Boga, który jest nie30
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skończonym Pięknem. To Piękno jest celem ludzkiego życia, a ludzka liturgia
jest tylko słabym odblaskiem liturgii, sprawowanej w niebieskim Jeruzalem.
Trudno o bardziej wymowne przekroczenie zewnętrzności i zmysłowości.
Język symbolu jest w religii nieodzowny, ponieważ kieruje nas ku rzeczywistości nadprzyrodzonej, duchowej, ale – co jest równie nieodzowne – przez
materialne znaki, zwrócone ku naszym zmysłom. Liturgia uobecnia pewną
przestrzeń, nierozerwalny związek, między celebrowanymi przez nas gestami
oraz znakami a tajemnicą, która pozostaje wyzwaniem dla naszej wiary.
W liturgii zatem spotykamy się z dwiema zachodzącymi na siebie płaszczyznami: teologiczną i estetyczną, aby możliwe było dotarcie do tej prawdy, którą określamy jako veritatis splendor, a więc związaną wewnętrznie z pięknem.
Istotą i podstawą tego piękna jest Misterium paschalne Chrystusa. Słowo, które
stało się ciałem, stanowiące – jak to szczególnie podkreślali Ojcowie Kościoła
– pierwowzór całego stworzenia, poprzez wejście w wymiar doczesności, ukazuje prawdziwy blask stworzenia33; przywraca go i wydobywa spod pokładów
wszelkiej brzydoty, jako konsekwencji odejścia od blasku prawdy, porzucenia
prawdziwego dobra na korzyść złudnych błyskotek34. Stąd piękno gestów
w liturgii nie jest jedynie wielkością do niej dodaną, zewnętrzną, czynnikiem
dekoracyjnym, który można by pominąć. Właśnie w rzeczywistości symbolu
staje się czymś konstytutywnym, staje się częścią tajemnicy i w pewnym sensie
otwarciem nieba ku ziemi. W ten sposób w liturgii jak w soczewce ogniskuje
się dziejowy spór o piękno, które odkrywane i kształtowane przez człowieka,
w jakiejś mierze jest od niego zależne. Niemniej w tej samej liturgii piękno to
ukazuje się jako działanie Boga, objawienie Jego chwały, a więc w tym wymiarze, w którym jest atrybutem samego Boga, Jego objawienia, przekraczające
ludzkie możliwości; ludzkie działanie. Stąd piękno liturgii Kościoła, choć dostrzegane i wyrażane przez człowieka, nosi na sobie ślady Jezusa. W Nim jest
obecnością tego piękna, które nie należy do naszego wymiaru, o czym dowiadują się w drodze do Jerozolimy Piotr, Jakub i Jan na górze, podczas przemienienia (Mk 9,2)35. Spotkanie z tym pięknem pobudza nas, podobnie jak towarzyszących Jezusowi uczniów na Górze Tabor, do uwielbienia, przyjęcia
i dziękczynienia.
W tej perspektywie wprowadzanie do liturgii jakichkolwiek elementów,
które w naszym tylko rozumieniu czyniłyby ją jeszcze piękniejszą, a nie należały do porządku sakralnego, byłoby wielkim nieporozumieniem. Najczęściej
33
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przysłaniają one tylko prawdziwe piękno, obecne w Kościele przez przedłużenie i uobecnienie gestów samego Chrystusa, mających walor estetyczny36.
Znacznie bardziej wskazana jest zatem w liturgii prostota i umiar, aby jak najwyraźniej odsłaniać to prawdziwe piękno, którym jest umiłowanie człowieka
do końca37. Wszędzie tam, gdzie miłość Misterium paschalnego stygnie, gdzie
się jej nie ożywia, dochodzi do nawarstwienia różnego rodzaju ozdób38. Wystarczy wspomnieć tu zawierane w Kościele małżeństwa, kiedy to brak pobożności nowożeńców i innych uczestników liturgii, usiłuje się nadrobić różnego
rodzaju formami, które tak naprawdę tylko zasłaniają istotę tego wydarzenia
i jego prawdziwe piękno. Jak pokazuje doświadczenie, tzw. „pompa” musi być
tym większa, im mniejsza wiara takiego zgromadzenia. Jakiekolwiek przesuwanie akcentów jest niedozwolone. W liturgii celebruje się Chrystusa, który
uświęca swój Kościół, czyni go prawdziwie pięknym, jak i wszystko, co się
w nim dzieje. Tam, gdzie się o tym zapomina, wspólnota zaczyna „celebrować
samą siebie”, coraz częściej zatrzymuje się tylko na formach odrywanych od
ich treści, co dość szybko prowadzi do formalizmu, skostnienia i znudzenia.
Kryzys uczestnictwa w liturgii, jaki od dłuższego czasu obserwujemy, wynika z zagubienia w niej prawdziwego piękna. Pustoszejące, piękne kościoły,
o bardzo bogatej architekturze, znajdujących się w nich dziełach sztuki, to sytuacja rozbicia, gdzie dokonała się separacja znaku od tego, co on oznacza.
Nadziei nie przynoszą także różne pomysły, które nie są skierowane na przywrócenie zerwanej jedności, ale przy pomocy, niejednokrotnie pochodzących
z innego porządku znaków i symboli, mają uczynić zgromadzenie liturgiczne
bardziej interesującym, „na czasie”, może nawet trochę zabawą39. Tymczasem
zadaniem liturgii jest strzec piękna w służbie wiernej i promieniującej aktualizacji miłości Zbawiciela40. Jedyną słuszną drogą do odrodzenia, uczynienia
liturgii pociągającą, potrzebną i piękną, jest nawiązanie żywej łączności
z Chrystusem, pozostawienie przestrzeni Jemu, a nie zagarnianiu jej w całości
dla siebie41. Jedynym kryterium piękna w liturgii, jak i wszystkiego, co dzieje
się w Chrystusowym Kościele, jest więc Misterium paschalne. W tej perspektywie należy oceniać również zmiany, jakie dokonały się w liturgii po Vaticanum II. Chodziło w nich przecież o to, aby jej formy jak najlepiej wprowadzały
w misterium, były doświadczeniem pewnej dramaturgii i nie zatrzymywały się
36
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tylko na naszym działaniu, czynieniu, gdzie brakuje już miejsca na medytację
i kontemplację42.
Oprócz jednak piękna liturgii, odnoszącej nas do najdoskonalszego Piękna,
jakim jest Bóg; już tu na ziemi dającej nam przedsmak tej wiecznej,
najpiękniejszej liturgii w niebieskim Jeruzalem, Benedykt XVI w swojej
katechezie wskazuje na jeszcze inne piękno. Chodzi o katedrę Notre Dame –
miejsce jego przesłania na temat piękna. Budowla ta, wzniesiona przed
wiekami na cześć Boga, będąca swoistym hymnem, podziwiającym Jego
piękno i dobro, tudzież świadectwem ludzkiego geniuszu oraz estetycznej
wrażliwości, podobnie jak sprawowana w niej liturgia, staje się ludzkim
wyrazem rozumienia piękna, podążania za nim, pragnieniem przeżycia;
doświadczenia czegoś nadzwyczajnego. Podążający za tym Pięknem artyści,
architekci;
malarze
i rzeźbiarze, dali z siebie to, co najlepsze. I to najlepsze nie jest tylko
podążaniem za Pięknem, równie dalekim, jak wielkim, ale daje możliwość
przeżycia tego Piękna już tu na ziemi43. Najbliższe środowisko sprawowanej
liturgii, jakim są dzieła sztuki najwybitniejszych artystów, powstałe z zachwytu
pięknem Boga, podobnie jak liturgia Kościoła, nie są wyłącznie dziełem
człowieka. Sam Bóg, chociażby przez talent, jakim obdarza artystę, swoiste
natchnienie, przychodzi człowiekowi z pomocą, aby ten mógł jak najlepiej Go
chwalić. W tej perspektywie zbudowana z kamieni świątynia, ozdobiona
powstającymi przez całe pokolenia dziełami sztuki, może być metaforą tej
duchowej świątyni – domu Pana, który On sam buduje, choć trudzi się przy
tym bardzo wielu ludzi. Każdy inny trud, bez Boga, jest daremny, na próżno
(Ps 127 [126], 1). Dlatego sławiąc piękno Boga, naśladuje je, co jest podstawą
radości z przebywania w świątyni Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi,
ponieważ ona najbardziej przybliża do tego Piękna, które zstępuje z nieba
(Ap 21,2)44.
Paryska świątynia jest także symbolem wszystkich innych, wielkich
budowli sakralnych, w których wszelką funkcjonalność, estetykę, połączono
z wrażliwością na Piękno, pozostające tajemnicą, wprowadzające w uchwytny
w doświadczeniu dramat – mysterium tremendum et fascinosum45. Przez całe
wieki zagospodarowywano je bowiem w taki sposób, przy uwzględnieniu
wszystkich koniecznych warunków techniczno-strukturalnych, aby Bóg był
w nich najważniejszy. Temu służą wszystkie wiszące w nich obrazy, dobór
mebli, gra świateł, szaty, śpiew; wszystko to karmi pięknem przez kierowanie
42
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człowieka do prawdziwego Piękna i przez obecność tego Piękna w dopełnionej
w ten sposób liturgii Kościoła. Jakże często można zaobserwować dziś
zjawisko poszukiwania przez wiernych, posiadających środki lokomocji,
miejsc sprawowania liturgii, w których doświadcza się owej pełni, głęboko
zakorzenionej w historii oraz teologii, jedności46. Miejsce takie, poprzez sztukę
sakralną, odmalowaną w niej wrażliwość i wiarę, jest swoistym listem
człowieka do Boga, zwróceniem się i przeżyciem Piękna, które ma charakter
ostateczny47. Dlatego człowiek wszystkich pokoleń właśnie przez sztukę
wyrażał to, co było w nim najpiękniejsze, najdoskonalsze. Nawet jeśli nie
wszystkie detale jego długiej i mozolnej pracy były widoczne dla ludzkiego
oka, zawsze były widoczne dla Boga, któremu człowiek, właśnie w ten sposób,
wyrażał swoją miłość. Przez sztukę sakralną – obraz, rzeźbę, architekturę,
odpowiadał również na Miłość.
5. Bóg daje się poznać w pięknie stworzenia
Chrześcijańskie katedry, będące dla wielu pokoleń projekcją ludzkich marzeń, wyobrażeń i możliwości, szczególnie w perspektywie sprawowanej
w nich liturgii Kościoła, pozwalają filtrować brzydotę świata. W takim miejscu
o wiele łatwiej jest wydobyć dobro, piękno i harmonię z tego wszystkiego, co
nosi na sobie wyraźne ślady zła, co poza kreacjonistyczną wizją, tak często
bywa interpretowane jako ścielący się nad światem i ludzkością cień chaosu.
W sposób symboliczny wyraża to znajdujący się w portalu katedry Notre Dame
witraż, wywołujący zachwyt, zdumienie i podziw. Najpierw z powodu owych
dzieł, cudów, jakich dokonał Bóg, stwarzając świat i człowieka; porządkując
kosmos i kształtując oraz prowadząc pośród wielu narodów swój lud. Już w
synagogalnej liturgii Izrael wśród okrzyków radości: ki le’olam hasdo, „bo
Jego łaska na wieki”, wychwalał Boga za wielkie dzieła, będące fundamentalnymi dla jego wiary. Świat i historia, przestrzeń i czas, stworzenie i odkupienie, jednoczą się w doskonałą harmonię, co podkreśla takt muzycznego rytmu
powtarzanych słów Psalmu 136. Autor natchniony buduje ten tekst niczym
wielki fresk Bożego działania, jakby cudowną mozaikę, pozwalającą ująć
w jednej formie całe bogactwo Bożego działania, od początku istnienia świata.
Ułożone w kolorowy witraż może ono być podziwiane przez tych, którzy są we
wnętrzu świątyni. Kierują myśli i pragnienia wszystkich zebranych w stronę
Tego, który jest jedynym Autorem, twórcą zaskakującego człowieka piękna,
harmonii, gry kształtów i barw, który jest samym Pięknem, pozostawiającym
swój ślad we wszystkim, co uczynił, co nazwał dobrym i czego nie pozwoli
46
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zniszczyć. Zredagowany około IV wieku przed Chrystusem tekst, recytowany
i śpiewany w liturgii narodu wybranego, splata ze sobą dwa wielkie wydarzenia: stworzenie świata i wyzwolenie Izraela. To zestawienie i w zasadzie nierozerwalne połączenie tych wydarzeń – odmalowanego piękna, powołanego do
istnienia świata, najbardziej doświadczanego w modlitwie i wielkiego dobra,
daje wiele do myślenia. Stary Testament ukazuje Boga pozwalającego się poznać w pięknie stworzenia, w harmonii powoływanego do istnienia kosmosu
(por. Mdr 13, 5; Rz 1, 19-20), ale też w chwale, objawiającej się przez liczne
cuda, znaki świadczące o blasku Jego mocy, dokonywane wśród narodu wybranego (por. Wj 14; 16, 10; 24, 12-18; Lb 14, 20-23)48. Pierwsze strony Księgi
Rodzaju ukazują Boga, który widzi – uznaje swoje dzieła za dobre: „A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.” (Rdz 1,31). Tak kończy
się opis każdego Bożego dzieła. Dobre w rozumieniu hebrajskiego tow – to nie
tylko dobro w znaczeniu moralnym, do czego jeszcze powrócimy. Chodzi tu
także o dzieło, o którym można powiedzieć, że jest doskonałe; zostało perfekcyjnie wykonane. Innymi słowy: widział, że było piękne49. Pośród tych stworzonych przez Boga pięknych dzieł jest Ziemia Święta jako najwspanialsza
spośród wszystkich posiadłości narodów: „Jakże chciałbym cię zaliczyć do
synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów”
(Jr 3,19). Najwspanialszym klejnotem tej ziemi jest miasto Jeruzalem (Ps 48,
2-3; 122,1-3), zawdzięczające tę piękność także swojemu położeniu – na górze,
otoczone dolinami, przez co mogło być podziwiane z odległych, sąsiednich
wzgórz50. Nie ulega wątpliwości, że nie można się tu zatrzymać tylko na kategorii literackiej. W jednym i drugim przypadku chodzi także o piękno w znaczeniu duchowym.
Autor Księgi Mądrości podpowiada, że Bóg nawiązuje kontakt
z człowiekiem, zwraca się do niego (objawia się) w uniwersalnym języku:
w dziele swojego stworzenia, swojego Słowa, porządku, harmonii kosmosu
i mądrości. „Bo z wielkości i piękna stworzeń, poznaje się przez podobieństwo
ich Stwórcę” (Mdr 13,5), gdyż – jak dodaje – stworzył to wszystko „Twórca
piękności” (Mdr 13,3). Przede wszystkim jednak Bóg objawia się człowiekowi
w słowach prawdy51. Mądrość jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i
przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do
niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez
skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci (Mdr 7, 25-26). „Bo ona
piękniejsza jest niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością –
uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie
przemoże” (Mdr 7, 29-30). „Stałem się miłośnikiem jej piękna” (Mdr 8, 2).
48
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Kim
jest
Bóg
i jaki jest, można poznać z Jego dzieł. Ten przekaz porządku i piękna świata
dociera także do pogan52. Chcąc powiedzieć, kim jest Bóg, św. Augustyn
odsyłał do „piękna ziemi, morza, powietrza (...) do piękna nieba, ponieważ
piękno tego, co istnieje, jest wyznaniem (confessio). Piękno podlegające
zmianom odbija Tego, który jest Piękny i się nie zmienia; jest nieskończonym
pięknem.
W mentalności ludów Wschodu splendor otaczający władcę wskazywał na
jego wielkość, godność. „Przed Nim kroczą majestat i piękno. Potęga
i chwała w Jego przybytku” (Ps 96,6). Izrael widział pogańskie bożki, ale ich
piękno nie może się nawet równać z pięknem najwyższego Boga. Dlatego
naród wybrany zachowywał konieczny dystans. Na blask i piękno Boga,
w przeciwieństwie do pogańskich wyobrażeń, nie można patrzeć, nie można
w podobny sposób próbować sobie Go wyobrażać. Ten konieczny dystans
i zarazem piękno, odmalował Ezechiel, padający na twarz przed pięknem
Bożego rydwanu. Piękno w ten sposób pobudza i przygotowuje do oddania
czci religijnej (Ez 1,28)53.
Bóg jest pięknem przerastającym wszelkie wizerunki materialne. Niewidzialnym i niewyrażalnym przy pomocy posągu wyrzeźbionego w kamieniu
czy ulanego z metalu (Pwt 27,15). W Nowym Testamencie ta niemożliwość
zostaje w pewnym sensie pokonana, co dokonuje się jednak w płaszczyźnie
religijnej. Przerastający wszelkie wizerunki materialne „Jestem, który jestem”
(Wj 3,14), staje się widzialny w tajemnicy Wcielenia, gdy nadeszła pełnia czasu (Ga 4,4)54. W Jezusie Chrystusie spotykamy się zatem z epifanią piękna55,
pełnym objawieniem, niewidzialnej dotąd i niewyobrażalnej chwały Boga
(por. J 1, 14; 8, 54; 12, 28; 17, 1).
6. Obdarowanie, które wzywa i zobowiązuje
Widzialność Boga-Tajemnicy stanowi wyjątkowe wyzwanie na płaszczyźnie twórczości artystycznej, ponieważ orędzie ewangeliczne „po brzegi”
wypełnione jest nowym wymiarem piękna. To piękno dostrzegane jest przede
wszystkim przez tych, którzy otrzymali od Boga szczególny dar. Jan Paweł II
w swoim „Liście do artystów”, mówi o „iskrze transcendentnej mądrości”,
powołaniu do udziału w mocy tworzenia. Udział ten nie zmniejsza dystansu
między Stwórcą a stworzeniem, ale dzięki uświadomieniu sobie przez artystę,
czym jest taki dar, pozwala mu inaczej patrzeć na całe dzieło stworzenia.
Lepiej zrozumieć ów patos, z jakim Bóg przyglądał się dziełu swoich rąk,
52
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nazywając je dobrym i we własnych dziełach odtworzyć ślad tamtego
misterium stworzenia. Artysta, uświadamiając sobie i doceniając swój talent,
jego źródło, powinien być bardziej skłonny do kontemplacji i wdzięczności, we
własnych dziełach, wznosząc hymn uwielbienia Boga. Artysta nie jest tylko
sprawnym rzemieślnikiem. Tworząc dzieło, pozostawia w nim niejako swoją
osobowość, komunikuje się z innymi ludźmi. Dzieło artystyczne, sztuka, zawiera więc wymiar duchowy, który zobowiązuje artystę do służby pięknu, duchowości, szczególnego rodzaju etyki, niepozwalającej kierować się tylko
próżną chwałą lub korzyściami materialnymi 56. Sztuka zawiera w sobie wyraźne podobieństwo do działania Bożego w tym co stworzone. Nie ma ona sama
w sobie absolutnego celu, ale skierowana jest zawsze na to, co ją prawdziwie
uszlachetnia. Mówi się bowiem, że człowiek tworzy. Nie stwarza; nie powołuje
jak Bóg ex nihilo, ale też nie powiela, nie kopiuje mechanicznie zastanej rzeczywistości. Raczej ją modyfikuje w taki sposób, aby wydobyć z niej to, co jest
istotą piękna i obdarowania57. Artysta inaczej niż każdy inny człowiek ma
możliwość doświadczenia Absolutu, działania łaski. Jakże bliskie są sobie słowa „tchnienie” i „natchnienie”. Podobnie jak Duch Święty, przez swoje tchnienie jest tajemniczym artystą wszechświata, otrzymujący natchnienie człowiek
poprzez swój geniusz podąża za ukrytym dobrem i pięknem. Poruszony wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi bodźcami nadaje temu dobru i pięknu
zachowujące je formy58.
Niejednokrotnie przy pomocy tych form artysta stara się pokazać nieład,
nawet chaos, obrazując zerwanie porządku i rozbicie. Zręcznie posługuje się
skrajnościami (P. Picasso). Nie zawsze pokonuje to zranienie i wówczas jego
twórczość jest wołaniem, krzykiem, wyrażającym potrzebę przezwyciężenia
tego stanu. Sama umiejętność uchwycenia harmonii – jak było np. w sztuce
greckiej – tu nie wystarcza. Trzeba odnaleźć sposób przezwyciężenia chaosu,
rozdarcia. Nie zawsze więc sztuka jest odpowiedzią, wyrazem niewzruszonego
świadectwa wiary. Zdarza się, zależnie od stanu duchowego artysty, że jest
pytaniem, wątpieniem i poszukiwaniem59. Często wyrazem nieobecności Boga,
a nawet sprzeciwu wobec Niego, co prowadziło do rozchodzenia się sztuki
z wiarą. Ale najmroczniejsze stany duszy artysty i przedstawiane przez niego,
wstrząsające przejawy zła, nie niweczą ostatecznie możliwości powrotu. Mimo
rozłamu, jaki dokonał się między kulturą a Kościołem, sztuka nadal pozostaje
swego rodzaju pomostem, prowadzącym do doświadczenia religijnego60. Odna56
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lezienie drogi i trwające niekiedy przez długie lata, rozwiązanie dramatu osobistego rozdarcia, kryzysu, wiąże się z odkryciem prawdziwego piękna, prowadzi
do adoracji transcendentnej tajemnicy Boga, niewidzialnego, najwyższego
piękna Prawdy i Miłości, który najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie,
„który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3), w którym „mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2, 9). Poza tym rozumiane jest przez artystę jako nieodzowna forma spełniania jego powołania.
Artyści w takim momencie, nawet nie uświadamiając sobie tego, stawali się
szczególnymi przekaźnikami Bożych poruszeń, szczególnego rodzaju przesłania do człowieka, którego nie zniekształca nawet czas. Ukazywali najbardziej
autentyczne źródło wszelkiego piękna, jakim jest miłość człowieka do Boga 61
i piękno wzajemnej miłości wierzących w Chrystusa: „Po tym wszyscy poznają...” (J 13,35), wzajemnie przyjmujących się i miłujących przy poszanowaniu
różnic62.
Dlatego wszelkie przejawy profanacji, a tym bardziej bluźnierstwa w sztuce, z jakimi spotykamy się ostatnio dość często, budzą niesmak i poważne wątpliwości, czy mamy jeszcze do czynienia z tworzeniem, pięknem, choć – jak
wielu utrzymuje i najprawdopodobniej słusznie – że sztuka może mieć także
charakter pozareligijny. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby mogła mieć jakikolwiek charakter poza utalentowaniem, obdarowaniem, odniesieniem do
Wzorca, który odnaleziony we wszystkich innych urzeczywistnieniach, decyduje o ich pięknie i ostatecznie o formie komunikacji apelującej do ludzkiej
wrażliwości oraz ludzkiego zachwytu i podziwu. Pamięć o tym, że prawdziwe
dzieło sztuki rozbudza w człowieku wyczucie pewnego absolutu duchowego,
ważna jest szczególnie dzisiaj, w świecie tak bardzo zmaterializowanym i nieustannie mierzonym według kryteriów skuteczności, wydajności i opłacalności,
gdzie obrona sensu jakości oraz darmowości jest tak bardzo potrzebna.
7. Piękno w sporze z dobrem i prawdą
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówią o tajemnicy stworzenia
w kontekście dobra i zła. Jedno podkreśla harmonię, piękno całego stworzenia.
Drugie natomiast, na pewnym etapie dziejów, zdaje się je zniekształcać
i poważnie mu zagrażać. Dlatego też Objawienie nie zatrzymuje się tylko na
wrażeniu estetycznym63. Piękno, ukazujące się człowiekowi we Wcieleniu,
uchwytne, nie jest prostą harmonią formy; „najpiękniejszy z synów ludzkich”
(Ps 45/44, 3), jest równocześnie w tajemniczy sposób Tym, który „nie miał
wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć” (Iz 53, 2). Widzialność Boga
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w świecie i Kościele, której podstawą jest Słowo przyjmujące naturę ludzką
i odnawiające w każdym człowieku obraz Boga, jest jednak poważnie
zakłócona. W wielu miejscach Bóg nie przenika już przez stworzony przez
siebie obraz, ponieważ jest on przykryty wielorakim brudem grzechu. Trudno
się zatem dziwić, że w świecie i Kościele, także w sztuce, dostrzega się zło,
czyli to, co negatywne. W tym samym jednak Kościele ciągle obecne jest
przebaczenie, przeistoczenie, pozwalające nam dostrzegać Boże piękno, jego
obecność64. Wciąż obecne jest powołanie do świętości i jej realizowanie,
w różnych wymiarach, również w sztuce, będącej typowo ludzką formą
wyrazu, przypominania, że człowiek nie rodzi się gotowy – jest wezwany do
doskonalenia siebie; do tworzenia siebie przez swoje czyny, wybory. Przez nie
niejako nadaje sobie kształt, jakiego pragnie. „[Bóg] na początku stworzył
człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania” – powie
starotestamentowy mędrzec (Syr 15,14). Chodzi w końcu o dzieło najbardziej
podobne przez swą osobową strukturę do Stwórcy – „Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz, podobnego Nam...” (Rdz 1,26), dzieło najbardziej niezwykłe65.
Człowiek nie jest bytem po prostu, ale jest zadaniem dla samego siebie; jest dla
siebie „dobrem”. Może siebie ocalić i może siebie stracić66. Świętość zaś, którą
osiąga, jawi się jako wartość „nadbudowana” na wszystkich pozostałych; jako
swoiste ucieleśnienie piękna, którym bezsprzecznie jest doskonałość (św. Tomasz
z Akwinu)67.
Zasygnalizowany powyższej związek piękna z dobrem nie pozwala zatrzymać się tylko na pewnych przejawach bytu, choćby stanowiły one szczególne
elementy, przejęte i przekształcane w Objawieniu. Zarówno bonum, verum,
pulchrum et ens – jak mówi ontologiczna zasada – conventuntur68. Podobnie
jak trudno mówić o pięknie, pomijając zagadnienie dobra; nie dostrzegając tej
brzydoty, jaką stanowi przysłaniający każde piękno grzech, nie sposób pominąć w tej perspektywie także prawdy. Dla Arystotelesa tragedia – będąca
szczególną formą sztuki – zawsze stanowi jakąś katharsis, wydobywając na
światło dzienne najważniejsze problemy, jakie nosi w sobie człowiek. W ten
sposób pomaga człowiekowi wejść na drogę poszukiwania ich rozwiązania,
a artysta rozbudza w nas pragnienie poszukiwania prawdy69. Poszukiwanie to
jest niejednokrotnie wielkim dramatem, ponieważ ujawnia rozbicie naszego
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świata; zwodzącą ułudę piękna, które nie jest dobrem i prawdą, która często
bywa gorzka, daleka od przeżyć, wiążących się z doświadczeniem piękna. Odchodzenie od klasycznego sposobu ujmowania tych zagadnień, jakie właściwe
było tradycji chrześcijańskiej przez wiele wieków, nie ułatwia przezwyciężenia
tego dramatu. A takie właśnie, odchodzące od tradycyjnej metafizyki poszukiwanie, zdaje się być charakterystyczne dla J. Tischnera70. Jakby jednak nie
było, dramat ten rozgrywa się na naszych oczach, dotyczy naszego świata,
ponieważ dzieje się w świecie podstawowych wartości: piękna, prawdy i dobra.
Nasz sposób doświadczania tych wartości – jak powie Tischner – ma charakter
dramatyczny, ponieważ nieustannie spotykamy się z konfliktem. I tak twórca
filozofii dramatu dochodzi do przekonania, że piękno, prawda i dobro non
conventuntur, gdyż między nimi trwa nieustannie spór o pierwszeństwo71. Reperkusje tego sporu widoczne są między innymi u takich autorów, jak Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Lévinas, nie wyłączając samego Tischnera. Według Kierkegaarda ludzkiemu życiu potrafi nadać blask tylko piękno. Prawda
jest dla niego o tyle prawdą, o ile jest pięknem. Podobnie jeśli chodzi o dobro.
Przeżycie estetyczne zatem przesądza o wszystkim, a piękno jest bezwzględnie
wartością prymarną72. Z kolei Nietzsche postuluje całkowite odrzucenie wartości związanych ze światem chrześcijańskim i powrót do antycznego świata
przedsokratejskiego73. Heidegger natomiast nie pyta o dobro i zło, ale przede
wszystkim o prawdę bycia. Ale co począć, kiedy pojawia się „prawdziwy morderca” albo „prawdziwy kłamca”? „Co z tego, że człowiek miał rację, skoro
wyniknęło z tego wielkie nieszczęście”74. Tymczasem Lévinas i Tischner uważają, że pierwszą wartością jest dobro. Życie jest piękne, nabiera blasku; jest
też prawdziwe, właśnie dzięki dobru. W filozofii obu autorów o tym pierwszeństwie dobra przesądza Drugi – doświadczenie drugiego człowieka, jak
powie Tischner. Jego bowiem dotyczy dramat miłości i nienawiści, zdrady
i przebaczenia, spotkania i rozstania. Chodzi o fundamentalny warunek spotkania, wzajemnego zaufania; co tak naprawdę zbliża ludzi do siebie75. Człowiek
staje się szczęśliwy i żyje pięknie, kiedy wybiera dobro. Wówczas wznosi się
ku czemuś, co jest ponad czasem76. I choć nie chodzi tu o jakąkolwiek ocenę
słuszności drogi, jaką wybiera filozof J. Tischner; trzeba powiedzieć, że przez
swoją filozofię dramatu raczej zbliża się do conventuntur, niż od niego oddala.
I może częścią tego dramatu jest właśnie nieufność tego myśliciela do klasycz70
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nej ontologii. Tak czy owak, przez swoją refleksję odsyła nas niejako do piękna
duchowego, moralnego, z którym wiąże się nierozerwalnie prawda – jej blask.
Prawda jest bowiem piękna sama w sobie; zdolna do wyrażenia poznania rzeczywistości stworzonej i niestworzonej, konieczna w życiu każdej istoty obdarzonej rozumem. Każda forma piękna zawiera w sobie składnik dobra i prawdy. Piękno jest wielowymiarowe i wieloaspektowe; choć wieczne, przejawia
się w tym, co doczesne, przemijające, zmienne77.
Ale refleksja na temat relacji piękna do prawdy ma dość długą historię, ponieważ serce człowieka nieustannie pragnie, tęskni za Prawdą, która okazuje
się samym życiem; Czego dusza bardziej pragnie jeśli nie prawdy? – pytał św.
Augustyn78. To właśnie prawda objawia nam niepojętą, bezinteresowną miłość79, której trudno się oprzeć; wobec której nie można przejść obojętnie.
Wspomniany św. Augustyn odkrywa w pięknie Osobowe „Ty”, ale też odwieczną zasadę; dawną i zarazem nową. W zasadzie całe jego życie naznaczone było dwoma problemami, którym dał się bez reszty pochłonąć. Chodzi
o prawdę o Trójcy Świętej i o piękno. Odróżnia i zarazem oddziela w swoich
pismach piękno stworzonego świata od Stwórcy. Ale to piękno stworzone,
ponieważ odbija najdoskonalszy blask, prowadzi go do Piękna nieskończonego, do Boga. A siłą, która go pociąga ku temu Pięknu, jest – podobnie jak
u Platona – miłość80. Piękno rzeczy stworzonych nie przynosi mu zaspokojenia, ale budzi coraz większą tęsknotę za Bogiem, co rozmiłowany w pięknie
Augustyn ujął w słowach: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak
nowa, późno Cię umiłowałem”81. Według Augustyna piękne jest to, co jest
piękne w sobie, co charakteryzuje się wewnętrzną organiczną harmonią, a nie
to, co nam się podoba82. Do podobnego wniosku dochodzi św. Tomasz
z Akwinu. Tyle tylko, że punktem wyjścia nie jest dla niego – jak u Augustyna
– piękno odsyłające do większego piękna; przejście od formy do formy, ale
Piękno samo w sobie, które zjawiło się w historii, w pewnym czasie, w Słowie
– raz na zawsze83.
Rozmiłowanie w sztuce i pięknie nie musi oznaczać zatem odsunięcia na
margines, a nawet przesunięcia na „drugie miejsce” problemu prawdy i dobra.
Wystarczy wspomnieć chociażby wyznanie Beethovena, który w swoim testamencie napisał, że zawsze ponad pięknem szukał prawdy, choć dla niego mu77
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zyka była jedynym sposobem jej poszukiwania. I ona najlepiej u tego genialnego artysty wyrażała, właściwą choćby Augustynowi, tęsknotę za Absolutem,
była miejscem i zarazem sposobem pytania o sens istnienia, cierpienia i miłości. Piękno w tym kontekście rzeczywiście zbawia, ale nie w tym znaczeniu, że
daje pełne poczucie osiągniętego już celu. Ono rozbudza w człowieku chęć
dążenia do tego celu i osiągnięcia go już na zawsze84. Artysta, tak jak każdy
człowiek, potrzebuje ojczyzny. Papież Jan Paweł II, pisząc swój List do artystów, utożsamia taką „ojczyznę duszy” każdego twórcy z religią, która jest
wielkim źródłem natchnienia. To właśnie w tym wymiarze człowiek zadaje
najważniejsze pytania egzystencjalne i poszukuje na nie odpowiedzi. O ile
uboższa byłaby sztuka, gdyby oddaliła się od źródła Ewangelii, która jest bogatym skarbcem dla każdego artysty, przede wszystkim dzięki jej centralnej
prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego85. Prawda ta może być równie fascynująca, jak i oszałamiająca, nieprawdopodobna. Słowo, stając się ciałem, przyjęło
prawdziwe człowieczeństwo, także wszelkie związane z tym ograniczenia,
które paradoksalnie pomagają „dotknąć” tego, co nieograniczone i Prawda ta,
w sposób właściwie nigdzie indziej niespotykany, wychodzi na spotkanie tego
poszukiwania, które jest istotą zarysowanego powyżej dramatu. Jedność między pięknem, dobrem i prawdą stanowi ideał, do którego wszyscy dążymy
i który realizuje się w pełni w doskonałym człowieku – Jezusie Chrystusie.
Ewangelie wielokrotnie ukazują Jezusa, który – zdaniem faryzeuszów – uwodził tłumy. Tymczasem On ich zachwycał swoją mądrością, inteligencją, pięknością, dobrocią i świętością86.
8. Najpiękniejszy z synów ludzkich zbawia świat
Ludzkie oblicze Chrystusa staje się w ten sposób najbardziej konkretnym
i najbardziej wymownym objawieniem światu oblicza Bożego. Kościół, który
w Nicei (787 r.) uznaje za dozwolone przedstawianie Chrystusa na obrazach
i uzasadnia kult takich wizerunków87, odsyła każdego wierzącego do osobistego doświadczenia tego oblicza, przez Chrystusa obecnego jakoś w każdym
człowieku. I jest to decyzja doniosła nie tylko w wymiarze historycznym, religijnym, teologicznym, ale też kulturowym. Decydującym argumentem, przemawiającym – zdaniem biskupów zgromadzonych w Nicei – za takim rozwiązaniem, była tajemnica Wcielenia. Przychodzący na świat Syn Boży i przyjmujący na siebie całą kondycję ludzką, z wyjątkiem grzechu, staje się w swoim
człowieczeństwie jakby pomostem między sferą widzialną i niewidzialną;
84

Czy piękno zbawi świat, w: www.mateusz.pl/mt/cs
Jan Paweł II, List do artystów, 13.
86
Czy piękno zbawi świat, w: www.mateusz.pl/mt/cs
87
Synod Laterański (649): DS 504; Ga 3, 1; Sobór Nicejski II (787): DS 600-603; Katechizm
Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 476.
85
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uobecnia tę drugą, a ikona nie jest czczona dla niej samej, ale dlatego, że odsyła do tej rzeczywistości, którą przedstawia88.
Jednak opisy piękna fizycznego Mesjasza (Ps 45,2. 6-7; Pnp 5,10-16; Hbr
1,8-9), zostały zestawione z oszpeconym Sługą Pańskim89. Zapowiadając to
jedyne w swoim rodzaju i zmieniające dzieje ludzkości wydarzenie, jakim jest
Wcielenie i dokonane przez Boga w Chrystusie Odkupienie, autor natchniony
pisał: „Jak wielu osłupiało na jego widok – tak nieludzko został oszpecony
Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się
zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie
opowiadano, i pojmą coś niesłychanego (...) Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony
i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed
kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się
obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego” (Iz 52,14-53,5). Może
właśnie taka jest cena jedności piękna, prawdy i dobra; jedności równie wzniosłej, jak upragnionej, pożądanej. Zwłaszcza kiedy największą „brzydotą”, rozbijającą tę jedność i niszczącą piękno jest grzech.
Wróćmy jeszcze raz do słów F. Dostojewskiego, który mówi o pięknie
zbawiającym świat. Największa wartość tego Piękna polega na tym, że nie
ogranicza się ono tylko do wymiaru estetycznego, ale stanowi najbardziej
idealną z możliwych pełnię i jedność. Augustyn i Tomasz o Chrystusie – Mężu
boleści, przed którym zakrywa się twarz (Iz 53,2), mówią zgodnie jak
o najpiękniejszym z synów ludzkich (Ps 45,3). On jest tym pięknem, które
zbawia świat90. Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor nie miało na celu
jedynie wprowadzenia obecnych z nim uczniów w zachwyt. Przygotowując ich
w ten sposób na trudne chwile swojej męki i śmierci, Jezus przygotowywał ich
też do patrzenia na każdego człowieka w perspektywie zbawiającego Boga,
w oczach którego prawdziwe piękno człowieka, choć jest zamazane; zakryte
przez grzech, nie jest całkowicie zniszczone, a cierpienie, tak bardzo na pozór
odległe od piękna, zdaje się je uwydatniać91. Człowiekowi bowiem trudno jest
zrozumieć piękno, jeśli nie wynika ono z harmonii, pewnych uznanych i
akceptowanych kanonów.
Niemniej sztuka religijna, chcąc wyrazić to jedyne w historii ludzkości wydarzenie – wejście odwiecznego Słowa Bożego w dzieje ludzi w pełni czasów,
aby ich odkupić przez złożenie ofiary z samego siebie na krzyżu, odwołuje się
do tych kanonów i harmonii. Powstające w ten sposób dzieła sztuki stają się
88

Jan PaweŁ II, Duodecimum saeculum, List apostolski (4 grudnia 1987), 8-9: AAS 80(1988),
247-249; K. Jeżowski, List artysty do Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 30-34. 78-79.
89
K. Bardski, Zdumienie i zachwyt, „Pastores” 32/3(2006), s. 25-26.
90
B. Forte, Teologia piękna a duszpasterstwo?, s. 7.
91
http://echoslowa.blogspot.com/2009/03/czy-piekno-zbawi-swiat.html
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hymnem z kamienia, barw, światła, na cześć Boga. Takim hymnem i wyrazem,
z jednej strony miłości, czci, a z drugiej, szczególnego rodzaju doświadczenia
religijnego, jest każdy święty obraz, ikona liturgiczna, katedra, także ta wspominana powyżej i związana z katechezą Benedykta XVI o pięknie Boga. Otóż
ze świątynią Notre Dame, jej architektonicznym pięknem i historią, nieodparcie kojarzy się nam postać Quasimodo. I choć mamy do czynienia z fikcją literacką, to okaleczone ciało stanowi dość wymowny symbol, znak, swego rodzaju pryzmat, nawet, w naszej refleksji na temat odnoszonej do Boga kategorii
piękna. To także pewne zadanie, jakie staje przed nami, aby w przysłowiowym
już Quasimodo dostrzec opis miłości Boga do ludzi i spróbować na tę miłość
odpowiedzieć. Symbol ten jawi się nam zatem jako pewne wyzwanie dla naszej
wrażliwości. Nietrudno jest bowiem kochać tych, którzy nas kochają, podziwiać i chcieć posiadać dzieło sztuki, które nas poruszyło. Quasimodo może być
w tym kontekście symbolicznym odniesieniem do tego, co przedstawia nam
Czwarta Pieśń o Słudze Pana z Księgi Izajasza. Oszpecony wygląd i postać
Syna Bożego w najbardziej wymowny sposób koryguje nasze rozumienie
piękna, odrywając nas od powierzchowności i kierując na to, co należy do istoty. Nie chodzi bowiem tylko o przeżycie estetyczne, chwilowe wrażenie. Chodzi o samo piękno, które jest w Bogu; o piękno Boga, piękno Jego miłości do
człowieka, którego największą brzydotą jest grzech. W Jezusie Chrystusie,
najdoskonalszym i przez to najpiękniejszym obrazem człowieka, piękno spotyka się z niewysłowioną dobrocią i prawdą – z miłosierdziem; tak jak spotyka
się w Nim stworzenie z odkupieniem.
Chodzi wreszcie o obraz Boga, który dzięki Wcieleniu, Osobie Jezusa
Chrystusa, może być odmalowany w człowieku, uchwytny, wyrażalny, co poza
wydarzeniem Chrystusa nie było możliwe92. Jak bowiem przedstawić piękno
samego Boga; niewidzialnego, niepojętego. Wcielenie zapoczątkowuje
niewątpliwie „ekonomię” obrazów, ale też przyczynia się do radykalnego
zwrotu w ekonomii zbawienia. Od tego momentu nie tylko można przedstawić
w pięknych barwach i kształtach Boga, ponieważ w Jezusie Chrystusie ma
ciało, twarz. Bóg również przychodzi ze swoją twarzą i w ciele do każdego
człowieka, odkrywając mu prawdziwe piękno93, które niejednokrotnie
przykryte – zamazane brzydotą grzechu, pozostaje nieuchwytne; poza tym,
jedynym
w historii wydarzeniem, niemożliwe do skonfrontowania z jego prawdziwą
zasadą. W Jezusie Chrystusie, Bogu Człowieku, można to piękno
kontemplować i odnosić do każdej istoty ludzkiej, która dzięki temu już nie
tylko je odbija, ale jest przede wszystkim wezwana do uczestnictwa w nim.
W Jezusie Chrystusie Bóg pozwolił zniszczyć zewnętrzny, cielesny obraz
92
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Katechizm Kościoła Katolickiego, 1161.
Tamże, 1159.
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piękna, aby w ten sposób odnowić jego istotę, bez której tak charakterystyczna
dla piękna harmonia nie istnieje. Tylko Jezus Chrystus ukazuje nam, jak prawda miłości potrafi przemienić ciemną tajemnicę śmierci w jasne światło
zmartwychwstania. I ten blask chwały Bożej przekracza wszelkie istniejące
w świecie piękno. Prawdziwym pięknem jest bowiem miłość Boga, która
definitywnie objawiła się nam w tajemnicy paschalnej.
* * *
Piękno, choć stanowi właściwy przedmiot estetyki, nie może być przez nią
całkowicie zawłaszczone. Już sztuka starożytna zmagała się ze sporem na temat
piękna, które nie wyczerpuje się tylko w tym, co zewnętrzne i subiektywne. Piękno
domaga się i wyraża w pełni; jedności z dobrem i prawdą. Wyrazem tego jest,
krytykowana dziś często, tradycja klasyczna, ze swoimi kanonami i formami. Została
ona przejęta i kontynuowana w sztuce chrześcijańskiej, która przez związek z sacrum
stara się ukazać najbardziej właściwy sposób rozwiązania sporu piękna z dobrem i
prawdą. Dokonuje się to ostatecznie w Słowie Wcielonym, będącym najpełniejszym
objawieniem Piękna, jako najpełniejszej Prawdy i Dobra, których ślady w dziele
stworzenia, przez całe dzieje człowieka, odkrywa i przedstawia w artystycznej formie,
sztuka.

Summary
Although the beauty constitutes the proper subject of the asthetics, it cannot be fully
owned by the esthetics. Already ancient art saw beauty as not only superficial and
subjective. The beauty can be completely expressed only in the unity with the Good
and the Truth. This view finds its expression in classic tradition and a continuity in
Christian art, trying through the relation to sacrum to show the best way of solving the
dispute of beauty with the Good and the Truth. Their traces in the work of creation find
their expression in arts through centuries.

ks. TOMASZ TOMASZEWSKI

JEZUS CHRYSTUS KONSEKROWANY
JAKO NOWA ŚWIĄTYNIA (J 10, 22-39)
W Ewangelii Janowej pojawia się szczególnie wiele tekstów, które przedstawiają Jezusa i Jego dzieło jako nową rzeczywistość, zastępującą lub wypełniającą figury i tradycje starotestamentalne. Ta nowa rzeczywistość, objawiona
przez zbawcze dzieło Jezusa, nie jest więc zerwaniem i całkowitym odcięciem
się od dotychczasowych tradycji, lecz jawi się jako ich kontynuacja i wypełnienie, gdyż Jezus wykorzystuje je w pełni w procesie historiozbawczym.
Można zatem powiedzieć, że czwarty ewangelista traktuje osobę Jezusa jako
swoisty klucz interpretacyjny Starego Testamentu1.
Bardzo ważną starotestamentalną instytucją, która została przedstawiona
w Ewangelii Janowej jako znajdująca swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
jest świątynia jerozolimska. Dlatego u podstaw niniejszego artykułu pojawia
się pytanie, czy również w perykopie J 10, 22-39 ewangelista ukazuje Jezusa
jako nową świątynię, która wypełnia rolę odgrywaną dotychczas w historii
zbawienia przez świątynię jerozolimską. W celu udzielenia odpowiedzi na tak
postawione pytanie, najpierw zostanie przeprowadzona analiza egzegetyczna
dwóch kluczowych wersetów badanej perykopy, a mianowicie J 10, 22 i 10,
36. Następnie, na jej podstawie, wyprowadzone zostaną wnioski o charakterze
teologicznym.
W Jerozolimie, podczas zimowego Święta Poświęcenia Świątyni, Żydzi dokonali bowiem w świątynnym portyku Salomona swoistej prowokacji wobec
Jezusa. Ten liturgiczny kontekst może okazać się bardzo istotny dla tematu
dotyczącego Jezusa jako nowej świątyni. Przywołuje on na myśl konkretne
wydarzenia historyczne z czasów machabejskich, a przede wszystkim podkreśla ogromne znaczenie, które Żydzi przywiązywali do świątyni jerozolimskiej,

1

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z 2001 roku zatytułowany Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, w podsumowaniu rozdziału dotyczącego podstawowych
tematów Pism narodu żydowskiego i ich recepcji w wierze w Chrystusa, stwierdza: „Osoba
Jezusa i związane z Nim wydarzenia pozwoliły ukazać w Pismach pełnię sensu, który wcześniej
był niedostrzegalny. Ta pełnia znaczenia ustanowiła pomiędzy Nowym a Starym Testamentem
potrójny stosunek: ciągłości, braku ciągłości i postępu” (Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002, s. 124).
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zwłaszcza do sprawowanego w niej kultu, który obejmował także celebrację
świąt.
1. „Nadeszło wówczas Święto Poświęcenia Świątyni...” (J 10, 22)
Zastosowany przez autora czwartej Ewangelii w wersecie J 10, 22 grecki
rzeczownik ta egkainia etymologicznie oznacza odnowienie, renowację. Stąd,
występując jedynie tutaj w całym Nowym Testamencie, określa on rocznicę
przywrócenia kultu w świątyni jerozolimskiej, święto jej rekonsekracji, uroczystość poświęcenia na nowo. Dokładnie ten sam termin pojawia się w Septuagincie na określenie poświęcenia świątyni w Ezd 6, 16-17 oraz muru Jerozolimy w Ne 12, 272.
Biblijne określenie Święta Poświęcenia Świątyni jest podane w 1 Mch 4,
56. 59 oraz 2 Mch 2, 9. 19 i brzmi ho egkainismos3. Natomiast grecka nazwa ta
egkainia jest literalnym oddaniem hebrajskiego chănukkâ (stąd Chanuka
w języku polskim), czyli nazwy, która w okresie międzytestamentalnym została nadana temu świętu przez rabinów i pod którą jest ono wciąż znane wśród
Żydów4. Zdaniem J.C. VanderKama, nie może być wątpliwości, że termin ten
był użyty w zaginionym oryginalnym hebrajskim tekście 1 Mch5.
Rzeczownik chănukkâ, utworzony od rdzenia chnk, pojawia się często
w tekstach powygnaniowych. Występuje on 10 razy w języku hebrajskim
i 2 razy w aramejskim. Odnosi się do rozpoczęcia użytkowania budowli sakral2

Por. C.S. Keener, The Gospel of John. A Commentary, Peabody 2003, s. 822; R. Popowski,
Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł,
kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 19952, s. 153. Rzeczownik ta egkainia ma typową dla określeń świąt formę liczby mnogiej, tak jak m.in. ta genesia
(Mt 14, 6; Mk 6, 21), ta sabbata (Mt 12, 1. 5; 28, 1; Łk 4, 16) i ta adzuma (Mk 14, 1; Łk 22, 1;
Dz 12, 3) (por. F. Blass, A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and Other
Early Christian Literature. A Translation and Revision of the ninth-tenth German edition incorporating supplementary notes of A. Debrunner by R.W. Funk, Chicago 1961, § 141(3);
A.J. Köstenberger, John, Grand Rapids 2004, s. 309).
3
Por. W. Dommershausen, chānak, w: G.J. Botterweck, H. Ringgren (red.), Theological Dictionary of the Old Testament, t. 5, Michigan 1997, s. 21. M.D. Herr twierdzi nawet, że
rzeczownik ta egkainia jest skrótem wyrażenia ho egkainismos tou thusiastēriou z 1 Mch 4, 59,
gdzie egkainismos oznacza dosłownie inaugurację, odnowienie, odbudowanie (por. Hanukkah,
w: C. Roth, G. Wigoder i inni (red.), Encyclopaedia Judaica, t. 7, Jerusalem 1972, kol. 1282).
4
Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 521-522. Współczesne tłumaczenia biblijne posługują się następującymi nazwami tego święta: święto poświęcenia świątyni,
uroczystość Poświęcenia Świątyni, pamiątka Poświęcenia świątyni, [The Feast, Festival of] the
Dedication (ang.), [La Fête de] la Dédicace (fr.), Tempelweihfest (niem.), [La Festa della] Dedicazione (wł.).
5
Por. J.C. VanderKam, Feast of Dedication, w: D.N. Freedman (red.), The Anchor Bible Dictionary, t. 2, New York 1992, s. 123. Według J.N. Sandersa i B.A. Mastina, grecki termin ta
egkainia został użyty w J 10, 22 jako tłumaczenie hebr. chănukkâ z Dn 3, 2 w wersji Teodocjona
(por. A Commentary on the Gospel according to St John, London 1968, s. 254).
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nej. Zakończenie przedsięwzięcia było świętowane wraz z inauguracją, której
towarzyszyło zazwyczaj składanie ofiar i wielka radość. W Lb 7, 10-11. 84. 88
rzeczownik ten odnosi się do poświęcenia ołtarza w przybytku na pustyni.
W 2 Krn 7, 9 podkreślony jest fakt, że świątynia to punkt skupiający cały kult
i miejsce składania ofiar. Natomiast w tytule Ps 30 rzeczownik ten jest dodaną
później, zapewne po 164 r. przed Chr., liturgiczną wskazówką, że ów psalm
miał być śpiewany co roku na święto Chanuka. Według Ezd 6, 16-17, poświęcenie odbudowanej świątyni pociąga za sobą również uroczyste złożenie ofiar
całopalnych i przebłagalnych. Z kolei Ne 12, 27 opowiada o poświęceniu odbudowanych murów Jerozolimy. Ofiary i ucztowanie w świątyni wyrażają
radość i dziękczynienie za to, że dzieło to zostało zrealizowane. Aramejski
tekst Dn 3, 2-3 podaje opis poświęcenia boskiego posągu i wspomina o obecności wielu zaproszonych gości, grze na instrumentach muzycznych i geście
kultycznej prostracji6.
W formie czasownikowej rdzeń chnk występuje bardzo rzadko w Starym
Testamencie, bo tylko 5 razy, i to zawsze w koniugacji qal. Chociaż zwykle
oddaje się go przez czasownik poświęcić, to bardziej dokładnym tłumaczeniem
jest zacząć, zapoczątkować, zainaugurować7. Według Pwt 20, 5, ten, kto wybudował nowy dom i jeszcze go nie poświęcił (welō’ chănākô), jest zwolniony
od służby wojskowej, aby ktoś inny nie poświęcił (jachnekennû) jego domu,
gdy on zginie na wojnie. W tym przypadku czasownik ten nie oznacza faktu
poświęcenia, lecz prawdopodobnie czynności związane z przeżywaniem radości z nowo nabytej własności. W Starym Testamencie nie ma bowiem żadnego
innego świadectwa o poświęcaniu domów prywatnych.
Natomiast w przypadku budowli religijnych, czasownik ten oznacza wspólnotową czynność inauguracji. W 1 Krl 8, 63 i 2 Krn 7, 5 nie ma mowy
o żadnym specjalnym rycie poświęcenia czy konsekracji. Salomon i cały naród
przekazali świątynię do użytku i uroczyście ją zainaugurowali (wajjachnekû)
poprzez złożenie masowych ofiar. Prz 22, 6 jest odosobnionym aforyzmem
dotyczącym wartości i skuteczności wychowywania dzieci we wczesnym wie-

6

Por. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with an appendix containing the
Biblical Aramaic. Coded with the numbering system from Strong’s Exhaustive Concordance of
the Bible, Peabody 2003, s. 335; W. Dommershausen, chānak, s. 20-21; H.L. Bosman, chănukkâ,
J.A. Naudé, chnk, w: W.A. VanGemeren (red.), The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, t. 2, Grand Rapids 1997, s. 200-202; J. Unterman, Poświęcenie,
w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999, s. 987-988.
7
S.C. Reif, w artykule pod prowokacyjnym tytułem Dedicated to chnk („Vetus Testamentum”
22(1972), s. 495-501), jednoznacznie opowiada się za tłumaczeniem tego rdzenia jako zaczynać,
rozpoczynać, inicjować, powołując się przy tym na pracę O.S. Rankina z 1930 r. Natomiast
w odniesieniu do formy rzeczownikowej tego rdzenia formułuje on następujący wniosek: „Without entering into a discussion of his [Rankin] theories, we may permit ourselves the conclusion
that the rendering of chănukkâ as the Festival of Dedication requires rectification” (s. 499).
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ku. Czasownik chănōk oznacza tu ustawiczne wprowadzanie niedojrzałego
jeszcze człowieka na jego własne życiowe ścieżki8.
Czasownik egkainidzō i jego formy pokrewne pojawiają się rzadko
w grece pozabiblijnej. W Septuagincie greckie rzeczowniki ho egkainismos
(Lb 7, 10-11. 84; 2 Krn 7, 9; Ps 30(29), 1; Dn 3, 2-3) i hē egkainōsis (Lb 10,
88) są tłumaczeniami rzeczownika chănukkâ. Natomiast, poza tłumaczeniami
wspomnianych wyżej czasownikowych form hebrajskiego rdzenia chnk oraz
1 Mch 4, 36. 54. 57; 5, 1, czasownik egkainidzō występuje jeszcze w Iz 16, 11;
1 Sm 11, 14; 2 Krn 15, 8; Ps 51(50), 12; Syr 36, 5, gdzie oznacza: uczynić nowym, odnowić9.
Warto zaznaczyć, że w Nowym Testamencie czasownik egkainidzō pojawia
się tylko dwukrotnie10. W Hbr 9, 18, w formie biernej egkekainistai odnosi się
on do testamentu (diathēkē) i znaczy: uroczyście wprowadzić coś nowego
w życie, konsekrować. Wydaje się naturalne, że przymierze, które jest Bożym
porządkiem w historii zbawienia, powinno być konsekrowane przez krew
i osiągnąć skutek poprzez śmierć. Jest to także prawda dotycząca pierwszego
przymierza zawartego na Synaju (por. Wj 24, 6-8)11.
Tekst Hbr 10, 20 mówi natomiast o dostępie do świątyni nową drogą, którą
Jezus zapoczątkował (enekainisen)12. Wtedy egkainidzō hodon może równie
dobrze znaczyć: uczynić drogę, której nie było tam przedtem, pokonać drogę
pierwszy raz, poświęcić ją, otworzyć. Droga do Boga, którą Jezus dopiero co
otworzył i przeszedł, jest drogą, po której idąc, chrześcijanie mogą teraz znaleźć dostęp do Boga13.
Widać zatem, że hebrajski rzeczownik chănukkâ jest zazwyczaj tłumaczony
jako poświęcenie, konsekracja, lecz greckie terminy, które starożytni tłumacze
8

Por. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, s. 335; W. Dommershausen,
chānak, s. 19-20; J.A. Naudé, chnk, s. 200-201; J. Unterman, Poświęcenie, s. 987-988.
9
Por. J. Behm, kainos ktl., w: G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of the New
Testament, t. 3, Michigan 1999, s. 453-454. J. Milgrom twierdzi, że czasownik egkainidzō nie
jest właściwym tłumaczeniem rdzenia chnk. A.R. Kerr uważa jednak, że w takiej sytuacji i tak
pozostaje zagadką, dlaczego Septuaginta tak często w taki właśnie sposób oddaje znaczenie tego
hebrajskiego rdzenia (por. The Temple of Jesus’ Body. The Temple Theme in the Gospel of John,
Sheffield 2002, s. 250-251).
10
Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, s. 153.
11
Por. J. Behm, kainos ktl., s. 454. Współczesne polskie tłumaczenia bardzo różnie oddają Hbr 9,
18: „Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony”; „Stąd też i poprzedni nabrał mocy
przez krew”; „Toteż i pierwszy testament nie mógł być zapoczątkowany bez przelania krwi”.
12
Takie tłumaczenie podaje H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata.
Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i nowego Przymierza, Lublin 2003, s. 341.
13
Por. J. Behm, kainos ktl., s. 454. H. Witczyk, badając tekst Hbr 10, 19-22, zauważa: „Mediacja
Chrystusa obejmuje kilka działań. Po pierwsze, w Nim człowiek znajduje ‘możliwość dostępu’
do Boga z całą śmiałością, bez lęku. Po drugie, Chrystus jest ‘Drogą’, która prowadzi do Świątyni. A nade wszystko Chrystus jest Kapłanem, który doprowadza człowieka do Boga” (Pascha
Jezusa, s. 341). Czasownik egkainidzō pojawia się więc tutaj w kontekście związanym z teologią
nowej świątyni.
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wybrali, aby oddać jego sens, proponują raczej ideę odnowienia, przywrócenia.
To powiązanie terminologii hebrajskiej i greckiej zgadza się z praktyką Septuaginty, choć wyrazy te w obu tych językach wydają się nie mieć dokładnie tych
samych znaczeń14. Jednak w ten sposób, jak uważa R.E. Brown, terminy te
przywołują poświęcenie wszystkich świątyń w całej historii Izraela15.
2. „O Tym, którego Ojciec konsekrował...” (J 10, 36)
Werset J 10, 36 stanowi apodosis w zdaniu warunkowym obejmującym
J 10, 35-3616. Jest on charakterystycznym przykładem zmieszania mowy niezależnej i zależnej. Pierwszy spójnik hoti spełnia tu bowiem funkcję cudzysłowu
(tzw. hoti recitativum), a zamiast bezokolicznika blasfēmein, który o wiele
lepiej łączyłby się z poprzedzającym go zaimkiem hon, pojawia się czasownik
w formie osobowej blasfēmeis. J 10, 36 wygląda z pozoru na okres retoryczny,
w którym zdanie podrzędne hon ho patēr hēgiasen kai apesteilen eis ton kosmon zajęło miejsce zdania głównego humeis legete hoti blasfēmeis. W rzeczywistości jednak, werset ten, wraz ze swoją wadliwą strukturą (hon odnosi
się do blasfēmeis), jest jednym z przykładów, obecnej także gdzie indziej
u Jana, luźnej struktury zdaniowej, w którą włączone są dwa zdania. Zdaniem
względnym hon ho patēr hēgiasen kai apesteilen eis ton kosmon rządzi zatem
czasownik legete poprzedzony emfatycznym zaimkiem osobowym humeis,
a wyjaśnia go zdanie wprowadzone przez spójnik hoti: eipon huios tou theou
eimi (por. Łk 22, 70; J 4, 20. 35; 8, 54; 9, 19). Umieszczenie zaimka względnego na początku zdania wydaje się natomiast wskazywać na to, że Jezus ma
pozycję jedyną i On jest właśnie Tym, którego Bóg konsekrował i posłał
(por. J 3, 34; 5, 38; 6, 29; 17, 3)17.
Podmiotem dla czasowników hēgiasen kai apesteilen jest w J 10, 36 rzeczownik ho patēr. Septuaginta, poprzez czasownik hagiadzō, oddaje rdzeń qdš.
14

Por. J.C. VanderKam, Feast of Dedication, s. 123-124.
Por. R.E. Brown, The Gospel according to John, t. 1, New York 1966, s. 402.
16
Wersety J 10, 35-36 są zdaniem warunkowym typu realis, w którym protasis ma formę trybu
oznajmującego aorystu, a apodosis - pytania w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego (por.
W. Hendriksen, New Testament Commentary. Exposition of the Gospel according to John, t. 1,
Grand Rapids 1953, s. 40).
17
Por. F. Blass, A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament, § 470(1), 478;
M. Zerwick, Analysis philologica Novi Testamenti graeci, Roma 19663, s. 232; C.K. Barrett, The
Gospel according to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text,
Philadelphia 19782, s. 385; W. Hendriksen, New Testament Commentary, t. 1, s. 60; A.J.
Köstenberger, John, s. 315; A. Kuśmirek, Posłannictwo Jezusa Chrystusa według czwartej
Ewangelii, Warszawa 2003, s. 276; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty w pismach Nowego
Testamentu, Warszawa 1996, s. 90. W odniesieniu do pierwszego spójnika hoti L. Morris
zauważa: „Though direct speech is used the quotation does not give us the exact words used, at
least as John reports it. He is giving us the sense of their words rather than a transcript” (The
Gospel according to John. Revised Edition, Grand Rapids 1995, s. 469).
15
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Około 20 tekstów Starego Testamentu używa tego rdzenia w taki sposób, że to
Bóg jest podmiotem czynności, a jej przedmiotem są ludzie18. Gdy hebrajski
czasownik występuje w formie piel, skutkiem czynności uświęcania jest wejście w stan świętości, związane z kultem, a gdy w formie hifil - raczej konsekracja, przynależność do Boga. Septuaginta ma wprawdzie do dyspozycji tylko
jeden odpowiednik grecki hagiadzō, ale te dwa znaczenia pozostają w nim
widoczne19. Poza tym, Septuaginta używa tego samego czasownika na określenie poświęcenia przybytku i ołtarza przez Mojżesza (Lb 7, 1; Wj 29, 36. 43;
Kpł 8, 11), świątyni Salomona (1 Krl 8, 64; 9, 3; 2 Krn 7, 7. 16. 20), a także
wnętrza przybytku i dziedzińców świątyni odnowionej przez Judę Machabeusza (1 Mch 4, 48)20. W Nowym Testamencie czasownik hagiadzō pojawia się
28 razy. Określa on uświęcenie rzeczy, poświęcenie lub uświęcenie osób oraz
święcenie, czyli traktowanie czegoś (kogoś) jako świętego21.
W czwartej Ewangelii tylko w J 10, 36 jest mowa o konsekracji Jezusa
przez Ojca. Natomiast w J 17, 17. 19 staje się On źródłem uświęcenia w prawdzie uczniów (hagiason autous en tē(i) alētheia(i); hina ōsin kai autoi hēgiasmenoi en alētheia(i)), za których modli się Jezus ukazany w J 17, 19 jako Ten,
który poświęca samego siebie (huper autōn egō hagiadzō emauton). Konsekracja Jezusa to zatem takie działanie Ojca, które sprawia, że zostaje On posłany
na świat (J 10, 36) oraz jest Świętym Boga (J 6, 69)22.
18

Podmiot form czasownikowych tego rdzenia jest prawie zawsze osobowy: Bóg, sędziowie,
lud. Natomiast jako dopełnienie pojawiają się kapłani, lud oraz święte miejsca i naczynia, które
poprzez poświęcenie zostają oddzielone od tego, co świeckie (por. O. Procksch, K.G. Kuhn,
hagios ktl., w: Theological Dictionary of the New Testament, t. 1, s. 111).
19
J. Kucharski przeprowadza szczegółową analizę 9 miejsc w Septuagincie, gdzie występuje,
pochodzący od czasownika hagiadzō, rzeczownik hagiasmos. Konkluduje on, że ten grecki
rzeczownik nie posiada swojego jednoznacznego odpowiednika w języku hebrajskim. Stosowany
jest w relacji zarówno do osób, jak i do rzeczy, a jego pole semantyczne zamyka się w następujących odcieniach znaczeniowych: świętość, uświęcenie, poświęcenie, sanktuarium, świątynia,
miejsce święte (zob. Pole semantyczne rzeczownikowej formy hagiasmos w kanonicznych księgach Septuaginty, „Roczniki Teologiczne” 45, 1(1998), s. 55-89).
20
Por. M.L. Coloe, God Dwells with Us. Temple Symbolism in the Fourth Gospel, Collegeville
2001, s. 153; H. Witczyk, Bóg jako Ojciec Jezusa (J 10, 22-42), „Roczniki Teologiczne” 47,
1(2000), s. 165-166; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty, s. 94-95. R.E. Brown twierdzi, że
czasownik hagiadzō może być uważany za synonim czasownika egkainidzō, od którego pochodzi z kolei rzeczownik egkainia oznaczający Święto Poświęcenia Świątyni (por. The Gospel
according to John, t. 1, s. 404). Przeciwnego zdania jest J. McCaffrey: „hagiadzō and egkainidzō
may be applied to one and the same ceremony, but it is a mistake to say that ‘the two are synonymous’” (The House with Many Rooms. The Temple Theme of Jn 14, 2-3, Roma 1988, s. 233).
21
Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 19933, s. 502; R. Popowski, Wielki
słownik grecko-polski Nowego Testamentu, s. 5; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty, s. 37-42.
Na temat uświęcenia w Ewangeliach synoptycznych zob. H. Stettler, Sanctification in the Jesus
Tradition, „Biblica” 85(2004), s. 153-178.
22
Tekst J 17, 17-19 bardzo szczegółowo analizuje I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, t. 2,
Rome 1977, s. 706-787. Analizę J 6, 69 przeprowadza natomiast M. Wojciechowski, Jezus jako
Święty, s. 74-88.
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W odniesieniu do ludzi czasownik hagiadzō, gdy jego podmiotem jest Bóg,
może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza on oddzielenie, wybranie
danego człowieka spośród innych i przeznaczenie go do wypełnienia zadania
wyznaczonego przez Boga. Tę treść najlepiej oddaje polski czasownik poświęcić. Po drugie zaś, hagiadzō oznacza takie działanie, które sprawia w człowieku pewną więź z Bogiem. Czynność tę najlepiej określa czasownik uświęcić.
To drugie znaczenie hagiadzō posiada w odniesieniu do uczniów Jezusa
w J 17, 17. 19. Widać zatem wyraźnie, że wypowiedzi Jezusa w J 10, 36 i 17,
17. 19 nie uwydatniają tej samej myśli. Pierwsza z nich podkreśla rolę Ojca
i pełną pod każdym względem świętość Jezusa. Druga natomiast mówi o subiektywnie pojętej świętości oraz moralnej postawie uczniów zdobytej dzięki
Bożej pomocy23.
Niektórzy egzegeci, łącząc znaczenie hagiadzō w J 10, 36 i 17, 19, twierdzą, że oba te wersety są aluzjami do męki Jezusa. F. Gryglewicz zwraca uwagę na to, że w J 17, 19 Jezus mówi o swojej śmierci, ale czasownik hagiadzō
nawiązuje także do tego, że Ojciec poświęcił Go i posłał na świat (J 10, 36).
W modlitwie arcykapłańskiej Jezus jest zatem scharakteryzowany równocześnie jako kapłan i ofiara, a Jego męka i śmierć ukazane są jako istotny moment
w realizacji Bożego posłannictwa24. Inni komentatorzy uważają, że hagiadzō
w obu tych miejscach oznacza poświęcenie Jezusa jako ofiary przez Ojca, od
chwili wcielenia aż do ostatecznego złożenia tej ofiary na krzyżu25.
23

Por. F. Gryglewicz, Modlitwa arcykapłańska, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii św.
Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, Lublin 1992, s. 123-124; L. Stachowiak, Ewangelia
według św. Jana. Wstęp-przekład z oryginału-komentarz, Poznań-Warszawa 1975, s. 345-346;
H. Witczyk, „Aby byli jedno”. Sens modlitwy Jezusa w J 17, 1-26, w: A.R. Sikora (red.), Biblia
podstawą jedności, Lublin 1996, s. 106-107; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty, s. 168. Witczyk konkluduje swoje analizy: „Można jednak powiedzieć, że ‘uświęcenie’ nie wyklucza ‘poświęcenia’, ale je dopełnia. Człowiek nie tylko zostaje oddzielony (wybrany) od innych i przeznaczony do jakiejś misji, ale zostaje przemieniony od wewnątrz lub poddany nieustającemu
procesowi transformacji” (s. 107). Współczesne polskie tłumaczenia biblijne oddają hēgiasen
w J 10, 36 przez: uświęcił, poświęcił, został poświęcony. Wydaje się jednak, że najlepiej oddającym sens greckiego hagiadzō w odniesieniu do Jezusa jest polski czasownik konsekrować.
24
Por. F. Gryglewicz, Myśl o posłaniu Chrystusa w Nowym Testamencie, RTK 18, 1(1971),
s. 110-111; tenże, Znaczenie męki Jezusa w Janowym ujęciu, w: F. Gryglewicz (red.), Męka
Jezusa Chrystusa, Lublin 1986, s. 265. R.E. Brown również nie odrzuca możliwości, że użycie
czasownika hagiadzō stanowi Janową aluzję do kapłaństwa Jezusa, czyli tematu znajdującego się
w Hbr, księdze zawierającej paralele z czwartą Ewangelią (por. The Gospel according to John,
t. 1, s. 411). Zob. J.P. Heil, Jesus as the Unique High Priest in the Gospel of John, „The Catholic
Biblical Quarterly” 57(1995), s. 729-745.
25
Por. P.F. Ellis, The Genius of John. A Composition-Critical Commentary on the Fourth Gospel, Collegeville 1985, s. 175; B. Lindars, The Gospel of John, Grand Rapids-London 1986,
s. 375; J. Marsh, The Gospel of St John, London 1974, s. 407; J. McCaffrey, The House with
Many Rooms, s. 234. McCaffrey określa nawet czasownikową formę hēgiasen w J 10, 36 jako
aoryst kompleksywny. W przypisie dodaje on jednak: „The verb may well be taken as ‘ingressive’ aorist at a first level of meaning to mark the initial point of sanctification by the Father.
However, at a second deeper level of understanding the verb embraces the whole process of
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W J 10, 36 i 17, 17. 19 czymś bardziej istotnym wydaje się jednak powiązanie czasownika hagiadzō z posłaniem i misją. W J 10, 36 czasowniki hēgiasen
i apesteilen tworzą hendiadys oraz wzajemnie uzupełniają się znaczeniowo.
Jezus został posłany, ponieważ został oddzielony do szczególnych dzieł, które
Ojciec dał Mu do wykonania. Został On konsekrowany, gdyż Ojciec posłał Go
na świat. Sensem czasownika hagiadzō jest więc tutaj uwydatnienie wzajemności relacji Ojca i Syna, co jest podkreślone również przez kontekst. Żydzi nie
zarzucają bowiem Jezusowi tego, że utożsamia się z kapłanem, który złoży
siebie w ofierze, lecz to, że przypisuje sobie bycie jedno z Ojcem (J 10, 30)26.
Zważywszy na to, że greka Janowa bardzo często odzwierciedla struktury
semickie, należy przyjąć, że w J 10, 36 znaczenie czasownika hagiadzō odpowiada hebrajskiemu hifil od qdš, czyli tekstom starotestamentalnym dotyczącym uświęcenia wyjątkowych jednostek. Kontekst Janowy wskazuje na świadome odwołanie się do tych tekstów, zwłaszcza mówiących o Jeremiaszu
(Jr 1, 4-7; Syr 49, 7) i Mojżeszu (Syr 45, 4), a także o poświęceniu pierworodnych synów (Lb 3, 13; 8, 17), oczywiście z założeniem, że Jezus przewyższa
wszystkie te osoby27. W J 10, 36 chodzi więc zasadniczo o uświęcenie, konsesanctification globally”. I. de la Potterie wyklucza to, że hagiadzō w J 17, 19 odnosi się do ofiary
Jezusa na krzyżu, a także metafizyczną interpretację tego czasownika, zgodnie z którą oznaczałby on uświęcenie ludzkiej natury Jezusa poprzez fakt wcielenia. Opowiada się on natomiast za
rozszerzeniem tego uświęcenia na całe życie Jezusa w taki sposób, że określałoby ono Jego
całkowite posłuszeństwo woli Ojca oraz nieustanną ofiarę, którą składa On w czasie całego
swojego życia i dopełnia na krzyżu (por. La vérité dans saint Jean, t. 2, s. 758-763).
26
Por. M.L. Appold, The Oneness Motif in the Fourth Gospel. Motif Analysis and Exegetical
Probe into the Theology of John, Tübingen 1976, s. 194; W. Barclay, Ewangelia według św.
Jana, t. 2, Warszawa 1987, s. 107-108; J. Giblet, Et il y eut la Dédicace... Jean 10, 22-39, „Bible
et vie chrétienne” 66(1965), s. 24; A.R. Kerr, The Temple of Jesus’ Body, s. 366; A. Kuśmirek,
Posłannictwo Jezusa Chrystusa, s. 276-277; W. Marchel, Ojciec, w: Egzegeza Ewangelii św.
Jana, s. 149; J. McCaffrey, The House with Many Rooms, s. 233; J.W. Rosłon, Zbawienie,
w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, s. 332; M. Sabbe, John 10 and its relationship to the Synoptic
Gospels, w: J. Beutler, R.T. Fortna (red.), The Shepherd Discourse of John 10 and its Context.
Studies by members of the Johannine Writings Seminar, Cambridge 1991, s. 83; J.N. Sanders,
B.A. Mastin, A Commentary on the Gospel according to St John, s. 260; R.V.G. Tasker, The
Gospel according to St John. An Introduction and Commentary, Grand Rapids 19724, s. 136;
H. Witczyk, Bóg jako Ojciec Jezusa, s. 166-167.
27
Zagadnienia związane z pojęciem świętości w świecie starożytnym (Biblia hebrajska, świat
grecki, Septuaginta i judaizm hellenistyczny, Qumran, tradycja rabiniczna, Nowy Testament)
analizuje szczegółowo w swojej rozprawie habilitacyjnej M. Wojciechowski, Jezus jako Święty,
s. 14-43. W podsumowaniu powyższych analiz stwierdza on, że porównując użycie pojęcia
świętości w Nowym Testamencie z tłem Starego Testamentu i judaizmu międzytestamentalnego,
trzeba dostrzec, że teksty nowotestamentalne zasadniczo czerpią z tego środowiska. Podejmują
one myśl o świętości Boga, Jego świątyni i miasta oraz wiernych Mu ludzi. Nadają ludzkiemu
uświęceniu wymiar moralny, ale nadzwyczaj rzadko zaznaczają świętość indywidualną. Natomiast w Nowym Testamencie zasadniczą nowością jest właśnie przypisywanie świętości określonemu, nazwanemu po imieniu człowiekowi. Wśród wielu wzmianek o świętości w sensie qdšhagios z epoki do I wieku po Chr. znaleziono tylko kilka pojedynczych, a co do świętości ocze-
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krację Jezusa jako człowieka, choć jest to Jego uświęcenie do nowego powołania, daleko przewyższającego wszystkie inne. Nie należy jednak redukować
tego uświęcenia do posłannictwa, wyłączenia ze świata oraz przeznaczenia do
misji prorockiej, która jest dopiero wynikiem konsekracji28.
I. de la Potterie twierdzi, że J 10, 36 należy do grupy tekstów Janowych,
w których cel posłania Jezusa przez Ojca ukazany jest jako objawienie słowa
Bożego (por. J 3, 34; 5, 38; 6, 29). Teksty te skupiają się na teraźniejszości, na
działalności objawieniowej Jezusa i Jego wzywaniu do wiary. Misja Jezusa,
Syna Bożego i Jego uświęcenie przez Ojca opisane w J 10, 36 są zatem podporządkowane przyniesieniu przez Niego na świat Objawienia. Tę myśl potwierdzi, rozwinięty przez Jana w dwóch kolejnych wersetach (J 10, 37-38), temat
dzieł, których Jezus nie nazywa nigdy swoimi, lecz dziełami Ojca. Ich celem
jest bowiem objawienie osoby Jezusa i Jego relacji z Ojcem. Konsekracja Jezusa w J 10, 36 jest więc ściśle powiązana zarówno z Jego misją objawieniową
jak i z Jego Bożym synostwem29.
3. Nowa świątynia miejscem autentycznego kultu
Do istotnych elementów kultu w Izraelu należy celebracja świąt, które są
jedną z charakterystycznych cech czwartej Ewangelii. Wspomina ona w sposób
szczególny Paschę, Święto Namiotów i Święto Poświęcenia Świątyni, których
obchody koncentrują się na Jerozolimie, a zwłaszcza na świątyni. Ten akcent
położony przez Jana na święta można wyjaśnić chęcią zaznaczenia, że obecność Jezusa przynosi nową ekonomię zbawienia zastępującą dawną, czyli nowy
kult w Duchu i Prawdzie. Nie dzieje się to jednak z niekorzyścią dla opisu faktycznego przebiegu wydarzeń. Jan wykazuje się bowiem doskonałą znajomością obrzędów, a nawet czytań biblijnych złączonych ze świętami żydowskimi.

kiwanego Mesjasza istnieją jedynie poszlaki. Nie przypisywano również ludziom mocy uświęcania innych. Na tym tle nie tak liczne stwierdzenia Nowego Testamentu o świętości Jezusa przybierają zatem na znaczeniu (s. 42-43).
28
Por. C.K. Barrett, The Gospel according to St. John, s. 385; M.É. Boismard, A. Lamouille,
Synopse de quatre Évangiles en français, t. 3: L’Évangile de Jean, Paris 19872, s. 275; M.É.
Boismard, Moses or Jesus. An Essay in Johannine Christology, Leuven 1993, s. 105-107; tenże,
Jésus, le Prophète par excellence, d’après Jean 10, 24-39, w: J. Gnilka (red.), Neues Testament
und Kirche. Für Rudolf Schnackenburg, Freiburg-Basel-Wien 1974, s. 160-171; R.E. Brown, The
Gospel according to John, t. 1, s. 411; M.J. Lagrange, Évangile selon saint Jean, Paris 19365,
s. 291-292; S.A. Panimolle, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, t. 2, Bologna 19913,
s. 481; O. Procksch, K.G. Kuhn, hagios ktl., s. 111-112; R. Schnackenburg, The Gospel according to St John, t. 2: Commentary on Chapters 5-12, Tunbridge Wells 1980, s. 311; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty, s. 95-98, 101-102. J. Gnilka twierdzi, że w J 10, 36 zdanie o poświęceniu Jezusa przez Ojca oznacza napełnienie Go Duchem Świętym (por. Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 331).
29
Por. I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, t. 2, s. 765-766.
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Poza tym objawianie się Jezusa przy okazji tych świąt włączone jest doskonale
w przebieg poszczególnych celebracji30.
Autor czwartej Ewangelii nawiązuje do świąt żydowskich także po to, aby
ukazać, że zostają one wypełnione i zastąpione w osobie Jezusa. Podczas szabatu Jezus objawia więc, że dla Syna nie ma odpoczynku, ponieważ nawet
w szabat musi On kontynuować powierzone Mu przez Ojca dzieło dawania
życia i wykonywania sądu (J 5, 1-47). W czasie Paschy Jezus zastępuje mannę
poprzez rozmnożenie chleba, które staje się znakiem tego, że to On jest chlebem życia zstępującym z nieba (J 6, 1-71). W Święto Namiotów Jezus zastępuje obrzędy związane z wodą i światłem, objawiając się jako prawdziwe źródło
wody żywej i światłość świata (J 7, 1-8, 59). Wreszcie, podczas Święta Poświęcenia Świątyni, które jest pamiątką poświęcenia wszystkich świątyń
wzniesionych w Jerozolimie, a szczególnie tej odbudowanej w czasach machabejskich, Jezus objawia się jako Ten, którego Bóg prawdziwie konsekrował
(J 10, 22-39)31.
Wzmianki o świętach żydowskich w czwartej Ewangelii nie są więc z pewnością przypadkowe, a zainteresowanie się nimi przez Jana wydaje się również
30

Por. A. Paciorek, Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000, s. 137. Przeciwną opinię
prezentuje J. Lieu, która stwierdza: „Although commentators will find numerous links between
Jesus’ teaching and the details of the festival rituals, John makes no attempt to draw attention to
these, or to suggest that Jesus in some way replaces them. (...) For John the festivals are ancillary
to the Temple, occasions for the presence there of Jesus and ‘all the Jews’” (Temple and Synagogue in John, „New Testament Studies” 45(1999), s. 67). Na temat świąt żydowskich w
Ewangelii Janowej zob. M.J.J. Menken, Die jüdischen Feste im Johannesevangelium, w: M.
Labahn,
K. Scholtissek, A. Strotmann (red.), Israel und seine Heilstraditionen im Johannesevangelium.
Festgabe für Johannes Beutler SJ zum 70. Geburtstag, Paderborn 2004, s. 269-286; G. Murray,
Jesus and the Feasts of the Jews, „The Downside Review” 109(1991), s. 217-225; G.A. Yee,
Jewish Feasts and the Gospel of John, Wilmington 1989.
31
Por. F.M. Braun, In Spiritu et veritate, „Revue thomiste” 52(1952), s. 255-266; R.E. Brown,
The Community of the Beloved Disciple. The Life, Loves, and Hates of an Individual Church in
New Testament Times, New York-Ramsey-Toronto 1979, s. 48-50; tenże, The Gospel according
to John, t. 1, s. 104, 411; M.L. Coloe, God Dwells with Us, s. 153-155; Y.M.J. Congar, Le
mystère du temple ou l’économie de la présence de Dieu á sa créature de la Genèse
á l’Apocalypse, Paris 19632, s. 166-167; W.D. Davies, The Gospel and the Land. Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine, Berkeley-Los Angeles-London 1974, s. 296;
M.S. Wróbel, Antyjudaizm Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na
relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin 2005, s. 247. A.R. Kerr analizuje w swojej monografii cztery święta żydowskie: Paschę, Święto Namiotów, Święto Poświęcenia Świątyni,
a także szabat, wykazując ostatecznie, że Jezus nie tylko wypełnia, ale zastępuje przynajmniej
trzy spośród nich. Poprzez swoją śmierć na krzyżu staje się On bowiem barankiem paschalnym.
On także jest prawdziwym przybytkiem (J 1, 14), dawcą żywej wody Ducha Świętego i światłością nie tylko Jerozolimy, ale i świata. Jezus jest wreszcie prawdziwą świątynią (J 2, 21), konsekrowaną przez Ojca (J 10, 36) ze względu na świat. Natomiast gdy chodzi o szabat, to Jezus
poprzez dzieło zbawienia i sądu, a ostatecznie poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, dokonał jego eschatologicznego przeobrażenia (por. The Temple of Jesus’ Body, s. 205-267).
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mieć w kilku miejscach związek z jego przedstawieniem Jezusa jako wypełniającego żydowskie instytucje i ważne wydarzenia historyczne. Jeden z przypadków takiego połączenia dotyczy wypełnienia przez Jezusa roli świątyni. Podczas gdy egzegeci powszechnie wiążą wypełnienie roli świątyni i Święta Namiotów, to niektórzy z nich stwierdzają, że wypełnienie roli świątyni ma także
związek z wypełnieniem przez Jezusa Paschy i Święta Poświęcenia Świątyni32.
W tym kontekście wydaje się więc oczywiste, że nawiązanie do Chanuki
w J 10, 22 nie jest tylko wzmianką chronologiczną oznaczającą jedynie upływ
czasu i ukazującą rozwój narracji Janowej. Jest to raczej kolejne z serii żydowskich świąt, które wywierają ogromny wpływ na kontekst, w którym umieścił
je czwarty ewangelista. W perykopie J 10, 22-39 Jezus jest zatem równocześnie ukazany jako Ten, który wypełnia rolę świątyni oraz to, co symbolizuje
Święto Poświęcenia Świątyni33. Trzeba jednak zauważyć, że Jan tworzy mniej
wyraźne paralele z tym świętem niż z innymi. Być może powodem tego jest
fakt, że Chanuka nie jest obecna w żydowskim kanonie biblijnym34.
Wśród komentatorów pojawiają się również opinie, że nie wydaje się możliwe dostrzeżenie żadnego symbolicznego związku między przebiegiem Święta
Poświęcenia Świątyni i toczącą się podczas niego dyskusją Jezusa z Żydami.
Jako dowód podawany jest tutaj tak charakterystyczny dla Chanuki zwyczaj
zapalania lamp, do którego Jezus, zdaniem niektórych, nie nawiązuje w swoich
wypowiedziach, nie mówiąc o sobie jako światłości świata35. Z kolei inni bada32

Por. G.R. Beasley-Murray, John, Nashville 19992, s. 177; P.M. Hoskins, Jesus as the Fulfillment of the Temple in the Gospel of John, Bletchley-Waynesboro 2006, s. 160; A. Kuśmirek,
Posłannictwo Jezusa Chrystusa, s. 222-223, 270; T. Okure, Ewangelia według św. Jana, w: W.R.
Farmer (red.), Międzynarodowy komentarz do Pisma świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Warszawa 20012, s. 1342; G.A. Yee, Jewish feasts, s. 91. J. Daniélou pogłębia tę
myśl: „Jest oczywiste, że to nie przypadek, ale wyraźna boska intencja zestawiła ze sobą wielkie
tajemnice objawienia Chrystusa ze świętami żydowskimi, podkreślając w ten sposób, że były one
figurą tego, co miało przyjść; nie istnieje zresztą możliwość zredukowania chrześcijańskiej
tajemnicy do tego, co ją poprzedza: jest ona całkowicie nowa; i równocześnie ta radykalna nowość wpisuje się w tradycję, potwierdza jej ciągłość, jedność Bożego planu. Jeśli słowo historia
posiada treść, jeśli oznacza zarazem i absolutny postęp, i ciągłość w tym postępie, która czyni go
zrozumiałym, to tu, i tylko tu, znajduje ono zastosowanie. I zdradza obecność Boga” (Znak
świątyni czyli o obecności Boga, Kraków 1994, s. 114).
33
Por. D.A. Carson, The Gospel according to John, Grand Rapids-Leicester 1991, s. 391;
L. Morris, The Gospel according to John, s. 460; J.C. VanderKam, John 10 and the Feast of
Dedication, w: H.W. Attridge, J.J. Collins, T.H. Tobin (red.), Of Scribes and Scrolls. Studies on
the Hebrew Bible, Intertestamental Judaism, and Christian Origins presented to John Strugnell
on the Occasion of His sixtieth Birthday, New York 1990, s. 213-214.
34
Por. R.E. Brown, The Gospel according to John, t. 1, s. 405; C.S. Keener, The Gospel of John,
s. 821, 823.
35
Por. C.K. Barrett, The Gospel according to St. John, s. 379; C.S. Keener, The Gospel of John,
s. 822-823; J. Giblet, Et il y eut la Dédicace..., s. 24; B. Lindars, The Gospel of John, s. 366;
G.A. Yee, Jewish Feasts, s. 88. P. Grelot stwierdza: „à la différence des discours prononcés pour
la Pâque et la fête des Tentes, la Dédicace n’offre à l’évangéliste aucun symbolisme utilisable
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cze dostrzegają w J 10, 22-39 tematykę związaną ze światłem, twierdząc, że
Jezus jako światłość świata opuścił świątynię w J 8, 59, a teraz objawia się jako
nowa świątynia, jak to już sugerowały wcześniejsze epizody opisane w J 2, 1821 i 4, 20-2436. Natomiast zdaniem A. Guilding, słowa Jezusa wypowiedziane
podczas Święta Poświęcenia Świątyni są związane nie tyle z obrzędami tego
święta, co raczej z przeznaczonymi na ten czas czytaniami synagogalnymi 37.
Wobec tego powiązania istnieje jednak ze strony egzegetów zbyt wiele obiekcji, które sprawiają, że nie można go przyjąć jako punktu wyjścia dla analizy
tej Janowej perykopy38.
W J 10, 22-39 pojawiają się pewne paralele z Chanuką, choćby takie jak
konsekracja Jezusa w J 10, 36 i poświęcenie świątyni celebrowane podczas
tego święta. To, że termin użyty przez Jana jest inny, nie jest zaskakujące i nie
anuluje tego powiązania. Jak już zostało wspomniane wcześniej, termin ta
egkainia użyty w J 10, 22 odnosi się bowiem w Septuagincie do rzeczy, podczas gdy czasownik hagiadzō zastosowany w J 10, 36 stosuje się w odniesieniu
do osób39. Chociaż więc zdanie o tym, że Ojciec konsekrował Jezusa, wydaje
pour mettre en évidence un aspect de Jésus” (Jésus de Nazareth, Christ et Seigneur. Une lécture
de l’Évangile, t. 2, Paris 1998, s. 97).
36
Por. T.L. Brodie, The Gospel according to John. A Literary and Theological Commentary,
New York-Oxford 1993, s. 374, 381; J.R. Lancaster, R.L. Overstreet, Jesus’ Celebration of
Hanukkah in John 10, „Bibliotheca Sacra” 152(1995), s. 328-333; M.J. Taylor, John - the Different Gospel. A Reflective Commentary, Staten Island 1983, s. 117, 123. Taylor zauważa: „As the
Jews thank God for the present Temple and Altar (in the ambience of beautiful lights everywhere), Jesus by his presence and solemn declaration that he is the ‘high’ Christ, shows again
that he is the New Temple and God’s consecrated Altar (this is part of the light that God reveals
to the world through him)” (s. 123).
37
A. Guilding stwierdza już na początku swojej monografii: „Jesus’ discourse at Dedication
depends very little on the ritual of that feast, but is closely bound up with the themes of that
feast, and even more closely with the synagogue lections read at that season; for the theme of
nearly all these readings is the theme of sheep and shepherds, of God the Shepherd of Israel and
of the coming Messianic shepherd-prince, who, like God himself, would be his people’s shepherd. Thus the first-century synagogue lectionary system would seem to be at least as important
a key to the understanding of the Fourth Gospel as the Temple ritual of the time” (The Fourth
Gospel and Jewish Worship. A Study of the Relation of St. John’s Gospel to the Ancient Jewish
Lectionary System, Oxford 1960, s. 3). W dalszej części rozprawy autorka udowadnia powyższą
tezę, analizując wnikliwie teksty, które, jej zdaniem, odczytywane były podczas Chanuki (s. 127142).
38
Por. C.K. Barrett, The Gospel according to St. John, s. 381; B. Lindars, The Gospel of John,
s. 366-367; H.N. Ridderbos, The Gospel according to John. A Theological Commentary, Grand
Rapids-Cambridge 1997, s. 367; R. Schnackenburg, The Gospel according to St John, t. 2,
s. 305, 510. R.E. Brown, proponując odwrócenie argumentacji A. Guilding, stawia pytanie: „If
Jesus really spoke in Jerusalem during the feast of Dedication, what topic would have been more
natural than the readings the people had recently heard in the synagogues, or would soon hear?”
(The Gospel according to John, t. 1, s. 405).
39
Zdaniem S. Mędali, Jan czyni być może w J 10, 22. 36 pośrednią aluzję do tekstu 2 Mch 10, 3
opowiadającego o przygotowaniach do Święta Poświęcenia Świątyni, aby w sposób obrazowy
podać prawdę, że Jezus jest samą obecnością Boga, którą symbolizował ogień rozpalony na
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się niejednoznaczne, to jednak w kontekście Święta Poświęcenia Świątyni może ono implikować Janowy motyw nowej świątyni, której ostateczna konsekracja dokona się w godzinie Jezusa40.
To nawiązanie do Jezusa jako miejsca autentycznego kultu w J 10, 36 staje
się bardziej oczywiste w świetle drugiej wzmianki o Jego konsekracji w J 17,
19. Kiedy odczytuje się ją w kontekście J 17, 18-19, to staje się jasne, że jest to
konsekracja związana z posłaniem Jezusa przez Ojca w celu zrealizowania
Jego misji. Jej szczyt ma miejsce w wydarzeniach godziny Jezusa, której antycypacją jest cała czwarta Ewangelia. Oznacza to, że konsekracja Jezusa nie
powinna być rozpatrywana w oderwaniu od Jego męki, zmartwychwstania
i wywyższenia. W związku z tym egzegeci odczytują zwykle słowa Jezusa
z J 17, 19 w świetle Jego ofiarnej śmierci. Wówczas samokonsekracja Jezusa
zakłada, że konsekruje On siebie zarówno jako kapłana jak i ofiarę. Jeśli zaś
Jezus jest zarówno kapłanem jak i ofiarą, to nie jest zaskakujące, że jest On
także poświęconą świątynią, określaną jako miejsce składania ofiar (por. Pwt
12, 6; 16, 1-8; 2 Krn 7, 12). W ten sposób konsekracja Jezusa w J 10, 36 antycypuje Jego śmierć na krzyżu po to, aby wypełnienie przez Niego Święta Poświęcenia Świątyni zbiegło się z wypełnieniem Paschy. Zgodnie z wolą Ojca,
Jezus składa więc samego siebie jako jedną i jedyną ofiarę, która jest składana

nowo w świątyni jerozolimskiej przez Machabeuszów (por. Funkcja chrystologicznoeklezjologiczna dialogów Jezusa z Żydami w czwartej Ewangelii, w: Studia z biblistyki, t. 4,
Warszawa 1984, s. 118).
40
Por. C.S. Keener, The Gospel of John, s. 822, 830; M.S. Wróbel, Antyjudaizm a Ewangelia
według św. Jana, s. 246-247. Obecną w czasowniku hagiadzō w J 10, 36 aluzję do konsekracji
Jezusa jako nowej świątyni dostrzegają również C.K. Barrett, The Gospel according to St. John,
s. 385; F.M. Braun, Jean le théologien, t. 2: Les grandes traditions d’Israël et l’accord des
écritures selon le Quatrième Évangile, Paris 1964, s. 81-83; tenże, Jean le théologien, t. 4, s.
250-251; M.L. Coloe, God Dwells with Us, s. 153; R.A. Culpepper, The Gospel and Letters of
John, Nashville 1998, s. 183; C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego
Testamentu, Warszawa 20002, s. 210; M. Kinzer, Temple Christology in the Gospel of John, w:
Society of Biblical Literature 1998 Seminar Papers. 134 Annual Meeting November 21-24, 1998
Walt Disney World Swan and Walt Disney World Dolphin Orlando, Atlanta 1998, s. 450; A.J.
Köstenberger, John, s. 316; B. Lindars, The Gospel of John, s. 375; J. Marsh, The Gospel of St
John, s. 407; R. Russel, St John, w: R.C. Fuller, L. Johnston, C. Kearns (red.), A New Catholic
Commentary on Holy Scripture, Nashville-Camden-New York 1984, s. 1058; C. Umoh, The
Temple in the Fourth Gospel, w: Israel und seine Heilstraditionen im Johannesevangelium,
s. 318; M. Wojciechowski, Jezus jako Święty, s. 97; J.C. VanderKam, John 10 and the Feast of
Dedication, s. 206-207. Natomiast R. Schnackenburg, w odniesieniu do obecności idei Jezusa
jako nowej świątyni w J 10, 36, stwierdza: „This is hardly borne out by the text” (The Gospel
according to St John, t. 2, s. 512). J. Giblet uważa z kolei: „on ne voit pas apparaître un
vocabulaire de dédicace ou de renouvelement de la consécration: certes il est dit que le Père a
sanctifié Jésus mais l’allusion, si allusion il y a, est fort discrète et l’ensemble du contexte
immédiat ne la favorise pas” (Et il y eut la Dédicace..., s. 24).
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w prawdziwej świątyni. Zatem już w J 10, 36 Ojciec określa Jezusa jako żertwę
ofiarną, poprzez którą zostaje konsekrowana nowa świątynia41.
Chociaż kwestia konsekracji Jezusa jako Syna Bożego jest czymś znaczącym w perykopie J 10, 22-39, to nie wyczerpuje ona jednak znaczenia samej
konsekracji. Wzmianka o Święcie Poświęcenia Świątyni sugeruje bowiem, że
ewangelista może być tutaj ponownie zainteresowany ukazaniem Jezusa jako
wypełniającego żydowski kult. Nawet jeśli bezpośrednim punktem zainteresowania Chanuki jest oczyszczenie i ponowne poświęcenie świątyni przez Judę
Machabeusza, to te czynności przywołują analogiczne działania, poprzez które
przedtem został poświęcony przybytek i świątynia (Wj 29, 36; Kpł 8, 15; Lb 7,
1. 11; 1 Krl 8, 63-64; 2 Krn 7, 5. 7; 1 Mch 4, 36. 48; 2 Mch 1, 18; 2, 8; 10, 3. 5.
7). Te poprzednie działania były potwierdzane przez Boga na dwa sposoby:
poprzez ukazanie się Jego chwały (Wj 29, 43-44; 40, 34-35; 1 Krl 8, 10-11; 2
Krn 5, 13-14) oraz słowną formułę poświęcenia (1 Krl 9, 3; 2 Krn 7, 16). Celebracja Święta Poświęcenia Świątyni opiera się więc na wizualnym i werbalnym
zapewnieniu, że świątynia jerozolimska jest sanktuarium wybranym i poświęconym przez Boga. To zapewnienie wiąże się ze znaczeniem obrzędów poświęcenia dokonanego przez Judę Machabeusza. Oznacza to, że był on odpowiedzialny za ponowne poświęcenie wybranej świątyni Pana, która została
poświęcona przez samego Boga42.
Konsekracja Jezusa jest również potwierdzona zarówno przez Jego własne
słowa (J 10, 36) jak i dzieła (J 10, 25. 32. 37-38). Jeśli odrzuca się świadectwo
wcielonego Słowa dotyczące Jego konsekracji przez Ojca, wtedy można rozpatrywać świadectwo Jego dzieł. W tym miejscu Ewangelii Janowej Jezus przedstawia więc werbalne i wizualne świadectwo swojej boskiej konsekracji, które
sprawia, że Jego twierdzenia stają się równie mocne i przekonujące jak te dotyczące świątyni jerozolimskiej. W efekcie, wzmianka o Święcie Poświęcenia
Świątyni, Jezusowe stwierdzenie o konsekracji przez Ojca i odwołanie się do
Jego dzieł dostarczają dowodu, że konsekracja Jezusa jest subtelnie ukazana
jako akt konsekracji, który ustanawia prawdziwą świątynię. Konsekracja Jezusa jako świątyni oznacza więc, że zajmuje On miejsce świątyni jerozolimskiej,
ponieważ Bóg wybiera w tym samym czasie tylko jedno miejsce, aby ludzie

41

Por. P.M. Hoskins, Jesus as the Fulfillment of the Temple, s. 174-175; A.R. Kerr, The Temple
of Jesus’ Body, s. 254-255; R.H. Lightfoot, St. John’s Gospel. A Commentary, Oxford 1966,
s. 211-212; J. McCaffrey, The House with Many Rooms, s. 233-235. Hoskins tak uzasadnia
użycie przez siebie przymiotnika prawdziwy, autentyczny w odniesieniu do Jezusa jako świątyni:
„It seems preferable to speak of Jesus as the ‘true Temple’ rather than the ‘new Temple’, because
John prefers to use alēthinos (‘true’, ‘genuine’) to distinguish between OT types and NT antitypes. Although he never uses this adjective with ‘Temple’, he certainly implies its appropriateness by using it for those who benefit from the gifts that flow from Jesus (the ‘true worshipers’)
or for the gifts that Jesus gives to believers (the ‘true light’ and ‘true bread’)” (s. 182).
42
Por. P.M. Hoskins, Jesus as the Fulfillment of the Temple, s. 172-173.
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mogli przychodzić i oddawać Mu cześć, sprawując kult (por. Pwt 12, 2-28; 26,
1-11)43.
Kontekst Chanuki może również uwydatniać hipokryzję żydowskich rozmówców Jezusa w J 10, 22-39. To święto upamiętniało bowiem bohaterskich
Machabeuszów oraz wyzwolenie się spod władzy Antiocha IV Epifanesa, który
twierdził, że jest bogiem, i pociągnął za sobą niektórych spośród Żydów. Ich
potomkowie, zebrani podczas Święta Poświęcenia Świątyni w Jerozolimie,
przywoływali więc z pogardą swoich przodków jako hellenistycznych apostatów, którzy stanęli po stronie pogańskiego władcy. Oponenci Jezusa, którzy
próbowali Go ukamienować pomimo Jego dobrych dzieł (J 10, 32), musieli
mieć zatem w pamięci tę historię, gdy oskarżali Go o czynienie siebie Bogiem
(J 10, 33). W takich okolicznościach ich zarzut stawał się szczególnie dramatyczny. Jeśli bowiem Jezus był rzeczywiście konsekrowany i posłany przez
Boga, to odrzucenie Go miało o wiele poważniejszy charakter niż apostazja
hellenistycznych Żydów w czasach machabejskich. W świetle relacji pomiędzy
Chanuką, poświęceniem świątyni i Janowym opisem Jezusa jako świątyni usiłowanie ukamienowania Go przez Żydów przedstawione jest w J 10, 31 jako
próba bluźnierstwa przeciwko Niemu jako nowej świątyni i to podjęta podczas
święta upamiętniającego poświęcenie odnowionej świątyni jerozolimskiej44.
Zdaniem A.R. Kerra, czytelnik czwartej Ewangelii wie, że Jezus jest prawdziwą świątynią, dlatego Jan pragnie mu pokazać, że Święto Poświęcenia
Świątyni znajduje swoje wypełnienie w konsekracji Jezusa przez Ojca. Żydzi
natomiast ukazują samych siebie jako następców Antiocha IV, ponieważ są
gotowi sprofanować prawdziwą świątynię Boga, zbierając kamienie nie na
budowę ołtarza, jak Żydzi w czasach machabejskich, lecz po to, aby ukamienować Jezusa45.
43

Por. D.A. Carson, The Gospel according to John, s. 399; P.M. Hoskins, Jesus as the Fulfillment of the Temple, s. 173. R.E. Brown nadał nawet perykopie J 10, 22-39 tytuł Jesus is consecrated in place of the temple altar, czyli Jezus jest konsekrowany w miejsce ołtarza świątynnego
(por. The Gospel according to John, t. 1, s. 401).
44
Por. C.S. Keener, The Gospel of John, s. 822-827; A.J. Köstenberger, John, s. 313, 317;
F.J. Moloney, The Gospel of John, Collegeville 1998, s. 321. Na temat bluźnierstw Antiocha IV
zob. J.C.VanderKam, John 10 and the Feast of Dedication, s. 211-213. Autor ten konkluduje
swoje analizy: „It seems to be no accident that John dated Jesus’ assertion of his divinity to the
festival of Hanukkah when the blasphemies of Antiochus IV, the self-proclaimed god manifest,
were remembered. Jesus’ unbelieving audience who do not belong to his sheep see in the divine
Son only another blasphemer who, like the Seleucid king, claimed to be god” (s. 213).
45
Por. A.R. Kerr, The Temple of Jesus’ Body, s. 252-253. Autor zestawia podobieństwa oraz
różnice pomiędzy źródłami Święta Poświęcenia Świątyni i usytuowaną w jego kontekście narracją J 10, 22-39. Podsumowuje on w taki sposób swoje własne zestawienie: „There is no direct
one-line correspondence, but rather there are polyphonic echoes weaving through the narrative”
(s. 253). Zob. także M. Casey, Christology and the Legitimating Use of the Old Testament in the
New Testament, w: S. Moyise (red.), The Old Testament in the New Testament. Essays in Honour
of J.L. North, Sheffield 2000, s. 58-60.

228

Jezus Chrystus Konsekrowany jako nowa świątynia (J 10, 22-39)

Podczas Chanuki, gdy celebruje się dzień, kiedy świątynia jerozolimska została ponownie poświęcona Bogu, Jezus mówi zatem o sobie jako konsekrowanym przez Ojca (J 10, 36). To Jego samookreślenie kontynuuje symboliczną
ścieżkę biegnącą poprzez Janową narrację. Jezus jest Bożą chwałą zamieszkującą wśród ludzi (J 1, 14), świątynią Bożej obecności (J 2, 21), nowym miejscem autentycznego kultu dla wszystkich ludzi (J 4, 23-24), prawdziwym życiem dającym wodę i światłość świata (J 7, 37; 8, 12). Wszystkie te stwierdzenia dotyczą tożsamości Jezusa. Są prawdziwe tylko ze względu na Jego wyjątkową jedność z Ojcem. W osobie Jezusa Izrael spotyka Bożą obecność zamieszkującą pośród niego. Szczytowe stwierdzenie Jezusa o Jego jedności
z Ojcem (J 10, 30. 38) napotyka jednak ostatecznie na odrzucenie przez Żydów, którzy raz jeszcze szukają sposobu, aby aresztować Jezusa (J 10, 39)46.
Powiązanie w perykopie J 10, 22-39 motywu konsekracji Jezusa oraz wypełnienia przez Niego Święta Poświęcenia Świątyni i roli samej świątyni jako
miejsca autentycznego kultu wydaje się zatem właściwie oczywiste. To podwójne wypełnienie dostarcza jednocześnie kolejnego przykładu wzajemnego
przenikania się i nakładania w Ewangelii Janowej tematu wypełnienia przez
Jezusa sensu żydowskich świąt oraz historiozbawczej roli świątyni47.
Jezus Chrystus jest więc miejscem autentycznego kultu oddawanego Bogu
w Duchu i Prawdzie (por. J 4, 23-24). On sam staje się nowym świętym miejscem Izraela, które doprowadza do wypełnienia starotestamentalne tradycje
związane z przybytkiem, arką przymierza, a ostatecznie ze świątynią. Te materialne rzeczywistości zostają zastąpione przez zmartwychwstałe ciało Chrystusa (por. J 2, 19-22). W związku z tym konsekracja Syna Bożego jako nowej
świątyni w J 10, 36 nie może być oddzielana od Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ponadto, Jezus jako miejsce autentycznego kultu wypełnia nie
tylko rolę świątyni, ale również sens żydowskiej Chanuki. Jego ciało jest zatem
nową świątynią, zniszczoną najpierw przez śmierć, a potem odbudowaną przez
chwalebne zmartwychwstanie.
W perykopie J 10, 22-39 Jezus Chrystus ukazany jest zatem jako wypełnienie historiozbawczej roli świątyni Starego Przymierza. Posługując się terminologią zawartą w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Naród żydowski
i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, trzeba stwierdzić, że nie mamy
tutaj do czynienia jedynie z brakiem ciągłości między Starym i Nowym Testamentem, lecz ze zdecydowanym i radykalnym postępem polegającym na przeniesieniu funkcji świątyni jerozolimskiej z materialnej budowli poświęconej
46

Por. M.L. Coloe, God Dwells with Us, s. 145-146, 217.
J. Beutler stwierdza: „Jesus would then be represented as the one who simultaneously fulfils
the Holy Places and the Holy Time of Israel” (Jesus in Conflict. History and Theology in John
5-12, „Service International de Documentation Judéo-Chrétienne” 34-35(2001-2002), s. 3).
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RIASSUNTO
Nella pericopa Gv 10, 22-39 Gesù Cristo è dimostrato come il compimento
personale del ruolo storico-salvifico del tempio di Gerusalemme. Non si tratta qua di
una discontinuità tra l’Antico e il Nuovo Testamento, ma di una decisiva e radicale
progressione, consistente nel trasferimento della funzione del tempio: dalla dimensione
materiale dell’edificio dedicato a Dio alla persona di Gesù, il Messia e il Figlio di Dio.
La consacrazione del Figlio di Dio come un tempio nuovo (Gv 10, 36) non può quindi
essere separata dalla sua passione, morte e risurrezione. Inoltre, Gesù come spazio del
culto autentico, compie non solo il ruolo del tempio, ma anche il senso della festività
ebraica della Dedicazione del Tempio - Chanukkà (Gv 10, 22).

