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Dariusz Adamczyk

POSTAĆ WĘŻA W OPOWIADANIU Z RDZ 3
Opowiadanie o upadku pierwszych rodziców z Rdz 3 stanowi punkt zwrotny w rozwoju fabuły Księgi Rodzaju. Jest ono uzupełnieniem do opisów stworzenia z Rdz 1-2. Ukazuje bowiem, jak w dobre dzieło stworzenia wkradł się
grzech1. W Rdz 3 podjęty został problem pochodzenia zła. Opowiadanie to
stanowi odpowiedź na pytanie o genezę zła w świecie, które stale dręczy człowieka. Celem wyjaśnienia tego zagadnienia hagiograf używa symbolicznych
obrazów. Opisuje głębokie prawdy teologiczne za pomocą barwnej opowieści2.
Scena upadku przedstawia obraz zniszczenia szczęścia ludzi w raju, które
dokonało się na skutek nieposłuszeństwa wobec Stwórcy3. W pięknie artystycznego opisu w sposób prosty i obrazowy została przedstawiona głęboka
i oryginalna myśl4. W opowiadaniu o grzechu pierwszych rodziców autor
wprowadza tajemniczą postać węża. Cały ten opis wskazuje na psychologiczną
sytuację człowieka, który jest przez niego kuszony. Posługując się antropomorfizmami, autor przekazuje istotną prawdę natury religijnej. To plastyczne opowiadanie jest mistrzowską katechezą dotyczącą anatomii pokusy. Warto zwrócić uwagę na tę tajemniczą postać, która jest sprawcą kuszenia i zachęca do
nieposłuszeństwa Bogu.
1. Tajemniczy byt
Opis rozpoczyna się od prezentacji węża i zaakcentowania jego przebiegłości: „A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan
Bóg stworzył” (Rdz 3,1a). Postać węża odgrywa tu kluczową rolę. Hebrajski
termin na oznaczenie węża: nahaš został podany z rodzajnikiem han. Użycie
rodzajnika przy rzeczowniku świadczy, że autor myśli o jakimś ściśle określonym bycie. Chodzi tu o węża konkretnego, ważnego i dobrze znanego5.
1

Por. Papieska Komisja Biblijna, Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej,
Kielce 2002, nr 28.
2
Por. F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, Paris 1981, s. 215; T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, t. 1, Kraków 1992, s. 49; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła. Odpowiedź Biblii, Częstochowa 2005, s. 47.
3
Por. J. S. Synowiec, Na początku. Pradzieje biblijne: Rdz 1,1-11,9, Kraków 1996, s. 113; tenże,
Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, Kraków 2001, s. 131.
4
Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1991, s. 77.
5
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy,
w: Studia biblijne, b.r.w., Lublin 1959, s. 46; T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu
ks. St. Łacha do Protoewangelii, RBL 37 (1984), s. 13; tenże, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowa-
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Perykopa z Rdz 3 nie zawiera żadnych anatomicznych szczegółów dotyczących cech fizycznych węża. Rodzajnik przy określeniu nahaš zdaje się sugerować milczące założenie, że każdy wie, jak on wygląda. Pismo Święte nigdzie
nie opisuje wyglądu węża. W Biblii znajdują się jednak teksty, które przedstawiają różne sytuacje, w których ujawnia się zachowanie węża. Niezwykły jest
sposób jego poruszania się (por. Prz 30,18 n). Prorok Amos, wzmiankując
o wężu, zwraca uwagę na jego skłonność do pozostawania w ukryciu (por. Am
5,19). Inny zaś autor w Rdz 49,17 wskazuje na jego niespodziewany atak. Jeremiasz wzmiankuje o budzącym grozę syku węża (por. Jr 46,22). Psalmista
zaś wspomina o jego ostrym języku (por. Ps 140,4), którego ukąszenie pełne
jest śmiertelnego jadu (por. Ps 58,5). Wszystkie te zachowania powodują, że
wąż jawi się jako zwierzę odpychające, złowrogie i niebezpieczne6.
W wierzeniach starożytnych Semitów wężowi przypisywano wiele znaczeń. Wąż budził respekt i strach. Kultury starożytne łączyły węża z niebezpieczeństwem wynikającym z możliwości śmiertelnego w skutkach ukąszenia.
Niebezpieczeństwo jest związane z jego jadowitością. Trucizna węża była zagrożeniem dla życia7. W Mezopotamii wizerunki węży umieszczano na słupach
granicznych oraz u wejść do pałaców, aby zabijały napastników i chroniły domowników. Wąż był symbolem nieznanej siły, utajonej mocy. Był kojarzony
z niebezpieczeństwem i śmiercią. Stąd w mitologii i ikonografii mezopotamskiej utożsamiano go z siłami zła i demonami8. U wielu ludów na Wschodzie

dzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, Tarnów 1997, s. 170; M. Peter, Prehistoria biblijna,
Poznań 1994, s. 49; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 1: Starożytny Wschód i prehistoria biblijna, Tuchów 1995, s. 264; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 77; tenże, Orędzie
Starego Testamentu, s. 48 n; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne. Wstęp szczegółowy. Komentarz do Ks. Rdz 1,1-11,9, Pelplin 1996, s. 77; J. Sulowski, Czy Adam i Ewa „byli
nadzy”?, Łódź 1998, s. 73 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002, s. 173; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej, Kraków 2002, s. 73; A. Couto, Pentateuco. Caminho da Vida Agraciada,
Lisboa 2003, s. 244 n; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, Pelplin 2004,
s. 99 n; W. Pikor, Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki, Kielce 2007,
s. 37.
6
Por. Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, Warszawa
2003, s. 385 n; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 38; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło
zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, „Ateneum Kapłańskie” 3,595 (2008), s. 503.
7
Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli religijnych, Poznań 1989, s. 256 n; J. Buxakowski,
Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 293; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, s. 503.
8
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy,
s. 47; M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań 1970, s. 268; A. Green,
Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, Austin 1992, s. 166 nn; E. Charpentier,
Czytając Stary Testament, Włocławek 1993, s. 52; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 77; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 68.
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wąż był uważany za bóstwo, czy też za symbol sił wrogich i szkodliwych
człowiekowi9.
W Kanaanie wąż był czczony jako boski symbol życia, płodności, siły rozrodczej i mądrości. W starożytności panowało przekonanie o mądrości i chytrości węża (por. Mt 10,16). Jego postać jest obecna w literaturze, mitologii,
folklorze i sztuce starożytnego Bliskiego Wschodu. Wąż uchodził za istotę
obdarzoną wyższą wiedzą10. Przypisywano mu siły magiczne. Hebrajski rdzeń
nahaš był używany zarówno na określenie węża, jak i magii. Wąż kojarzył się
zatem niejako samorzutnie z czynnościami przeciwnymi woli Bożej. Dobrze
zatem nadawał się do przedstawienia istoty wrogiej Bogu11.
W mitologii wąż jest także łączony z drzewem życia usytuowanym w centrum świata. Złe działanie węża ujawnia się w poemacie o Gilgameszu. W tym
micie drzewo życia oplata swymi korzeniami ciało węża. W Egipcie wąż był
uważany za stworzenie mądre i magiczne12. W postaci węża był przedstawiany
Popis, nieprzyjaciel bogów. Symbolizował on siły chaosu13. W Mezopotamii
nazywano węża panem drzewa życia oraz panem drzewa mówiącego prawdę14.
A zatem w starożytności wąż był postrzegany jako istota uosabiająca tajemną, mistyczną mądrość, a także jako stworzenie demoniczne i wrogie. Ta
bogata symbolika węża znana była Izraelitom, którzy stykali się z kulturą ludów ościennych. Miało to wpływ na wybór szaty literackiej opowiadania
o upadku pierwszych rodziców, które posiada własną wymowę teologiczną.
9

Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1962, s. 214;
A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, Kraków 1983, s. 97; T. Jelonek, Biblijna historia
zbawienia, s. 77 n; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 49; M. Peter, Prehistoria biblijna,
s. 49; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3,
Kraków 1995, s. 50; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), Kraków 1997, s. 73; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173.
10
Por. N. Lohfink, Pieśń chwały, Warszawa 1982, s. 56 nn; A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do
Ewangelii, s. 97; T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 49; E. Świerczek, Na początku
stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 50; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 131; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 153; J. Lemański,
Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173
11
Por. F. Zorell, Lexicon hebraicum Veteris Testamenti, Roma 1968, s. 511; T. Jelonek, Biblijna
historia zbawienia, s. 77 n; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49; G. Ravasi, Księga Rodzaju
(1-11), s. 73; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s.170 n.
12
Por. E. Charpentier, Czytając Stary Testament, s. 52; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…,
s. 68.
13
Por. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, J.B. Pritchard, Princeton-New
Yersey 1969, s. 6 n; J. H. Walton, Serpent, w: Dictionary of the Old Testament: Pentateuch,
T.D. Alexander (red.), D. W. Baker, Downers Grove-Leicester 2003, s. 736; W. Pikor, Czytamy
Stary Testament…, s. 35 n.
14
Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 97; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 78; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 49; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49;
E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 50;
T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 171; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173.

8

Postać węża w opowiadaniu z Rdz 3

Autor opisu z Rdz 3 przyjmuje wiele elementów symboliki węża. Opis ten
stanowi także niejako polemikę z problemem jego ubóstwiania. Pierwsi adresaci Rdz 3 łączyli z terminem „wąż” oznaki bałwochwalczego kultu. Dla Izraelity
wąż był znakiem bałwochwalstwa. W tej perspektywie jest on wrogiem Boga,
uosobieniem zła15. Hagiograf stwierdza, że wąż jest stworzeniem, a nie bóstwem. Ów wąż jest tajemniczy, inteligentny, groźny. Jest jednak tylko stworzeniem. Wąż nie jest zatem siłą równą Bogu. Autor wskazuje, że nie może on
być uważany za bóstwo. Nie może zatem doznawać boskiej czci. Podkreślając
stworzoność węża, autor natchniony rozprawia się z jego kultem. Jako stworzenie wąż jest zależny od Boga16.
Zwierzęcość węża z Księgi Rodzaju jest tylko metaforą. Pojawia się on
bowiem nie jako bezrozumne zwierzę, lecz jako istota inteligentna i przebiegła17. Autor natchniony określa węża jako „bardziej przebiegły”. Użyty w tym
miejscu hebrajski termin arum jest przymiotnikiem pochodzącym od czasownika rm, który oznacza tyle co „być mądrym”. Ten hebrajski przymiotnik
w sensie pejoratywnym określał też istotę podstępną, chytrą, przebiegłą (por.
1 Sm 23,22). Termin arum w Rdz 3 wskazuje na inteligencję, która przewyższa
inteligencję człowieka. Jest to inteligencja demoniczna, wykorzystana przeciwko Bogu i człowiekowi18.
15

Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne. Teologia Genesis 1-11, Poznań-Warszawa-Lublin 1968,
s. 52; K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, w: Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, B. Przybylski (red.), Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 81;
F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 210 n; L. Mazzinghi, Quale fondamento biblico per il „peccato originale”? Un bilancio ermeneutico: L’Antico Testamento, w: Questioni sul peccato
originale, I. Sanna (red.), Massaggero-Padova 1996, s. 130 n; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11),
s. 71 nn; C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła,
Poznań 1997, s. 64 n; J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 293; I. Mroczkowski, Zło i grzech.
Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000, s. 254; J.H. Walton, Serpent, s. 736; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 53; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 36.
16
Por. A. Klawek, Raj i upadek człowieka, RBL 4-5 (1969), s. 291; A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 97; M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, „Przegląd Powszechny”
10,782 (1986), s. 123; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 78; tenże, Orędzie Starego
Testamentu, s. 49; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49; E. Świerczek, Na początku stworzenia.
Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 50 n; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…,
s. 171; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, Kraków 2003, s. 51; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, Warszawa 2005, s. 17.
17
Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 264; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…,
s. 73; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 99 n.
18
Por. M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123; T. Jelonek, Biblijna historia
zbawienia, s. 78; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi
historyczne…, s. 77; J. Sulowski, Czy Adam i Ewa „byli nadzy”?, s. 75; P. Kübel, Ein Wortspiel
In Genesis 3 und sein Hintergrund: Die „kluge” Schlange und die „nackten” Menschen, „Biblische Notizien” 93 (1998), s. 11 nn; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle
biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, „Ateneum Kapłańskie” 1,554 (2001), s. 5;
J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173; K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle słowa Boże-
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Określenie arum jest jednym z przymiotów mądrości. Jego użycie w Rdz
3,1a upoważnia do nazywania węża mądrym. Natury owej „mądrości” węża
nie można wywnioskować z samej tylko perykopy z Rdz 3. Potrzeba do tego
uwzględnić całą tradycję biblijną, według której mądrość może mieć pozytywne znaczenie wiedzy potrzebnej do ukształtowania dobrego charakteru człowieka i do prowadzenia dobrego życia, ale może ona mieć również znaczenie
negatywne. Niektóre bowiem teksty biblijne wskazują na dwuznaczną, a także
i niebezpieczną rolę mądrości w życiu człowieka. Odnosi się to do terminu
arum, który oprócz pozytywnego sensu (por. Prz 12,23; 13,16; 14,8), posiada
raczej negatywne konotacje (por. Hi 5,12 n; 15,5)19.
Odnosi się to również do hebrajskiego hakam, tłumaczonego jako „mądry”.
Pojęcie to również może mieć sens negatywny i oznaczać także przebiegłość
lub podstęp. Ilustracją takiej niebezpiecznej mądrości jest epizod z 2 Sm 13,3
nn. Pojawia się w nim Jonadab, przyjaciel Amnona, syna Dawida, którego autor określa jako hakam meod, czyli „bardzo mądry”. Jednakże to właśnie za
jego radą udzieloną Amnonowi został uruchomiony cały ciąg wydarzeń,
w wyniku których rodzinę Dawida dotknęło pasmo nieszczęść o dalekosiężnych następstwach politycznych. Destrukcyjna „mądrość” Jonadaba ukazuje
również, jak przebiegła wiedza może zostać wprzęgnięta w służbę zmysłowych
żądz, jak to miało miejsce w przypadku Amnona oraz w służbę osobistych
ambicji, jak to było w przypadku Absaloma i Adoniasza20.
Człowiek może wykorzystać posiadaną wiedzę wyłącznie do własnych
egoistycznych celów (por. Prz 21,30). Taka „mądrość” może skłonić człowieka, aby sam siebie uznał za mądrego. W Księdze Przysłów autor pisze: „Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż
w takim” (Prz 26,12). Jest to bowiem samooszukująca świadomość posiadania
mądrości, w której wyraża się jakiś rodzaj „superwiedzy”. Ta zaś ostatecznie
okazuje się być całkowitym zaślepieniem. Figura węża w tradycji biblijnej
wydaje się być narracyjną konstrukcją takiej właśnie niebezpiecznej wiedzy.
W Rdz 3 jest ona ukazana w obrazie zwierzęcej przebiegłości. Postać węża
znakomicie pasuje do roli, jaką w tym opisie odgrywa owa niebezpieczna „mądrość”21.
Autor Rdz 3 nie precyzuje wyraźnie kogo, bądź co symbolizuje postać węża22. Był on związany ze śmiercią oraz z mądrością. Opowiadanie z Rdz 3 zago, Kraków 2002, s. 50 n; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle
Rdz 2-3, s. 503.
19
Por. Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek…, s. 385 n; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 38.
20
Por. Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek…, s. 386; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 38.
21
Por. E. Charpentier, Czytając Stary Testament, s. 52; Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek…, s. 387; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 39.
22
Por. M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 53.
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wiera obydwa te aspekty. Znajduje się tu mądrościowy dialog węża z niewiastą. Po wygnaniu natomiast z Edenu pojawia się śmierć23. Więcej o tej postaci
można się dowiedzieć z późniejszego rozwoju myśli biblijnej, która ukazuje go
jako diabła i szatana. Późniejsza tradycja biblijna świadczy o tym, że biblijne
opowiadanie o wężu jest obrazowym przedstawieniem diabła. Starotestamentowa Księga Mądrości w postaci węża dostrzega szatana (por. Mdr 2,23 n).
W innych księgach Pisma Świętego jest określany jako szatan, diabeł, zły duch
(por. Hi 1,6; J 8,44; 1 J 3,8; Ap 12,9; 20,2)24.
W Piśmie Świętym wąż symbolizuje osobową siłę przeciwną Bogu. Chce
on rozpowszechnić zło. Odznacza się przy tym inteligencją. Szatan jest przeciwnikiem par excellence. Sprzeciwia się woli Bożej. Stąd jest przeciwnikiem
Boga i człowieka. Szatan odwrócił się od Boga, nienawidzi ustalonego przez
Niego porządku oraz chce w tę nienawiść wciągnąć człowieka. Wąż działa
przeciwko porządkowi istniejącemu między człowiekiem i Bogiem oraz
w relacjach międzyludzkich. Stanowi w ten sposób zagrożenie ustanowionego
przez Boga porządku we wszechświecie25.

23

Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 97; J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie,
s. 293; J. H. Walton, Serpent, s. 736.
24
Por. A. Jankowski, Demonologia biblijna, w: Podręczna Encyklopedia Biblijna, t. 1, E. Dąbrowski (red.), Poznań 1959, s. 276; S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców
w świetle współczesnej egzegezy, s. 47; tenże, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 214; R. de Vaux, La
Genèse, La Saint Bible, Paris 1962, s. 46; W. Granat, Eschatologia. Rzeczy ostateczne człowieka
i świata, Lublin 1962, s. 207; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 52; K. Romaniuk, Zbawienie
grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81; tenże, Krótki zarys historii zbawienia,
Warszawa 1987, s. 40; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli religijnych, s. 256 n; W. Łydka,
Szatan, w: Słownik Teologiczny, t. 2, A. Zuberbier (red.), Katowice 1989, s. 279; S. Lyonem,
Szatan, STB, s. 930; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 77 n; tenże, Orędzie Starego
Testamentu, s. 49; T. Mioduszewski, Szatan w świadomości i życiu Kościoła, w: „Kolekcja
Communio” 7: Zło w świecie, L. Balter (red.), S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1992,
s. 17 n; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50; L. Mazzinghi, Quale fondamento biblico per il
„peccato originale”? Un bilancio ermeneutico: L’Antico Testamento, s. 130 n; C. Schönborn,
A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 64 n; G. Ravasi, Księga
Rodzaju (1-11), s. 72; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170; J. Buxakowski, Stwórca
i stworzenie, s. 293; I. Mroczkowski, Zło i grzech…, s. 254; K. Wons, Grzech i przebaczenie
w świetle słowa Bożego, s. 50. K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 67; W. Pikor, Czytamy
Stary Testament…, s. 36.
25
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 213; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 78;
C. Spicq, Istnienie diabła jako element nowotestamentowego objawienia, w: „Kolekcja Communio” 7: Zło w świecie, s. 32 n; T. Mioduszewski, Szatan w świadomości i życiu Kościoła, s. 18;
C. Montenat, P. Roux, L. Plateaux, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, Poznań 1993, s. 87;
G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 71 nn; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170;
C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 65;
J. Sulowski, Czy Adam i Ewa „byli nadzy”?, s. 73; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72
n; J. H. Walton, Serpent, s. 736; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 53;
W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 36.
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Szatan to ten, który oskarża. Owo oskarżenie dotyczy człowieka. Szatan
pragnie jego zguby, dlatego oskarża go przed Bogiem (por. Hi 1-3). Jest on
przeciwnikiem Bożych planów względem człowieka. Odnosi się to również do
narodu wybranego przez Boga (por. Za 3,1-5). Szatan jest nieprzyjacielem,
który dla realizacji własnych planów posługuje się kłamstwem, jak to ma miejsce w opisie upadku pierwszych ludzi z Rdz 326. Jezus Chrystus nazywa go
„kłamcą i ojcem kłamstwa”, a także „zabójcą człowieka od początku” (J 8,44).
Święty Jan pisze, że szatan „trwa w grzechu od początku”, zaś „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8)27.
2. Przebiegły kusiciel
W analizowanym opowiadaniu można poznać tylko kusicielską działalność
węża. Ten tajemniczy wąż mówi do niewiasty. Okazuje się być istotą duchową,
obdarzoną rozumem i wolną wolą. W Rdz 3,1-5 wąż wykazuje wyraźnie cechy
osobowe. Nie jest jakąś anonimową zasadą28. To on nawiązuje dialog. Rozpoczyna od pytania. Autor natchniony pisze: „On to rzekł do niewiasty: «Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego
ogrodu?»” (w. 1b)29.
W pytaniu węża z Rdz 3,1b ujawnia się pierwszy składnik kuszenia. Scena
kuszenia stanowi nawiązanie do tego jedynego zakazu z 2,16 n: „Z wszelkiego
26

Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 213; T. Mioduszewski, Szatan w świadomości
i życiu Kościoła, s. 18; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170; J. Sulowski, Czy Adam
i Ewa „byli nadzy”?, s. 73; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72 n.
27
Por. C. Montenat, P. Roux, L. Plateaux, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, s. 87; C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 65; W. Pikor,
Czytamy Stary Testament…, s. 36.
28
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 213; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 50 nn;
K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81; A. Läpple, Od
egzegezy do katechezy, Warszawa 1986, s. 52 n; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 77 n;
M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49 nn; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetycznoteologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 48; L. Mazzinghi, Quale fondamento biblico per il „peccato
originale”? Un bilancio ermeneutico: L’Antico Testamento, s. 130 n; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 78; C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 64 n; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 71 nn; T. Brzegowy,
Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170; J. Sulowski, Czy Adam i Ewa „byli nadzy”?, s. 73 n; J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 293; I. Mroczkowski, Zło i grzech…, s. 254; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 173 n; W. Pikor, Czytamy Stary Testament…, s. 36.
29
Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 49 n; C. Schedl, Historia Starego Testamentu,
s. 265; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku
pierwszych rodziców, s. 6; S. Pesaric, Tora Pardes Lauder. Księga pierwsza Bereszit, Kraków
2001, s. 21; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 71 nn; K. Wons, Grzech i przebaczenie
w świetle słowa Bożego, s. 56; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 51 nn;
A. Couto, Pentateuco…, s. 244 n; M. Grabowski, Historia upadku – ku antropologii adekwatnej,
Kraków 2006, s. 175; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3,
s. 503.
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drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie
umrzesz”30. Poprzez obraz drzewa poznania autor poucza, że władza decydowania o dobru i złu należy wyłącznie do Boga. Człowiek cieszy się wolnością
niezwykle rozległą. Może bowiem jeść „z wszelkiego drzewa tego ogrodu”.
Nie jest to jednak wolność absolutna. Bóg dał człowiekowi prawo moralne.
Wolność ludzka została powołana, aby to prawo przyjąć. Dopiero przez przyjęcie prawa moralnego wolność w pełni się urzeczywistnia. Dobry Bóg doskonale wie, co jest dobre dla człowieka. Z miłości do człowieka wskazuje mu to
dobro31.
Owoce drzew raju były dane ludziom do jedzenia. Zakaz dotyczył tylko
jednego, wyjątkowego drzewa32. Bóg ukazuje olbrzymi zakres możliwości
człowieka. Obdarza go wolnością, z jaką człowiek może urzeczywistniać swoje
pragnienia. Przykazanie Boże zostaje przez węża ukazane w zupełnie innym
świetle. Przebiegły przemilcza wielką przestrzeń wolności i możliwości dane
człowiekowi przez Boga. Chytrze akcentuje natomiast to, co stanowi zakaz33.
W kuszeniu ujawnia się inteligencja węża. Wykazuje się on znajomością
ludzkiej psychiki. Nie zachęca od razu do grzechu. Kusi ostrożnie34. Najpierw
przejaskrawia zakaz Boga poprzez ekstremalne powiększenie ilości drzew,
z których rzekomo nie wolno człowiekowi spożywać owoców. Posługuje się
wyolbrzymieniem: „wszystkich drzew”35. Słowa kusiciela można rozumieć
w tym znaczeniu, że Bóg w ogóle nie pozwolił człowiekowi korzystać z drzew
ogrodu. Fałszywa jest sugestia, że Stwórca zabronił spożywania owoców ze
wszystkich drzew. Postawione w ten sposób przez węża pytanie stanowi pu30

Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 43 n; A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, w: Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, B. Przybylski (red.), Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 35; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia,
s. 75 n; Papieska Komisja Biblijna, Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, nr 28; F. Drączkowski, Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin-Lublin 2000, s. 45;
J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 168 n; A. Couto, Pentateuco…, s. 233 n.
31
Por. VS 35; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 14.
32
Por. M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 54.
33
Por. M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123; J. Bramorski, Personalistyczny
wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 7.
34
Por. N. Lohfink, Pieśń chwały, s. 55; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 170 nn;
K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72 n; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 99 n.
35
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 46 nn; tenże, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 213 nn; T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu,
s. 50; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi
historyczne…, s. 78 n; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 102; tenże, Początki świata i ludzkości
według Księgi Rodzaju, s. 117; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 174; K. Kościelniak, Zło
osobowe w Biblii…, s. 72; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle
Rdz 2-3, s. 504.
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łapkę. Jego treść jest fałszywa, chociaż zawiera pozory prawdy. To chytrze
postawione pytanie można określić jako zafałszowaną prawdę, lub też jako
uprawdopodobniony fałsz. Pokusa węża polega na zachęcie do zafałszowanego
naśladowania jednego słowa Bożego, poprzez zakwestionowanie drugiego36.
Wąż kłamie, podsuwając półprawdę. Zna dany przez Boga zakaz. Jego
podchwytliwe pytanie zawiera świadome kłamstwo. Boży zakaz zostaje przez
szatana przedstawiony w sposób zafałszowany. Kusiciel sugeruje jego większy
zakres. Rozpoczyna zatem rozmowę od świadomego kłamstwa. Mówi z przesadą o przykazaniu Boga37. Kuszenie koncentruje się na uwypukleniu wyłącznie aspektu zabraniania. W tym pytaniu Boży rozkaz został ukazany w sposób
przewrotny. Wąż wyolbrzymia zakaz Boży, ponieważ chce, aby człowiek uznał
Boże przykazanie za przesadne i zbyt trudne, a Boga za zbyt wymagającego.
Kusiciel ma na celu wywołanie wrażenia u niewiasty, że zakaz Boży jest zbyt
ciężki. W świadomości człowieka powstaje w ten sposób wyobrażenie Boga
jako perwersyjnego bożka38. Szatan chce podważyć w człowieku motyw wiary.
Podobny mechanizm pokusy działa do czasów współczesnych39.
Wąż, stawiając pytanie w Rdz 3,1b, nie zaprzecza wprost prawdzie Bożego
polecenia. On tylko dopytuje. Przedstawia siebie jako kogoś niedoinformowanego, kto nie jest pewny treści Bożego słowa. Pytający zajmuje zawsze korzystniejszą pozycję40. Istotna jest tu jednak forma i sam ton postawionego
pytania. Została w nim użyta hebrajska formuła aph ki amar. Podkreśla ona
wyraz zdziwienia: „czy to prawda?” lub „czy rzeczywiście?”. Może jednak
również znaczyć: „nawet jeśli” lub „gdyby nawet”. Może być ona zatem wypowiedziana z nutą złośliwej drwiny. Przebiegły sugeruje w ten sposób, że
nawet jeśli Bóg tak powiedział, to nie należy się tym zbytnio przejmować41.
36

Por. KKK 396; DeV 36; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej
relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 6 n; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i Apokalipsy, Tarnów 2002, s. 67 n.
37
Por. E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3,
s. 49; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 172; C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann,
Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 66; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze
wierzy?, s. 52; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, s. 17; W. Pikor,
Czytamy Stary Testament…, s. 37; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty
w świetle Rdz 2-3, s. 504.
38
Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 50 n; C. Schedl, Historia Starego Testamentu,
s. 265; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 102; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi
Rodzaju, s. 117; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…, s. 67.
39
Por. J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku
pierwszych rodziców, s. 7; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 54.
40
Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265.
41
Por. C. Jakubiec, Genesis, Warszawa 1957, s. 67 n; W. Chrostowski, Anatomia pokusy
(Rdz 3,1-6), „Przegląd Powszechny” 5 (1984), s. 200 n; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar
grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 6; M. Grabowski, Historia
upadku…, s. 177 n.
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W pytaniu węża brak prostoty. Mógłby bowiem zapytać wprost o treść Bożego przykazania. Tymczasem opacznie cytuje słowa Boga. Zmienia w ten
sposób ich właściwy sens. Pytanie węża nie jest zatem dociekaniem prawdy.
Zawiera ono w swej treści pewną sugestię. Wąż dyskretnie podsuwa konkretny
obraz. Jakby niechcący polecenie Boga zostaje przedstawione jako nonsensowny zakaz, który uniemożliwia praktyczne życie w ogrodzie. Już w samym
pytaniu kryje się myśl, że Bóg nie powinien tego robić, że nie da się tego uzasadnić. Tu zawiera się przewrotność pytania węża42.
Polecenie, które stanowi treść jego pytania, jest dla węża jedynie przedmiotem ciekawości. Wcale go bowiem nie dotyczy. Poprzez to pytanie stawia
siebie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Warto zwrócić uwagę na styl, w jakim
szatan zwraca się do człowieka. Próbuje on stworzyć pozory życzliwości. Nie
ma to nic wspólnego z napastliwością czy agresją. Przebiegły stawia siebie
w roli przyjaciela, dobroczyńcy, który chce służyć radą w trosce o dobro człowieka. Chce go bronić przed niesprawiedliwością i skrzywdzeniem43. Owa
konfidencjonalność stwarza jednak pewien dystans między człowiekiem a Bogiem. Przebiegły poddaje w wątpliwość Boże słowo. Swoją postawą uczy niewiastę fałszywego spojrzenia na Boże polecenie. Wciąga ją w swój plan, przeciwny zamierzeniom Stwórcy44.
Pytaniem z Rdz 3,1b wąż manifestuje zaufanie do niewiasty. Powierza jej
swoje rozterki. Liczy na respons zaufania45. Próbuje wzbudzić w jej umyśle
wątpliwości oraz nawiązać dyskusję na temat samego Bożego zakazu. To dlatego przeinacza jego treść. Przebiegły formułuje pytanie w taki sposób, że już
samo zastanowienie się nad odpowiedzią stanowi częściowe przyjęcie jego
sugestii. Zaczynając wątpić w rozumność i dobroć Boga oraz Jego nakazów,
człowiek już w pewnym sensie ulega pokusie46.
Boże prawo winno być rozumiane w kontekście miłości i troski Stwórcy
o dobro człowieka. W oderwaniu od całościowej wizji miłości Boga do stworzenia Jego słowa mogą być rozumiane jako autorytatywny zakaz, poprzez
który Bóg nie pozwala człowiekowi być wolnym i w pełni o sobie decydować.
Jeśli zabronienie pojmuje się w tej perspektywie, wówczas jest ono przeżywane jako zabronienie wszystkiego. Taki sens ma pytanie postawione przez węża.

42

Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 1, Lublin
1972, s. 198; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 177 n.
43
Por. E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 78.
44
Por. J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku
pierwszych rodziców, s. 5 n; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 177 n.
45
Por. M. Grabowski, Historia upadku…, s. 178.
46
Por. J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku
pierwszych rodziców, s. 6 n; C. Montenat, P. Roux, L. Plateaux, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, s. 90; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 174.
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Wskazuje ono na fałszywe rozumowanie, że jeśli Bóg zabrania tego, czego
w danej chwili człowiek pragnie, to zabrania mu wszystkiego47.
Wąż pyta niewiastę, bo chce podważyć jej przekonanie o słuszności Bożego zakazu i osłabić jej ufność do Boga48. Wykazuje się znakomitą znajomością
psychiki człowieka. Usiłuje stworzyć pozór więzi z niewiastą i podstępnie zdobywa jej zaufanie49. Intencją węża jest zachwianie ludzkiej ufności do słów
Bożych. Poprzez owo pytanie wąż wytwarza fałszywą możliwość. Sugeruje, że
Bóg mógłby zakazać jedzenia owoców z wszelkiego drzewa ogrodu50.
Pytanie szatana prowokuje do rozmowy. Jego wysiłki powiodły się, ponieważ niewiasta podejmuje z nim rozmowę. Kusiciel tak drastycznie wyolbrzymia zakaz Boży, że odpowiedź niewiasty zawiera korektę co do przedmiotu Bożego zakazu51. Odrzuca ona wprawdzie tę sugerowaną przez węża fałszywą możliwość zakazu jedzenia owoców z wszelkiego drzewa ogrodu, jednak ostro i zdecydowanie nie protestuje (por. Rdz 3,2)52.
Niewiasta zdaje się nie postrzegać węża jako zagrożenie, nie widzi go jako
złego. Jego pojawienie się nie stanowi dla niej żadnego problemu. Obecność
węża w ogrodzie nie powoduje jej zdziwienia. Stan pierwotnej niewinności
człowieka jest niejako naznaczony obecnością węża. Wąż jest i zachęca do
kontaktu z sobą, aranżuje „rozmowę”. Niewiasta wdaje się lekkomyślnie
w rozmowę z kusicielem53. Wychodzi naprzeciw rzekomej niewiedzy pytającego. Wyjaśnia, że zakaz Boży dotyczy jedynie drzewa poznania dobra i zła:
„tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie
wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (w. 3)54.
Poprzez pytanie węża naruszony zostaje pierwotny stan niewinności człowieka w jego zaufaniu Bogu. Sprytnie podsuniętą sugestią kusiciel coś zyskuje.
47

Por. W. Chrostowski, Wolność i posłuszeństwo w Biblii, „Ateneum Kapłańskie” 131 (1998),
s. 178 nn; Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s. 22 n; J. Bramorski,
Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 7.
48
Por. E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 78.
49
Por. M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 54.
50
Por. M. Grabowski, Historia upadku…, s. 177 n.
51
Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 79; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 51;
C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265; J.S. Synowiec, Na początku…, s. 102; tenże,
Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 117; R. Schwager, Grzech pierworodny
i dramat zbawienia…, s. 67; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 53 n; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, s. 504.
52
Por. M. Grabowski, Historia upadku…, s. 177 nn.
53
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 215; C. Montenat, P. Roux, L. Plateaux, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, s. 89 n; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 175 n.
54
Por. A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga,
s. 35; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 40; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 102; tenże, Początki świata i ludzkości według
Księgi Rodzaju, s. 117; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 53; A. Couto, Pentateuco…, s. 245.
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Niewiasta stwierdza bowiem, że nie wolno im spożywać owoców z jednego
drzewa, a nawet go dotykać. Sama powiększa zakres niedozwolonych czynności odnośnie do drzewa poznania dobra i zła. Do treści Bożego zakazu dotyczącego jedzenia owoców dodaje bowiem, że owego drzewa nie wolno „nawet
dotykać”55. Zakaz Boży nie dotyczył dotykania (por. 2,17)56.
Wąż wzbudził w kobiecie nieufność względem Boga. Zostaje w niej coś
z szatańskiego wyolbrzymienia. Ulega w ten sposób fałszywemu naśladownictwu57. Po pierwszej części pokusy w odpowiedzi niewiasty już pobrzmiewa
wątpienie w dobroć Boga58. Kłamstwo węża pozostawia ślad w świadomości
niewiasty. Wynikiem tego pierwszego etapu kuszenia jest przekonanie niewiasty, że Boże przykazanie jest zbyt ciężkie. Kusiciel osiągnął swój cel. Boży
zakaz wydał się kobiecie cięższy niż faktycznie. Wywołuje to chęć jego odrzucenia59.
Niewiasta po pierwszym pytaniu węża ulega jego przebiegłej sugestii.
W swojej odpowiedzi udzielonej wężowi zwiększa ciężar zakazu Bożego, jakoby już nie tylko jedzenie, ale i sam dotyk miał być zabójczy. Kusiciel
w świadomości kobiety potrafił rozszerzyć zakres zakazu, jednocześnie uczynić jego odczucie cięższym60. Wąż nie pytał o rodzaj kary. Niewiasta zaś mówi
także o karze śmierci za nieposłuszeństwo. Z własnej woli powiedziała mu
więcej, niż żądał61.

55

Por. A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga,
s. 35; W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie…, s. 198; E. Drewermann, Strukturen des
Bösen. Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer, psychoanalytischerund philosophischer
Sicht, t. 1: Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht, Paderborn 1977, s. 59 n;
K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 40; S. Pesaric, Tora Pardes Lauder. Księga
pierwsza Bereszit, s. 21; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…, s. 60 n.
56
Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?,
s. 53 n; Z. J. Kijas, Początki świata i człowieka, Kraków 2004, s. 237 n; M. Grabowski, Historia
upadku…, s. 179 nn.
57
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 48; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 173;
K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…, s. 68; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 179 nn.
58
Por. F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 174;
J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, s. 504.
59
Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 79; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 51;
P. Ricoeur, A. LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998, s. 30 n; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to
jeszcze wierzy?, s. 53 n.
60
Por. J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 174; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 54; J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3,
s. 504.
61
Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 51; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50;
E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 79.
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Wąż nawiązuje do tej sankcji, o którą nie pytał62 i pokusa rozwija się dalej.
Warto jednak zauważyć, że po otrzymaniu wyjaśnienia od niewiasty wąż nie
okazuje ani wdzięczności, ani też dalszej dociekliwości. Teraz przeobraża się
z kogoś źle poinformowanego w informatora. Kusiciel uspokaja niewiastę.
Zapewnia, że na pewno człowiek nie umrze, gdy przekroczy Boży zakaz. Zastanawiające jest, skąd o tym wie, skoro nie wiedział o czymś bardziej elementarnym. Nie obawia się, że niewiasta zauważy jego nagłą przemianę63.
Po wzbudzeniu wątpliwości co do istnienia, czy przynajmniej sensowności
wydania przez Boga zakazu, wąż podważa wiarę w Boże słowo. Zwodzi w ten
sposób niewiastę64. Niczym „mądry” psycholog podważa zaufanie do Boga.
Osłabia tym samym lęk przed karą. Wąż, rozmawiając z niewiastą, ma też na
myśli mężczyznę. Mówi bowiem w liczbie mnogiej: „nie umrzecie”. Słuchanie
i przyjęcie tej myśli niszczy wiarę. Bóg zostaje przedstawiony jako ten, który
nie wie, albo podaje kłamliwą informację. Wąż przedstawia Boga jako oszusta,
który chce przechytrzyć człowieka. Kusiciel neguje realizację Bożej sentencji,
grożącej karą śmierci za grzech. W ten sposób zostaje zafałszowane Boże słowo. Opacznie zostaje przedstawiony Boży zamiar. Wąż wyraźnie kwestionuje
słowo Boże, które przekazała kobieta o niechybnej śmierci. Wprost oskarża
Boga o kłamstwo65.
Należy zauważyć, że wąż nie zaprzecza jednak wprost zakazowi Bożemu.
Zaprzecza jedynie konsekwencjom złamania zakazu. Bóg powiedział, że gdy
człowiek spożyje z drzewa poznania dobra i zła, to niechybnie umrze (2,17).
Wąż natomiast twierdzi: „Na pewno nie umrzecie!” (3,4). Jest tu ewidentna
sprzeczność co do konsekwencji złamania Bożego zakazu. Wąż wystawia na
próbę wrażliwość niewiasty na prawdę. Ta zaś wówczas milczy. W tej sytuacji
jest to bardzo wymowne. Poprzez to milczenie zakryta zostaje niewidoczna
aktywność umysłu po przedstawieniu mu dwóch sprzecznych zdań. Niewiasta
nie reaguje na wykluczające się logicznie i egzystencjalnie możliwości66.

62

Por. A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga,
s. 35; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 41; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11),
s. 74 n; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72; A. Couto, Pentateuco…, s. 245 nn.
63
Por. M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123; T. Jelonek, Biblijna historia
zbawienia, s. 79; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 51; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to
jeszcze wierzy?, s. 54.
64
Por. F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214.
65
Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 54; W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie…, s. 198; M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123; M. Peter, Prehistoria
biblijna, s. 50 n; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 76 nn; C. Schönborn,
A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 66; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 172; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej
relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 7 nn; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…, s. 68; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, s. 17.
66
Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 182 n.
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W obliczu tego milczenia wąż przechodzi do drugiej fazy kuszenia. Zamiast zapowiadanej przez Boga śmierci za nieposłuszeństwo kusiciel prezentuje ludziom możliwość bezpośredniego i pełnego naśladowania Boga. Miałoby
się to dokonać przez spożycie zakazanego owocu. Wąż mówi: „Ale wie Bóg,
że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło” (w. 5)67. Odwołuje się do ciekawości kobiety.
Obiecuje, że będzie ona mogła osądzać Boga i Jego zakazy. Grzech dotyczy
sfery zakazu Bożego. Logika kuszenia zawiera się w nienawiści wobec Boga
za to, że tworzy zakazy, daje przykazania. Szatan nienawidzi Boga za to, że On
wie. Autor natchniony wkłada w usta węża słowa: „Ale wie Bóg”. Wąż jawi
się jako ktoś, kto posiada wiedzę o tym, co wie Bóg68.
Wąż proponuje człowiekowi możliwość sprzeniewierzenia się Bogu. Udaje
życzliwego przyjaciela. Sam poinformował ludzi o tym, w jaki sposób można
dojść do pełnego „poznania dobra i zła”. Człowiek miałby się niejako uwolnić
od zależności, jaką jest poddanie stworzenia Stworzycielowi69. Wąż roztacza
przed człowiekiem perspektywę boskości, obiecuje mu boską wiedzę. Kusi
wiedzą, która ma pozwolić człowiekowi samemu decydować, co będzie dla
niego dobre, a co złe. Owa wiedza ma „wyzwolić” człowieka od zakazów
i nakazów danych przez Boga. Chodzi o wiedzę, która stanowi przywilej samego tylko Boga70. Słowa diabła: „otworzą się wam oczy” (Rdz 3,5) mogą
mieć znaczenie wejścia w posiadanie jakiejś nadludzkiej zdolności. Te same
słowa użyte nieco później przez narratora (por. w. 7) mają znaczenie zreflektowania się człowieka i uświadomienia sobie popełnionego zła71.
Drugi element pokusy dotyczy przekonania niewiasty, że naruszenie przykazania Bożego będzie dla ludzi korzystne. Wąż daje bluźnierczą obietnicę, że
ludzie staną się „jak Bóg” (w. 5). Słowa te mogą oznaczać podobieństwo człowieka do Boga poprzez analogię, na co może wskazywać partykuła porównaw-

67

Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 54; C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech
pierworodny w nauczaniu Kościoła, s. 66; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 74 n; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72; R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…,
s. 68; A. Couto, Pentateuco…, s. 245 nn.
68
Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50 n; M. Zawada, Siedem pieczęci zła, Kraków 2001,
s. 26; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, s. 17; M. Grabowski, Historia
upadku…, s. 202.
69
Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81; F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214; R. J. Clifford, R. E. Murphy, Księga Rodzaju, KKB, s. 18;
J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 100; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj,
s. 182.
70
Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, Poznań 1961, s. 89; C. Jakubiec, Pradzieje
biblijne…, s. 54; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 50 n; E. Świerczek, Na początku stworzenia.
Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 49.
71
Por. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 172.
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cza ke72. Kusiciel obiecuje człowiekowi udział w boskości, chociaż nie czyni
tego wprost. Wykorzystuje prawdę w sposób przewrotny, aby kłamać. Splata
insynuację z uwiedzeniem. Pokusa bycia „jak Bóg” brzmi jak zachęta. W umyśle niewiasty owa pokusa wytworzyła nową jakość. Pomimo że stworzenie nie
może być jak Stwórca, to sama pokusa jest trudna do odrzucenia. Jawi się bowiem w umyśle jako brakująca dotychczas jakość, w domyśle jako coś pozytywnego73.
Teraz następuje kulminacja ataku kusiciela na umysł niewiasty. Wąż podjął
działania, których celem było wzbudzenie w pierwszych ludziach buntu przeciwko Stwórcy. Sprytnie wykorzystuje budzącą się w kobiecie nieufność wobec Jahwe. Jego celem jest doprowadzenie do odrzucenia Boga i jego woli.
O ile w Rdz 3,1 wąż zwrócił uwagę niewiasty na samą treść zakazu, to teraz
podważa intencję, z jaką Bóg go wydał. Wąż oskarża Boga o kłamstwo, jakoby
przekroczenie zakazu Bożego miało spowodować śmierć (por. w. 4). Natomiast
w wersecie 5. podważa właściwą motywację tego zakazu. Przedstawia Boga
jako Tego, który uniemożliwia człowiekowi „poznanie”. Wąż sugeruje, że
Bóg, dając zakaz, nie miał na uwadze dobra ludzi, lecz ustanowił go z zazdrości, czy też z bojaźni przed nimi, jakoby mogli oni poznać dobro i zło, a w konsekwencji stać się jak Bóg74.
Pokusa węża skłania do złamania zakazu, czyli do przekroczenia granicy,
którą wyznaczył Bóg dla istoty stworzonej75. Wąż nie zachęca jednak wprost
do przekroczenia zakazu. Stawia się w roli dobroczyńcy, który chce bronić
człowieka przed krzywdą i niesprawiedliwością. Bogu zaś przypisuje niewłaściwe zamiary. Ten przebiegły psycholog podważa w sercu człowieka zaufanie
do prawdomówności i szczerości Boga. Odwołuje się przy tym do naturalnego
dążenia człowieka do wolności i niezależności. Obiecuje człowiekowi możliwość posiadania boskiej wiedzy. Rozbudza dążenie do panowania nad niepojętymi tajemnicami i do nieskończonego istnienia. Pokusa polega na rozbudzeniu
w człowieku chęci niezależności od Boga. Taka jest strategia kuszenia76.
72

Por. M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 172; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 55.
73
Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81; R. Albertz, Ihr werdet wie Gott (Gen 3,5), w: Was ist der Mensch…?, F. Crüsemann (red.), C. Hardmeier, R. Kessler, München 1992, s. 11 nn; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 265;
G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 74 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 174 n; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 100; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 202.
74
Por. J. S. Synowiec, Na początku…, s. 102; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi
Rodzaju, s. 117 n; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 74 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj,
s. 174; R. J. Clifford, R. E. Murphy, Księga Rodzaju, s. 18.
75
DeV 36.
76
Por. A. Klawek, Spór o grzech pierworodny, „Znak” 161 (1961), s. 1379 nn; S. Łach, Księga
Rodzaju. Wstęp…, s. 215; E. A. Speiser, Genesis, Introduction, Translation and Notes, New
York 1964, s. 21-28; M. J. Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa, Kraków 1970, s. 216; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 39 nn; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi histo-
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Przykazanie dane dla dobra człowieka zostało potraktowane jako podstęp
wynaleziony przez Boga w celu zachowania Jego przywilejów. Dołączona zaś
do niego konsekwencja miałaby być zwykłym kłamstwem77. Bóg ukazany zostaje jako zazdrosny właściciel wszechświata, który próbuje oszukać człowieka
pozorami dobroci. W wizji szatańskiej Bóg nie chce dopuścić człowieka do
udziału w boskiej naturze. Wąż przedstawia Boga jako zazdrosnego o swoją
władzę, który nie chce podzielić się z człowiekiem posiadanym dobrem. Rezerwuje je tylko dla siebie. Szatan kwestionuje w ten sposób dobroć Boga,
która ewidentnie wynikała z Jego działania. Przekonuje ludzi, że Bóg jest zazdrosny o swoją pozycję i dlatego bezzasadnie straszy ludzi śmiercią. Nie pozwala człowiekowi osiągnąć pełni jego możliwości. Sugestia o zazdrości Boga
podważa motyw miłości78.
Pokusa węża polega na zasugerowaniu fałszywych następstw za złamanie
Bożego przykazania i na ukazaniu wypaczonego obrazu Boga. Kusiciel sugeruje dwa niezgodne z prawdą poglądy. Twierdzi, że zamiast śmierci nastąpi głębsze poznanie, które jest właściwe dla wszystkich istot wyższych. Sugeruje także, że Bóg, wydając ten zakaz, kierował się jedynie zazdrością o to, aby człowiek nie dorównał Mu w wiedzy79. Zostaje w ten sposób zniekształcony stosunek Boga do człowieka. Szatan sugeruje, że człowiek będący dzieckiem Bożym mógłby się stać Jego rywalem. Wąż ukazuje Boga jako Tego, którego
pozycji może zagrażać człowiek80.
Kusiciel sprawia, że człowiek zaczyna błędnie pojmować Boże przykazanie, w sposób niezgodny z wizją miłującego Boga. Jan Paweł II pisze: „Znajdujemy się tutaj w samym centrum tego, co można nazwać «anty-Słowem», czyli
«przeciw-Prawdą». Zostaje bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nieprzekraczalne granice jego bytu i jego wolności. Ta «przeciwPrawda» jest możliwa dlatego, że równocześnie zostaje dogłębnie «zakłamana»
prawda o tym, kim jest Bóg. Bóg-Stwórca zostaje postawiony w stan podejrzenia, głębiej jeszcze: w stan oskarżenia w świadomości stworzeń. Po raz pierwryczne…, s. 76 nn; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 173; J. Bramorski, Personalistyczny
wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 9 n; K. Kościelniak,
Zło osobowe w Biblii…, s. 73; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia,
s. 150.
77
Por. S. Lyonnet, Grzech, STB, s. 304.
78
Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 79; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 51;
T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 172; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu
w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 9; M. Wojciechowski, Pochodzenie
świata, człowieka, zła…, s. 55; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia,
s. 17.
79
Por. K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 56; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 72 n.
80
Por. A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga,
s. 35; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 41; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 105 n.
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szy w dziejach człowieka dochodzi do głosu przewrotny «geniusz podejrzeń».
Stara się on «zakłamać» samo Dobro, absolutne Dobro – wówczas, kiedy
w dziele stworzenia objawiło się ono jako niewypowiedzianie obdarowujące,
jako bonum diffusivum sui, jako stwórcza Miłość”81.
W Rdz 3,5 zawarte jest „ukąszenie” węża, które zatruło ludzkie życie. Poprzez pokusę szatana człowiek traci zaufanie do Boga. Ulega zniekształceniu
samo pojęcie Boga. Jan Paweł II pisze: „Oto bowiem, wbrew całemu świadectwu stworzenia oraz zbawczej ekonomii z nim związanej, «duch ciemności»
potrafi ukazać Boga jako przeciwnika swego stworzenia, a przede wszystkim
przeciwnika człowieka, jako źródło niebezpieczeństwa i zagrożenia dla człowieka. W ten sposób zostaje zaszczepiony przez szatana w psychice człowieka
bakcyl sprzeciwu wobec Tego, który «od początku» ma być przeciwnikiem
człowieka – a nie Ojcem. Człowiek został wezwany, aby stawał się przeciwnikiem Boga!”82.
Pokusa ma strukturę sprytnego oszczerstwa. Porusza ono człowieka dogłębnie, ponieważ jest on z natury swej zatroskany o własne dobro. Wąż sugeruje, że Bóg posiada wiedzę, która może posłużyć dobru człowieka, lecz nie
korzysta z tego. Suponuje to, iż Bóg odcina człowieka od dobra, które ten
mógłby sam uzyskać. W domyśle tkwi zachęta, aby człowiek sam tego dokonał. Jest to pokusa, aby wielkość człowieka była zdobywana poza Bogiem.
Człowiek chce wziąć swój los w swoje ręce. Owocem drugiego etapu kuszenia
jest wniosek, że jeśli Bóg nie chce podzielić się z człowiekiem dobrem, to
człowiek sam winien podjąć działania, aby to dobro uzyskać83. Jest tu zawarta
myśl o przeciwstawieniu wielkości Boga i człowieka. Tymczasem prawem
człowieka jest uczestniczenie w wielkości Boga w zgodzie z Jego wolą. Zanim
grzech ujawnił się w postaci zewnętrznego czynu człowieka, zdeprawował
wpierw jego ducha84.
3. Konsekwencje kuszenia
Dialog z przebiegłym kusicielem okazuje się bardzo niebezpieczny. Nie
wolno go lekceważyć. Samo rozpoczęcie dialogu ze złem jest już początkiem
upadku85. Człowiek nie powinien wdawać się z nim w rozmowę86. Wąż okazał
81

DeV 37. Por. J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji
o upadku pierwszych rodziców, s. 6 n; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, s. 151.
82
DeV 38. Por. J. Bramorski, Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji
o upadku pierwszych rodziców, s. 9.
83
Por. F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 79;
tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 51; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 202.
84
Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie…, s. 198; S. Lyonnet, Grzech, s. 304.
85
Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie…, s. 198; E. Świerczek, Na początku
stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 49; T. Brzegowy, Pięcioksiąg
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się nie tylko bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt lądowych (por. Rdz
3,1), lecz także od człowieka87. Rezultaty podstępu kusiciela z Rdz 3,1-5 są
natychmiastowe. „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre
do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy” (w. 6a)88.
Atak kusiciela na umysł niewiasty kończy się powodzeniem. Teraz drzewo,
które było przedmiotem dyskusji węża z niewiastą, jest postrzegane przez nią
w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Niewiasta patrzy na zakazany owoc
zupełnie inaczej. Już bowiem działa szatańska sugestia. Harmonia władz duchowych niewiasty została naruszona. Wytworzyły się w niej dyspozycje do
działania pokusy. Świadczy o tym reakcja niewiasty na owoce zakazanego
drzewa. Patrzy na nie jakby innymi oczami. Nagle jawią się one jako „dobre do
jedzenia”, będące „rozkoszą dla oczu” i „nadające się do zdobycia wiedzy”89.
Podczas kuszenia nastąpiło zniekształcenie rzeczywistości. Niewiasta pod
wpływem słów węża zaczyna inaczej postrzegać rzeczywistość. Następuje zjawisko przesunięcia uwagi. Jest to reakcja na obietnicę otwartych oczu z Rdz 3,5.
Nęcące są nie tyle owoce jako takie, lecz owoce, które wąż określił jako godne
pożądania90. Pokusa uruchamia niejako demoniczną wyobraźnię. Pod jej
wpływem człowiek staje się zagubiony. Spojrzenie pod wpływem pokusy jest
inne od spojrzenia łaski. Znika wewnętrzny dar niewinności. Rodzi się pożądliwość zaciemniająca jasne rozeznanie rozumu. Świat jawi się człowiekowi
jako obszar przedmiotów, których jedyną funkcją jest bycie celem ludzkich

Mojżesza…, s. 172; K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 50; M. Szamot,
Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 52.
86
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, s. 22; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar
grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 6.
87
Por. M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 123.
88
Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 54 nn; A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, s. 35; A. Läpple, Od egzegezy do katechezy, s. 52 n;
K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 41; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia,
s. 79 n; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 49 nn; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 52 n; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 71 nn;
J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 296 n; S. Pesaric, Tora Pardes Lauder. Księga pierwsza
Bereszit, s. 25; M. Zawada, Siedem pieczęci zła, s. 25; A. Couto, Pentateuco…, s. 247.
89
Por. M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, s. 271; tenże, Prehistoria biblijna,
s. 51; F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 80; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 175; K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle
słowa Bożego, s. 64; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 55; J. Życiński, Ewa
mitochondrialna czy odwieczna pramatka? Grzech pierworodny w perspektywie antropologii
ewolucyjnej, w: Nauka religia dzieje. XII Seminarium w Pastel Gandolfo 5-7 sierpnia 2003:
Czas wieczność nieskończoność, J. A. Janik (red.), Kraków 2004, s. 26.
90
Por. R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia…, s. 68.
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pragnień. W tej zafałszowanej rzeczywistości zarówno osoby, jak i rzeczy mają
ten sam status przedmiotów ludzkiego pożądania91.
Stan wahania kończy się i następuje decyzja, zerwanie i spożycie zakazanego owocu. Niewiasta decyduje się na nieposłuszeństwo i przekracza Boży zakaz. Idzie za podszeptem szatana (por. Rdz 3,6b). Kusiciel podstępnie osiąga
swój cel92. Grzech nie dokonał się w momencie samego pojawienia się węża.
Wąż sprawił jednak, że człowiek aktem wolnym przestał być posłuszny Bogu.
„Człowiek – kuszony przez diabła – pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo
przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem
zaufania do Jego dobroci”93. Każdy grzech jest nieposłuszeństwem wobec
prawdy Bożej, a jednocześnie słuchaniem głosu kusiciela94. Wszelkie skutki
grzechu są tylko nieuniknionym, logicznym następstwem winy (por. 3,7-24)95.
Autor natchniony pisze, że bezpośrednio po grzechu „otworzyły się im
oczy” (w. 7a)96. To obiecywał wąż. Mieli oni jednak poznać dobro i zło i stać
się „jak Bóg” (por. w. 5). W wersecie 7. słowa te są stwierdzeniem ironicznym.
Przekraczając Boży zakaz, ludzie mieli zdobyć wiedzę, dorównać Bogu. Oczy
ludzi miały się otworzyć na jakieś nadludzkie oświecenie. Ludzie mieli zdobyć
dobro. Tymczasem rzeczywistość, w jakiej się znaleźli po przekroczeniu Boże91

Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 51; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 173;
M. Zawada, Siedem pieczęci zła, s. 27 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 175; K. Wons,
Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 64; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze
wierzy?, s. 55; J. Życiński, Ewa mitochondrialna czy odwieczna pramatka? Grzech pierworodny…, s. 26; Z. Pawłowski, Biblijna diagnoza ziemskiej kondycji człowieka (Rdz 1-3), w: Studia
Biblica 11: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, W. Pikor (red.), Kielce 2005, s. 60.
92
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 48; tenże, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 215; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 54 nn;
A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, s. 35;
M. J. Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa, s. 215 n; F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 214;
W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984, s. 216; K. Romaniuk, Krótki zarys historii
zbawienia, s. 41; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 103; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 118; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 173; S. Pesaric, Tora
Pardes Lauder. Księga pierwsza Bereszit, s. 25; K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii…, s. 73;
K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 64.
93
KKK 397.
94
Por. C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła,
s. 64; F. Drączkowski, Nowa wizja teologii…, s. 45 nn; J. Bramorski, Personalistyczny wymiar
grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 9; W. Pikor, Czytamy Stary
Testament…, s. 36.
95
Por. E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3,
s. 47 n; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 51; J. Kułaczkowski,
Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, s. 504.
96
Por. Otwierać, w: Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury
stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, L. Ryken (red.), J. C. Wilhoit, T. Longman III,
Warszawa 2003, s. 661.
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go zakazu, była zupełnie inna od tej, której się spodziewali. Już bezpośrednie
skutki zawierzenia szatanowi są zupełnie inne od tych domniemanych wcześniej przez niewiastę. Pierwsi ludzie nagle poznają, że są nadzy (erummim)97.
Ludzie „poznali, że są nadzy” (w. 7). To określenie jest obrazowym symbolem, u podstaw którego leży pewna gra słów w oryginale hebrajskim. Wąż
został określony jako arum (por. w. 1). Człowiek spodziewał się, że także będzie arum, czyli mądry, posiadający wiedzę i moc (por. w. 5), a po grzechu stał
się arom, czyli nagi i bezsilny, pozbawiony mocy i wiedzy98; padł ofiarą przebiegłości szatana. Człowiek czuje się bezbronny i nagi wobec przebiegłości
szatana; takim się okazuje w konfrontacji z jego chytrą inteligencją. Wąż zapewniał o zdobyciu mądrości, a tymczasem ludzie pozostali nadzy. Natychmiast spostrzegli, że czegoś im brakuje. Dokonało się „otwarcie oczu”, ale nie
na wyższą wiedzę, lecz na to, kim są, na świadomość ich winy i nędzy99.
Pierwsi rodzice przeżyli rozczarowanie z powodu przekroczenia zakazu Jahwe.
Spodziewali się osiągnięcia wszechwiedzy właściwej Bogu, ponieważ tak
twierdził wąż. Tymczasem po grzechu są zawstydzeni i poniżeni. Samowola
moralna spowodowała ich degradację. Pierwszym objawem degradacji człowieka jest nieznane dotąd uczucie wstydu100.
Ludzie po grzechu widzą to samo, ale już inaczej. W sposób istotny zmienia się ludzki umysł i sumienie. Obecne wcześniej zło w świecie w figurze
węża staje się teraz niejako częścią ludzkiego sposobu postrzegania świata101.
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Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 50; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 57 nn; A. Jankowski, Grzech jako historyczna
odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, s. 37 n; W. J. Harrington, Klucz do Biblii,
s. 215; M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 124; J.S. Synowiec, Na początku…,
s. 103; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 118; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 175; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 56; J. Kułaczkowski, Następstwa grzechu pierworodnego dla relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą w świetle
Księgi Rodzaju (rozdz. 3), „Ateneum Kapłańskie” 3,580 (2005), s. 452 n.
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Por. F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 215; J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, s. 113 n; K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 51; M. Grabowski, Historia upadku…, s. 98 n.
99
Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 98 nn; T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 52; J. Szlaga, Drzewo poznania dobra i zła, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Lublin 1995, kol. 252; J. Bramorski, Personalistyczny
wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców, s. 12; K. Wons,
Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, s. 52.
100
Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 57 nn; A. Jankowski, Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, s. 35; J.S. Synowiec, Na początku…, s. 104;
tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 119; A. Couto, Pentateuco…, s. 247
nn; J. Kułaczkowski, Następstwa grzechu pierworodnego dla relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą w świetle Księgi Rodzaju (rozdz. 3), s. 452 n; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata,
człowieka, zła…, s. 60.
101
Por. J. G. Williams, Genesis 3, „Interpretation” 35 (1981), s. 274 nn; R. Brandscheidt, Nun ist
der Mensch geworden wie einer von uns… (Gen 3,22), „Trierer Theologische Zeitschrift” 103
(1994), s. 2 nn.
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Grzech nigdy nie przynosi człowiekowi dobra (arum), lecz zawsze czyni go
nędznym (arom) i prowadzi do zguby102. Mężczyzna w analizowanym opisie
omawia najpierw powody ukrycia się przed Bogiem. Chodzi o fakt nagości
(w. 10). Następnie usiłuje zmniejszyć swoją odpowiedzialność, zrzucając winę
na żonę (por. w. 12)103. „Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to
uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam»”
(Rdz 3,13). Pytanie „Dlaczego?” dotyczy przyczyny. Niewiasta odpowiada, że
zwiódł ją wąż. Niewiasta zrzuca winę i odpowiedzialność na węża. Usprawiedliwia się z tej racji, że została przez niego oszukana. Kobieta przyznaje się do
winy, lecz wskazuje na węża, jako sprawcę pokusy104.
4. Boży wyrok na węża
Bóg zwraca się z bezpośrednią karą do węża, który okazał się głównym winowajcą. Jego wina nie ulega wątpliwości. Bóg nawet go nie przesłuchuje. Jest
on wyobrażeniem złej istoty, która odeszła od Boga. Co do jego winy nie ma
wątpliwości. W jego wypadku nie zachodzi żadna okoliczność łagodząca105.
Wyrok na węża składa się z dwóch części. W pierwszej części Bóg kieruje do
niego słowa: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia” (Rdz 3,14)106.
W przypadku węża karą wydaje się być jego budowa fizyczna. Widoczna
jest tu etiologia, charakterystyczna dla Rdz 1-11. Bóg stworzył zwierzęta i widział, że były dobre. W Rdz 3,14 autor natchniony wyraża to, co dla człowieka
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Por. Papieska Komisja Biblijna, Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, nr 28.
103
Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 104; W. J. Harrington, Klucz do Biblii,
s. 215; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 84.
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Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 217; F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 215;
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 56;
M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 52 n; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 175 n; J. Lemański,
Pięcioksiąg dzisiaj, s. 177 nn; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 62;
J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, s. 17; A. Couto, Pentateuco…,
s. 251 n.
105
Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, s. 91; S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…,
s. 217; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; tenże, Orędzie Starego Testamentu, s. 56 n;
M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 53; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetycznoteologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 55; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 271;
J. S. Synowiec, Na początku…, s. 105; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju,
s. 121; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 81 n; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
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Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 64; M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, s. 274; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 85; R. J. Clifford,
R. E. Murphy, Księga Rodzaju, s. 18; S. Pesaric, Tora Pardes Lauder. Księga pierwsza Bereszit,
s. 26; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 60 n; A. Couto, Pentateuco…, s. 252 n.
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jest odczuciem odrazy. Słowa o „czołganiu się na brzuchu” i „jedzeniu prochu”
są zaczerpnięte z obserwacji sposobu życia węży i jego ludowych pojęć. Odniesione do węża mają sens metaforyczny. Przedstawione w kontekście tego
wersetu cechy węża świadczą o tym, że autorowi nie chodzi o zwykłe zwierzę,
lecz o nieprzyjaciela Boga i ludzi. Tu są one wyrazem głębokiego upokorzenia
oraz klęski107.
Karą dla węża ma być pełzanie. Jest to jego degradacja. Pełzanie na brzuchu oznacza stan nędzy i wzgardy. Zmianie sposobu poruszania się węża towarzyszy zmiana sposobu odżywiania. Słowa dotyczące jedzenia prochu są wyrazem stanu zwyciężonego i upodlonego108. Wyrażenie: „proch będziesz jadł”
było używane na starożytnym Wschodzie. Oznaczało ono pierwotnie umieranie, zejście do podziemia. Według wierzeń ludowych w Babilonie umarli żywią się ziemią109. Według tradycji biblijnej, jak również pozabiblijnej, określenie „jeść proch” odnoszone jest do nędznego położenia zwyciężonych i upokorzonych wrogów. Zwyciężeni nieprzyjaciele musieli lizać proch (por. Kpł
11,42; Pwt 32,24; Ps 72,9; Iz 49,23; Mi 7,17)110.
Wąż na starożytnym Wschodzie był przedstawiany w pozycji pionowej jako symbol kultu. Teraz ma się „czołgać na brzuchu” i „żywić prochem”. Autor
ogłasza niejako w ten sposób koniec jego świetności. Opisując ten fakt, autor
natchniony rozprawia się z kultami kananejskimi, które czciły węża jako symbol płodności lub uzdrowień. W ten sposób ów kult został wyśmiany. A zatem
autor natchniony w wyroku na węża zapowiada pokonanie i upokorzenie szatana, złamanie jego złowrogiej potęgi. Było to przekleństwo. Zostało ono przedstawione przez autora natchnionego za pomocą obrazu wówczas znanego
i używanego111.
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Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 46; T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 13;
tenże, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 181; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 53 n; E. Zawiszewski,
Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 85; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 61;
M. Grabowski, Historia upadku…, s. 353.
108
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 218; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 54;
J. S. Synowiec, Na początku…, s. 105; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju,
s. 121; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
109
Por. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, s. 106.
110
Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 52; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; C. Schedl, Historia Starego Testamentu,
s. 271; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 86.
111
Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, s. 92; S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…,
s. 218; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 60 n; F. Krenzer, Taka jest nasza
wiara, s. 215; G. J. Wenham, Genesis 1-15. Word Biblical Commentary, t. 1, Waco 1987, s. 78 n;
M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 54; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 86;
T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 181; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
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Bóg przeklina węża i skazuje go na marną egzystencję. Szatan nie zasługuje
na względy, jako że jest zatwardziały w złu112. Przekleństwo węża stanowi
odpowiedź na kuszenie dotyczące spożycia zakazanego owocu. Kusiciel został
ukarany za nakłonienie niewiasty, a pośrednio również mężczyzny, do przekroczenia Bożego zakazu. Wąż niejako udaremnił zamiar Boga co do zapewnienia pierwszym ludziom nieśmiertelności. Ten, który był najbardziej przebiegły, teraz stał się przeklęty i najbardziej upokorzony. W Rdz 3,14 zawarty
jest motyw poniżenia i zniewolenia szatana113.
Wąż zostaje przeklęty podobnie jak później ziemia (por. w. 17)114. Bóg
przeklina węża, który jest uosobieniem diabelskiej potęgi. Tylko on został
bezwarunkowo potępiony115. Opisane w wersecie 14. przekleństwo węża stanowi przeciwwagę dla Bożej obietnicy zbawienia człowieka z Rdz 3,15. Bóg
karze szatana za nieszczęście człowieka. Szatan owo nieszczęście świadomie
i przewrotnie spowodował. Kontekst o ukaraniu szatana (w. 14) pozwala lepiej
zrozumieć obietnicę daną człowiekowi w następnym wersecie116.
Druga część wyroku na węża to słowa z Rdz 3,15: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. Przekleństwo diabła miało
być również źródłem nieprzyjaźni między nim, a niewiastą i jej potomstwem117. Werset ten nastręcza wiele trudności. Należy on do najtrudniejszych
w całej Biblii. Na określenie nieprzyjaźni między niewiastą a wężem został
użyty hebrajski rzeczownik ebach. Wyraża on wrogość i nienawiść trwającą po
wszystkie czasy (por. Lb 35,21 n; Ez 25,15; 35,5)118. Wyrażenie „wprowadzić
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Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 84; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 105; tenże, Początki świata i ludzkości według
Księgi Rodzaju, s. 121; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 81 n; R. J. Clifford, R. E. Murphy,
Księga Rodzaju, s. 18.
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Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 64 n; G. J. Wenham, Genesis 1-15. Word Biblical
Commentary, s. 78 n; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 54; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 176 nn; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
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Por. G. J. Wenham, Genesis 1-15. Word Biblical Commentary, s. 78 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178.
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Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 57; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 53 n;
C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 271; M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
116
Por. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 181; R. J. Clifford, R. E. Murphy, Księga Rodzaju, s. 18.
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Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, s. 92 n; S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…,
s. 218; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 68; W. J. Harrington, Klucz do Biblii, s. 216;
S. Lyonnet, Grzech, s. 305; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 184 nn; J. Buxakowski,
Stwórca i stworzenie, s. 300; A. Couto, Pentateuco…, s. 253 n.
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Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81;
T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 12-34;
M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 55; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178.
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nieprzyjaźń” dla Semitów oznaczało proklamację stanu wojny. Taka ma być
też nieprzyjaźń między szatanem a potomstwem niewiasty119.
Bóg „wprowadza nieprzyjaźń”. Nie oznacza to jednak, że przed tym
oświadczeniem nie było nieprzyjaźni między wężem a niewiastą. Ze strony
szatana nigdy nie istniała prawdziwa przyjaźń względem człowieka. Człowiek
jednak nie był w stanie jej dostrzec. Bóg ją natomiast ujawnił. W ramach wyroku na węża Bóg zapowiada odmianę sytuacji, która nastąpiła w wyniku nieposłuszeństwa. Człowiek, ulegając pokusie, sprzymierzył się z kusicielem.
Nastąpił wówczas nienormalny stan przyjaźni. Bóg zapowiada radykalną
zmianę. Sam ustanawia nieprzyjaźń między wężem a niewiastą. Przestrzega w
ten sposób człowieka przed grzechem. Nieprzyjaźń kusiciela została niejako
zdemaskowana. Jest to dowód wielkiej dobroci ze strony Boga. Szatan zamierzył dystans między człowiekiem a Bogiem. Bóg zaś, wychodząc naprzeciw
człowiekowi, wprowadził dystans między człowiekiem a szatanem120. Od tej
pory człowiek będzie słuchał kuszenia szatana z innym nastawieniem. Będzie
wiedział, że ma do czynienia z przebiegłym i groźnym nieprzyjacielem121.
Owa nieprzyjaźń zostaje rozciągnięta na potomstwo niewiasty. Niewiastą
jest tu pierwsza kobieta, znana już czytelnikowi. Wskazuje na to rodzajnik
umieszczony przed rzeczownikiem issah. Trudność sprawia hebrajski termin
zera, który posiada znaczenie dosłowne i metaforyczne. Jest on tłumaczony
jako „potomstwo”, „nasienie” lub „sperma”. Dosłownie oznacza „nasienie
roślin”. W sensie metaforycznym natomiast termin ten oznacza zarówno potomstwo jednostkowe, jak i zbiorowe. „Potomstwo niewiasty” oznacza zatem
całą ludzkość od niej się wywodzącą122. Wskazuje na to treść wersetu 20.,
w którym niewiasta jest nazwana „matką wszystkich żyjących”. Określenie
zera może jednocześnie wskazywać na jakiegoś konkretnego potomka123.
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Por. A. Klawek, Raj i upadek człowieka, s. 293; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 54 nn; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 272; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 58.
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Por. K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 56; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 272; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to
jeszcze wierzy?, s. 61 n.
121
Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81;
T. Mioduszewski, Kościół w walce z szatanem, w: „Kolekcja Communio” 7: Zło w świecie,
s. 112 nn.
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Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…,
s. 183.
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Por. A. Klawek, Raj i upadek człowieka, s. 293; T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 13; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 55; Hebräisches und
Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, t. 1, L. Koehler (red.), W. Baumgartner, Leiden-New
York-Köln 1995, s. 271; J.S. Synowiec, Na początku…, s. 106; tenże, Początki świata i ludzkości
według Księgi Rodzaju, s. 121.
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Potomstwo zaś węża, wobec powyższego, należałoby rozumieć jako wszystkie węże, które z niego się rozpleniły124. Z kontekstu wynika jednak, że potomstwa węża nie można rozumieć w znaczeniu fizycznym. Kusiciel bowiem jako
duch, takiego potomstwa nie posiada. Chodzi zatem o potomstwo w znaczeniu
moralnym, czyli o złe duchy. Wydaje się jednak, że należy tu zaliczyć nie tylko
wszystkich demonów, ale i występnych ludzi, którzy będą kusić innych do złego
(por. Mt 3,7; 23,33; Dz 13,10)125. W tym sensie Jezus nazywa Żydów potomstwem diabła (por. J 8,44), Judasza zaś nazywa diabłem (6,70 n)126.
Charakterystyczna jest zapowiedź ustawicznej walki potomstwa niewiasty
z wężem. Ową walkę, według Bożej zapowiedzi, wąż będzie prowadził po
wszystkie czasy. Z tego wynika duchowość węża. Nieprzyjaźń między człowiekiem a kusicielem ma być stanem normalnym. Walka z szatanem będzie
prowadzona przez ludzkość na rozkaz Boga. To On sam ustanawia ową nieprzyjaźń. Do węża odnosi się zatem także kara ze strony rodzaju ludzkiego,
któremu chciał zaszkodzić. Bóg ustanawia trwałą nieprzyjaźń między niewiastą
a demonem oraz między potomstwem niewiasty a potomstwem węża127.
Ta zapowiedziana nieprzyjaźń sprowadzi na szatana całkowitą klęskę. Potomstwo niewiasty „zmiażdży głowę węża”128. Wąż natomiast „zmiażdży mu
piętę”. W hebrajskim tekście zachodzi tu gra słów. Zarówno w stosunku do
węża, jak i do potomstwa niewiasty użyto tego samego terminu suf. Wulgata
przypisuje mu podwójne znaczenie. W odniesieniu do węża u podstawy znaczeniowej określenia suf miałby się znajdować źródłosłów „zgnieść”, „zmiażdżyć”; natomiast w odniesieniu do potomstwa niewiasty tłumacz wskazuje na
źródłosłów „czyhać”, „nastawać”. Wydaje się, że używając tego terminu, autor
chce niejako mocniej sformułować zapowiedź zwycięstwa nad wężem. Zmiażdżenie głowy oznacza całkowitą destrukcję, zaś zmiażdżenie pięty oznacza
tylko niewielki uszczerbek na zdrowiu. Taki wydaje się być sens użytego dwukrotnie w wersecie 15. czasownika suf129.
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Por. J.S. Synowiec, Na początku…, s. 106; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi
Rodzaju, s. 122.
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Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 55.
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Por. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 183.
127
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 213; C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 65 n;
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 82; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi historyczne…, s. 87; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 81 n; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…,
s. 170 nn; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 61 n.
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Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 81;
G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 81 n.
129
Por. T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 14;
tenże, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 176 nn; Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten
Testament, s. 1342; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 272; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg
i Księgi historyczne…, s. 87 n; R. J. Clifford, R. E. Murphy, Księga Rodzaju, s. 18; J. Lemański,
Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178 n; Z. J. Kijas, Początki świata i człowieka, s. 85.
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Określenie: „ono zmiażdży ci głowę” zostało przejęte z tradycyjnych wypowiedzi starowschodnich. Podobny obraz znajduje się w Psalmie 110. określanym jako królewski o charakterze mesjańskim. „Wyrocznia Boga dla Pana
mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod
Twoje stopy»” (w. 1). Autor Psalmu 110 nawiązuje tu do rozpowszechnionego
na Wschodzie zwyczaju. Polegał on na tym, że zwycięzca stawiał swoją nogę
na karku przeciwnika (por. Joz 10,24; 1 Krl 5,17; Ps 45,6; 47,4; 60,10; 89,11;
108,10; Iz 51,23)130. A zatem w Rdz 3,15 potomstwo niewiasty posiada cechy
królewskie. Ta dobra nowina zwiastuje przybycie Króla-Zbawiciela. Jej treść
została ujęta w formie znanej ówcześnie na Wschodzie. Obrazy te były dobrze
rozumiane przez ich pierwotnych adresatów131.
Potomstwo niewiasty będzie w stanie nieustannej walki z szatanem.
W końcu jednak odniesie zwycięstwo. Głowa węża zostanie definitywnie
„zmiażdżona”. W ten sposób autor zapowiada ostateczne zwycięstwo potomstwa niewiasty. Karą dla węża jest zatem także pokonanie go przez owo potomstwo. Według wyroku Bożego sprawca wszelkiego zła zostanie zwyciężony i upokorzony. W ten sposób Bóg daje człowiekowi prawdziwą nadzieję.
Potępiając szatana, zapowiada człowiekowi przyszłe wybawienie. Człowiek
może być pewny, że szatan ostatecznie poniesie klęskę132. Nie dokona się to
jednak bez trudności i cierpienia. Nim to nastąpi, potomstwo niewiasty będzie
żyć w ciągłym zagrożeniu z jego strony. Zostanie przez niego poważnie zranione. Wąż ciągle czyha, aby zadać śmiertelny ból owemu potomstwu133.
Życie człowieka będzie odtąd naznaczone walką i nienawiścią kusiciela.
Mimo nieustannego zagrożenia ze strony szatana, ostateczne zwycięstwo należeć będzie do potomstwa niewiasty. Zapowiedź z Rdz 3,15 określana jest jako
Protoewangelia. Wyrok Boży wypowiedziany do szatana zawiera bowiem radosną nowinę. Jest to pierwsza dobra nowina o ostatecznym zwycięstwie ro-
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Por. A. Tronina, Teologia Psalmów, Lublin 1995, s. 189 n; J.S. Synowiec, Wprowadzenie do
Księgi Psalmów, Kraków 1996, s. 282 n; G. Ravasi, Psalmy modlitwą ludu Bożego, Częstochowa
1998, s. 165; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza
i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijnokatechetyczne, Kielce 2006, s. 121 n.
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Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, s. 92.
132
Por. K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, s. 82;
W. Wifall, Gen 3,15 – A Protoevangelium?, „Catholic Biblical Quarterly” 36 (1974), s. 361 nn;
T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 12 nn;
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 82; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3, s. 58; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, s. 178 n;
M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63.
133
Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 218; J.S. Synowiec, Na początku…, s. 107; tenże,
Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 123; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to
jeszcze wierzy?, s. 61 n; Z. J. Kijas, Początki świata i człowieka, s. 84 n.
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dzaju ludzkiego nad szatanem134. Kara wymierzona wężowi zawiera zatem
zapowiedź zbawienia człowieka. Zwycięstwo nad szatanem oznacza wyzwolenie ludzi od zła, które zostanie pokonane przez dobro (por. Rz 12,21)135.
Protoewangelia uświadamia szatańską nieprzyjaźń względem człowieka.
Słowa te obligują do konieczności oddalania się od szatana, co jest jednoczesnym zbliżaniem się do Boga. Bezpośredni sens Protoewangelii odnosi się do
walki człowieka ze złem. Wydany przez Boga wyrok na węża stanowi unicestwienie planów szatana względem człowieka. Człowiek nie będzie wspólnikiem diabła w walce prowadzonej przeciwko Bogu. Jest powołany do bycia
jawnym nieprzyjacielem szatana136, którego porażka będzie miała źródło tam,
gdzie zaczęło się jego zwycięstwo. Wąż odniósł zwycięstwo pozorne. Ma jednak zapowiedzianą kompletną klęskę. Człowiek na miłość Boga odpowiedział
nieposłuszeństwem. Bóg nieskończony w swej miłości ogłasza człowiekowi
dobrą nowinę o odkupieniu. Odpowiada zatem pozytywnie na negatywną odpowiedź człowieka. Stąd dzieje upadku należą do historii zbawienia137.
W proroctwie z Rdz 3,15 zawarta jest obietnica pokonania szatana i uwolnienia ludzkości od jego niewoli, w którą popada każdy człowiek w następstwie grzechu pierwszej pary ludzkiej. Rozpoczął się wówczas proces wyzwalania człowieka z niewoli grzechu. Niemal całe Pismo Święte ukazuje człowieka, który grzeszy i Boga, który wspaniałomyślnie przebacza138. W obrazie węża bezpośredni czytelnicy rozpoznawali osobową siłę zła, przeciwną Bogu
i człowiekowi. Ta demoniczna moc uwodzicielska na przestrzeni całej historii
ludzkiej ciągle usiłuje odnieść zwycięstwo (por. Mdr 2,24; Syr 25,33; J 8,44;
134

Por. C. Jakubiec, Pradzieje biblijne…, s. 65 n; K. Romaniuk, Zbawienie grzesznej ludzkości
dziełem miłosierdzia Bożego, s. 82; W. Wifall, Gen 3,15 – A Protoevangelium?, s. 361 nn;
T. Brzegowy, W dwadzieścia lat po komentarzu ks. St. Łacha do Protoewangelii, s. 12 nn;
M. Paciuszkiewicz, Pierwszy grzech i jego skutki, s. 129; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia,
s. 82; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 54 nn; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 105; tenże,
Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, s. 121; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi
historyczne…, s. 87; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 81 n; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj,
s. 179.
135
Por. J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, s. 92 n; W. J. Harrington, Klucz do Biblii,
s. 216; K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 54; S. Lyonnet, Grzech, s. 305; S. Wypych, Księgi historyczne. Pięcioksiąg, w: Wstęp do Starego Testamentu, L. Stachowiak (red.),
Poznań 1990, s. 97; R. J. Clifford, R. E. Murphy, Księga Rodzaju, s. 18; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza…, s. 184 nn; J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 300; A. Couto, Pentateuco…, s. 253 n; M. Szamot, Genezis czy ktoś w to jeszcze wierzy?, s. 61; M. Wojciechowski,
Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 63 n; J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród
stworzenia, s. 18.
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Por. K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, s. 55 n; R.E. Murphy, Odpowiedzi na 101
pytań o Torę, Kraków 2003, s. 38.
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Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 81 n; C. Schedl, Historia Starego Testamentu,
s. 271; G. Ravasi, Księga Rodzaju (1-11), s. 82.
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Por. S. Wypych, Księgi historyczne. Pięcioksiąg, s. 97; E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi
historyczne…, s. 86.
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Rz 16,20; Ap 12,9; 20,2)139. Człowiek ma jednak świadomość obietnicy Boga,
że w końcu wąż zostanie definitywnie pokonany140.
Tekst Protoewangelii zapowiada zwycięstwo całej ludzkości nad szatanem.
Jest to równocześnie zapowiedź implicite zwycięstwa Chrystusa, który będzie
cząstką ludzkości. Rdz 3,15 jest więc tekstem mesjańskim, chociaż jeszcze
bardzo ogólnikowym. Dopiero w świetle późniejszych proroctw, tekst Protoewangelii nabiera wyraźniejszych rysów. Na mesjańskie rozumienie tej zapowiedzi wskazuje samo Pismo Święte141. Wypełnienie tej Bożej obietnicy następuje w Nowym Testamencie, który świadczy o tym, że starotestamentowe
przepowiednie mesjańskie wypełniły się na osobie dokładnie określonego „potomka niewiasty”, Jezusa z Nazaretu (por. Ga 3,16). Ten „potomek niewiasty”
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie „zmiażdżył głowę” węża – szatana.
Chrystus przyszedł po to, aby „pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hbr 2,14), „aby zniszczyć jego dzieła” (1 J 3,8) i aby
„uwolnić nas spod władzy ciemności i przenieść do swego królestwa” (Kol
1,13)142.
Ewangeliści opisują zmagania Jezusa z szatanem od początku Jego działalności (por. Mt 4,1-4 i par.). Szatan jest przeciwnikiem zbawczego dzieła Chrystusa. Ten fakt można rozpoznać w przypowieściach. Występuje on tu jako
rozsiewający chwasty (Mt 13,38 n), czy porywający ziarna słowa Bożego
(Mk 4,15). Szatan w Nowym Testamencie ukazany jest jako istota obdarzona
wysoką inteligencją. Jest rozumiany jako Antychryst. Przeciwstawia się bowiem absolutnemu pierwszeństwu i zwierzchnictwu Jezusa Chrystusa, który
ostatecznie jednak zwycięża szatana (J 12,31; Ap 12,9-13; 20,10). Królestwo
szatana już zwyciężone (por. Łk 10,17-20), zostanie całkowicie pokonane
przez Chrystusa na końcu czasów (por. 1 Kor 15,24-28)143.
Podsumowanie
Tajemniczy wąż z Rdz 3 okazuje się bytem osobowym. Jest on przebiegłym kusicielem. Jego pokusa ma charakter dwustopniowy144. Pierwszy jej etap
stanowią słowa z Rdz 3,1b. Wąż poprzez wyolbrzymienie Bożego zakazu rozszerza w świadomości człowieka jego zakres. Jednocześnie wywołuje wrażenie, że dane przez Boga przykazanie jest zbyt ciężkie dla człowieka. Drugi etap
139

Por. S. Łach, Pochodzenie, stan i upadek pierwszych rodziców w świetle współczesnej egzegezy, s. 46; J. S. Synowiec, Na początku…, s. 107; tenże, Początki świata i ludzkości według Księgi
Rodzaju, s. 123.
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Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, s. 272.
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Por. M. Wojciechowski, Pochodzenie świata, człowieka, zła…, s. 64.
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Por. T. Mioduszewski, Szatan w świadomości i życiu Kościoła, s. 18.
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Por. tamże, s. 18 n; C. Spicq, Istnienie diabła jako element nowotestamentowego objawienia,
s. 32 n.
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Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, s. 50.
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pokusy stanowią słowa zawarte w wersetach 4-5. Kusiciel kwestionuje podane
przez Boga konsekwencje przekroczenia zakazu i ukazuje Go jako uzurpatora
dóbr, które umożliwiłyby człowiekowi pełnię „poznania” i niezależność moralną.
Zachowanie węża wskazuje na jego wrogi stosunek do Boga, a także do
człowieka. Zdaje mu się nie odpowiadać dobro i wyjątkowa pozycja człowieka
w świecie. Hagiograf ukazuje węża jako zdecydowanego przeciwnika Boga,
który zaprzecza danemu zakazowi i neguje konsekwencje jego złamania.
W drugim etapie kuszenia szatan już nie pyta, lecz wypowiada twierdzenie.
Oskarża Boga o brak prawdomówności i dobroci względem ludzi145. Każde
słowo szatana zawiera kłamstwo. Jan Paweł II wskazuje: „U korzenia ludzkiego grzechu leży więc kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy, zawartej
w Słowie Ojca, poprzez które wyraża się miłująca wszechmoc Stwórcy” 146.
Treść wersetu 5. wskazuje, że działanie węża skierowane jest przeciwko Bogu.
Człowiek służy mu tylko jako narzędzie do realizacji tego celu147.
Pokusa szatana dotyczy zanegowania stanu stworzoności w nadziei jego
świadomego przekroczenia i nierespektowania boskiego zakazu. Szatan sugeruje,
że wolnym jest tylko ten, kto przekracza boskie prawa. Wąż budzi w człowieku
pragnienie tego, co niepojęte i nieosiągalne, co leży poza sferą możliwości człowieka148. Szatan jednocześnie usiłuje zastąpić Boga w życiu człowieka. Na miejsce wiary w Boga pojawia się wiara w słowa węża i posłuszeństwo jego nakazom. Miejsce zaś miłości do Boga zajmuje uznanie węża za życzliwego człowiekowi. Człowiek nie może żyć bez wiary i miłości. Przewrotna taktyka węża polega na tym, aby zająć miejsce Boga w życiu człowieka149.
W rozmowie z niewiastą ujawniła się uwodzicielska siła mądrości węża.
Podważył on boski autorytet przykazania. Zachęcając do spożycia zakazanego
owocu, sugeruje, że stosunek człowieka do świata mogą kształtować tylko jego
pragnienia. Mądrość węża jest oderwana od Bożego przykazania. Jawi się ona
człowiekowi jako wiedza oświecona. Stwarza bowiem pozory wiedzy obiektywnej i uniwersalnej. Jest ona oparta na widzeniu i pożądaniu. W ten sposób
daje możliwość przekraczania wszelkich granic. Szatan sugeruje, że zaspokaja145

Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, s. 215.
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nie pragnień może odbywać się poza porządkiem osobowym. Może ono pozostawać w całkowitej niezależności od wymagań etycznych150.
Wydany przez Boga wyrok na węża składa się z dwóch części. Pierwsza
część wyroku zawiera przekleństwo węża, który jest głównym sprawcą wszelkiego zła. Wąż zostaje upokorzony po wszystkie dni swego istnienia
(Rdz 3,14). W drugiej części wyroku zostaje ukarany wieczną nieprzyjaźnią
z niewiastą i jej potomstwem (3,15)151. W tym wersecie zawarta jest także
obietnica pokonania go przez człowieka. W świetle zaś całego Pisma Świętego
owo proroctwo dotyczy zapowiedzi Mesjasza, który definitywnie pokona szatana i wyzwoli człowieka spod jego władzy. Zamieszczenie Protoewangelii
w tym miejscu opisu upadku pierwszej pary ludzkiej ma istotne znaczenie.
Słowa tej dobrej nowiny znajdują się przed wyrokiem na ludzi. Obietnica pokonania szatana daje nadzieję człowiekowi i umacnia do przyjęcia Bożego
wyroku (por. wersety: 16-24)152.

Streszczenie
W opowiadaniu z Rdz 3 występuje tajemnicza postać węża. Autor ukazuje
jego kusicielską działalność. Wąż chytrze akcentuje Boży zakaz oraz zaprzecza
podanym przez Boga konsekwencjom złamania tego zakazu. Zwodzicielska
siła przebiegłego węża sprawia, że pierwsi rodzice popełniają grzech. Wąż
okazuje się przyczyną wszelkiego zła. Zostaje on ukarany przez Boga i upokorzony. Bóg zapowiada również, że ten sprawca wszelkiego zła zostanie ostatecznie i definitywnie zwyciężony.
Summary
There is mysterious snake in the story from Gen 3. Author shows his
tempting activity. The snake accenting knowingly God’s prohibition and he
denies God’s consequence breaking this prohibition. Deceivable power knowingly snake making that first parents committing a sin. The snake appears reason of whole evil. He becomes punish and humiliate by the God. The God
announces that the generator of whole evil finally will be loser.
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IMAGO DEI JAKO ŹRÓDŁO GODNOŚCI CZŁOWIEKA
I WARTOŚCI JEGO CIELESNOŚCI
1. Czym zajmuje się antropologia teologiczna?
Antropologia teologiczna jest jedną z najmłodszych dziedzin teologii. Kiedy
w 1957 roku K. Rahner redagował hasło „antropologia teologiczna” dla Lexicon für Theologie und Kirche, pisał, że ta gałąź teologii jest dopiero
w trakcie powstawania1. Włoski teolog L. Serentà jeszcze w 1977 twierdził, że
tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak antropologia teologiczna, ale tylko
poszczególne traktaty: De gratia, De Deo creante et elevante, De peccato originali, De novissimis, które nie stanowią jednego traktatu antropologii teologicznej. Największym problemem jest według niego wciąż niedopracowana
relacja pomiędzy chrystologią a antropologią, ze szkodą dla tej ostatniej2.
Jednak większość teologów uważa, że można mówić o istnieniu antropologii teologicznej. Louis Ladaria, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla,
że głównym celem tej gałęzi nauki jest ukazanie relacji człowieka do Trójcy
Świętej3. Natomiast według o. Battisty Mondina, jej zadanie polega na wyjaśnieniu misterium człowieka z punktu widzenia wiary. Zauważa również, że
chociaż antropologia filozoficzna przyczyniła się do powstania antropologii
teologicznej, to różnią się one w punkcie wyjścia: ta pierwsza zajmuje się
człowiekiem jako takim, odwołując się wyłącznie do rozumu i takich nauk, jak
historia, fenomenologia, psychologia, socjologia, antropologia kulturowa
i inne. Źródłem antropologii teologicznej jest natomiast Pismo Święte i Tradycja, spojrzenie na człowieka w perspektywie wiary chrześcijańskiej, jego
uczestnictwa w nadprzyrodzonym życiu Boga4. Zatem antropologia teologiczna pragnie odpowiedzieć na pytanie: „Kim jest człowiek?” w świetle wiary,
a nie czystego rozumu, woli ludzkiej czy kultury. Są bowiem pytania, na które
filozofia nie zna odpowiedzi, jak np. kim jest człowiek? skąd pochodzi? jaka
1

G. Langemeyer, Antropologia teologiczna, Kraków 1995, s. 13. Na temat dziejów powstawania
traktatu antropologii teologicznej zobacz L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997, s. 16-35; W. Hryniewicz, A. Nossol, Antropologia teologiczna, EK, t. I, Lublin 1973, s. 694-698.
2
Por. L. Serentà, Antropologia dal punto di vista teologico, w: Dizionario Teologico Interdisciplinare, t. III, Casale Monferrato 1977, s. 523.
3
Por. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, dz. cyt., s. 5.13.
4
Por. B. Mondin, L’uomo secondo il disegno di Dio. Trattato di antropologia teologica,
Bologna 1992, s. 11.
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jest jego natura? dokąd zmierza? czy istnieje życie po śmierci? Na te wszystkie
pytania odpowiada antropologia teologiczna, która na podstawie Objawienia
stwierdza, że człowiek nie jest bytem skazanym na śmierć, ale kimś, kogo Bóg
zapragnął, aby zaistniał5.
2. Źródła antropologii imago Dei
Antropologia teologiczna opisuje człowieka przede wszystkim jako obraz
Boga – imago Dei. Pierwszym i najważniejszym źródłem tego nauczania jest
Pismo Święte6.
2.1. Wizja człowieka w Starym Testamencie
W dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Communione
e servizio napisanym w 2004 roku czytamy, że według większości egzegetów
temat imago Dei jest kluczem do zrozumienia biblijnej wizji człowieka (por.
Rdz 1,26-27;5,1-3;9,6), zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Termin ten jest nieomal definicją człowieka, którego nie można zrozumieć
w oderwaniu od Boga7.
W żadnym z pism Starego czy Nowego Testamentu temat antropologii nie
został opracowany w sposób naukowy, filozoficzny czy teologiczny, pisze
R. Pesch8, mimo to z kart Pisma Świętego dowiadujemy się, co składa się na
biblijną wizję człowieka. Chodzi o dwie wielkie prawdy.
Pierwsza, że człowiek jest obrazem Boga jako całość. Niekiedy dopatrywano się obrazu Boga w którymś z aspektów natury ludzkiej, np. w jego wyprostowanej postawie albo w jego intelekcie, lub spełnianej funkcji, np. w panowaniu nad Ziemią. Natomiast Stary Testament unika tak monizmu, jak i dualizmu, łączy wymiar duchowy z wymiarem fizycznym, społecznym i historycznym człowieka. Rudolf Pesch podkreśla, że antropologia zawarta na kartach
Pisma Świętego nie jest dualistyczna, że człowiek nie jest widziany jako połączenie duszy i ciała, czy też duszy, ducha i ciała. Np. według Rdz 2,7 („wtedy
to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie
życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”) człowiek to jedność złożona z ciała, duszy i ducha (ruah, nefeš, bāsār). Człowiek nie „ma” duszy lub
ciała, ale „jest” duszą i ciałem.
5

Por. tamże, s. 12-13; J. Bujak, Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści
w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007, s. 22-23.
6
Por. F. Conigliaro, L’uomo imago Dei fine della creazione. Antropologia di Tommaso
d’Aquino, w: „Ho Theologos” 5 (1978)18, s. 16.
7
Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio. La persona umana creata
a immagine di Dio, Civiltà Cattolica IV(2004), 254-286 (Międzynarodowa Komisja Teologiczna,
Wspólnota i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boga), nr. 7.
8
Por. R. Pesch, Antropologia biblica, Enciclopedia teologica Sacramentum Mundi, K. Rahner
(red.), Brescia 1974, vol. I, s. 262-263.
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Druga prawda o człowieku to ta, że został on stworzony jako istota istniejąca w relacji do: Boga, do drugiego człowieka (do narodu, rodziny) oraz do
świata stworzonego („Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”, Rdz 1,27). Człowiek istnieje zatem tu na ziemi w ramach tych trzech podstawowych relacji9.
2.2. Antropologia Nowego Testamentu
W chrześcijańskiej tradycji teologicznej Chrystus jest prawdziwym obrazem
Boga (por. Hbr 1,3; Kol 3,10), a człowiek jest nim na tyle, na ile jest podobny
do Chrystusa (por. Rz 8,29). Człowiek jest „obrazem w obrazie”, stworzonym
na Jego wzór i podobieństwo. Logos to wzór, którego Bóg użył, by stworzyć
człowieka na swój obraz, Chrystus to archetyp tego, co znaczy być człowiekiem10. Jak podkreśla Ruiz de la Peña, w Nowym Testamencie antropologia
staje się chrystologią i soteriologią. Chrystus to człowiek doskonały, którego
Adam był jedynie zapowiedzią11. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej mówi, że „według Nowego Testamentu obraz stworzony, o którym
mówi Stary Testament, musi zostać uzupełniony o imago Christi”12. Jedynie
Chrystus jest doskonałym obrazem Boga (2Kor 4,4; Kol 1,15; Hbr 1,3), dlatego
człowiek, jeśli chce być imago Dei, powinien pozwolić ukształtować się na
Jego wzór (Rz 8,29). Tylko w ten sposób może się stać synem Ojca poprzez
moc Ducha Świętego (Rz 8,23). Nie jest to jednak proces, w którym człowiek
jest biernie kształtowany przez Boga, przeciwnie, wymagana jest jego aktywna
współpraca z łaską. Owa przemiana dokonuje się przede wszystkim poprzez
oświecenia przez nauczanie Jezusa (2Kor 3,18-4,6) i sakramenty, przez chrzest
(1Kor 12,13), za pośrednictwem którego umiera się dla starego człowieka i

9

Por. tamże, s. 263-266; J.L. Ruiz de la Peña, Immagine di Dio. Antropologia teologica fondamentale, Roma 1992, s. 43-47, gdzie autor podsumowuje wnioski teologiczne, jakie wynikają
z obu opisów stworzenia (Rdz 2,4b-25 i Rdz 1,26-2,4a): człowiek jest stworzeniem Boga, absolutnie od Niego zależnym i będącym w z Nim w ścisłej relacji. Dotyczy to wszystkich ludzi;
taka relacja zależności od Boga jest, paradoksalnie, źródłem wyższości człowieka nad resztą
stworzenia, które zostało stworzone dla niego, tak jak on dla Boga; - oprócz bycia w relacji do
Boga i do świata człowiek żyje w relacji do innego ludzkiego ty równego sobie, do kobiety;
człowiek jest rzeczywistością jednorodną, integralną, niewidziany jako złożenie duszy i ciała;
Pismo Święte widzi człowieka bardziej w wymiarze aksjologicznym niż ontologicznym, przedstawia go jako byt istniejący w relacji a nie sam w sobie.
10
Por. L. Thunberg, The Human Person as Image of God. I. Eastern Christianity, w: Christian
Spirituality. Origins to the Twelfth Century, B. McGinn i J. Meyendorff (red.), Volume I, New
York 1985, s. 293; Auer A., Das biblisch-christliche Menschenbild, w: Das moderne Menschenbild und das Evangelium, O. Cullmann, Otto Karrer (red.), Einsiedeln 1969, s. 50.
11
Por. J. L. Ruiz de la Peña, Immagine di Dio, s. 56 nn.; C. Laudazi, L’uomo nel progetto di Dio,
w: Antropologia cristiana. Bibbia, teologia, cultura, B. Moriconi (red.), Roma 2001, s. 293 nn.
12
Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio, dz. cyt., nr 11.
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przyobleka w człowieka nowego (Gal 3,26-28; Rz 13,14) oraz Pokutę, Eucharystię i inne sakramenty, które umacniają nas w tej radykalnej przemianie13.
Również w pismach nowotestamentalnych człowiek jest widziany jako całość, bez antynomii dusza – ciało, podobnie jak w Starym Testamencie. Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do wszelkiej maści gnostycyzmu i doketyzmu,
zawsze potwierdzało, że Syn Boży stał się człowiekiem, że przyjął ludzką naturę, a zatem również prawdziwe ludzkie ciało. Głównymi obrońcami cielesności
Jezusa Chrystusa przed gnostykami byli św. Ireneusz, Tertulian
i Orygenes. Prawdziwości ludzkiego ciała dowodzili oni na podstawie narodzin
i męki. Realność śmierci Jezusa na krzyżu zależy bowiem od realności Jego
narodzin: „jeśli się nie narodził, mówi Ireneusz, to także nie umarł; i jeśli nie
umarł, to nie powstał z martwych”. Nie można zatem interpretować narodzin
Jezusa na sposób gnostycki: Jezus nie udawał, że rodzi się z Maryi Dziewicy;
On naprawdę przyjął z niej ciało ludzkie. W ten sposób przyjął wziął na siebie
kondycję ludzką wspólną wszystkim ludziom od Adama. Przyjęcie ciała było
konieczne ze względu na zbawienie człowieka: jeśli Chrystus nie przyjął naszego ciała, to nie odkupił ludzkiej natury14.
3. Antropologia imago Dei w historii teologii
W dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej czytamy, że „teologia patrystyczna i średniowieczna w niektórych aspektach różniła się od antropologii biblijnej, w innych zaś ją rozwinęła. Na przykład większość przedstawicieli Tradycji nie przyjęła w całości biblijnej wizji, która utożsamiała
obraz z całym człowiekiem”15.
3.1. Imago Dei w myśli Ojców Kościoła
Kościół pierwszego tysiąclecia zarówno na Wschodzie, jak na Zachodzie
w swojej antropologii podkreślał, że człowiek jest obrazem Boga, choć akcenty
różnie się rozkładały w pismach Ojców łacińskich i greckich16. Przede wszystkim, pierwsi teologowie zastanawiali się, co znaczy, że człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo”, jak należy rozumieć te dwa określenia? Na
Zachodzie św. Ireneusz z Lyonu stwierdził, że „obraz” oznacza ontologiczne
uczestnictwo w Bogu (methexis) a „podobieństwo” (mimēsis) przemianę moralną człowieka (Adv. Haer. V, 6,1; V,8,1; V, 16,2). Tertulian dodał, że o ile
13

Por. Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio, dz. cyt., nr 12-13.
Por. B. Sesboüe, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, Cinisello Balsamo 1986, s. 69 nn.
15
Tamże.
16
Por. A. G. Hamman, L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans
l’Eglise des cinq premiers siècles, Paris 1987, 317-324, w którym mamy ukazaną doktrynę łacińskich Ojców Kościoła na temat imago Dei w odniesieniu do nauczania wschodnich Ojców Kościoła o człowieku jako imago Dei.
14
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obraz Boży w człowieku nie może zostać zniszczony, to podobieństwo człowiek może utracić przez grzech (Bapt. 5,6.7).
Ojcowie Kościoła zastanawiali się, co w człowieku bardziej odpowiada obrazowi Bożemu? Dusza czy ciało? Z biegiem czasu za szkołą aleksandryjską
uznano, że większą godnością od ciała cieszy się dusza, a zatem obrazem Boga
jest to, co duchowe w człowieku17. Tak uczył również św. Augustyn, dla którego dusza ludzka nie jest jedynie obrazem Syna – Logosu, ale całej Trójcy
Świętej18. F. Conigliaro zauważa, że Augustyn podchodzi do kwestii obrazu
Boga z dwóch punktów widzenia: antropologicznego i trynitarnego. Kiedy
punkt widzenia jest antropologiczny, imago Dei utożsamia on z wymiarem
duchowym człowieka, z jego zdolnością poznania i miłowania Boga. Kiedy
perspektywa jest trynitarna, wtedy Augustyn skupia się na relacjach wewnątrztrynitarnych, które odzwierciedlają się w człowieku, w jego duszy,
w dwóch triadach: pierwsza triada jest bardziej psychologiczna i składają się na
nią mens, notitia, amor, druga zaś to memoria, intelligentia, voluntas. W obu
perspektywach imago Dei utożsamia się z duszą i aktywnością duchową człowieka, cielesność natomiast nie jest brana pod uwagę19.
W kolejnych wiekach gubi się, przynajmniej na Zachodzie, rozróżnienie na
obraz i podobieństwo, a także doktryna o stworzeniu człowieka na „obraz obrazu”, tzn. Chrystusa”. W teologii scholastycznej do czasów św. Tomasza
z Akwinu przeważyła opinia, że obrazem Boga w człowieku jest jedynie dusza,
stworzona na obraz Trójcy Świętej20.
3.2. Św. Tomasz z Akwinu o człowieku jako imago Dei
Św. Tomasz wraca do rozróżnienia na obraz i podobieństwo w człowieku,
rozumiejąc je na sposób dynamiczny. Podobieństwo jest to według niego udoskonalenie obrazu poprzez działanie i poprzez cnoty. Akwinata rozróżnia również trzy etapy rozwoju obrazu Boga w człowieku, trzy sposoby uczestniczenia
w życiu bożym, które określa jako imago creationis (naturae), imago recreationis (gratiae) i imago
similitudinis (gloriae) (S. Th. I q. 93 a.
4-7). Imago creationis polega na zdolności poznania Boga i kochania Go, które
wynikają z samej natury inteligencji ludzkiej i jest właściwe wszystkim ludziom, także po grzechu pierworodnym. Imago recreationis to życie łaską,
która sprawia, że uczestniczymy w Bogu przez poznanie Go i miłość do Niego.
Imago similitudinis to upodobnienie się duszy ludzkiej do Boga w niebie przez
17

Por. G. Langemayer, Antropologia teologiczna, dz. cyt., s. 107.
L. F. Ladaria, Człowiek stworzony na obraz Boga, w: Historia dogmatów, t. II, B. Sesboüe (red.),
Kraków 2001, s. 100.
19
Por. F. Conigliaro, L’uomo imago Dei fine della creazione. Antropologia di Tommaso
d’Aquino, w: Ho Theologos 5 (1978) 18, s. 24.
20
Por. L. F. Ladaria, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995, s. 154-155; J. Bujak,
Czlowiek jako imago Dei, dz. cyt., s. 145-146.
18
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doskonały akt miłości. Dopiero wtedy obraz Boży w człowieku osiągnie swoją
doskonałą realizację21.
Jeśli chodzi o antropologię, św. Tomasz był zwolennikiem teorii Arystotelesa zwanej hilemorfizmem (gr. hyle – materia, morfe - forma)22. Zgodnie z tą
filozoficzną wizją uzgodnioną z antropologią biblijną Akwinata nauczał, że
człowiek jest złożony z materii i formy, tzn. z duszy i ciała, zjednoczonych ze
sobą (unum compositum) tak ściśle, że ani ciało, ani dusza osobno nie są człowiekiem, jest nim tylko człowiek złożony z duszy i ciała. Św. Tomasz, chociaż
uważał,
że
w
człowieku
dusza
jest
ważniejsza
od
ciała
i pisał o podziale na duszę i ciało, starał się przezwyciężyć dualizm między
nimi przez podkreślanie ich wzajemnego odniesienia. Dusza, mówił, jest formą
dla ciała. Dusza w człowieku nie jest duchem czystym, ale „duchem wcielonym”, formą materii, która człowieku staje się ciałem, materią uformowaną
przez duszę 23. Jak podkreśla Ladaria - ciało w antropologii św. Tomasza nie
jest więzieniem duszy czy też przeszkodą w jej aktywności. Ciało i dusza są ze
sobą tak ściśle związane, że dusza po śmierci nie jest osobą, człowiekiem, ponieważ brak jej ciała. Takie spojrzenie pozwoliło uzasadnić jedność człowieka
i pozytywnie spojrzeć na wartość ciała ludzkiego24.
Abelardo Lobato podkreśla realistyczne spojrzenie św. Tomasza na cielesność człowieka, według którego należy ono do istoty człowieczeństwa, ponieważ człowiek bez ciała nie istnieje25. Dzięki posiadaniu ciała człowiek istnieje jako taki w czasie i przestrzeni. Dzięki ciału jest on częścią kosmosu,
który w człowieku ma swoje odzwierciedlenie. W dziele De motu cordis pisze,
że człowiek pełni w świecie taką rolę jako serce w człowieku. Jego ciało jest
najdoskonalsze ze wszystkich, ponieważ jest uformowane przez duszę rozumną.
Doktor Anielski jest realistą i zauważa również ograniczenia, jakie są związane z posiadaniem ciała. Materia ogranicza człowieka, ponieważ nie jest doskonale posłuszna duszy rozumnej. Duch ludzki z natury jest otwarty na całość,
ale z powodu ciała nie w stanie w pełni zrealizować to pragnienie. Posiadanie
21

Por. F. Conigliaro, L’uomo imago Dei fine della creazione, s. 86, gdzie czytamy, że życie
ziemskie to stopniowe przybliżanie się człowieka – imago do swojego wzoru – Boga. Dzięki
łasce, imago creationis przechodzi w imago recreationis a ta, dzięki łasce uszczęśliwiającej,
w imago similitudinis.
22
Por. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 1999, s. 392-393.
23
Por. L. M. Neves, San Tommaso d’Aquino, „Doctor humanitatis”, w: Atti del IX Congresso
Tomistico Internazionale. Antropologia tomista, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria
Editrice Vaticana 1991, s. 24; J. L. Ruiz de la Peña, Immagine di Dio, s. 103-104; L. F. Ladaria,
Człowiek stworzony na obraz Boga, s. 112-116.
24
Por. L. F. Ladaria, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995, s. 132-134.
25
Por. A. Lobato, La humanidad del hombre en Santo Tomás de Aquino, w: Atti del
IX Congresso Tomistico Internazionale, „Studi Tomistici” nr 42 Pontificia Accademia di
S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana 1991, s. 63-64.
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ciała oznacza także trud, ból, choroby, niemożność zrealizowania wielu rzeczy.
Ciało jest często przeszkodą, ograniczeniem w zdobywaniu przez rozum prawdy26. Wreszcie śmierć ciała powoduje jego oddzielenie od duszy. Te i inne
ograniczenia wynikają ze zjednoczenia duszy z ciałem, a ich ostateczną przyczyną jest grzech pierworodny. Jednak nawet po upadku ciało ludzkie zasługuje na większy szacunek niż inne ciała ze względu na duszę nieśmiertelną, która
je kształtuje27.
Kard. Neves podkreśla, że doktryna św. Tomasza pozostaje wciąż aktualna
i może służyć odparciu wciąż na nowo pojawiających się pokus angelizmu
i materializmu, metempsychozy lub reinkarnacji w rozumieniu człowieka28.
3.3. Sobór Watykański II i Jan Paweł II
Sobór nie poświęcił osobnego dokumentu tematyce antropologicznej, jednak konstytucję dogmatyczną o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes można uznać za syntezę soborowego nauczania na temat człowieka29. Jest
to dokument, który chce mówić o człowieku i do człowieka dzisiejszych czasów, jego tematem jest „człowiek w swej jedności i całości, z ciałem
i duszą, z sercem i sumieniem, z umysłem i wolą” (GS 3)30. Dokument nie
kieruje się terminologią i metodą tomistyczną. Wychodzi w swoim wykładzie
antropologii od doświadczenia współczesnych ludzi, wierzących i niewierzących. Stwierdza, że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga, co przejawia
się w trojaki sposób: w zdolności do poznania i kochania swego Stwórcy, czyli
do budowania z Nim wzajemnej relacji, w dominacji nad innymi stworzeniami
i zwierzętami oraz w społecznej kondycji człowieka (GS 12).
Szczytem antropologii Gaudium et spes jest Jezus Chrystus, który w swoim
życiu objawił autentyczne powołanie człowieka, którego celem jest życie
z Bogiem, uczą ojcowie soborowi w Gaudium est spes31. W sposób najpełniej26

Por. tamże, s. 64-65.
Por. tamże, s. 65-66.
28
Por. L. M. Neves, San Tommaso d’Aquino, „Doctor humanitatis”, dz. cyt., s. 25-26; J. Bujak,
Czlowiek jako imago Dei, dz. cyt., s. 147-152; M. Jaworski, Tomistyczna koncepcja człowieka,
„Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 251-265; I. Dec, Usytuowanie i język antropologii św.
Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela w ich myśli filozoficznej, „Colloquium Salutis” 13
(1981), s. 267-287.
29
Por. A. Nossol, Teologia człowieka w rozwoju. Zarys antropologii teologicznej – na marginesie Gaudium et spes, Ateneum Kapłańskie 74 (1970) 2, s. 163-164; P. Miccoli, Contenuti
antropologici del Concilio Vaticano II, w: E. Ancilli, Temi di antropologia teologica, Roma
1981, s. 439-473.
30
Por. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, 25; na temat osoby ludzkiej
Gaudium et spes por. M. Juritsch, Der Mensch – die ungelöste Frage? Das Menschenbild des II.
Vatikanischen Konzils, Friedeberg bei Augsburg 1969.
31
Por. L. F. Ladaria, Człowiek stworzony na obraz Boga, dz. cyt., s. 126 tenże, L’uomo alla luce
di Cristo nel Vaticano II, w: Vaticano II. Bilancio e prospettive. 25 anni dopo 1962/1987, t. II,
R. Latourelle (red.), Assisi 1987, s. 939 nn.
27
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szy prawda ta została wyrażona w GS 22, gdzie czytamy, że „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”.
Dziedzictwo Soboru, również gdy chodzi o antropologię, podjął i rozwinął
Ojciec Święty Jan Paweł II. Antropologia chrystocentryczna, sformułowana
w GS 22, stała się dla kard. Karola Wojtyły, później Biskupa Rzymu, punktem
odniesienia dla jego rozumienia istoty ludzkiej. W książce U podstaw odnowy
kard. Karol Wojtyła tak komentuje fragment z GS 22: „Wydaje się, że jesteśmy
w jakimś kluczowym punkcie myśli Soboru. Objawienie tajemnicy Ojca i Jego
miłości w Jezusie Chrystusie objawia człowiekowi człowieka: daje ostateczną
odpowiedź na pytanie, kim człowiek jest”32. Ta prawda stała się centralnym
punktem jego pierwszej, programowej encykliki, Redemptor hominis z 1979
roku (RH nr 8), jest też obecna w innych dokumentach, np. Redemptoris missio
nr 2.
Po Soborze Kościół w swoim nauczaniu wiele razy nawiązywał do prawdy,
że człowiek jest stworzony z ciałem i duszą na obraz i podobieństwo Boga.
Między innymi dokument Kongregacji Nauki Wiary z 8 września 2008 roku
Dignitas personae potwierdza, że „Stworzywszy człowieka na swój obraz
i podobieństwo (por. Rdz 1,26), Bóg powiedział o swoim stworzeniu, że jest
«bardzo dobre» (Rdz 1,31), a następnie przyjął je w Synu (por. J 1,14). Syn
Boży w tajemnicy Wcielenia potwierdził godność ciała i duszy, które składają
się na człowieka. Chrystus nie pogardził ludzką cielesnością, lecz ukazał jej
pełne znaczenie i wartość: «W istocie misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego» (GS nr 22)” (nr 7).
4. Co mówi nam dziś antropologia imago Dei?
4.1. Człowiek to jedność duszy i ciała
W dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej czytamy, że antropologia imago Dei nie faworyzuje ducha kosztem ciała, nie wprowadza dualizmu, który by odrzucał materię i ciało jako gorszy rodzaj stworzenia, chociaż
w przeszłości takie spojrzenie również było obecne, np. pod wpływem filozofii
platońskiej
czy
kartezjańskiej.
Jednak
chrześcijańska
doktryna
o stworzeniu, a zwłaszcza Wcielenie Syna Bożego uczą, że wszystko, i co duchowe i co materialne, zostało stworzone, chciane przez Boga, a zatem jest
dobre. Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, przez które nas zbawił,
a w Kościele, który jest Jego mistycznym Ciałem, zbawienie to realizuje się za
pośrednictwem sakramentów, czyli znaków materialnych, które mogą być
przyjęte wyłącznie w ciele. Oznacza to, że nie tylko umysł człowieka ma być
zbawiony, ale również jego ciało, ciało które przez chrzest staje się świątynią
32

Por. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 2003, s. 51.
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Ducha Świętego i jest przygotowywane do zmartwychwstania. To zaś oznacza,
że w wieczności będziemy istnieli jako osoby na nowo „kompletne”, z duszą
i ciałem. Zatem cielesność człowieka uczestniczy w imago Dei33.
4.2. Szacunek dla różnicy płci
Z faktu stworzenia człowieka przez Boga jako mężczyzny i kobiety (Rdz
1,27; Rdz 5,1-2) wynika, że imago Dei od samego początku wyraża się w różnicy płci. Możemy powiedzieć, że byt ludzki istnieje wyłącznie jako męski
albo żeński, zatem płeć nie jest czymś przypadłościowym lub drugorzędnym,
przeciwnie, jest to konstytutywny element tożsamości osobowej. Każdy z nas
ma własny sposób istnienia w świecie, które również jest definiowane przez
naszą tożsamość seksualną. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego
„Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej
ciała i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz
prokreacji i – w sposób ogólniejszy – umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem” (KKK nr 2332). Role przypisywane jednej lub
drugiej płci mogą zmieniać się w czasie i przestrzeni, ale tożsamość seksualna
osoby nie jest konstrukcją kulturową lub społeczną, czytamy w dokumencie
Międzynarodowej Komisji Teologicznej34. Znaczenie płci zostało podkreślone
i potwierdzone przez Wcielenie Słowa. Chrystus zechciał stać się mężczyzną
w określonym kraju, kulturze i czasie. Obecnie relacja pomiędzy każdym z nas
a Chrystusem jest określona na dwa sposoby: zależy od własnej tożsamości
seksualnej i od seksualnej tożsamości Chrystusa. Do tego Wcielenie i Zmartwychwstanie sprawiają, że Chrystus, który zasiada po prawicy Ojca, na zawsze pozostaje mężczyzną. Również Maryja, która została wzięta do nieba
z ciałem i duszą, wciąż pozostaje kobietą. Kościół nie zgodził się z tezą św.
Grzegorza z Nyssy i kilku innych Ojców Kościoła, którzy twierdzili, że po
zmartwychwstaniu zostaną zniesione różnice seksualne, ponieważ różnice seksualne pomiędzy mężczyzną i kobietą przekraczają wymiar czysto fizyczny
i dotykają samej istoty osoby35.
4.3. Igazio Sanna: Antropologia imago Dei jako odpowiedź na postmodernizm
Antropologia imago Dei może pomóc w wyjściu z obecnego kryzysu panującego w dziedzinie antropologii, zapewnia Ignazio Sanna36. Włoski filozof
i teolog przypomina, że antropologia czasów nowożytnych, inaczej moderni33

Por. Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio, dz. cyt., nr 26-27.31.
Por. Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio, dz. cyt., nr 33.
35
Por. tamże, nr 34-35.
36
Por. dwa dzieła tego autora poświęcone problemowi antropologii w kontekście postmodernizmu: I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Brescia 2004; tenże,
L’identità aperta. Il cristiano e la questione antropologica, Brescia 2006.
34
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zmu, zbudowana na prymacie podmiotu, rozumu i wiedzy, na ideałach wolności i demokracji, należy do przeszłości37. Współczesna filozofia postmodernizmu, którego początek datuje się albo na okres po II wojnie światowej albo na
rok 1968, głosi, że po śmierci Boga pytanie o człowieka jest bezużyteczne.
Postmodernizm proponuje inną niż modernizm czy chrześcijaństwo wizję
człowieka. Człowiek - według postmodernistów - nie jest rozumiany jako osoba rozumna i duchowa, ale jako byt żyjący, obdarzony świadomością. Stał się
podmiotem biologicznym, nie „kimś”, ale „czymś’, czym można manipulować.
Można powiedzieć, że jeśli naukowa i technologiczna rewolucja nowożytności
zmieniła naturę wokół człowieka, rewolucja bioetyczna umożliwia zmianę natury samego człowieka, co widać np. w podejściu do seksualności i rozrodczości. Do tego dochodzi praktyczna destrukcja jego wyjątkowości osobowej, jego
„odpersonalizowanie”. W postmodernizmie mówi się już nie o osobie, ale
o indywiduum, samotnym i zamkniętym w sobie.
Z punktu widzenia chrześcijańskiego antropologia ta - nazywana niekiedy
radykalną - jest ekstremalną formą optymizmu naturalistycznego, który odrzuca porządek nadprzyrodzony i neguje rzeczywistość zła moralnego, a jednostce
udziela prawa do bycia miarą wszystkich rzeczy. Człowiek postmodernizmu
jest w pełni autonomiczny. Nie istnieje porządek metafizyczny, który daje
pewność prawdzie, zatem nie istnieje prawo moralne jedno dla wszystkich.
Główną cechą postmodernizmu jest pluralizm, ponieważ w sposób formalny
odrzuca on jednorodność rzeczywistości i stwierdza, że wszystko jest wielością, wszystko jest zmienne. Jedyną niezmienną jest zmienność38.
Ignazio Sanna jako odpowiedź na kryzys antropologiczny modernizmu
i postmodernizmu proponuje koncepcję człowieka jako obrazu Boga.
Kategoria obrazu nosi w sobie wymiar inności, różności, ponieważ jej istotą
jest bycie obrazem kogoś innego, a jej zadaniem jest ukazanie innego. Zawiera
ona też w sobie wymiar pluralizmu i komunii, ponieważ Bóg - który jest przyczyną obrazu - jest Bogiem Jednym w trzech Osobach, jest źródłem komunii
i wzajemności. Kategoria ta nosi też w sobie odniesienie do Chrystusa jako
„uniwersalnego konkretu”, ponieważ człowiek jest na tyle obrazem Boga, na
ile jest obrazem Chrystusa, a ten obraz Chrystusa jest obecny na obliczu ludzi
wszystkich kultur i wszystkich czasów.
Następnie fakt, że człowiek jest uważany za obraz nie tylko z natury, ale
w sposób dynamiczny, jako że musi się coraz bardziej upodabniać w ciągu
całego swego życia - oddaje bardzo dobrze koncepcję obrazu we fragmencie,
który jest w drodze do stania się obrazem w całości. Człowiek jako wędrowiec
i pielgrzym nigdy nie posiada kompletnego obrazu, ale tylko jego częściową
realizacją w czasie i w historii. Człowiek jest jednym z wielu obrazów, za po37
38

Por. I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, dz. cyt., s. 97-115.
Por. tamże, s. 197.
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średnictwem których Bóg staje się obecny w świecie, obrazem skończonym,
który nie może wyczerpać przedstawiania nieskończoności. Słabość tego obrazu jest ukazana przez rzeczywistość grzechu, który nawet jeśli nie niszczy istoty obrazu, to zaciemnia jego blask i osłabia moc duchową.
Przesłanie biblijne podkreśla, że cały człowiek jest obrazem Boga zarówno
ciało, jak i duch, oraz że wszyscy ludzie są obrazem Boga. Rozszerzenie idei
obrazu na wszystkich ludzi, oprócz położenia podwaliny pod prawdziwą uniwersalność natury ludzkiej, jest także bazą prawdziwej demokracji
i równości pośród ludzi. Pismo Święte do wymiaru demokratycznego dodaje
wymiar relacyjny, interpersonalny, małżeński. Ludzie, tzn. mężczyźni
i kobiety, są obrazem Boga, precyzuje Rdz 1, 27 i 5, 1. Obraz Boga bazuje na
relacji interpersonalnej i na uznaniu różnicy płciowej, ponieważ kobieta nie
powinna być na wzór mężczyzny, ale jego partnerem, bez którego nie istnieje
relacja uzupełnienia ja-ty.
Te właśnie elementy, które są właściwe dla antropologii teologicznej, są
w stanie odpowiedzieć na wymogi człowieka epoki postmodernizmu, twierdzi
Sanna39.

Riassunto
Il presente articolo Imago Dei come fonte della dignità umana e del valore
della dimensione corporea dell’uomo nella sua prima parte presenta uno sguardo sullo sviluppo dell’antropologia imago Dei cominciando dalla Sacra Scrittura fino al Concilio Vaticano II e l’insegnamento di Giovanni Paolo II. Nella
seconda parte si cerca di indicare, come l’antropologia imago Dei possa aiutare
a comprendere la dignità del corpo umano, il rispetto per la diversità dei sessi
e quale sia la sua risposta al problema antropologio creatosi con postmodernismo e della sua visione dell’uomo.
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Por. tamże, s. 464-468.

ks. Marek Jagodziński

TEORIA KOMUNIKACYJNEGO DZIAŁANIA
W NAUCE O TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Systematycznego omówienia zastosowania teorii komunikacyjnego działania w trynitologii podjął się Markus Knapp, który stwierdził krótko – „Teorie
komunikacji mają koniunkturę”1 – i zajął się najpierw kwestią zastosowania
teorii komunikacyjnego działania jako modelu myślowego pomagającego wyjaśnić pojęcie Trójjedynego Boga2, a później poszerzył to spojrzenie o perspektywę działania Boga i skutków tego działania3. Koniunktura na teorie komunikacji nie pozostała bowiem bez wpływu na teologię. Z tej perspektywy podjęto
w teologii fundamentalnej problematykę dostępu do rzeczywistości Boga4 oraz
możliwości i sensu objawienia się Boga5, teologii religii6, w teologii dogmatycznej kwestie chrystologiczne7, eklezjologiczne8, sakramentologiczne9
i eschatologiczne10, a włączono w tę refleksję także teologię moralną11.
1

M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell für den trinitarischen
Gottesbegriff?, w: J. Schreiner - K. Wittstadt (Hrsg.), Communio Sanctorum. Einheit der Christen – Einheit der Kirche, Würzburg 1988, s. 323.
2
Por. tamże, s. 323-337.
3
Por. tenże, Trinitätslehre und Handlungstheorie, w: E. Arens (Hrsg.), Gottesrede – Glaubenspraxis. Perspektiven theologischer Handlungstheorie, Darmstadt 1994, s. 49-68.
4
H. Peukert, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysen zu
Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, Düsseldorf 1982, Frankfurt am Main 21988;
E. Arens, Kommunikative Handlungen. Die paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu für
eine Handlungstheorie, Düsseldorf 1988.
5
N. Copray, Kommunikation und Offenbarung. Philosophische und theologische Auseinandersetzungen auf dem Weg zu einer Fundamentaltheorie der menschlichen Kommunikation, Düsseldorf 1983.
6
E. Arens, Gottesverständigung. Eine kommunikative Religionstheologie, Freiburg-Basel-Wien
2007.
7
Tenże, Leitlinien einer handlungstheoretischen Christologie, w: tenże (Hrsg.), dz. cyt., s. 2948; A. Jeż, Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.
8
H.-J. Höhn, Kirche und kommunikatives Handeln. Studien zur Theologie und Praxis der Kirche
in der Auseinandersetzung mit den Sozialtheorien Niklas Luhmanns und Jürgen Habermas’,
Frankfurt am Main 1985; P. Hünermann - R. Schaeffler (Hrsg.), Theorie der Sprachhandlungen
und heutige Ekklesiologie. Ein philosophisch-theologisches Gespräch, Freiburg - Basel - Wien
1987; M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 31994, 132-159; M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania
w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002.
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1. Kontekst dyskusji we współczesnej teologii trynitarnej
W trynitologii podstawowe znaczenie ma oczywiście problem poprawnego
mówienia o trzech Osobach w Bogu12. Problem ten znany był już Ojcom Kościoła, towarzyszył wszystkim debatom trynitologicznym w historii, a w nowożytnych czasach szczególną dyskusję w tej dziedzinie sprowokował J.G. Fichte,
twierdząc, że Absolut nie może być osobą, jako że osoba oznacza ograniczenie13.
Trynitologiczna dyskusja w XX w.14 naznaczona była przede wszystkim
wpływem K. Rahnera, który zauważył, że chrześcijanie wyznający wiarę
w Trójcę Świętą pozostają właściwie w istocie prawie „monoteistami”15,
a także zaproponował nowe sformułowania w dziedzinie pojęcia osoby i problematyki trynitarnej. Przed Rahnerem K. Barth unikał mówienia o trzech boskich Osobach i mówił o trzech boskich widzeniach16, rezerwując termin „osoba” dla jednego Boga będącego raczej „jednym w trzech sposobach bycia” jako
Objawiciel, Objawiony i Objawiany17. Wbrew dotychczasowej teologii Rahner
podkreślał konieczność wychodzenia od wydarzenia Chrystusa, gdyż tylko on
otwiera właściwy dostęp do trynitarnej tajemnicy Boga. Z tej pozycji głosił
swoją słynną tezę, że „Trójca ekonomiczna” jest „Trójcą immanentną” i odwrotnie18. W ramach własnej koncepcji samoobjawienia Bożego Rahner podjął
także problem pojęcia osoby w trynitologii. Uważał, że mówienie o trzech
Osobach w Bogu prowadzi w prawie nieunikniony sposób do niebezpieczeń9

H. O. Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg-Basel-Wien 1995; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008.
10
M. Kehl, Eschatologie, Würzburg 31996, s. 32-33, s. 301-306.
11
W. Lesch, Theologische Ethik als Handlungstheorie, w: E. Arens (Hrsg.), dz. cyt., s. 89-109.
12
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 49-51; J.-P. Batut, Monarchia
Ojca, porządek pochodzeń, perychoreza: Trzy klucze teologiczne do poprawnego wyznawania
wiary trynitarnej, w. L. Balter i in. (red.), Tajemnica Trójcy Świętej, Poznań 200, s. 327n. Znamienne są słowa H. Wagnera: „Teologii pierwotnego Kościoła nie udało się całkowicie i bezbłędnie zespolić filozoficznego pojęcia Boga z biblijnym wyobrażeniem o nim. Dokonanie tego
– połączenie biblijnego obrazu Boga z możliwościami i kategoriami myślowymi danego czasu –
jest z pewnością zadaniem, wobec którego staje każda epoka.” (Dogmatyka, Kraków 2007,
s. 325).
13
Por. F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997, s. 307.
14
Por. U. Link-Wieczorek, Warum trinitarisch von Gott reden? Zur Neuentdeckung der Trinitätslehre in den heutigen Theologie, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott. Auf den Spuren
neueren trinitarischen Denkens, Neukirchen – Vluyn 2005, 18n; M. Jagodziński, Sakramenty
w służbie communio..., dz. cyt., s. 138-140.
15
Por. U. Link-Wieczorek, dz. cyt., s. 20.
16
Por. Kirchliche Dogmatik I-1, Zürich 1964, s. 373 nn; G. Greshake, Der dreieine Gott. Eine
trinitarische Theologie, Freiburg - Basel - Wien 1997, s. 148-150.
17
Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 325326.
18
Por. Der dreifaltige Gott als transzendenter Ursprung der Heilsgeschichte, w: J. Feiner –
M. Löhrer (Hrsg.), Mysterium Salutis. Grundriß heilgeschichtlicher Dogmatik, Bd. II, Einsiedeln
1965-1976, 328; H. Wagner, dz. cyt., s. 353 n.
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stwa myślenia, jakoby w Bogu istniały trzy różne świadomości, trzy duchowe
subiektywności pojmowane zgodnie z nowożytnym pojęciem osoby19. Dlatego
zalecał zamiast mówienia o „trzech osobach” mówienie o trzech „różnych sposobach subsystencji”, żeby przeciwstawić się „wulgarnemu tryteizmowi”, który
jego zdaniem jest groźniejszy od sabeliańskiego modalizmu20.
J. Moltmann tymczasem podejrzewał propozycje Bartha i Rahnera o modalizm, a w sprawie pojęcia osoby o skrajny indywidualizm. Uważał, że „ja”
może być rozumiane tylko dzięki „ty”, to znaczy relacyjnie, wobec czego nie
ma osobowości bez społeczności21. Rozwinął więc własną propozycję ujmującą jedność Trójcy Świętej nie numerycznie, lecz wspólnotowo: Bóg jest jeden
w potrójnym odniesieniu – jest w swej istocie całkowicie relacyjny22. Wyjaśniając tę tajemnicę, Moltmann posłużył się terminem perychorezy, ukazując
jedność Trójcy jako jedność udzielającą się, otwartą, zapraszającą i zdolną do
integracji. Propozycji tej z kolei zarzucano zbytnią bliskość z tryteizmem23.
W. Pannenberg zaproponował jeszcze inne ujęcie odniesienia między troistością a jednością Boga, oparte na koncepcji nawiązującej do filozofii dialogu
F. Ebnera i M. Bubera, która ukazywała osobę jako rzeczywistość konstytuującą się w odniesieniach między „ja” i „ty”, przy czym odniesienia te wskazują
na coś, co obejmuje obie te strony relacji i równocześnie jest podstawowe dla
nich24. Zgodnie z tym każda Osoba Boża trwa w odniesieniu do jedności Bożej
istoty – i to ujawnia się w każdej z nich. Boże Osoby odnoszą się więc do
„czegoś”, co Je „przewyższa”, ale w odróżnieniu od ludzkich osób, które zawsze zmierzają tylko do realizacji pełni siebie, Boskie Osoby mają od zawsze tę
pełnię w sobie. Bycie sobą osób konstytuuje się w Bogu w odniesieniu Osób
Bożych do siebie. Dlatego jedność w Bogu musi być pojmowana jako Boża
istota, która subsystuje w trzech Osobach i w której to jedności każda Osoba
otrzymuje udział dzięki swojej relacji do pozostałych Osób25. Jedność Boga
przewyższa więc poszczególne Boskie Osoby, ale nie jest im podporządkowana. Koncepcja Pannenberga w kwestii jedności Boga wydaje się być lepsza

19

K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, Warszawa
1987, s. 115-120.
20
Por. tamże, 389; F. Courth, dz. cyt., 307; G. Greshake, dz. cyt., 141-147; U. Link-Wieczorek,
dz. cyt., s. 27.
21
Por. Trinität und Reich Gottes, München 1980, s. 163.
22
Por. F. Courth, dz. cyt., s. 307.
23
Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 326328; G. Greshake, dz. cyt., s. 168-171.
24
Na temat dialogicznego i trialogicznego rozumienia osoby por. G. Greshake, dz. cyt., s. 152-163.
25
Por. Die Subjektivität Gottes und die Trinitätslehre. Ein Beitrag zur Beziehung zwischen Karl
Barth und der Philosophie Hegels, w: tenże, Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze, Bd. II, Göttingen 1980, s. 111.
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w porównaniu z propozycją Moltmanna, ale jego ujęcie Bożej istoty jest bardzo
abstrakcyjne i zmusza do stawiania dalszych pytań26.
W kwestii relacji między tradycyjnym rozumieniem osoby a nowożytną antropologią H. Wagner zauważa, że istnieją propozycje postrzegające ją nie tyle
z perspektywy odniesienia substancjalnego, co raczej komunikacji. Zwraca przy
tym uwagę na koncepcję J. Auera, który rozumie osobę jako substancję, egzystencję i komunikację27. Wagner przytacza poza tym ideę perychoretycznej
wspólnoty Boga według L. Boffa28 – ta społeczna nauka o Trójcy Świętej ma
pełnić funkcję modelową tak dla Kościoła, jak i dla całej społeczności ludzkiej29.
2. Eksplikacja założeń teorii komunikatywnego działania
Pytanie o możliwość zastosowania w trynitologii teorii komunikacyjnego
działania J. Habermasa30 zmusza do ukazania przynajmniej jej podstawowych
idei dotyczących tego zakresu31. Habermas uznał konieczność pożegnania się
z dominującym w nowożytności paradygmatem filozofii świadomości, opartym
na zasadzie podmiotowości. Paradygmat ten oznaczał, że odnoszący się do
czegoś podmiot traktuje siebie jako motor i ośrodek tego ruchu. Tak zaczyna
się proces postępującej świadomości, w którym podmiot buduje siebie i swój
świat, co umożliwia także zaistnienie wolności (autonomii) i urzeczywistnienia
siebie. Ten proces jest jednak głęboko sprzeczny w sobie, gdyż dokonuje się za
cenę uprzedmiotowienia świata zewnętrznego i wewnętrznego, przez co też
staje się nieprzejrzysty i zależny32. Podmiot nie zauważa przy tym, że nie
wszystko daje się wnieść do jego świata, ponieważ zewnętrzny i wewnętrzny
świat zachowuje nadal swoją uprzednią wobec niego obiektywność. Usiłowanie skoncentrowania wszystkiego na sobie pozostawia jednak ślady na przedmiotach tego odniesienia – wyrywane są one z zastanych powiązań i podporządkowane suwerennemu na pozór podmiotowi, stają się obce sobie i innym.
Podmiotowość jest więc jednostronną zasadą. Ponieważ absolutyzuje sama
26

Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 328329; M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji..., dz. cyt., 300.
27
Por. J. Auer, Gott – Der Eine und Dreieine, Regensburg 1978, 332nn; H. Wagner, dz. cyt.,
s. 145.
28
Der dreieinige Gott, Düsseldorf 1987.
29
Por. H. Wagner, dz. cyt., s. 355.
30
Teoria działania komunikacyjnego, t. I-II, Warszawa 1999-2002 (tłum. A.M. Kaniowski).
31
Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 329333; tenże, Gottes Herrschaft als Zukunft der Welt. Biblische, theologiegeschichtliche und systematische Studien zur Grundlegung einer Reich-Gottes-Theologie in Auseinandersetzung mit
Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns, Würzburg 1993, s. 508-582;
M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji..., dz. cyt., 86-99; tenże, Sakramenty w służbie
communio..., dz. cyt., s. 104-108.
32
Por. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt am
Main 21885, s. 70.
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siebie, nie powinna „na siłę” zestawiać ze sobą różnych momentów rzeczywistości, co da się przekonująco zaprojektować dzięki nowemu paradygmatowi
filozofii, nie skoncentrowanemu na podmiocie. Trzeba skupić się nie na poznaniu i wykorzystywaniu zobiektywizowanej natury, lecz na intersubiektywności
możliwego porozumienia (w zakresie międzyosobowym i wewnątrzpsychicznym). Badawcze poszukiwania przesuwają się więc z racjonalności poznawczo-instrumentalnej na racjonalność komunikacyjną33.
Nową perspektywę Habermas podbudowuje analizą mówienia (działania)
nakierowanego na porozumienie34, w którym dla osiągnięcia komunikacyjnej
zgody konieczne jest zachowanie przez mówiącego trzech warunków (poza
zrozumiałością – kompetencją językową i znajomością wspólnego języka partnerów komunikacji): prawdy (kompetencji poznawczej i znajomości prawdy),
poprawności (zachowywania ustalonych norm i reguł) oraz prawdziwości (nie
wprowadzania w błąd siebie i innych)35. Adresat może za każdym razem
sprawdzić, czy te kryteria są zachowane, dzięki czemu jego zgoda może być
motywowana racjonalnie36.
W oparciu o tę analizę Habermas buduje swoją teorię dyskursu, posługując
się służącą rekonstrukcji jego uwarunkowań metodą „transcendentalnopragmatyczną”37. Gdy ludzie włączają się do komunikacji, wspomniane założenia i oczekiwania zakładane są jako uprzednie normy. Zakłada się w ten sposób także istnienie idealnej sytuacji językowej i komunikacyjnej. Jeśli powstaje
spór w odniesieniu do któregoś oczekiwania, pojawia się dyskurs zmierzający
do osiągnięcia konsensu38. Celem porozumiewania się jest osiągnięcie komunikacyjnej zgody. Do tego zaś konieczna jest wolność nastawiona na wspólne
poszukiwanie prawdy i podlegająca jedynie sile argumentacji39. Zarówno dyskurs, jak i wszystkie zabiegi zmierzające do porozumienia się, nacechowane są
w dalszym ciągu wspomnianymi oczekiwaniami i dlatego również w czasie
prowadzenia dyskursu zakładane jest również istnienie idealnej sytuacji komunikacji, która staje się również celem dyskursu40. Teoria dyskursu jest dla Habermasa podstawą komunikacyjnego ujęcia społeczeństwa, w którym chodzi

33

Por. tenże, Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność
społeczna, Warszawa 1999, s. 639-640.
34
M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 51-53.
35
Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, dz. cyt., 503-508; E. Arens, Was
kann Kommunikation?, „Stimmen der Zeit“ 6 (2002), s. 413.
36
Por. J. Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns,
Frankfurt am Main 1995, s. 548n.
37
Por. tenże, Moralbewuβtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main 71999, s. 140.
38
Por. tenże, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, dz. cyt., 640; H. Peukert, dz. cyt., s. 254.
39
Por. J. Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 1973, s. 148.
40
Por. tenże, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, w: tenże
- N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt am Main 1972, s. 135.
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o zawarty w języku cel obejmującego wszystkich porozumienia jako mechanizmu umożliwiającego wolne i solidarne współżycie ludzi41.
3. Zastosowanie teorii komunikacyjnego działania w trynitologii
Można stwierdzić istnienie jakiejś analogii między postulowaną przez Habermasa zamianą filozoficznego paradygmatu koncentracji na podmiocie na
paradygmat intersubiektywności a reakcjami teologów na trynitarne projekty
K. Rahnera i K. Bartha. Ta sytuacja posłużyła odkryciu trójosobowości Boga
w kontekście zasadniczo nowego rozumienia rzeczywistości42. W ramach tego
współczesnego odkrycia na nowo trynitarnego mówienia o Bogu rozwinięto
nową ontologię – metafizyka substancyjna została zastąpiona ontologią relacji.
Przesunięcie perspektywy, stawiające w centrum różność Osób i ich relacje,
ukazało społeczne wymiary trynitologii i pozwoliło mówić o trynitologii społecznej43. Nowe myślenie trynitarne wychodzi od międzyosobowego i komunikacyjnego działania Osób Bożych, o którym mówi Pismo Święte44. Żeby osiągnąć jasny ogląd w tej sprawie, należy zbadać, na ile komunikacyjne relacje
odkrywane w rzeczywistości świata zgadzają się z chrześcijańskim rozumieniem Boga45. Komunikacyjno-teoretyczny model myślowy może być bowiem
tylko analogią, której zastosowanie z konieczności ma swoje granice i brak
uwzględnienia tego prowadziłby do błędnych interpretacji teologicznych.
Knapp przyznaje, że istnieje niebezpieczeństwo polegające na tym, że mówienie o wspólnocie komunikacji w Bogu mogłoby prowadzić do przyjęcia istnienia trzech boskości, a więc i rezygnacji z monoteizmu46. Dlatego trzeba zapytać, na ile rzeczywistość Boga „rozsadza” model komunikacyjno-społeczny
i w związku z tym nie da się z niego wyprowadzić47.

3.1. Trójjedyny Bóg jako międzypodmiotowa rzeczywistość życia
41

Por. tamże, 139.
Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 333334.
43
Por. U. Link-Wieczorek, dz. cyt., s. 22.
44
J. Moltmann, Der dreieinige Gott, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott..., dz. cyt., s. 178.
45
Por. M. Kanpp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., 55-56; E. Arens, Was kann
Kommunikation?, dz. cyt., s. 414-417; M. Jagodziński, Teologia a komunikacja, „Studia
Theologica Varsaviensia” 41 (2003) nr 2, s. 76-80.
46
Knapp cytuje tu H. Vorgrimlera, Jesus Christus – Bemühungen um eine heute angemessene
Deutung der Person Jesu Christi, w: L. Honnefelder, M. Lutz-Bachmann (Hrsg.), Auslegungen
des Glaubens, Berlin 1987, s. 59n.
47
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., 55; M. Jagodziński, Sakramenty
w służbie communio..., dz. cyt., s. 140.
42
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M. Knapp stawia pytanie o możliwość zastosowania teorii komunikacyjnego działania jako modelu myślowego służącego ukazaniu trynitarnego pojęcia
Boga48, jako że istnieją punkty styczne między teologią a wypracowaną przez
Habermasa postacią komunikacyjnej teorii porozumiewania się między zdolnymi do mówienia i działania podmiotami. Konstytutywne dla teorii Habermasa jest odniesienie ego do jednakowo pierwotnego alter ego. Między tymi biegunami otwiera się przestrzeń intersubiektywnie podzielanego „świata życia”,
w której horyzont wpisują się uczestnicy komunikacji49. Knapp uważa, że wyjaśnianie pochodzącego z tradycji chrześcijańskiej pojęcia Boga przy użyciu tej
teorii komunikacyjnej mieści się całkowicie w granicach interpretacji. Trzeba
jedynie pamiętać – dodaje – że jeśli chodzi o tzw. vestigia trinitatis, nie mogą
być one traktowane jako uzasadnienie nauki o Trójcy Świętej, ponieważ jest
ona dostępna tylko dzięki objawieniu dokonanemu w Chrystusie. Dostrzeganie
tych śladów może pomóc w wyjaśnianiu trynitarnego wyznania wiary, ale dokonuje się to zawsze tylko na sposób analogii, na miarę ludzkich pojęć i modeli
myślowych50. Z kolei prawda trynitarna wskazuje ponad doświadczenie rzeczywistości świata i jako model myślowy może ponadto wskazywać na ambiwalencje konkretnej teorii komunikacji51, w ramach której nie tylko powinno
się próbować ukazywać odnowioną naukę o Trójcy Świętej, lecz także ukazywać tę naukę jako właściwe wypełnienie i warunek funkcjonowania teorii komunikacji52.
Trynitarnego Boga można rozumieć jako konstytuującą się intersubiektywnie rzeczywistość życia: Nie jest On samotnym podmiotem, który dodatkowo
wchodzi w relacje – jest On raczej sam w sobie komunikacją, wzajemnym
udzielaniem i przyjmowaniem różniących się od siebie podmiotów. Osoby
Boże to nie zamknięte i istniejące w sobie subsystencje, lecz raczej boskie
podmioty konstytuujące się w komunikacyjnych relacjach – i dlatego też odróżniające się od siebie nawzajem. Tak więc – jak w przypadku habermasowskiej zasady komunikacyjnej – można w odniesieniu do Osób Bożych mówić
o ich jednakowej pierwotności i nie przeczy temu prawda o tym, że Ojciec jest
„początkiem bez początku”. Prawda ta określa jedynie osobową właściwość
48

Knapp ostrzegawczo cytuje tu zdanie H.U. von Balthasara: „bei Heranziehung außerchristlicher Analogien zur Trinität größte Vorsicht geboten ist: ihnen fehlt die ökonomische Basis“
(Theodramatik, Bd. II-2, Einsiedeln 1978, s. 466) (por. Trinitätslehre und Handlungstheorie,
dz. cyt., s. 53).
49
Por. J. Habermas, Entgegnung, w: A. Honneth – H. Joas (Hrsg.), Kommunikatives Handeln.
Beiträge zu Jürgen Habermas’ „Theorie des kommunikativen Handelns“, Frankfurt am Main
1986, s. 332.
50
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 53.
51
Por. tenże, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 334.
52
Por. B.J. Hilberath, Der Personbegriff der Trnitätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu
Tertullians „Adversus Praxean”, Innsbruck 1986, s. 319; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie
communio..., dz. cyt., s. 140n.
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Ojca, Jego sposób udziału w jednym bóstwie. Jednakowa pierwotność dotyczy
komunikacyjnego współbycia Osób wiecznie koegzystujących we wspólnocie
i przenikaniu. Ojciec jest „początkiem bez początku” Syna i żadna Boska
Osoba nie jest możliwa do pomyślenia bez pozostałych (o tym świadczy nauka
o perychorezie)53. Mówienie zaś o „jednakowej pierwotności” Osób Bożych
wyklucza przy okazji subordynacjonistyczne rozumienie ich wewnątrztrynitarnego współbycia. Knapp uważa, że model trynitarno-teoretyczny dostarcza
odpowiedniejszego dostępu do trynitarnego rozumienia Boga niż model zwróconego ku sobie absolutnego podmiotu, z którym związana jest np. myśl
K. Bartha i K. Rahnera54.
3.2. Trójjedyny Bóg jako doskonała miłość
„Bóg jest miłością” (por. J 4,8.16). Ta wypowiedź mówi o samej istocie
Boga, a nie o jednej z Jego właściwości. Z jednej strony Bóg jest więc sam
w sobie wydarzeniem zakładającym rozróżnienie w Nim podmiotów, jako że
miłość może zaistnieć tylko w relacji pomiędzy różnymi podmiotami. Trójjedyny Bóg jest wspólnotowym Bogiem, bogatym w odniesienia wewnętrzne
i zewnętrzne55. Z drugiej strony rozróżnienie podmiotów w Bogu staje się możliwe tutaj pod warunkiem, że rozumieć się je będzie jako doskonałe postacie
urzeczywistnienia tej miłości, którą jest Bóg56. Ojciec jest „początkiem bez
początku” (principium sine principio)57 Boskiego wydarzenia miłości i zawsze
w relacji do Syna – jest początkiem bez początku jako początek Syna. Syn jest
jednakowo pierwotny z Ojcem – nie będąc jednak początkiem bez początku,
jest „początkiem z początku” (principium de principio)58. Zgodnie z wypowiedzią J 17,10: „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje”, Syn jest
czystym zawdzięczaniem siebie, a relacja Ojca do Syna musi być rozumiana
jako czyste ofiarowanie siebie. Ojciec – jako początek bez początku Boskiego
życia – odbiera jednocześnie to życie na powrót, ponieważ Syn nie zatrzymuje
niczego dla siebie. Obaj – nakierowani na siebie w nieograniczonym dawaniu
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Por. M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 335.
Por. tenże, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., 54. Knapp powołuje się w tej ocenie
na W. Kaspera (por. jego Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996, s. 356-360). Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 141.
55
Por. J. Moltmann, Der dreieinige Gott, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott..., dz. cyt.,
s. 181.
56
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 56.
57
Sobór Florencki, Bulla unionis Coptorum (Cantate Domino) 6, 6, w: A. Baron, H. Piertas
(red.), Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski,
t. III: (1414-1445) Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym, Kraków 2003, s. 580.
58
Tamże.
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i przyjmowaniu siebie – podzielają bez reszty Boskie życie w taki sposób, że
relacje między Nimi można rozumieć tylko jako wydarzenie miłości59.
Ponieważ Bóg jest doskonałą miłością, Duch Święty jest środowiskiem
(medium) miłości Ojca i Syna, łączących Ich węzłem, nazywanym za św. Augustynem „Komunią w Bogu” pośredniczącą w Ich jedności i różności. Dlaczego Duch Święty jest Osobą w Bogu, dlaczego nie może być pojmowany
jako bezosobowe medium komunikacji między Ojcem i Synem? Knapp uważa,
że nie odpowiada na to pytanie koncepcja H. Mühlena traktująca Ducha Świętego jako więź Ojca i Syna i będącego „My w osobie”, zgadza się natomiast
z W. Pannenbergiem, że w przypadku pojmowania tego „My” jako wspólnoty
Ojca i Syna zanika ich różność. Knapp wskazuje natomiast na propozycję Ryszarda ze Św. Wiktora, ukazującego Trzecią Osobę jako konieczną konsekwencję pojmowania Trójcy Świętej jako wydarzenia wewnętrznej miłości
Boga. Miłość bowiem jest nie tylko czystym darowaniem siebie (Ojcem)
i odpowiadającym zwrotnym darowaniem siebie (Synem), lecz urzeczywistnia
się także w konieczny sposób w czystym otrzymywaniu – w otwarciu i pozwoleniu na obdarowanie siebie. Stąd urzeczywistnienie doskonałej miłości wymaga Trzeciego – Współmiłującego i Współmiłowanego (Condilectus). W Osobie
Ducha Świętego Bóg jest doskonałą miłością jako otrzymujący – ale bez żadnej zależności, a równocześnie miłość ta otwiera się poza siebie. Istotą Boga
jest więc miłość, która sprawia jedność Osób w ich komunikacyjnym odniesieniu wzajemnym. Ta istota „przerasta” Osoby, nie będąc jednocześnie im podporządkowaną, a – mówiąc językiem bliskim teorii komunikacyjnego działania
– urzeczywistnia się w „Nieograniczonej Wspólnocie Komunikacji”60.
Boska rzeczywistość jest więc strukturą relacji, dającą się pojąć jedynie
w kategoriach doskonałej miłości, a najlepszym określeniem trzech Boskich
podmiotów jest nazwanie ich „relacjami subsystującymi”. Knapp podkreśla, że
sporne w dzisiejszej teologii pojęcie „osoby” staje się prawomocne tylko wtedy, gdy osobę rozumie się tu jako byt czysto relacjonalny61. Mówienie o Osobach w Bogu nie może bowiem posługiwać się indywidualistycznie zawężonym pojęciem osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty są bowiem wiecznym aktem
wzajemnego odpowiadania sobie, a trytnitarny proces życia jako doskonałej
miłości realizuje się jako wydarzenie, w którym każda Osoba „jest w innych
u siebie”. Na takie wzajemne przenikanie się (circumincessio) i zamieszkiwanie w sobie (circuminsessio) nakierowane jest właśnie tradycyjne pojęcie pery-
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Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., 56; M. Jagodziński, Sakramenty
w służbie communio..., dz. cyt., s. 141n.
60
Por. tenże, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 336;
tenże, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 57-58; M. Jagodziński, Sakramenty
w służbie communio..., dz. cyt., s. 142n.
61
Por. Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 58.
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chorezy62. Doświadczenie perychoretycznej jedności prowadzi w końcu do
nowego ujęcia trynitarnego pojęcia osoby. Tradycyjna definicja Boecjusza nie
jest tu użyteczna, ponieważ trytnitarne Osoby nie są w perychorezie indywidualnymi substancjami, egzystującymi i spoczywającymi w sobie jednostkami.
Ponieważ należy je pojmować raczej jako ekstatycznie wychylone ku sobie
Hipostazy, potrzebujemy tu perychoretycznego pojęcia osoby63.
Jeśli Osoby w Bogu mają być rozumiane jako sposoby doskonałego urzeczywistniania jednej rzeczywistości bytowej w postaci doskonałej miłości –
trzeba je rozumieć jako odniesienie do jednej natury Bożej, która staje się rzeczywistością w wewnątrzboskiej strukturze odniesień. Ta istota Boga nie jest
ani niezależna od relacji trzech Osób, ani też nie jest dodatkowym rezultatem
ich współdziałania; jej jedność jest zróżnicowaną w sobie rzeczywistością życia, którą można pojmować – znowu w nawiązaniu do teorii komunikacyjnego
działania – w sposób „komunikatywny”: Realizuje się w wydarzeniu komunikacji między trzema jednakowo pierwotnymi Osobami i nie istnieje w oderwaniu od tego wydarzenia. Ten sposób rozumienia pozwala jednocześnie na uniknięcie (wspomnianego wcześniej) niebezpieczeństwa popadania – przy mówieniu o wspólnocie komunikacji w Bogu – w tryteizm, a także wyklucza myślenie o jakimkolwiek samozamknięciu wewnątrztrynitarnego wydarzenia komunikacji (z definicji znowu „komunikatywne działanie” nastawione jest na absolutnie nieograniczoną komunikację)64.
3.3. Działanie Trójjedynego Boga
Nie każde pojęcie działania nadaje się jednakowo do objaśniania treści trynitarnych. Knapp odnotowuje tu słuszne zastrzeżenia W. Pannenberga, odnoszące się do działania (monologicznego podmiotu) rozumianego instrumentalnie.65 Inaczej jest jednak w przypadku działania rozumianego międzyosobowo
– komunikacyjnie.66 Takie działanie wydaje się szczególnie przydatne w wyjaśnianiu relacji między Trójcą immanentną i ekonomiczną, jako że działający
ukazuje zawsze w działaniu samego siebie67.
Jeśli trynitarnego Boga pojmuje się jako osobową jedność komunikacji,
trzeba także całe Jego działanie uznawać – zgodnie z aksjomatem zwrotnej
tożsamości ekonomicznej i immanentnej Trójcy Świętej – za działanie komu62

Por. tamże, 58-59; J. Moltmann, Der dreieinige Gott, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige
Gott..., dz. cyt., 182-186; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 143.
63
Por. J. Moltmann, Der dreieinige Gott, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott..., dz. cyt.,
s. 185; M. Volf, Trinität und Gemeinschaft. Eine ökumenische Ekklesiologie, Mainz – Neukirchen-Vluyn 1996, s. 199-203.
64
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 59; M. Jagodziński,
Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 143.
65
Por. W. Pannenberg, Metaphysik und Gottesgedanke, Göttingen 1988, s. 50.
66
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 52-53.
67
Por. tamże, s. 53-54.
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nikacyjne. Jest to zaś możliwe tylko wtedy, gdy będzie to „działanie komunikatywne” w rozumieniu teorii Habermasa, ponieważ tylko w takim przypadku
można je rozumieć jako wspólne trzem Osobom i jednocześnie jako podmiotowe działanie poszczególnych Osób w historii68. Tak jak Osoby te trwają
w pełnej relacji wzajemnej do siebie na płaszczyźnie wewnątrztrynitarnej
i przenikają się wzajemnie, tak również jest w ich działaniu – przy czym to
działanie opiera się ono nie na jakimś tworzonym dla tego celu nowym porozumieniu, lecz na komunikacyjnym zjednoczeniu istniejącym od zawsze. Tak
też zawsze tradycyjnie ujmowano kwestię działania poszczególnych Osób ad
extra i nie przeczy temu także mówienie o apropriacjach, które w kontekście
wzajemnych odniesień Osób Bożych ukazują się jako konsekwencje wypływające z aksjomatycznej zwrotnej tożsamości Trójcy immanentnej i historiozbawczej69.
Knapp twierdzi, że aksjomat rahnerowski dotyczy także struktury komunikacyjnego działania Boga. Już wewnątrztrynitarne odniesienia Osób Bożych
rozsadzają strukturę symetryczną i temu w działaniu historiozbawczym odpowiada wcielenie Syna pojmowane jako uniżenie samego siebie (por. Flp 2,6n).
Struktura wewnątrztrynitarnych odniesień kontynuowana jest także w działaniu
objawiającym i zbawczym jako radykalna kenoza. Działający Bóg jest całkowicie zaangażowany w to działanie na sposób radykalnego daru z siebie
w miłości. To działanie jest niezasłużone, nieobliczalne, jest czystą łaską70.
Bóg jest sobą tylko w tym przekraczaniu siebie i „musi” to czynić, aby „być
sobą w innym”. Ta prawda otwiera także zasadniczy wgląd w relację między
Bogiem a światem: On nie potrzebuje tego „innego” świata dla siebie – sam
w sobie jest całkowicie niezależny. Stąd stworzenie świata i człowieka nie
może być także pojmowane jako konieczny proces udzielania się lub stawania
się Boga, lecz jako akt całkowicie wolny i suwerenny. Jest zaś to możliwe,
ponieważ trytnitarny Bóg jest sam w sobie doskonałym wydarzeniem miłości
i nie zamyka się w sobie – w Duchu Świętym jest zasadniczo otwarty na „inne”
od siebie, chociaż nie potrzebuje tego dla siebie. Knapp powołuje się dla ilustracji tego procesu na E. Jüngela71, który objaśnia akt stworzenia jako samoograniczenie się Boga „wycofującego się” na rzecz stworzenia w tym znaczeniu,
że obok swego boskiego bytu i istoty zapewnia bycie i istotę, czas i przestrzeń
dla innego od siebie stworzenia.72 Takie ograniczenie samego siebie nie sprze68

Por. tamże, s. 61.
Por. tamże, 61-62; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 144.
70
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 62.
71
Por. Gottes ursprüngliches Anfangen als schöpferische Selbstbegrenzung, w: H. Deuser
u. a. (Hrsg.), Gottes Zukunft – Zukunft der Welt, München 1986, s. 268.
72
Na temat Trójcy Świętej jako przestrzeni świata zob. M. Frettlöh, Der trinitarische Gott als
Raum der Welt. Zur Bedeutung des rabbinischen Gottesnamens māqōm für eine topologische Lehre
von der immanenten Trinität, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott..., dz. cyt., s. 200-204.
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ciwia się w przy tym absolutnie Jego bóstwu, lecz odpowiada całkowicie Jego
istocie będącej doskonałą i otwartą poza siebie miłością „w nadmiarze”73. Ta
prawidłowość działania stwórczego rozciąga się także na objawiające i zbawcze działanie Boga, który daje stworzeniu czas i przestrzeń obok siebie po to,
aby dać mu udział w swojej miłości. Jest to zaś możliwe znowu dlatego, że
Bóg jest komunikacyjną rzeczywistością udzielającą siebie i nie rozpływającą
się w tym udzielaniu74.
Czy jednak wobec tego przekraczania siebie Boga ku stworzeniu, w wyniku
którego nie zachodzi rozpłynięcie się rzeczywistości stworzonej w Bogu, nie
pojawia się alternatywne niebezpieczeństwo rozpłynięcia się trynitarnego Boga
w procesie świata? Z powodu tego pytania Knapp ze specjalną uwagą przygląda się odniesieniu między Trójcą immanentną a historiozbawczą75.
3.4. Relacja między Trójcą immanentną a Trójcą ekonomiczną
Rahnerowski aksjomat zwrotnej tożsamości Trójcy immanentnej i ekonomicznej może prowadzić do rozumienia, jakoby wieczna Trójca konstytuowała
się w historii76. Jak już zostało wspomniane, relacje między Trójcą immanentną
a ekonomiczną można wyjaśniać za pomocą kategorii działania, jako że działający ukazuje w działaniu samego siebie. Jeśli jednak działanie oznacza w konieczny sposób przekraczanie przez Boga samego siebie w kierunku czegoś
„innego”, czy nie jest to w rzeczywistości utrata siebie w historii i rozpływanie
się Trójcy immanentnej w historiozbawczej?
Knapp przywołuje podstawowe i wyjściowe zawsze dla trynitologii przekonanie wiary, iż w Jezusie Chrystusie sam Bóg wkroczył w historię, nie przestając być transcendentnym Bogiem i Jego bóstwo nie rozpłynęło się w człowieczeństwie. Uczynił to, ponieważ chciał dać stworzeniu udział w swoim życiu.
Przekroczenie wewnątrztrynitarnej rzeczywistości życia dokonuje się także
w przypadku posłania Ducha Świętego. To kenotyczne działanie Boga musi
być pojmowane jako „komunikacyjne” i dotyczy nie tylko tej Osoby, której jest
szczególnie przypisywane, lecz wszystkich trzech. Przekraczając i udzielając
siebie stworzeniu, Bóg trwa nadal w odniesieniu do siebie. Zbawcze wyrażenie
się Syna następuje w „komunikacyjnym” powiązaniu z Ojcem i Duchem Świętym, i to nie oznacza w żadnym wypadku rozpłynięcia się komunikacyjnej
wspólnoty trynitarnej rzeczywistości życia. Skoro tak, to przekraczanie siebie
przez tę komunikacyjną jedność na korzyść stworzenia nie oznacza jej zatrace-

73

Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 63.
Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 144n.
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Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt.,, s. 63-64.
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Por. W. Kasper, dz. cyt., s. 341.
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nia się w procesie świata. Okazuje się więc, że „komunikacyjne” rozumienie
działania Boga jeszcze raz potwierdza trynitarny aksjomat K. Rahnera77.
3.5. Relacja między Trójcą Świętą a Kościołem
Zapraszającą, integrującą i jednoczącą wspólnotę trójjedynego Boga
J. Moltmann nazywa „Trójcą otwartą”. Nie otwiera się ona z powodu niedostatku i niedoskonałości, lecz z nadmiaru miłości, która daje stworzonemu
światu przestrzeń życia dla jego żywotności i przestrzeń wolności dla jego
rozwoju78. Uczestnicząc w tym otwarciu, Kościół powinien budować perychoretyczną jedność odpowiadającą perychoretycznej jedności Trójcy Świętej,
która jest Boską przestrzenią Kościoła. Kościół jest więc nie tylko przestrzenią
zamieszkiwania Ducha Świętego, lecz całej Trójcy Świętej79. Kościół jest urzeczywistnieniem wspólnoty komunikacyjnej Boga i człowieka. Nosi przecież
w sobie archetypiczną Komunię – tajemnicę trynitarną – i powinien urzeczywistniać tę tajemnicę w swej widzialnej postaci80.
Bóg udziela ludziom przez Chrystusa w Duchu Świętym uczestnictwa
w swoim życiu i w tym udziale zawarte jest rzeczywiste misterium Kościoła –
jego najgłębszy teologiczny sens. Jako „ikona” tej udzielającej się trójjedynej
Komunii życia Bożego Kościół może sam być komunią i jako ta komunia
przekazywać udział w życiu trójjedynego Boga81. Uzasadnione jest więc mówienie – i to na tle inspiracji płynącej z teorii komunikacyjnego działania
– o wspólnocie Kościoła jako sakramencie trynitarnej Komunii Boga82.
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Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., 64-65; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 145n.
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Por. J. Moltmann, Der dreieinige Gott, w: R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott..., dz. cyt.,
s. 186; H. Wagner, dz. cyt., s. 286: „’Komunia’ w Bogu znajduje odzwierciedlenie w ‘komunijnym’ wymiarze całego zbawienia. (...) historia zbawienia jest Bożą wolą komunikacji.”
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Por. tamże, s. 189n. Moltmann analizuje także ponowoczesny indywidualizm i ukazuje płynące z jego strony niebezpieczeństwa: „Als Endprodukt von Teilungen hat ein Individuum keine
Beziehungen, keine Eigenschaften, keine Erinnerungen und keinen Namen. (...) Eine Person ist
im Gegensatz zu einem Individuum ein menschliches Dasein im Resonanzfeld seiner Sozialbeziehungen und seiner Geschichte. (...) Eine Person ist ein Gemeinschaftswesen. (...) Individualisierte Menschen sind von politischen und wirtschaftlichen Mächten leicht beherrschbar. Wiederstand und Schutz der persönlichen Menschenwürde gibt es nur, wenn sich Menschen zu Gemeinschaften schließen und ihr Leben sozial selbst bestimmen. Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um die öffentliche Relevanz des trinitarischen Gottesbegriff für die Befreiung individualisierter Menschen und die Relevanz der trinitarischen Gemeinschaftserfahrung für die Ausbildung
neurer Sozialität anzuzeigen.“ (tamże, s. 191n).
80
Por. H. Wagner, dz. cyt., s. 286. Zob szerokie opracowanie tej kwestii w: M. Jagodziński,
Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009.
81
Por. H. Wagner, dz. cyt., s. 79.
82
Por. M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 63-159; M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji..., dz. cyt., s. 114-252, s. 295-394; tenże, Trynitarne podstawy Kościoła jako komunii, „Studia
Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 1, s. 53-57.
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Kościół jako komunikacyjna komunia ma więc podstawy trynitarne. Jest
konkretną, historyczną „przestrzenią”, w której realizuje się działanie Ducha
Świętego83. Zostaje „wciągnięty” w wiarę w Boga: „wierzymy, że – mimo swej
całej grzeszności – Kościół jest jednak wyniesionym, niezniszczalnym miejscem jednoczącej (una), uświęcającej (sancta), obejmującej wszystkich (catholica) i zachowującej pierwotną prawdę (apostolica) obecności (w Duchu Świętym) Boga w świecie”84.
Istnienie jakiejkolwiek wspólnoty koniecznie powiązane jest z problematyką komunikacji85. Uwzględniając filozoficzne i teologiczne aspekty teorii komunikacji, współczesna teologia twierdzi, że nie można mówić o teologicznej
teorii komunikacji bez uwzględnienia Ducha Świętego. Uwzględnienie pneumatologicznego aspektu wspólnoty nie oznacza oczywiście porzucenia chrystocentrycznego punktu wyjścia – chodzi raczej o rozumienie poszerzone
i pogłębione przez doświadczenie Ducha Świętego86. Teologia ukazuje transcendencję ludzkiej komunikacji polegającą na tym, że dzięki przyjściu Boga
wspólnota ludzka przemienia się we wspólnotę z Bogiem. Ten rozpoczęty
w Jezusie proces zachodzi jedynie tam, gdzie dokonuje się w imię Boga i tylko
taka okoliczność może dostarczyć ostatecznego oparcia dla ludzkiej komunikacji. Zrealizowanie ludzkiej komunikacji na wzór Jezusa oznacza przekształcanie jej w komunikację z Bogiem – komunikację w Duchu Świętym87.
Trynitarna rzeczywistość Ducha Świętego może być pojmowana w kategoriach relacyjnych jako jedność, jako uosobione Unio i Communio jednocześnie
udzielającej się i przyjmowanej miłości w Bogu. Duch Święty stanowi (analogicznie do swej roli umożliwiającej wiarę) intertrynitarne, odwieczne i pośredniczące „medium”, „przestrzeń” wzajemnej miłości Ojca i Syna. Bóg jest „Duchem” – Duchem miłości Ojca i Syna, i tylko w tym wspólnym Duchu, będącym zarazem „przestrzenią” i „matczynym łonem” (Y. Congar) miłości Boga.
Duch Święty jednocześnie wyrasta z tego wzajemnego oddania, jako jego „rezultat” („który od Ojca i Syna pochodzi”). W Nim wzajemne odniesienie (oddanie) miłości między Ojcem i Synem znajduje inną od nich, obejmującą, łączącą i przekraczającą „formę” jedności; przyjmuje kształt „My”, które przy
całej zależności od Ojca i Syna zachowuje przekraczającą ich relatywną samoistność („który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”). Dla83

Por. H. Wagner, dz. cyt., s. 80.
M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 68.
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Por. B. Nitsche, Die Analogie zwischen dem trinitarischen Gottesbild und der communialen
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tego też Tradycja Kościoła określa specyficznie osobowy charakter Ducha
Świętego słowem „Dar” – wzajemne oddanie Ojca i Syna kulminują w Nim,
„konkretyzują się” i przyjmują postać wzajemnie darowanej wspólnoty i radości. Trójjedyny Bóg ofiarowuje siebie stworzeniu, przychodząc do niego jako
ten „Dar”, jako Moc Ducha Świętego, aby zapoczątkować wspólnotę z Bogiem
i ze wszystkimi ludźmi. To wydarzenie przyjętego „Daru Bożego” nazywamy
„Kościołem”. Trynitarny kontekst cechuje jeszcze jeden aspekt Ducha Świętego jako jednoczącej miłości Boga: Ojciec i Syn jako bieguny wzajemnego odniesienia nie nakładają się w Nim na siebie, lecz wprost przeciwnie, ukazują
swoją niezamienną, osobową różność. Ten fakt stworzył podstawę zachodniego
rozumienia osoby, wolności, miłości i jedności – im głębsza jest jedność między kochającymi się osobami, tym większa jest gwarancja wolności bycia innym. Trynitarny pramodel tego pozornego paradoksu umożliwia zachowanie
w najściślejszym wzajemnym komunikowaniu jednocześnie najwyższego
zróżnicowania osobowego, a ta prawidłowość jest jednocześnie podstawą kapitalnego znaczenia pneumatologii w eklezjologii88.
Pod względem poznawczym Duch Święty dostępny jest tylko poprzez historycznego i wywyższonego Jezusa. Z drugiej strony jest On równocześnie
„transcendentalnym” warunkiem umożliwiającym wiarę w Jezusa Chrystusa –
stąd chrystologia jako warunek implikuje pneumatologię jako warunek swojego istnienia (Duch Święty jest „przestrzenią” wiary). Wynika z tego, że Kościół
– rozumiany jako wspólne odniesienie wiary do Boga – może zaistnieć i trwać
tylko tam, gdzie człowiek pozwoli się objąć tą „przestrzenią” Ducha Świętego.
Dzięki umożliwieniu osobowej i wspólnej wiary przez Ducha Świętego powstaje więc Kościół jako wewnątrzhistoryczne, sakramentalne odbicie uprzedniego Jego daru. Tak więc Kościół stanowi jej „przestrzeń życia” wiary człowieka, w której otrzymuje się ją i rozwija przez udział w życiu Kościoła. Ta
perspektywa podkreśla nieograniczoną, przerastającą wszystkie konkretyzacje
i relatywizującą wielkość Ducha Świętego. Taki obraz Ducha Świętego oznacza, że nie można traktować Go jako trwałej „części składowej” Kościoła,
działającej jakby automatycznie za pomocą jego struktur, lecz jako Dar przerastający ramy instytucjonalno-sakramentalne i charyzmatyczne, o który trzeba
nieustannie prosić i ciągle na nowo Go otrzymywać 89. Powierzenie się Bogu
jest wejściem w relację z trójjedynym Bogiem, ufnym „zanurzeniem się”
w pełne miłości odniesienie Syna do Ojca i realnym udziałem w tym odniesie-

88

Por. M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 68-73; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 59n; H. Wagner, dz. cyt., s. 81.
89
Por. M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 68-70.

62

Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej

niu (jako braci i sióstr Jezusa, synów i córek Ojca, kochanych tą samą miłością,
którą w wieczności Ojciec kocha Syna)90.
Dla wyjaśnienia jedności i zróżnicowania trynitarnej „struktury odniesień”,
Medard Kehl stosuje jako pomoc schemat zaczerpnięty z modelu komunikatywnego działania: „Ojciec” jest podmiotem i źródłem („Skąd”) nieskończenie
ofiarującej się miłości, „Syn” jest pochodzącym od Ojca celem i partnerem
(„Dokąd”) nieskończenie otrzymywanej miłości. „Duch Święty” jest jednoczącym i pośredniczącym środowiskiem („W czym”) tej nieskończonej miłości.
Miłość sama wreszcie jest treścią, zawartością („Co”) tego, co istnieje między
Ojcem, Synem i Duchem Świętym i jest identyczna z boską „istotą”91.
Tradycja nazywała często Ducha Świętego „Jednością” (unio) lub „Wspólnotą” (communio) w Bogu92. Ponieważ wspólnota między Ojcem i Synem jest
relatywnie samodzielnym (jako Osoba) istnieniem Bożej Miłości – Duch Święty stanowi „My” w Bogu (H. Mühlen)93. Boskiej Wspólnocie między Ojcem
i Synem (równej Duchowi Świętemu) przysługuje w sposób pierwotny i wzorczy właściwość pośredniczącego „W czym”, ponieważ Bóg sam w sobie,
w Duchu Świętym, jest wydarzeniem pośredniczenia. Z jednej strony jedność
między Ojcem i Synem jest zawsze istniejącą uprzednio wspólną „Przestrzenią” (Duchem) ich odniesienia, z drugiej jednak strony wspólny Duch ustanawiany jest tylko dzięki wzajemnemu odniesieniu Ojca i Syna i bez tego odniesienia nie byłoby „My” wspólnoty. Duch Święty nie wchodzi jednak w te dwa
„bieguny” i ich wzajemne odniesienie, lecz tworzy własny, odrębny sposób
Boskiej miłości. Jeśli człowiek pozwoli na objęcie się tym wzajemnym odniesieniem Ojca i Syna – zostaje przyjęty „w” Ducha Świętego, do tej Wspólnoty:
Dlatego Biblia mówi o darze Ducha Świętego jako o „otrzymaniu Ducha Świętego” i „byciu napełnionym przez Ducha Świętego”94.
Ponieważ Duch Święty jest pośredniczącą „wspólnotą” między Ojcem i Synem, przyjęcie do niej jest dokonuje się w oparciu o wspólnotę i jest wspólnototwórcze. Duch Święty jako Communio w Bogu jest właściwym, teologicznym fundamentem kościelnej communio i właśnie dzięki temu zasadniczo różni się ona od innych wspólnot. Uprzedni dar wspólnej „przestrzeni życia” wiary nie opiera się więc na ludzkiej woli wspólnoty, lecz na darze Ducha Święte90

Por. M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 60. O życiu w Chrystusie
i włączeniu chrześcijan w Trójcę Świętą zob. T.G. Weinandy, Czy Bóg cierpi?, Poznań 2003,
s. 410n.
91
Por. M. Kehl, Kirche als Institution – eine theologische Begründung, w: M. Kehl, N. Glatzel,
N. Mette, Kirche als Institution, „Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen.
Fernstudium Katholische Religionspädagogik”, Studienbrief II/1, Tübingen 1984, s. 121.
92
Por. tenże, Die Kirche..., dz. cyt., s. 70-73.
93
Por. tenże, Kirche als Institution – eine theologische Begründung, dz. cyt., s. 136.
94
Por. tamże, s. 122; tenże Kirche – Sakrament des Geistes, w: W. Kasper (Hrsg.), Gegenwart
des Geistes. Aspekte der Pneumatologie, Freiburg 1979, s. 158-159; M. Jagodziński, Trynitarne
podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 61.
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go, na podarowaniu udziału we wspólnocie, która istnieje w Bogu a Kościół
staje się historycznym znakiem wewnątrzboskiej Communio – „sakramentem
Ducha Świętego”95.
Duch Święty jest pośredniczącym „w czym“ historii zbawienia, pośredniczącą mocą, w której i przez którą Jezus Chrystus przychodzi wewnętrznie do człowieka. Pośredniczy jako udzielone uprzednio i na stałe, a jednocześnie dawane
za każdym razem, łączące podmiot i przedmiot „środowisko sensu“96. On jest
„środowiskiem sensu“ wzajemnej miłości Ojca i Syna oraz Ich ujawniającą się
w Nim i łączącą Ich „formą społeczną“97. Przez Niego historia ludzkości zostaje
włączona w wydarzenie tej miłości po to, by stała się doskonałą, historyczną
postacią tożsamej z Nim communio – „społecznej formy“ miłości Boga. Ta pośrednicząca moc Ducha Świętego znajduje swój cel w rozszerzeniu miłości Ojca
i Syna na powszechne communio ludzi z Bogiem i między ludźmi98.
Istnieje znacząca analogia między Słowem, które stało się Ciałem, a Duchem, który stał się Kościołem. Tak jak ludzka natura Jezusa z Nazaretu służyła Boskiemu Słowu za organ zbawienia, tak struktura Kościoła służy Duchowi
Chrystusowemu do budowania Ciała Chrystusa. Trzeba koniecznie uwzględnić
analogiczny charakter tej wypowiedzi, a bardzo powściągliwie formułowanie
tego jakby „wcielenia” Ducha Świętego w Kościół uzmysławia, że wszystkie
formy udziału Kościoła w wewnątrzboskiej wspólnocie trójjedynego Boga są
możliwe tylko mocą tego Ducha99.
Na ile Kościół pojmuje i realizuje siebie jako „sakrament” Ducha100 jednoczącego Ojca i Syna, zachodzi w nim dialogiczna „sztuka” jednoczenia, umożliwiająca i gwarantująca jedność zróżnicowanej wielości osobistych dróg wiary
we wspólnej wierze. Oznacza to, że gdy ludzie pozwolą się objąć Duchowi
Świętemu, napełnić się Nim i doprowadzić do osobistej wiary w Boga, zostają
w tym samym momencie doprowadzeni przez Niego do jedności relacji wzajemnych i wspólnoty w wierze przy zachowaniu całkowitego i rozwiniętego
osobowego wymiaru wiary człowieka. Odniesienie wiary (do Boga) i wzajemne wspólnotowe odniesienia w wierze mogą wzrastać tylko jednocześnie
– w tej „przestrzeni” miłości Boga. Communio, które wyrasta z działania Du-
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Por. tenże, Kirche – Sakrament des Geistes, dz. cyt., s. 155-161; tenże, Kirche als Institution.
w: W. Kern – H.J. Pottmeyer, M. Seckler (Hrsg.), Handbuch der Fundamentaltheologie 3, Traktat: Kirche, Freiburg 1986, s. 190-191; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt.,
s. 61n.
96
Por. tenże, Kirche – Sakrament des Geistes, dz. cyt., s. 157.
97
Por. tamże, s. 159.
98
Por. M. Kehl, Kirche – Sakrament des Geistes, dz. cyt., s. 159-160; tenże, Kirche als Institution, dz. cyt., s. 190; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 62.
99
Por. B. Nitsche, dz. cyt., s. 85; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 62n.
100
Por. M. Kehl, Kirche – Sakrament des Geistes, dz. cyt., s. 155-180.
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cha Świętego, zapewnia istnienie przestrzeni wolności, w której każdy może
być sobą wobec Boga i wobec innych ludzi101.
Pneumatologicznie inspirowana zasada „równoczesnej pierwotności” jedności i wielości została zasadniczo zaakceptowana przez II Sobór Watykański, chociaż nie przeniknęła do wszystkich jego wypowiedzi. Recepcja tej zasady dotyczy przede wszystkim strukturalnego (ostrożnego) równoważenia relacji między
Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi, a także relacji między kolegialnością biskupów a prymatem papieskim, między wspólnotą a urzędami kościelnymi oraz między charyzmatami a Urzędem. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo polegające na tym, że wspólnota wierzących zamknie się przed Duchem
Świętym i przestanie być historycznym odwzorowaniem Communio samego
Boga. Jak wtedy Kościół może obronić swój charakter wspólnoty w wierze, historycznego znaku Bożego Ducha i Jego wspólnototwórczej mocy? Czy Kościół
służy, czy raczej jest przeszkodą dla Ducha Świętego? Na ile w swojej społecznej formie jest on „sakramentem Ducha Świętego” – przedstawiającym i pośredniczącym znakiem budującego jedność, osobowego „środowiska” zbawienia?
Dlaczego społeczna tkanka Kościoła jest wspomnianym sakramentem?102
M. Kehl uważa, że służba pełniona przez element instytucjonalny Kościoła wobec Ducha Świętego w communio Kościoła wyraża się w specyficznych funkcjach zachowania tożsamości, integrowania i wyzwalania103.
Pneumatologiczna wizja Kościoła nie oznacza zaniedbania jego wymiaru
chrystologicznego czy też traktowania go jako drugorzędny. Nie ma bowiem
innego Ducha Świętego niż Duch historycznego Jezusa Chrystusa, który prowadzi ludzkość do jedności komunii w wierze.104 Właśnie dlatego tworzona przez
Ducha Świętego wspólnota wierzących realizuje się w głoszeniu Dobrej Nowiny
Jezusa (martyria), sprawowaniu sakramentów jako uobecniających znaków
zbawczej bliskości Boga (leiturgia) oraz w praktycznym naśladowaniu Jezusa na
drodze służby (diakonia). Jako wspólnota naśladująca Jezusa, Kościół ma swoje
chrystologiczne centrum — wyrasta z Jego życia, śmierci i zmartwychwstania,
jednoczy go Jego Duch, Jego woli jest posłuszny, służy Jego zbawczej i wyzwalającej obecności wśród ludzi, trwa oczekując na Jego paruzję105.

101

Por. tenże, Die Kirche..., dz. cyt., 74-75; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła...,
dz. cyt., s. 63.
102
Por. M. Kehl, Kirche – Sakrament des Geistes, dz. cyt., s. 173.
103
Por. tenże, Kirche als Institution – eine theologische Begründung, dz. cyt., s. 139; tenże, Die
Kirche..., dz. cyt., s. 394-402; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 63-73;
H. Wagner, dz. cyt., s. 81.
104
Por. H. Wagner, dz. cyt., s. 81n.
105
Por. M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 79-80, tenże, Kirche als Institution – eine theologische
Begründung, dz. cyt., s. 82-112.
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Pneumatologiczna opcja wpłynęła na ponowne zastosowanie do Kościoła
pojęcia „sakramentu”106 w celu ukazania jego specyficznej relacji wobec
zbawczego działania Boga na rzecz świata. Ponieważ po wywyższeniu Jezusa
Bóg nie zaprzestał udzielania siebie światu, lecz pozostał obecny przez Ducha
Świętego, całą zawartość zbawienia przez Jezusa Chrystusa uobecnił mocą
Ducha Świętego w istotnych aktach realizowania się wspólnoty wierzących. Na
mocy wcielenia Jezus stał się „Prasakramentem” Trójjedynego Boga, a po zesłaniu Ducha Świętego Kościół jako wspólnota wierzących stał się w analogiczny sposób „sakramentem podstawowym” zbawczego działania Boga
w świecie107. Jednoczące Kościół w communio działanie Ducha Świętego nakierowane jest na to, by zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Stwórcy cała
rzeczywistość stała się na wzór „odblasku niewidzialnego Boga, Pierworodnego wobec całego stworzenia, w którym wszystko zostało stworzone” (por. Kol
1,1n). Pierwszy w tym odwzorowaniu jest Kościół osiągający kształt w swojej
historyczno-społecznej przestrzeni. To pierwotne ukształtowanie na wzór
Chrystusa, które czyni Kościół obrazem trynitarnej i historycznej relacji Syna
do Ojca, zawiera się w jego zbawczym i wyzwalającym działaniu. W zasadzie
chrystologicznego kształtowania kryje się najgłębsza podstawa ponownego
odkrycia pierwotnie komunijnego charakteru Kościoła jako „Kościoła ubogich”108. Drugim elementem chrystologicznego odwzorowania jest całkowite
oddanie się zbawczemu pośrednictwu109.
Oparcie Kościoła na trynitarnej tajemnicy Boga przejawia się już w stworzeniu świata, który w kontekście grzechu i powszechnej woli zbawczej Boga
staje się także miejscem ofiarowanego i przyjętego zbawienia. Kościół jest
więc dziełem Ojca, ponieważ stworzenie odnajduje swój ostateczny sens
w Jego objawionej woli wyniesienia ludzi do udziału w życiu Bożym. 110 Jeszcze wyraźniejsza jest perspektywa eschatologiczna Kościoła ustawiająca go
w szczególnym związku z Ojcem – ostateczne spełnienie stworzenia nastąpi
wtedy, gdy wszyscy sprawiedliwi „zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca” (KK 2)111.

106

Por. J. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche. Wirken Gottes im Handeln der Menschen,
Freiburg – Basel – Wien 1992.
107
Por. M. Kehl, Die Kirche..., dz. cyt., s. 82-84.
108
Por. tamże, s. 86-87.
109
Por. tamże, s. 87-88; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 73-76.
110
Por. G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, Kraków 2001, s. 79.
111
Por. tamże, s. 93-103; M. Jagodziński, Trynitarne podstawy Kościoła..., dz. cyt., s. 76-78.
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3.6. Granice stosowalności teorii komunikacyjnego działania w trynitologii
Granice możliwości zastosowania teorii Habermasa jako modelu ukazywania rzeczywistości Trójcy Świętej ukazują się przy dokładniejszym przyjrzeniu
się strukturom wydarzenia komunikacyjnego. Zakładany w teorii komunikacyjnego działania proces porozumienia ma służyć osiągnięciu racjonalnie motywowanej zgody w sprawie żądań i oczekiwań podnoszonych przez uczestników komunikacji. Jest to możliwe ostatecznie tylko w oparciu o symetryczne,
wolne i wzajemne uznawanie się współdziałających osób, które w ten sposób
są niejako zmuszone do postrzegania siebie z perspektywy innych. 112 W teorii
komunikatywnego działania „jednakowa pierwotność” partnerów komunikacji
oznacza bowiem przede wszystkim jednakowy podział szans w procesie komunikacyjnego porozumiewania się113. W przypadku Osób Boskich natomiast
zgoda-porozumienie istnieje od zawsze, gdyż odnoszą się one do siebie nawzajem nie w symetrycznie wzajemnym uznawaniu siebie, lecz w postawie nieograniczonego dawania i przyjmowania siebie. Nic ich od siebie nie oddziela,
przenikają się perychoretycznie i przebywają w sobie nawzajem. To przekraczanie siebie rozsadza stosunek symetrii i dlatego wewnątrztrynitarne wydarzenie komunikacji nie może być traktowane jako proces „komunikacyjnego”
porozumiewania się, ponieważ w Bogu trwa odwieczne fundamentalne porozumienie wzajemne. Z tego wynika, że trynitarnego Boga można pojmować
tylko jako „osobową jedność komunikacji” – intersubiektywnie konstytuującą
się Boską rzeczywistość doskonałej miłości114.
4. Trójca Święta a działanie ludzkie
Wspomniane odkrycie na nowo istotowego społecznego wymiaru Boga posłużyło w teologii do mocniejszego przedstawiania go jako prawzoru dla
kształtowania społeczności ludzkiej115. Komunikacyjne włączenie stworzenia
w trynitarną wspólnotę Boga możliwe jest oczywiście tylko przy współpracy
tego stworzenia, gdyż wtedy możliwe jest komunikacyjne współbycie i komunikacyjne wzajemne odniesienia. Owocem tego włączenia jest komunia wyrastająca z odwzajemnianego „rytmu miłości” – rytmu bytu, rytmu dawania siebie – a jej realizowanie prowadzi do ukształtowania świata w sposób odpowiadający trynitarnemu rozumieniu rzeczywistości116.
Struktura tego „rytmu miłości” nie daje się całkowicie opisać w ramach teorii komunikacyjnego działania, zakładającej symetryczność relacji wolnego
112

Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 60.
Por. tenże, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 336.
114
Por. tenże, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 60; M. Jagodziński, Sakramenty
w służbie communio..., dz. cyt., s. 146.
115
Por. U. Link-Wieczorek, dz. cyt., s. 22.
116
Por. M. Kanpp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 66.
113
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akceptowania uczestników interakcji. Działanie miłości trynitarnej wspólnoty
życia zorientowane jest bowiem nie tyle na wytworzenie sprawiedliwej i rozumnej równowagi interesów w ramach swobodnego porozumiewania się, co
raczej na wyrastające ponad taką równowagę potrzeby innych. Dzięki temu
centrum komunii chrześcijańskiej stają się właśnie ludzie lekceważeni i zepchnięci na margines. Ta zasada nie może jednak być narzucana jako obowiązujące prawo, ponieważ jest uzależniona od osobistej gotowości do przekraczania samego siebie i wymaga postawy twórczej. Jej logika ukazuje się jednak
wyraźnie w życiu chrześcijan, ponieważ dla nich jej miarą jest Jezus i Jego
naśladowanie. Jezus jako prowadzony przez Ducha Świętego Syn Ojca jest
prawzorem, stwórcą i celem całego stworzenia (por. Kol 1,16; J 1,3.10), Jego
miłość jest miłością Boga (por. 1 J, 4,7), a „kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Oparte na Bogu przekraczanie samego siebie jest
niepodważalnym prawem życia, ale narażającym ciągle na niepowodzenia,
wykorzystywanie i prześladowanie. Nic więc dziwnego, że dla człowieka naśladowanie Jezusa jest zawsze naśladowaniem Ukrzyżowanego117.
Czy możliwe jest komunikacyjne porozumienie między ludźmi bez włączenia go w komunikacyjną miłość Boga? M. Knapp odpowiada: „Ponieważ Bóg
jest miłością a my jesteśmy przyjęci w Duchu Świętym do tego wiecznego,
trynitarnego Wydarzenia Miłości, ryzyko miłości nie trafia w próżnię. Tylko
dlatego nadzieja na współżycie ludzi w sprawiedliwości i wolności nie jest –
mimo wszystko – pozbawiona podstaw”118. Ta prawda – ukazana w kontekście
teorii komunikacyjnego działania – ma ogromne znaczenie dla komunikacyjnego rozumienia świata119 i dla wspólnoty komunikacji-komunii Kościoła, dla
którego Trójca immanentna jest modelem otwartej wspólnoty komunikacji,
a jednocześnie prawzorem i celem ludzkiej wspólnoty komunikacji120.
Ojciec jest czystym Komunikatorem, Syn i Duch Święty są komunikowani
w procesie pochodzenia osobowego. Zamierzona przez Boga komunikacja
z ludzkością może dokonać się tylko na sposób dwóch modalności samokomunikacji odbieranych od Ojca: Syna i Ducha Świętego121. Duch Święty jako
wewnątrztrynitarna więź miłości jest także osobowym medium (środowiskiem)
komunikacji miłości między chrześcijanami a Chrystusem – ku chwale Ojca122.
Żeby komunikowanie się Boga mogło sięgać ludzi jako odbiorców, potrzebna
jest „przyczyna formalna”, która implikuje udział w formie nie ulegającej re117

Por. tamże, s. 66-67.
Tenże, Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell..., dz. cyt., s. 337. Por.
P. Hofmann, Glaubensbegründung. Die Transzendentalphilosophie der Kommunikationsgemeinschaft in fundamentaltheologischer Sicht, Frankfurt am Main 1988, s. 244-270.
119
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 67.
120
Por. P. Hofmann, dz. cyt., s. 244-268.
121
Por. E.J. Kilmartin, Christian Liturgy. Theology and Practice. I. Systematic Liturgy, Kansas
City 1988, s. 139.
122
Por. H.O. Meuffels, dz. cyt., s. 36.
118
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dukcji w odbiorze do niższego poziomu odbiorcy i wznosi odbiorcę do sfery
Komunikatora. Ponieważ osobowa komunikacja ma strukturę dialogiczną, potrzebuje także osobowej przyczynowości, a wtedy skutki tej komunikacji będą
rezultatem przyczynowej aktywności komunikatora i odbiorcy. Wynika z tego,
że komunikacja ludzi z Ojcem utrzymywana jest dzięki osobowemu odniesieniu ludzi do Chrystusa i dzięki formalnemu napełnieniu ich Duchem Świętym123.
Zawarte w ludzkim działaniu miłości nakierowanie na komunię ma w świecie swoją podstawę w Bogu i może zrealizować się tylko w Nim. Jeśli ludzie
włączają się w budowanie komunii, muszą przełamywać zamknięty krąg egoizmu i przemocy oraz angażować się w tworzenie życia nacechowanego nieograniczoną solidarnością i sprawiedliwością – zgodnie z podstawowymi wymogami komunikacyjnego działania według teorii Habermasa. W ten sposób
jednocześnie, trwając w wierze i nadziei, przyczyniają się do „trynitaryzacji”
świata124 w procesie podtrzymywanym przez Boga, który sam w sobie jest
nieograniczoną, komunikacyjną rzeczywistością życia oraz chce włączyć
i przemienić świat w komunię125.

5. Podsumowanie
Na tle współczesnej dyskusji trynitologicznej zastosowanie teorii komunikacyjnego działania przynosi pozytywne owoce. Przede wszystkim daje się
stwierdzić jej przydatność do opartego na analogii ukazywania życia i działania
Trójjedynego Boga, który jest w swej istocie komunikacyjną wspólnotą życia
i działania, a poszczególne Osoby Boże są podmiotami konstytuującymi się
w komunikacyjnych relacjach doskonałej miłości. Pojmowanie ich działania na
sposób komunikacyjno-osobowy dobrze oddaje naturę relacji między Trójcą
immanentną i historiozbawczą oraz gwarantuje poprawne ukazywanie relacji
między Bogiem a światem. Komunikatywne włączenie stworzenia w trynitarną
wspólnotę Boga prowadzi do komunii i trynitarnego kształtowania świata.
Zusammenfassung
Die theologische Einsetzung der Theorie des kommunikativen Handelns in
die Trinitätstheologie ist fruchtbar. Aufgrund der Analogie kann diese Theorie
123

Por. tamże; E.J. Kilmartin, dz. cyt., s. 139-140.
Por. G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, Kraków 2001, s. 53-59.
125
Por. M. Knapp, Trinitätslehre und Handlungstheorie, dz. cyt., s. 67-68; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., dz. cyt., s. 146-148.
124
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das Leben und Handeln des dreieinen Gottes, der in sich kommunikative Gemeinschaft ist, richtig aufzeigen; ebenso, dass die göttlichen Personen sich als
Subjekte in kommunikativen Verhältnissen der vollkommenen Liebe konstituieren. Personal-kommunikatives Verstehen des Handelns dieser Subjekte
bildet gut das gegenseitige Verhältnis zwischen immanenter und ökonomischer
Trinität ab und garantiert ein richtiges Bild der Relation zwischen Welt und
Gott. Kommunikative Einbindung der Welt in die trinitatische Gottesgemeinschaft führt weiter zur Communio und zur „Trinitarisierung” der Welt.

ks. Karol Jasiński

JHWH – ISTOTA CZY OBECNOŚĆ BOGA?
Kiedy otwieramy Księgę Wyjścia i zaczynamy czytać dialog Mojżesza
z Bogiem objawiającym się w ognistym krzaku, to wówczas poznajemy imię
Boga, które On sam objawia człowiekowi. Mojżesz na swoją prośbę dotyczącą
podania przez Boga swego imienia jako znaku rozpoznawczego dla Izraelitów,
otrzymuje taką oto odpowiedź: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». Po czym Bóg
dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was» (Wj 3, 14).
Jak można zauważyć, Bóg przedstawia się ludziom w pierwszej osobie.
Izraelici natomiast mówiąc o Bogu, używali trzeciej osoby, nazywając Go zazwyczaj Jahwe. W piśmie natomiast często pozostawano przy zapisie spółgłoskowym, czyli czterech literach – JHWH.
Biblijne imię Boga miało i ma znaczenie nie tylko religijne, ale także filozoficzne. Na gruncie zarówno teologii, jak i filozofii poddawano je różnym interpretacjom. Najbardziej popularnym znaczeniem, jakie się jemu przypisuje, jest
to zawarte na kartach Pisma Świętego – „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Imię
w tej formie miałoby podkreślać prawdę o tym, że istnienie Boga należy do
Jego istoty. Interpretacja taka dominuje zarówno na gruncie teologii, jak i filozofii w ciągu wielu wieków. Czy jednak słusznie?
Obok egzystencjalnej interpretacji imienia Boga możemy bowiem spotkać
inną jej wersję. Doszła ona do głosu zwłaszcza w XX w. wśród niektórych
przedstawicieli tzw. „filozofii dialogu” (np. M. Buber). Wydaje się ona być
bliższa wynikom badań egzegetycznych prowadzonych przez liczne grono
biblistów. Podkreśla się w niej, że za tradycyjnym rozumieniem imienia Boga
nie ma poważniejszych racji. Stąd pojawia się potrzeba jego reinterpretacji.
Być może zamiast utrzymywać, że Bóg chciał objawić w imieniu swoją istotę,
jaką jest istnienie, należałoby raczej podkreślić, iż pragnął On chociażby zaakcentować swoją bliskość i wierność wobec narodu, który sam wybrał.
Poniższe analizy, których zadaniem jest zaprezentowanie alternatywnej,
wydaje się, iż bardziej adekwatnej, interpretacji biblijnego imienia Boga, będą
przebiegać w dwóch częściach. W pierwszej zarysuję stan współczesnych badań biblijnych dotyczących interesującego nas zagadnienia. W drugiej natomiast, na tle koncepcji tradycyjnej zarysuję propozycję, jaką przedstawił żydowski filozof religijny Martin Buber.
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1. Perspektywa biblijna
Na wstępie warto może zapytać, czy Bóg w starożytnym Izraelu w ogóle
posiadał imię? Otóż okazuje się, że miał i to wiele różnych. Początkowo nazywano go po prostu „Bogiem” („El”), „Bogiem Wszechmocnym” („El
Shadday”), „Boskością” („Elohim”)1, „Bogiem Wiecznym” („El Olam”), czy
„Bogiem Bethel” („Hael Betel”). W biblijnej tradycji jahwistycznej nazywano
Go „Jahwe”. Nawet to imię pojawiało się w kilku formach: „yahwe(h), yah,
yahu, yeho, yo”. Pytanie Mojżesza postawione na kartach Biblii mogło więc
dotyczyć chociażby tego, które z tych imion jest najwłaściwsze w odniesieniu
do Boga2.
Jak już wspomniałem powyżej, najbardziej znane tłumaczenie imienia wywodzącego się z tradycji jahwistycznej brzmi następująco - „Jestem, który jestem”.
Warto od razu zasygnalizować cztery zasadnicze problemy, które zdaniem
polskiego biblisty S. Łacha związane są z biblijnym imieniem Boga. Zalicza on
do nich trudności dotyczące odtworzenia jego pochodzenia i oryginalnej formy,
zaprezentowania prawidłowej wymowy oraz ustalenia właściwego znaczenia3.
Niech te kontrowersje wyznaczą plan naszych rozważań.
Po pierwsze, sprawa formy. Imię to może występować w formie rzeczownikowej lub czasownikowej, przy czym ta druga jest bardziej prawdopodobna.
Hebrajska forma imienia mogłaby pochodzić z języka aramejskiego i syryjskiego i wtedy znaczyłoby ono tyle, co „stawać się” lub z języka arabskiego,
a wówczas trzeba byłoby je tłumaczyć jako „upadać”4. Niektórzy naukowcy
wiążą to imię z arabskim słówkiem „hawa”, które znaczy nie tylko „upadać”,
ale także „dmuchać, być żarliwym, namiętnym”. Są też i tacy, którzy wywodzą
je od pierwszego okrzyku ludzi pierwotnych5. Z reguły przyjmuje się jednak,
że słowo JHWH pochodzi ze źródła „hwy” lub późniejszego „hyh”, co znaczy
„być pod ręką, egzystować fenomenalnie, przechodzić obok”6. Może to także
znaczyć bezokolicznikowo „być, wydarzać się, stawać się”. Zależnie od korzenia słowa, który jest niejasny z powodu braku oryginalnej wokalizacji, imię
może być rozumiane bardziej osobowo jako „jest, staje się, będzie lub powodu-

1

Por. W.H.C. Propp, Exodus 1-18. A New Translation with Introduction and Commentary, New
York 1999, s. 50.
2
Por. Tamże, s. 204.
3
Por. Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, tł. Stanisław Łach, Poznań
1964, s. 303.
4
Por. Tamże, s. 306-308.
5
Por. G.J. Botterweck, H. Ringgren (wyd.), Theological Dictionary of the Old Testament, t. V,
Grand Rapids, Cambridge 1986, s. 516-517.
6
Por. Tamże, s. 500.
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je bycie, stawanie się”7. W ostatnim przypadku ma ono charakter przyczynowy
przez podkreślenie faktu stworzenia lub tworzenia czegoś 8. Czas imperfect,
w jakim jest ono zapisane, odnosiłby daną czynność zawsze do przyszłości9.
Nie można zapominać, że niezmiernie trudne jest także ustalenie precyzyjnej wymowy tego słowa, ponieważ w okresie tzw. „drugiej świątyni”, którą
wzniesiono po powrocie z niewoli babilońskiej (koniec VI w. p.n.e.), imię to
zostało wyparte z publicznego użycia i zastąpione przez inne zwroty10. Wymawianie tetragramatonu przez Żydów było więc zakazane, a w związku z tym
jego wymowa zapomniana, stąd i nasza wokalizacja spółgłosek jest w dużej
mierze spekulatywna11.
Najgorszym jednak przedsięwzięciem jest ustalenie właściwego znaczenia
imienia Boga. Trzeba nade wszystko pamiętać, iż według pojęć starożytnych
imię nie było jedynie pustym dźwiękiem, ale między imieniem i jego posiadaczem istniał istotowy związek. Imię zawierało pewną wiedzę o tym, kto je nosił. Pozwalało na bardziej dokładne określenie, kim jest dana osoba. W kontekście Boga, dzięki znajomości imienia możliwe stawało się nawiązanie osobowej więzi między Nim i człowiekiem wyrażonej w kulcie. Było z tym jednak
związane także pewne niebezpieczeństwo. Otóż człowiek, powodowany egoizmem, chciał uczynić Boga sługą swoich spraw12. Znajomość imienia znaczyła bowiem dla ludzi posiadanie władzy nad danym obiektem, w tym przypadku
nad Bogiem. Widać to zwłaszcza w starożytnym Egipcie, gdzie znajomość
tajemniczych imion bożych przez człowieka czyniła go ich nadzorcą13.
Powróćmy jednak do kwestii znaczenia. Trzeba od razu podkreślić, iż
wskazana jest przede wszystkim duża powściągliwość w przyjmowaniu, że
imię to wyraża istotę Boga. W ogóle nauka starotestamentalna jest daleka od
ścisłego definiowania istoty bytu boskiego. Wydaje się, że podając imię, Bóg
pragnie tym samym oznajmić nie to, jaki jest, ale, w jaki sposób objawia się
ludowi. Słowo należy wprawdzie w tym momencie rozumieć jako „być” lub
„znajdować się”, ale nie w sensie posiadania jakiegoś bycia absolutnego,
a jedynie działania na rzecz kogoś. Bóg pragnie wyrazić w objawionym imieniu, iż będzie obecny przy swoim ludzie, będzie mu towarzyszył. Obietnica
obecności jest jednocześnie formą pociechy narodu, który znajduje się w trudnej sytuacji egzystencjalnej14.
7

Por. T. D. Alexander, D. W. Baker (wyd.), Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, Downers
Grove, Leicester 2003, s. 362.
8
Por. G. J. Botterweck, H. Ringgren (wyd.), dz. cyt., s. 513.515-516.
9
Por. W. H. C. Propp, dz. cyt., s. 204.
10
Por. T. D. Alexander, D. W. Baker (wyd.), dz.cyt., s. 362.
11
Por. W. H. C. Propp, dz. cyt., s. 205.
12
Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 149.
13
Por. W. H. C. Propp, dz. cyt., s. 224.
14
Por. G. von Rad, dz. cyt., s. 148.
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Podobnie uważa S. Łach, który podkreśla, że już samo pochodzenie i forma
gramatyczna tego imienia nie odnoszą się do określenia istnienia absolutnego.
Ponadto sformułowanie takie byłoby, jego zdaniem, zbyt abstrakcyjne i niezrozumiałe dla Żydów, którzy myśleli bardzo konkretnie i obrazowo15.
Trafna wydaje się być uwaga J.I. Durhama, że ważny dla interpretacji imienia Bożego jest kontekst całego 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Uwzględniając go,
możemy dojść do wniosku, że objawione imię ma wyrażać nie abstrakcyjne
bycie, ale kontynuację czegoś, niekończącą się akcję, trwanie. Sugeruje ono, że
niewłaściwe jest umieszczanie Boga w przeszłości lub odnoszenie go do przyszłości, ponieważ Jego aktywna egzystencja realizuje się w teraźniejszości
i określona jest w terminach aktywnego bycia lub obecności16. Imię to wyraża
więc obietnicę obecności Boga17. Obecności dynamicznej, polegającej na nawiązywaniu żywej relacji z ludźmi. Zdaniem D.W. Bakera, nie ma ona jednak
charakteru przyczynowego, wyrażającego się w powoływaniu bytów do istnienia, a jedynie towarzyszenie im. Wyróżnia on w niej cztery elementy: Bóg nie
jest bezosobową siłą kosmiczną, ale bytem osobowym w interpersonalnej relacji z ludźmi (relacja „ja-ty”); jego zobowiązanie bycia z ludźmi poprzedza
wszelkie nakazy; zobowiązanie to jest stałe i niezmienne ze strony Boga; wyłączność tej relacji między Bogiem i ludźmi 18. Imię Boga niosłoby w sobie
reputację, opinię o Nim. Byłaby ona uzależniona od wypełnienia Jego obietnic
wobec człowieka19. Imię JHWH należałoby więc rozumieć, po pierwsze, jako
obietnicę obecności Boga ze swoim ludem.
Po wtóre, stwierdzenie w języku hebrajskim „Jestem, który jestem” wskazywałoby na mowę wymijającą. Bóg nie chciał bowiem podejmować próby
ścisłego samookreślenia20. Możemy przypuszczać, iż pytanie Mojżesza o imię
Boga nie było wyrazem jego zwykłej ciekawości, ale aspiracji do znajomości
Boga. Imię to funkcjonowałoby wówczas jako rodzaj „hasła”, które umożliwiałoby wejście w tajemnicę Boga, jej naruszenie i odkrycie. Bóg tymczasem,
udzielając takiej odpowiedzi, chciał podkreślić swoje ukrycie, bezmiar swej
tajemnicy21. Imię to miałoby wówczas akcentować boską transcendencję22.
I w końcu trzecia możliwość interpretacji biblijnego imienia Boga, która
związana jest z tłumaczeniem go jako „BĘDĘ, KTÓRY BĘDĘ”. W takim
sformułowaniu może ono brzmieć trochę pół żartem, pół serio23. Bóg broniłby
wówczas swojej wolności, przejawiającej się między innymi w różnych sposo15

Por. Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 309.
Por. J. I. Durham, Word Biblical Commentary, t. 3, Exodus, Waco 1987, s. 39.
17
Por. Tamże, s. 41.
18
Por. T. D. Alexander, D. W. Baker (wyd.), dz. cyt., s. 363.
19
Por. J. I. Durham, dz. cyt., s. 38.
20
Por. Tamże, s. 37.
21
Por. W. H. C. Propp, dz. cyt., s. 223. 225; J. I. Durham, dz. cyt., s. 38.
22
Por. Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 308.
23
Por. W. H. C. Propp, dz. cyt., s.226.
16
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bach Jego obecności. Nie chce On bowiem być identyfikowany z jakimś jednym sposobem objawienia, ale pragnie przychodzić do ludzi za każdym razem
w nowej, nieprzewidzianej formie24. Imię Boga posiadałoby wówczas związek
z wolnymi sposobami Jego samoobjawienia się w konkretnym momencie historii25.
Tak przedstawiają się zasadnicze możliwości rozumienia biblijnego imienia
Boga. Zestawiając to, co powiedziano powyżej, warto w ramach podsumowania stwierdzić za W.H. Schmidtem, że imię to:
1. ujawnia egzystencję Boga, ale nie chodzi w nim o dokładne określenie
Jego istoty, ponieważ metafizyczne spekulacje były obce Hebrajczykom,
2. podkreśla stałość i wierność danym obietnicom,
3. wyraża skuteczność działania,
4. imię to nie objawienie, ale ukrycie, ucieczka od ujawnienia siebie (Bóg
jest nieznany, niedający się nazwać, uchwycić, określić)26.
2. Perspektywa filozoficzna
Przechodząc teraz na grunt myśli filozoficznej, warto podkreślić, iż biblijne
imię Boga zajmowało ważną pozycję w dyskursie o Bogu i Jego przymiotach.
Jedną z pierwszych osób, które podjęły tę problematykę, był niewątpliwie Augustyn z Hippony (+430). Powołał się on na biblijny fragment z Księgi Wyjścia (3,14), gdy mówił o substancjalności Boga i Jego istocie. Bóg tym różni
się, jego zdaniem, od innych substancji, że posiada pełnię bytu. Augustyn podkreśla, że w substancjach stworzonych zmienne i utracalne są nie tylko liczne
przypadłości, które one posiadają, ale także ich byt. Inaczej dzieje się w przypadku Boga. W Nim nie ma żadnej zmiany, zwłaszcza w wymiarze istnienia.
Istnienie odpowiada Jemu w stopniu najwyższym i należy do Jego istoty.
Zresztą sama nazwa istoty wywodzi się właśnie od istnienia (łac. essentia –
esse). Jedyną niezmienną substancją, jedynym prawdziwym bytem jest więc
wyłącznie Bóg, w którym nie ma żadnej zmiany27.
Na innym miejscu podkreśla Augustyn, że dla Boga tym samym jest być, co
być samoistnie. Istnieć samoistnie oznacza być substancją. Istnienie odnosi się
więc do Niego w sposób absolutny28.
Augustyn woli nazywać Boga nie substancją, ale istotą. Wyraz substancja
oznacza, według niego, przede wszystkim podmiot będący podłożem dla różnych właściwości, np. koloru, kształtu. Właściwości te są jednak utracalne lub
24

Por. G. von Rad, dz. cyt., s. 149.
Por. Tamże, s. 152.
26
Por. W. H. Schmidt, Exodus, w: S. Herrmann, H. W. Wolff (wyd.), Biblischer Kommentar.
Altes Testament, Neukirchen-Vluyn 1983, s. 175-177.
27
Por. Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996, s. 196.251.
28
Por. Tamże, s. 251.
25
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zmienne. W przypadku Boga znaczyłoby to przyporządkowanie Mu czegoś, co
Nim nie jest. Wszelkie przymioty (np. dobroć, wszechmoc, wszechwiedza)
musiałyby być Mu jedynie przypisane i osadzone w nim niczym w podmiocie.
Ponadto wskazywałoby to na możliwość zmiany w boskim bycie. Tymczasem
jest to mówienie niewłaściwe, ponieważ Bóg nie jest jedynie podmiotem tych
cech, ale On jest nimi. Z tej racji lepiej mówić o Bogu jako „istocie”. Augustyn
podkreśla z mocą, że być może termin ten należy przypisać wyłącznie Bogu,
ponieważ tylko On naprawdę istnieje i jest w swym bycie niezmienny. I w tym
punkcie ponownie odwołuje się do imienia objawionego przez Boga Mojżeszowi w Księdze Rodzaju – „Jestem, który jestem” i podkreśla, że istnienie
orzeka się o Bogu w sensie absolutnym29.
Podobną drogą idzie Tomasz z Akwinu (+1274). Stwierdza on, że w Bogu
istnienie należy do Jego istoty. On jest swoim istnieniem. Podaje za tym następujące racje. Istnienie jest rzeczywistością. Gdyby było oddzielone od istoty, to
wówczas występowałoby w Bogu złożenie z aktu (istnienie) i możności (istota). Bóg tymczasem jest bytem prostym, a więc istnienie musi należeć do Jego
istoty. Ponadto, gdyby istnienie nie należało do istoty Boga, to musiałby On
uczestniczyć w istnieniu tak, jak mamy z tym do czynienia w przypadku innych bytów. Wówczas nie mógłby być jednak bytem pierwszym. Bóg jest jednak bytem pierwszym i dlatego istota i istnienie są w Nim tożsame. Tomasz
nawiązuje w końcu do Księgi Wyjścia (3,14) i do objawionego w tym fragmencie imienia Boga. Imię nie jest pustym dźwiękiem, ale oznacza naturę danego bytu. W przypadku więc Boga możemy wnioskować na podstawie imienia, że jego istotą jest istnienie – pełnia bytu30.
Akwinata podejmuje to zagadnienie także w Sumie teologicznej. Z jednej
strony podkreśla, iż istnienie należy do istoty Boga. Racje na rzecz tego twierdzenia są identyczne, jak w Sumie filozoficznej (Bóg jest bytem koniecznym,
pierwszym i nie ma w Nim możności)31. Z drugiej natomiast strony stawia
pytanie o to, czy „jestem” jest najwłaściwszą nazwą własną Boga? Udziela na
nie odpowiedzi pozytywnej. Odwołuje się przy tym do znanego nam fragmentu
Księgi Wyjścia. „Jestem” to, jego zdaniem, najwłaściwsze imię dla Boga, ponieważ, po pierwsze, istotą Boga jest istnienie; po drugie, imię to jest najwłaściwsze z racji swej ogólności (im bardziej nazwa ogólna, tym lepiej odnosi się
do Boga, a taką jest biblijne imię, ponieważ nie określa jakiegoś jednego sposobu istnienia, ale nieskończoność jestestwa); po trzecie, współoznacza ono
istnienie w teraźniejszości, a to najbardziej odpowiada Bogu. Tomasz podąża
tu za Augustynem, który podkreśla, iż Bóg nie zna przeszłości i przyszłości.
Jego czasem jest teraźniejszość32.
29

Por. Tamże, s. 252-253.
Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, t. 1, Poznań 2003, s. 76-79.
31
Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 1, O Bogu, London 1975, I, 3, 4, corp.
32
Por. tamże I, 13, 11, corp.
30
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Rozwiązania Augustyna z Hippony, a szczególnie Tomasza z Akwinu, wywarły wpływ na E. Gilsona (+1978), który poświęcił wiele trudu na odtworzenie egzystencjalnego sensu myśli Akwinaty oraz na odrzucenie jej kartezjańskich i kantowskich deformacji33. Powyższe tezy Augustyna klasyfikuje Gilson, obok Platona, Anzelma i Bonawentury, w ramach ujęć esencjalnych (istotowych). Koncentrowali się oni bowiem na badaniu istoty bytu, która oznaczała
to, co w nim poznawalne jako niezmienne. Bytem w najwyższym stopniu jest
dla nich sam Bóg, ze względu na najwyższy stopień niezmienności34. Rozwiązania Akwinaty umieszcza on natomiast w nurcie ujęć egzystencjalnych. Do
czystego istnienia, którym jest sam Bóg, Tomasz doszedł nie tylko u kresu swej
metafizyki, ale było też ono dla niego daną objawienia przyjętego mocą wiary35. Gilson sam dziwi się, że egzystencjalny charakter boskiego bytu trzeba
było dopiero odkryć, skoro wystarczyło otworzyć jedynie księgę Pisma Świętego i odczytać imię, które Bóg objawił Mojżeszowi. Bóg sam nadaje sobie
imię „Jestem” jako przysługujące mu w sposób najbardziej odpowiedni i podkreśla tym samym, że jest bytem ponad wszystko istniejącym36. Istotą Boga
jest więc dla niego „bycie”. Zapomnienie o tym nie tylko odnośnie do Boga,
ale zagubienie problematyki istnienia w całej filozofii doprowadziło do wielu
wypaczeń myśli ludzkiej. Owo usunięcie kwestii istnienia zostało być może
spowodowane tym, iż nie można utworzyć pojęcia istnienia. W tej sytuacji
pewnym uporaniem się z tą trudnością byłoby ograniczenie się, zadowolenie
się prostą intuicją istnienia, której każdy z nas doświadcza37.
Widzimy więc, że w klasycznych interpretacjach biblijnego imienia Boga
mamy do czynienia z tendencją do utożsamienia istoty Boga z Jego istnieniem.
Oceniając je na tle badań egzegetycznych, musimy zauważyć, iż nie wydają się
one być nie tylko jedynym, ale też i najbardziej odpowiednim jego tłumaczeniem.
Odmienne od powyższych rozważań są rozwiązania, które podsuwa nam
M. Buber (+1965) – jeden z pierwszych przedstawicieli tzw. „filozofii dialogu”. Nurt ten wyrósł z inspiracji religijnych, zwłaszcza judaistycznych. A jednym z celów, które stawiali sobie jego pionierzy było przemyślenie i odnowienie żywej relacji człowieka z Bogiem. Mając to na uwadze, Buber podjął także
próbę reinterpretacji biblijnego imienia Boga.
Znamienne jest, iż żydowski filozof akcentuje przede wszystkim bardzo
mocno fakt ukrycia Boga. Istota boska jest dla niego przede wszystkim tajemnicą, której nie można zgłębić. Człowiekowi dostępne jest jedynie intuicyjne
33

Por. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, w: tenże, Jeśli Boga nie ma... Horror metaphysicus,
Poznań 1999, s. 245.
34
Por. E. Gilson, Tomizm, Warszawa 2003, s. 66-72.109-110.164.
35
Por. Tamże, s. 117-119.162.
36
Por. Tamże, s. 107.
37
Por. L. Kołakowski, dz. cyt., s. 245-246.
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doświadczenie jej obecności. Nie może jednak mieć o niej żadnej pewnej wiedzy. Buber nie wierzy w związku z tym w to, że Bóg podał ludziom swoje imię
w formie ścisłego samookreślenia się, objawienia swojej istoty. Dla niego objawione imię – „Jestem, który jestem” znaczy jedynie zapewnienie o boskiej
obecności, nic więcej38. Widzimy więc, że przeciwstawia się on całej tradycji
biblijnej, według której w imieniu zawarta była charakterystyka osoby. Imię
ujawniało naturę i skłonności danego bytu.
W związku z tym, Buber zaproponował nową interpretację imienia. Uważał
on, że dotychczasowa pomyłka we właściwym rozumieniu „imienia” Boga
była związana z nieznajomością języka hebrajskiego. Według niego, imię to
jest jedynie glosą, grą słów, w której zachodzi jedynie podobieństwo do słówka
hebrajskiego „być”. Podkreślił ponadto pewne rozbieżności znaczeniowe między „Ego sum qui sum” a „Ego eimi ho on”39. Buber dokonał więc korekty
w jego tłumaczeniu. W nowej formie miałoby ono brzmieć w sposób następujący: „JHWH, ten, który będzie, nazywa się Bóg”. Zauważył jednak, że nie na
tym kończy się imię, ale ma też ono swoje dopowiedzenie: „jako ten, który
właśnie będzie”, tzn. zawsze, w jakiejkolwiek postaci. Nie chodzi więc w nim
o bycie („sein”), ale o obecność („dasein, gegenwärtig sein”). Zdaniem żydowskiego filozofa, Bóg chce tym samym podkreślić swoją bliskość i pomoc człowiekowi, bez jakiegokolwiek ściśle określonego, jednakowego sposobu, ponieważ On przewyższa każdą z konkretnych form obecności. Co więcej, przychodzi do człowieka w ciągle nowy sposób. Nie chce wiązać się z jakimś jednym konkretnym fenomenem40.
Buber odrzuca więc wywodzące się od Akwinaty pojęcie Boga jako „ipsum
esse”41. Jak zauważył O. Roy, imię to w języku biblijnym nie wyraża nigdy
czystej egzystencji, ale stawanie się, dzianie się, bycie obecnym przy czymś,
ale nie w sobie. Może też być zrozumiałe jako odmowa udzielenia informacji42.
Boskie imię nie stanowiło więc żadnej wypowiedzi o metafizycznym charakterze Boga, ale Jego obietnicę. Wyrażało ponadto wyższość Boga, który nie ulega presji, ale w wolności wybiera formę, miejsca i środki objawienia43. W kon38

Por. M. Buber, Ich und Du, w: tenże, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München
und Heidelberg 1962, s. 153-154.
39
Por. J.M. Soskice, Athens and Jerusalem, Alexandria and Edessa: Is There a Metaphysics
of Scripture?, “International Journal of Systematic Theology” 2 (2006), s. 151.
40
Por. M. Buber, Der Glaube der Propheten, w: tenże, Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel,
München und Heidelberg 1964, s. 267; tenże, Königtum Gottes, w: tenże, Werke. Zweiter Band.
Schriften zur Bibel, München und Heidelberg 1964, s. 622-623; tenże, Die Stunde und die Erkenntnis. Reden und Aufsätze 1933-1935, Berlin 1936, s. 155; D.J. Moore, Martin Buber. Prophet of Religious Secularism, New York 1996, s. 15-16.
41
Por. L.R. Owens, Free, Present and Faithful: A Theological Reading of the Character of God
in Exodus, “New Blackfriars” 85 (2004), s. 615-616.622.
42
Por. O. Roy, Martin Buber. Der Wanderer und der Weg, Heidelberg 1968, s. 91.
43
Por. M. Buber, Königtum Gottes, s. 623-624; O. Roy, Martin Buber. Der Wanderer und der
Weg, Heidelberg 1968, s. 91.
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sekwencji, objawione imię wskazywało, że nie można mówić o żadnym absolutnym i ostatecznym objawieniu44. Buber porównywał poszczególne momenty
objawiania się Boga do wydarzenia spadającej gwiazdy, które pozwala jedynie
na dostrzeżenie światła, ale nie jego źródła45. Bóg dla Bubera nie był więc istotą, która objawiła siebie tylko raz, ale dokonuje tego nieustannie w różnej formie na coraz to nowych obszarach. Nie sposób więc mówić o jednorazowym
objawieniu tak, jak też niemożliwy jest jednorazowy akt stworzenia świata,
ponieważ Bóg, odnawiając go, stwarza codziennie wszystkie byty46.
Niekiedy wysuwa się zastrzeżenie, iż buberowska reinterpretacja imienia
Boga wydaje się nie być przekonująca z tej racji, że „bycie obecnym” nie jest
powszechnym tłumaczeniem czasownika „hayah”. Zasadniczym jego znaczeniem jest raczej słowo „wydarzać się”47. Postarajmy się jednak potraktować
w kontekście całej myśli Bubera oba znaczenia komplementarnie. Doświadczenie obecności Boga, Jego bliskości byłoby ważnym wydarzeniem w życiu
człowieka, które nadawałoby kierunek i sens jego ziemskiej egzystencji. Wyrazem owej bliskości są te wszystkie sformułowania biblijne, które mówią o Bogu idącym z ludem, mieszkającym pośród niego, przebywającym z nim48.
Podsumowanie
Jedną z głównych cech bytu osobowego jest to, że posiada on imię. Ludzi
nazywamy, nadajemy im imiona, zwracamy się do nich po imieniu, a oni
przedstawiają się nam także, posługując się imieniem. Imię to nie tylko narzędzie komunikacji interpersonalnej, ale również ukryte źródło informacji o innym.
Także Bóg jako byt osobowy, wchodząc w dialog z człowiekiem w dziejach, objawił mu swoje imię. Zgodnie z zapisem z Księgi Wyjścia określił siebie jako «JESTEM, KTÓRY JESTEM». Przez długie wieki rozumiano ten
zwrot jako formę objawienia przez Boga człowiekowi swojej istoty, którą jest
istnienie. Przekonanie to było obecne także w refleksji teologicznej i filozoficznej.
Wydaje się jednak, że taka interpretacja nie wytrzymuje już dłużej krytyki
będącej między innymi efektem badań biblijno-egzegetycznych. Ich wyniki
prowadzą do wniosku, iż należy z dużym dystansem podchodzić do tezy, że
imię to wyraża istotę Boga. Należałoby raczej przyjmować, iż zawiera ono inne
44

Por. tamże, s. 154.
Por. tamże, s. 179.
46
Por. tamże, s. 137.
47
Por. J. Muilenburg, Buber as an Interpreter of the Bible, w: P.A. Schilpp,M. Friedman (red.),
The Philosophy of Martin Buber, London 1967, s. 393-394.
48
Por. P. Vermes, Buber on God and the Perfect Man, Chico 1980, s. 88.
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treści. Bibliści akcentują zwłaszcza trzy zasadnicze: przypomina ono o obietnicy obecności Boga przy człowieku, pełni funkcję rezygnacji z udzielenia odpowiedzi w celu podkreślenia tajemnicy i transcendencji ontycznej i epistemicznej Boga.
Z wynikami badań biblijnych winna liczyć się także myśl filozoficzna.
W przeciwnym bowiem wypadku grozi jej posądzenie o aprioryzm i dogmatyzm. Dotychczasowa refleksja bazowała na tradycyjnym zapisie tego imienia
w Biblii. Niektórzy filozofowie upatrywali w nim ukazanie istoty Boga. Może
jednak byłoby rzeczą pożyteczną odejść od zwrotu «JESTEM, KTÓRY JESTEM» na rzecz «BĘDĘ, KTÓRY BĘDĘ». Wydaje się on bowiem w lepszej
formie wyrażać pewne intuicje biblijne, które zostały też uwzględnione w myśli dialogicznej.
Na zakończenie może warto popatrzeć na to zagadnienie w sposób zdroworozsądkowy i spróbować udzielić odpowiedzi na następujące pytanie: co mógł
chcieć powiedzieć Bóg przy pierwszym spotkaniu z człowiekiem? Czy pragnął
go wciągać w metafizyczne spekulacje, które były obce kulturze umysłowej
ludzi tamtego miejsca i czasu, czy też po prostu zapewnić o swojej bliskości
wobec narodu, który sam wybrał i zrezygnowanego człowieka, który musiał
uciekać przed swoim współbratem?
Summary
The paper presents the proposal of the new understanding of biblical name
of God. The paper has two parts. In the first part we have the presentation of
the exegetical research. It shows us, that the name of God can’t be understood
as the revelation of his essence, but as the promise of his presence, preserving
of his mystery or rejecting of the answer. The second part presents us ideas of
Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, Etienne Gilson and Martin Buber.
Augistine, Thomas and Gilson understand the name of God as identity of essence and existance. The ideas of Buber are similar to biblical research.

ks. Grzegorz Jaśkiewicz

JĘZYK ŁACIŃSKI W TEORII I PRAKTYCE
Sekcja polska Radia Watykańskiego poinformowała dnia 31 X 2006 r., że
Watykan popiera łacinę i grekę1. Promocja ma poprzez konkursy przypominać
o aktualności i znaczeniu tych języków dla rozwoju naukowego i kulturalnego,
a także o ich roli pedagogicznej. Jako uzasadnienie podano, że „języki te są
niezbędne do utrzymania odpowiedniego poziomu nauk historycznych, filologicznych, filozoficznych i teologicznych”. Ostrzeżeniem jest smutna konstatacja uczonych, że jeśli stanie się odwrotnie, to „będziemy świadkami powolnego
ich upadku i odcięcia Zachodu od własnych korzeni”.
Nie ulega wątpliwości, że łacina zanika w szkołach. Mądry jednak dyrektor
będzie ją wprowadzał w siatkę godzin. Tak też dzieje się w niektórych rejonach
naszego kraju. W seminariach duchownych klerycy uczą się greki tylko przez
45 minut w tygodniu, będąc na drugim roku studiów. Język łaciński jest obecnie mocno okrojony i Ratio studiorum ogranicza go do 28 godzin w każdym
semestrze, czyli po dwie godziny w tygodniu od pierwszego do trzeciego roku
studiów seminaryjnych2.
Celem zajęć jest nabycie, w podstawowym zakresie, umiejętności tłumaczenia tekstów łacińskich czy słówek i wyrażeń greckich oraz ich interpretacji
filologicznej, a także zdolności rozumienia i posługiwania się ich terminologią
teologiczną i filozoficzną.
Brakuje jednak nauczycieli, którzy poprowadziliby ćwiczenia w tym zakresie, posiadając stosowne do tego uprawnienia.
Tytuł magistra w jakiejś dziedzinie łączy się obecnie coraz częściej z wykonywaniem zawodu. Obecnie jest to tytuł zawodowy, a nie naukowy. Otrzymując go z filologii, można nauczać w Uniwersytetach w podstawowym zakresie.
Wiadomo, że taki tytuł w zakresie obcego języka jest trudniejszy do zdobycia
niż nawet napisanie doktoratu z jakiejś dyscypliny. Żartem mówiło się, że
z teologii pastoralnej wchodzi 7 doktoratów na magisterium z klasyki, biorąc
pod uwagę liczbę zajęć, trud, ilość lektur, ćwiczeń i czasu, który należy spędzić
nad opanowaniem kluczowych treści i skomplikowanych kwestii gramatycznych.
Często można usłyszeć, że język łaciński to martwy język. Jednakże nie pogrzebano go z ostatnimi Rzymianami. Pielęgnuje się go na uniwersytetach
i wprowadza do instytutów czy szkół także państwowych. Mówi się, że nie
1
2

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=101741
I. Skubiś (red.), Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, s. 214 – 217.
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porozmawia się w nim ani nawet nie powie tak czy nie. Tymczasem odpowiedź
brzmi: Sic et non! Należy te stereotypy łamać. Posługiwali się przecież nim
starożytni, jak Plaut, Terencjusz, Cyceron, Wergiliusz, Seneka, Pliniusz oraz
ludzie Kościoła jak Cyprian, Ambroży, Hieronim czy Augustyn.
Łacina rozwijała się przez całe średniowiecze. W sposób szczególny był to
język prawa, filozofii i teologii, którą do szczytu doprowadził Tomasz z Akwinu. Jest to jednak nadal obowiązujący język Kościoła. Pojawiają się coraz częściej głosy prywatne czy oficjalne przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, aby ona
była coraz częściej używana. Dlaczego? Ponieważ lepiej oddaje oficjalny charakter Kościoła, cechuje ją stabilność, której nie mają języki nowożytne. Dla
przykładu niedawno zmieniono nieco kanon Mszy św. w języku angielskim.
Do tej pory obowiązywały słowa przy konsekracji wina: It will be shed for you
and for all men so that sins may be forgiven. Termin man odnosi się wraz
z ewolucją języka coraz częściej do mężczyzn, a nie do człowieka w ogólności,
stąd była konieczność wykreślenia tego słowa, żeby nie było wątpliwości czy
wprowadzenia w błąd.
Latynizacja kultury polskiej formalnie wiąże się z przyjęciem chrztu Polski
przez Mieszka I. Młodzieży nieraz daję czas wolny, aby młodzi pytali, albo
podawali polskie słowa, które przybliżą im ten proces.
Pytają o imiona: Szczepan – Stephanus, który ma piękną etymologię związaną z wieńcem, zwycięstwem; Piotr jest skałą – Petrus. Beata jest błogosławioną, szczęśliwą. Dlaczego o tym mówię, bo nomen est omen. Tak w starożytności to traktowano. Podpowiadają inne współczesne słowa i dziwią się, że
można je wyprowadzać z łaciny: komputer – computatrum, ordinatrum. Computare to bezokolicznik liczyć, bo komputer był najpierw maszyną liczącą,
a dziś opiera się na przetwarzaniu impulsów zero, jeden. Jak jest szkło? – vitrum, stąd zwrot in vitro; WC – locum secretum, cella intima. Wiele słów nowożytnych da się wypowiedzieć po łacinie.
Chcąc jednak powiedzieć coś chociażby o miłości, trzeba znać łacinę. Nasze
słowo miłość jest jak wytrych, kryje w sobie chociażby jej odmiany, które precyzują następujące terminy: amor, caritas, dilectio, concupiscentia.
Szczegółowe odniesienia do interesującego nas języka zostaną zawarte
w powiedzeniach, przysłowiach i zdaniach.
Dicta. Operuje się często słowami typu: quorum, który wiąże się ze zdaniem – Quorum praesentia sufficit, czyli mowa o liczbie osób koniecznych np.:
do odbycia się przewodu doktorskiego, czy uchwał senackich. Nie ma quorum,
to nie może się odbyć zebranie. Z innych codziennych powiedzeń, których się
nie zauważa: dygresja – digredior (odstępować), implicite, explicite, ad intra,
ad extra, et cetera – zastępujące itp. itd. i pozostałe niewymienione rzeczy
z danej dziedziny. Łacina precyzuje i określa nieświadomy błąd językowy jako
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lapsus linguae od błędu świadomego, jakim jest sofizmat, konstruowany po to,
aby odbiorcę niedokształconego wprowadzić w błąd.
Vivat, vade mecum! Gaude mater, Gaudeamus, tabula rasa, to słowa kluczowe, znane wszystkim, jak angielskie: hotel, taxi, restaurant, bus, bus – stop,
bez nauki tego języka.
Dla tych, którzy zamierzają studiować teologię, należy przytoczyć cenną
uwagę: Sancta sancte tractanda sunt – czyli rzeczy święte należy traktować
w sposób poważny, święty, godnie, a nawet uroczyście, jak podpowiada jeden
ze słowników3. Należy dodać, że będą mieli do czynienia z wieloma napisami,
a może będą nieraz o nie zapytani jako ci, którzy studiowali łacinę. Chodzi
przykładowo o IHS na tabernakulach. Nie ulega wątpliwości, że jest kilka tłumaczeń: In hoc signo vinces – W tym znaku zwyciężysz, albo Iesus Hominum
Salvator – Jezus Zbawca ludzi, albo należy traktować ten napis jako imię Jezus, poprzez trzy pierwsze litery greckie. W okolicach Lyonu, miasta, które
sięga początków chrześcijaństwa, ten skrót jest wpisany w rybę, zatem można
potraktować go jako znak rozpoznawczy chrześcijan, akrostych greckiego
ICQUS mówi, że Jezus Chrystus, to Syn Boga, Zbawiciel. Sanctificat et roborat to z kolei napis z tabernakulum, który znajduje się w kościele Mariackim
w Krakowie.
Cóż mówić o restytucji, retrybucji, jeśli się nie używało i nie wypisywało do
zeszytu czasowników w 1 os. lp. jak retribuo 3; restituo 3 etc.
Nie wiem, czy wszyscy świadomie używają wyrażeń typu: zajął pierwsze
miejsce ex aequo z… Jak pięknie można określić opisowo dziś pewne wydarzenia ku radości innych, np. że egzamin jest to colloquium caritatis.
Nunc est bibendum to uroczyste rozpoczęcie uczty niczym roku akademickiego słowami: Quod felix, faustum, fortunatumque sit – co można przetłumaczyć na różne sposoby: co dobre i piękne, co utwierdza wiarę katolicką, albo co
szczęśliwe, pomyślne, co zgodne z losem, z obecną chwilą niech trwa.
Surge et ambula – napis na moście w Piestanach, na Słowacji, który jest
u wejścia do uzdrowiska. Wiąże się z Ewangelią (Mt 9, 5), z uzdrowieniem
paralityka i stanowił na pewno refleksję w komunistycznych czasach, co do
Bożych darów natury bądź wszechmocy Bożej, dając nadzieję w trudnym położeniu.
F. Salezemu przypisuje się zdanie: Ne quid nimis – nic zanadto, wszystko w
miarę, w niczym za wiele. Powtarzał je często, wpływał nim na duchowość
innych. Jednakże ono też pochodzi ze starożytności. Przypisywane było wielu
mędrcom greckim, m. in. Solonowi. Według Platona (Hipparch 228D) był to
napis na świątyni Apolina w Delfach. O zachowanie umiaru wołał Horacy słowami aurea mediocritas, Terencjusz czy Seneka. Uważali, że w życiu in medio

3

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla historyków i prawników, Kraków 2003.
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stat virtus4. Istotnie, nie można cały czas modlić się czy pracować. Trzeba
uwzględniać wszystkie elementy życia. Na początku ciężkich studiów zaleca
się, aby nie zapomnieć o modlitwie, aktywności fizycznej i śnie. Nie nadrobi
się, studiując nocami, wprost przeciwnie, rezultat może być opłakany.
Przypomina mi się, jak ktoś chciał się posłużyć językiem łacińskim, pisząc
na obrączkach ślubnych wiadome słowa zainteresowanym, ale i znawcom tematu: Semper tuus – na jednej; semper tua – na drugiej. Życzenia składane po
łacinie pamięta się długo, np.: Sanitas, Sanctitas, Sapientia – takie 3 „s” usłyszałem z racji obrony doktoratu 20 VI 2001 r. To był kiedyś warunek święceń,
teraz coraz częściej zmienia się w życzenie.
Ileż haseł biskupich mieści łacina, które mogłyby być mottem naszego życia, np.: Bene facere cum laetitia. Cytowane motto, zrealizowane przez kogoś
widziałem wykute na płycie grobowej jako epitafium w wersji: Pertransiit
benefaciendo. To pobożne życzenie dla nas. Inne napisy budzą wiarę w oczekiwanie na zmartwychwstanie umarłych. Zatem we Lwowie na grobie żołnierzy wyryto: Non moriuntur sed oriuntur. Defunctus adhuc loquitur – to z kolei
napis na grobie jednego Sługi Bożego.
Proverbia: to inaczej przysłowia albo porzekadła, mające walor moralny
lub mądrościowy czy też religijny. Przykładem może być zdanie: Accipere
praestat quam inferre iniuriam, czyli: Lepiej jest doznawać krzywdy niż ją
wyrządzać. Była to słynna maksyma grecka włożona w usta Sokratesa przez
Platona w dialogu Gorgiasz (24, 469C), powtórzona po łacinie przez Cycerona
w Tusculanae disputationes (V 19, 56)5. Znajdują się one na fasadach kościołów. Ich zapamiętanie służy za akt strzelisty. W Konstantynowie k. Janowa
przykładowo można ujrzeć takie ostrzeżenie: Mors melior macula – śmierć
lepsza niż zmaza, grzech, hańba. Inne przysłowie, które jest zapewne parafrazą
Pawłowego hymnu o miłości: Nihil habet qui caritatem non habet, pokazuje,
jak ważna jest miłość. Gdyby ktoś posiadał wiedzę zdobytą w najsławniejszych
uniwersytetach i mówił głównymi językami Europy, to bez miłości będzie tylko pusto brzmiącym cymbałem. Firma spes ut rupes, to wezwanie do pielęgnowania cnoty nadziei, która daje życiowy dynamizm.
Sententiae: Fraus latet in generalibus, czyli kłamstwo kryje się w ogólnikach. Zapominanie o takiej regule w kazaniu, może prowadzić do osłabienia
jego skuteczności, albo w ogóle nie wywrze żadnego wpływu na innych. Co
znaczy nawet takie pobożne uogólnienie, typu: wznieśmy się na wyżyny świę-

4

M. Korolko, Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004, s. 379; tamże,
s. 575: medio tutissimus ibis – środkiem pójdziesz najbezpieczniej.
5
Cz. Michalunio, Dicta, Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, Kraków
2004, s. 14.
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tości? Jeśli się nie wyjaśni, jak mamy się wznieść i na czym na świętość ma
polegać, to takie farmazony spłyną jak przysłowiowa woda po kaczce.
Przemawiającym albo przygotowującym się do publicznych wystąpień łacina proponuje różne zwroty: Rem tene et verba sequentur – czyli trzymaj się
istoty, a słowa same przyjdą. Przed pisaniem kazania trzeba rozważyć zadanie
recytowane heksametrem: quis, quid, ubi, quibus, cur, quomodo, quando? eliminuje ono projekt kazania o alkoholizmie, jeżeli w kościele czy kaplicy są
tylko starsze i pobożne niewiasty.
W aspekcie ascetycznym można analizować zdania: Multa audire pauca
loqui – czyli praktycznie trzeba by przetłumaczyć to za wzorem ojców pustyni,
że mamy dwoje uszów, a jedne usta, po to, żebyśmy dwa razy więcej słuchali
niż mówili. Uzupełnieniem nich będzie zdanie Boecjusza, filozofa, teologa
i polityka w trybie nierealnym: Si tacuisses philosophus mansisses – czyli gdybyś milczał, to pozostałbyś filozofem, jednakże to już są skutki bezmyślnego
gadania. Inna przestroga to dla naukowców, że mianowicie: scientia inflat –
wiedza nadyma. Papież Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy wielu świętych, ale nie dominowali wśród nich teologowie.
W duszpasterstwie można skorzystać ze sprawdzonego przez mądrość ludową porzekadła: Contra negantem principia non est disputandum. Nie można
bowiem prowadzić dialogu z tym, który neguje podstawowe zasady i wmawia
nam, że białe jest czarnym. A cóż to jest prawda: po łacinie to – adequatio rei
et intellectus. Ponieważ Piłat zadał to pytanie Jezusowi, średniowiecze stworzyło z tego pytania quid est veritas odpowiedź: Est vir qui adest. To jest właściwe określenie prawdy, nawiązujące do realnego istnienia Chrystusa, bo inaczej chrześcijaństwo będzie pozostawało w sferze mrzonek i fantazji.
Tajemniczość zdania, wyrażonego w zakrystiach po łacinie: Sicut tu Iesum
tractabis in missae sacrificio, ita te Iesus tractabit in tuo iudicio! kazała pytać
księdza, co tu jest napisane.
Pojedyncze z kolei zdania wielkich Doktorów Kościoła jak św. Tomasza
z Akwinu (opusc. 63 cap 2) wyrażają często kwintesencję, czyli sedno sprawy,
sens np. Eucharystii. Na obrazie, znajdującym się w Kalwarii Zebrzydowskiej,
który przedstawia przed chwilą wspomnianego teologa, piszącego dzieło, znajduje się napis: Deus in Euchristia totum quod est et habet dedit nobis. Nie pozostawię tego zdania bez tłumaczenia: Bóg dał nam w Eucharystii wszystko,
czym jest i co posiada.
Historia zaś ma swoje podsumowania zwłaszcza na tablicach pamiątkowych
poświęconych wielkim osobistościom, które związane były z Kościołem i dla
niego poświęcały życie. Podróżując po Czechach przypominałem sobie, co
napisano o biskupie z Litomierzyc: Aeterna fruatur pace qui terrenam non
habuit – była to modlitwa, którą można oddać słowami: Niech zażywa wiecznego pokoju ten, który nie miał ziemskiego. Zaś o St. M. Card. Trochta napisa-
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no: In via crucis populum suum fortiter praecedebat (Na drodze krzyża mężnie
swój lud poprzedzał).
Sentencje, które często przekazywane były przez wielkich królów na łożu
śmierci swoim synom, można by przytaczać za wielkimi pisarzami czy historykami. Wybrałem Salustiusza: Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają6.
Nieznajomość tego języka sprawia, że mamy smutne przypadki, które nadają się na wieczór humoru. Można tu przytoczyć te, które w sposób szczególny
wzbudzają refleksje. W pewnym antykwariacie dzieła Cicerona znajdowały się
w dziale muzycznym (Opera omnia); inny przypadek: ktoś z grupy pyta księdza przewodnika, który zorganizował pielgrzymkę autokarową, wskazując na
napis: Co tu jest napisane? Odpowiedź: Ja nie wiem, bo to po łacinie. A było to
w Padwie, gdzie widniał napis: Tua hora semper incerta – Twoja godzina zawsze niepewna.
Będąc zaś na sympozjum (UKSW, dnia 12 listopada 2003 r.), jeden z profesorów wstał i ad vocem zareagował na termin prelegentki, który brzmiał: intertekstualność. Powiedział: Proszę mi powiedzieć jako temu, który kończył filologię klasyczną, co to słowo znaczy, bo ja tego nie rozumiem. Przewodniczący
kazał dokończyć odczyt, nie chciał bowiem, aby doszło do jakiejś kompromitacji.
Innym przykładem na popisywanie się uczonością i nieumiejętnością właściwego użycia łaciny jest przypadek z artykułu, który dotyczy prawnych przeszkód do udzielenia absolucji sakramentalnej7. Cytując przepis kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego, autor zmienił w nim jedno słowo, patrząc na łacinę
i ogłasza, że przepis kanonu stanowi, iż: „Święci szafarze nie mogą odmówić
sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio dysponowani
(rite sint dispositi), podczas gdy w tłumaczeniu oficjalnym jest przygotowani.
Jest bowiem różnica w słowie dysponowany, a przygotowany. Dysponowany
jest i konkubinariusz do przyjęcia w każdym czasie Komunii św.; nie chodzi tu
jednak w tym przypadku o jakąś gotowość, lecz o przygotowanie. Przykład
pokazuje, jak można spłycić, posługując się homonimem zamiast pogłębić
właściwe znaczenie terminu. Jest różnica między terminem bojler a brojler,
choć podobnie brzmią, tym bardziej jest niebezpiecznym kojarzenie ich z innym językiem, bo znaczenie może być inne.
Zgłębiając języki obce, uczymy się cierpliwości, pokory i wiedzy. Gdy się
ich nie uczymy, popadamy w lenistwo, niewiedzę i pychę. Niniejsza prezentacja służy zachętą do nauki języków obcych, zwłaszcza łaciny. Tyle w niej
zabytków pisanych jeszcze nie przełożonych na język polski. Mówi się, że
6

M. Korolko, Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, dz. cyt., s. 114.
J. Jaśkowski, Prawne przeszkody do udzielenia absolucji sakramentalnej, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 71 (2002) nr 6 – 7 – 8, s. 231 – 241.
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Augustyna mamy zaledwie w 60 % na gruncie polskim. To wstyd. Tworzy się
nieraz kolejne pozycje, podczas gdy geniusze ludzkości nie mogą przemawiać
w danym języku. Nauka tego języka poszerza zasób słownictwa, uświadamia
źródłosłów łaciński w językach europejskich, przyczynia się do zrozumienia
funkcjonowania zasad prawa. Mam nadzieję, że nie zmęczyłem i nie zatrwożyłem obcymi słowami. One jakby nasze… Niech obecność tego przedmiotu
w planie posłuży do wprowadzania do umysłu i duszy ładu, który Grecy nazwali kosmosem8.

Summary
The Vatican urges seminarians to learn the ancient languages of Latin and
Greek. They are still relevant and have a great impact on our science and culture, not to mention their pedagogical role.
They are needed to keep the high level of historical, philosophical and theological studies. Unless we deepen the study of classical language we will loose
a radical part of our tradition.
There are a lot of the spiritual masters which have not been yet translated into the vernacular. In Poland for example only 60% of the writings of St. Augustine have been translated into Polish.
The article promotes Greek and Latin showing by expressions, proverbs and
phrases how far they are popular and how important for general knowledge and
general education.
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DEKONSTRUKCJA MITU DROGI
W POWIEŚCI „ON THE ROAD” J. KEROUACA
1. Kilka uwag o istocie mitu drogi
1.1. Mit jako doświadczenie uniwersalne
Mit jest jednym z „miejsc” doświadczania tajemnicy istnienia. Rollo May,
znany amerykański psychoterapeuta, jest wręcz przekonany, że człowiek bez
mitu żyć nie może, a to dlatego, że mit w zasadniczej swej funkcji konstytuuje
w człowieku podwalinę sensu. Ponadto, w przekonaniu psychologa, mit spełnia
funkcję oferującą człowiekowi poczucie własnej tożsamości; osadza go w aksjologii; umożliwia doświadczenie wspólnoty ludzkiej; by ostatecznie umożliwiać mu doświadczenie transcendencji1. Nie jest to mało, zważywszy, że mit
nie posługuje się wykładnią dyskursywną, opartą na racjonalnych kryteriach
prezentowania prawdy2. Formalnie mit posługuje się raczej „użyteczną fikcją”,
co nie oznacza, że w zasadniczym przesłaniu zawiera fałsz3. Mity bowiem, ze
swej natury ukierunkowane są na poznawanie prawdy. Domagają się jednak
odczytania zawartych w nich symboli i obrazów, które przecież coś objawiają,
coś znaczą4. Mity, przy pomocy obrazów i symboli, pozwalają człowiekowi
penetrować rzeczywistość mistyczną, kosmologiczną, socjologiczną i pedagogiczną5. M. Eliade, na podstawie swoich religioznawczych badań, wysnuje
wręcz orzeczenie, że „w podświadomości współczesnego człowieka krzewi się
nadal mitologia, […] wyższego rzędu duchowego niż jego życie świadome”6.
1. 2. Biblijny kontekst mitu drogi
Pośród wielu odtwarzanych pieczołowicie przez ludzkość mitów, szczególnie na uwagę zasługuje mit drogi. Przynależy on do wszystkich kultur i cywilizacji, można powiedzieć, że jest tak stary jak stary jest człowiek. Z punktu
widzenia myśli chrześcijańskiej, mit drogi związany jest z opisem stworzenia
świata, i wygnania człowieka z raju po grzechu pierworodnym (Rdz 1-3). Opisy te zawarte w księdze Rodzaju mają charakter paradygmatu antropologiczne1

Por. R. May, Błaganie o mit, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 27.
Por. H. Langkammer, Słownik biblijny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1984, s. 105.
3
I.G. Barbour, Mity, Modele, Paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii,
Znak, Kraków 1984, s. 9.
4
Por. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Znak, Kraków 1994, s. 58.
5
Por. J. Campbell, Potęga mitu, Znak, Kraków 2009, s. 50-51.
6
M. Eliade, Sacrum, mit, historia, (tłum. A. Tatarkiewicz), PIW, Warszawa 1970, s. 37.
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go i zawierają w sobie tworzywo mityczne pozwalające zrozumieć nieprzerwaną potrzebę rekonstruowania mitu drogi w dziejach człowieka. Człowiek, utraciwszy bezpośrednią łączność duchową z Bogiem, znalazł się w sytuacji pielgrzyma, wędrowca, nomady poszukującego utraconej syntonii z sobą samym,
światem i Bogiem. W swej egzystencji przypomina przemierzających pustynię
Hebrajczyków, którzy po wyjściu z Egiptu – domu niewoli, poszukiwali swej
Ziemi Obiecanej. W czasie tej wędrówki mylili często rzeczywistość z fatamorganą; czcili cielce zamiast pozostawać wiernymi wobec jedynego Boga.
„Mając już dosyć manny na pustyni”, tęsknili wręcz za niewolą, argumentując,
że tam przynajmniej garnki pełne były cebuli i mięsa (Lb 11 i 21). Wędrówka
przez pustynię jest w pewien sposób archetypem najgłębszego pragnienia ludzkiego, by powrócić do raju (do Boga). Jak to wyraża M. Eliade: „Najpospolitsza tęsknota kryje nostalgię za rajem […], obrazy wyrażają tęsknotę za przeszłością poddaną procesowi mityzacji, przeistoczoną w archetyp; […] „w ostatecznym rozrachunku – [jest to] tęsknota za czymś całkiem innym niż chwila
obecna, niedostępnym lub nieodwołalnie utraconym: za rajem”7. Obciążeni
tym momentem przedhistorycznym, ludzie nieustannie wędrują, zdobywając
nowe ziemie, kontynenty, by odnaleźć krainę szczęścia i pełni, by odnaleźć
siebie. Iliada Homera i Eneida Wergiliusza, to najwznioślejsze artystycznie
eksplikacje mitu drogi8.
Przy postawieniu tezy, że mit drogi odnosi się do duchowej pamięci tego
wszystkiego, co człowiek utracił wraz z rajem, nie należy jednocześnie zapominać, że treści te podlegają procesowi „zapominania” albo transformacji
w obszarze wyobraźni. Przy przyjęciu takiego założenia, mit drogi nadal pozostaje dla nas interesujący, a to z powodu, że i tak odnosi wszystko do osoby
ludzkiej. Magazynuje on i obrabia przeżycia ludzkie, ujednolica je i przekształca w nową jakość.
1. 3. Ponowoczesna fascynacja mitem
Zarysowana powyżej istota i funkcja mitu zmienia się dopiero w XIX i XX
wieku, pod wpływem wzrostu popularności filozofii heglowskiej. Procesowi
przeinaczenia podległa nade wszystko podstawa mitologicznego wyjaśniania
rzeczywistości. Nowożytność kreuje mity dla osiągnięcia swoistego „luksusu”
w procesie interpretowania sensu życia. W epoce postmodernizmu, mitologizowanie stało się dominującą formą interpretacji egzystencji ludzkiej. Pozwala
ono bowiem na swoiste „rozumienie-niezrozumienie” rzeczywistości bez potrzeby konkretyzacji i precyzyjnego podawania definicji używanych pojęć.
W skonfabulowanym micie, świat staje się zamgloną całością, dającą poczucie
realizowania się i spełniania w człowieczeństwie. Tymczasem mity, w prefa7
8

Por. M. Eliade, Sacrum…, dz. cyt., s. 37-38.
Por. J. Życiński, Medytacje Sokratejskie, EP, Lublin 1991, s. 15n.
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brykowanej przez kreatorów formie, nie wymagając wysiłku racjonalnego,
redukowane są jedynie do sprawności wyobrażeniowej człowieka. Mitologia,
nie domagając się odniesień racjonalnych, żyje siłą wyobraźni i „nie poddanej
pod kierownictwo rozumu racjonalności”. Oczywiście świat wyobrażeniowych
wizji, może dawać poczucie pełni, nie jest jednak poddany żadnej weryfikacji.
„Mitologiczne wizje starożytności czy też współczesności zamiast ukazywania
rzeczywistości w racjonalny i sprawdzalny sposób, dostarczają ludzkiej wyobraźni łatwych do przyswojenia wyobrażeń, które są jedynie swoiście kreatywną, a nie poznawczą formą bycia wrzuconym w świat w dużej mierze nierealny, bo właśnie skonstruowany”9. Produkowane współcześnie mity mają
najczęściej charakter kosmiczny (teoria wielkiego wybuchu); oniryczny (na
bazie Freudowskiego podświadomości i panseksualizmu); poetycki (tworzone
w postaci wirtualnej rzeczywistości)10. Nasycają one świadomość odbiorców
wypreparowanymi konstrukcjami narracyjnymi nawiązującymi treściowo
i strukturalnie do najstarszych mitów ludzkości, takich jak choćby interesujący
nas mit drogi.
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można wysnuć konkluzję, że
w kulturze ponowoczesności, mity są „wytworem świadomości zbiorowej, nie
odpowiadające obiektywnej rzeczywistości, natomiast inspirujące i pobudzające do działania”11. Inspiracje mitologiczne, którymi karmi się dzisiaj kultura,
wnoszą bardzo wiele przekłamań, zwłaszcza w zakresie rozumienia sensu
ludzkiego życia. Niedomówienia i brak precyzyjnego określenia rzeczywistości
wprowadzają człowieka w obszar pomyłek, których ceną jest samo życie.
W dobie rozpowszechnionego „błędu antropologicznego”12, czyli promowania
nieprawdziwych definicji człowieka, niezrozumiany jest on sam dla siebie,
wraz z niezrozumieniem konieczności przyjęcia Jezusa Chrystusa jako zasadniczego odniesienia przy każdej próbie formułowania odpowiedzi na pytania
o człowieczeństwo13.
2. Amerykański sen mitu drogi
Wspomniany mit drogi, posiadający cechę uniwersalności, do odkrycia
w każdej kulturze i każdej cywilizacji, stał się najprzemożniejszym z mitów,
którym żyła i żyje do dzisiaj Ameryka. Wystarczy skrupulatnie przejrzeć arcydzieła kinematografii Stanów Zjednoczonych, by zauważyć, jak nieprzerwanie

9

Por. M. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1999, s. 12.
Por. M. Krąpiec, Filozofia w teologii, dz. cyt., s. 13.
11
A. Podsiad, Z. Więckowski (oprac.), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW PAX,
Warszawa 1983, s. 219.
12
Jan Paweł II, Centesimus Annus, 37.
13
Tenże, Redemptor Hominis, 10.
10
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w tej dziedzinie sztuki trwa debata na ten temat14. Mit drogi przylega bowiem
do amerykańskości, jest nieodzowną składową ducha amerykańskiego. Przyniesiony już przez pierwszych emigrantów, którzy pozostawili swoje ojczyzny,
oczekując lepszego życia w „nowym świecie”. Bezkresny kontynent stanowił
wezwanie i zapowiedź szczęścia. Jego nieogarnione połacie kusiły emigrantów
odnalezieniem tego, co nie było możliwe do osiągnięcia w rodzimych stronach.
Dla wielu wędrowanie stało się sposobem na życie, nie tylko w zakresie zagwarantowania sobie i rodzinie potrzeb pierwszych, ale w znaczeniu duchowego zrozumienia siebie.
Mit drogi dynamicznie intensyfikuje się w dwudziestym wieku, po II wojnie
światowej wraz z pojawieniem się pokolenia określanego jako Beat Generation15. Od końca lat czterdziestych ubiegłego stulecia wędrowanie po kontynencie amerykańskim nabrało cech jakościowych, poddane zostało ideologizacji w celu wyrwania się z obłudnego i spetryfikowanego moralnie stylu życia
sytych materialnie klas średnich USA. Dekadę później, kontynuatorami beatników stali się hipisi i tak zwane pokolenie Woodstock. Symbolem wędrowania
uczyniono pomalowany na jasne kolory stary autobus Kena Keseya (autor „Lotu nad kukułczym gniazdem”), który wraz z przyjaciółmi przejechał całe Stany
Zjednoczone, puszczając muzykę rockową i organizując tzw. Acid Tests (LSD),
czyli spotkania, na których raczono uczestników narkotyzowanymi napojami.
Wkrótce postulat bycia w drodze przekraczał granice Ameryki, wędrowano
wówczas na subkontynent indyjski i do innych egzotycznych miejsc (np. Tanger w Maroku), poszukując doznań mistycznych i doświadczenia absolutu.
Wydaje się, że bycie w drodze stało się dla kontrkultury tamtych czasów
środkiem do odnalezienia sensu istnienia. Bycie w drodze, w kontekście powyższego, zafunkcjonowało jako stan duchowy (psychiczny) pozwalający na iluzoryczne czy rzeczywiste - odczucie pełni egzystencji. Bycie w drodze
przemieniło się w heroiczną próbę podjętą dla pokonania w sobie dwóch pierwotnych determinantów naszej egzystencji: czasu i przestrzeni. Te dwie osie,
ograniczające istnienie człowieka, od zawsze wyznaczają dla wolności ludzkiej, bardzo określony czas i obszar bycia tu i teraz (hinc et nunc). Dlatego
pytanie o mit drogi (o drogę) jest w pewien sposób pytaniem najistotniejszym,
i to nie tylko dla pokolenia beatników i kontrkultury lat sześćdziesiątych minionego stulecia.

14

Temat ten pojawia się wraz z nakręceniem pierwszych westernów, które zapoczątkowują
kierunek tak zwanego filmu drogi. Do najbardziej znanych należą między innymi: Easy Rider –
D. Hoppera; Vanishing Point – R. Sarafiana; Scarecrow – J. Schatzberg’a; Thelma & Louise
– R. Scott’a; The Straight Story – D. Linch’a czy Into the Wild – S. Penn’a.
15
„Słowo beat - „ścięty” zawierało w swym polu znaczeniowym również silne skojarzenie
z beatific - „święty”, a także nazwę rytmu w jazzie, por. A. Kołyszko, Sponiewierani, „Na Głos”,
34-35(1993) n. 9-10, s. 10-11.
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3. Bezdroża zamiast drogi
Emblematycznym pomnikiem mitu drogi z tego czasu jest niewątpliwie
książka Jacka Kerouaca, pierwotnie zapisana na rulonie o długości 35 metrów.
Wydanie tej powieści pod tytułem On the Road, szybko doprowadziło do
okrzyknięcia jej kultową. Zawiera upoetyzowaną relację z kilku podróży po
Ameryce i Meksyku młodych ludzi w pierwszych latach po zakończeniu
II wojny światowej, głównie Sala i Deana w rzeczywistości samego pisarza
i jego przyjaciela Neala Cassady. Zwój, który napisany został w ciągu 20 dni
kwietnia 1951, doczekał się wydania dopiero w 1957 roku po wcześniejszym
odrzuceniu przez sześciu edytorów. Rychło po ukazaniu się książki okrzyknięto ją najbardziej wpływowym zapisem literackim mającym oddziaływanie na
życie młodych ludzi. To ta powieść spersonifikowała fundamentalne pytanie,
które mieszkaniec Ameryki nosi w sobie: „- Stary, a jaka jest twoja droga?
Droga świętego chłopca, droga szaleńca, droga tęczy, droga błazna, każda droga. Jest to zresztą jakakolwiek droga dokądkolwiek dla kogokolwiek. Jaka
dokąd kogo?”16. To pytanie o drogę jest w powieści jednocześnie orzeczeniem
braku zamieszkania, braku spełnienia się. Piosenka, którą nuci Dean, jeden
z bohaterów W drodze brzmi: „Dom w Missoula,/ Dom w Truckee,/ Dom w
Opelousas,/ Taki dom mi się nie śni, Dom w starym Medora,/ Dom w Wounded
Knee, / Dom w Ogallala, / Domu nie zaznam nigdy”17. Przytoczony fragment
zaśpiewu jest ważnym fragmentem powieści, podpowiada bowiem, że drogi,
którymi podążali wędrowcy, tak naprawdę mogły być albo bezdrożami w sensie prowadzenia donikąd, albo czynnikiem odsyłającym do przekroczenia
w sobie horyzontu w kierunku ocalającego transcendensu.
Prezentację mitu drogi obecnego w On the road J. Kerouaca, warto
rozpocząć od spojrzenia na głównych protagonistów wartkiej akcji powieści.
Są to młodzi ludzie mający niewątpliwe atuty wzbudzające sympatię czytelników. Imponują odwagą, bezkompromisowo przeciwstawiając się stylowi życia
określonemu jako wyścig szczurów, który po wojnie w Korei nabierał w USA
rozpędu. Wykazując fałsz życia społecznego czy rodzinnego, śmiało łamią
obyczajowe kanony moralne, obowiązujące w społeczeństwie lat pięćdziesiątych. Kreują się przy tym na nowych „świętych”, na apostołów rzeczywistości,
której zmurszałe i zakłamane społeczeństwo amerykańskie nie dostrzegało,
taplając się w samozadowoleniu wynikającym z dobrobytu. W rzeczywistości,
buntując się przeciwko kłamstwu, sami sięgali po kłamstwo. To częsty przypadek przebiegu niejednej rewolucji społecznej, w tym przypadku kulturowej.
J. Kerouac kreuje obraz człowieka „świętego”. Był nim nie kto inny, jak
„Dean, tryskający niespożytą energią amerykańskiego świętego nowego ty16
17

J. Kerouaca, W drodze, (tłum. A. Kołyszko, Wydawnictwo), WAB, Warszawa 2005, s. 330.
Tamże, dz. cyt., s. 334.
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pu”18. W przekonaniu pisarza, jego przyjaciel naznaczony był nawet darem
mistycyzmu. „Nigdy bym nie przypuszczał, że Dean zostanie mistykiem. To
były początki jego mistycyzmu, który miał go doprowadzić w późniejszym
okresie życia do osobliwej, łachmaniarskiej świętości”19. Mamy tutaj do czynienia ze swoistą transmutacją pojęć „świętość” i ”mistycyzm”’. Świętość Deana jest określona jako „łachmaniarska” i „błazeńska”20. Oznacza ona rodzaj
psychicznej „doskonałości”, gdzie egzaltacja emocjonalna mylona jest z doświadczeniem mistycznym. Sam J. Kerouac posługuje się terminem „upojenie”
na oznaczenie momentu szczytowego tegoż doświadczenia emocjonalnego
(„Prę naprzód. Upajam się życiem”21). Tak naprawdę młodzieniec doświadcza
transcendencji w wymiarze czysto naturalnym. Stan osiąganej euforii, poczucia
pełni nabywany jest przez poruszanie się w wymiarze przestrzeni w połączeniu
z mnożeniem nieprzewidywalnych doznań w relacjach z ludźmi i w kontakcie
z przyrodą. Mamy tutaj do czynienia z kwintesencją bycia w drodze opisaną
w On The Road, prowadzącą nie do osobowego Boga, lecz – jak się wyraża
pisarz - do „ekstatycznej radości czystego istnienia”22. Środkami pomagającymi w dotarciu do tego rodzaju stanu mistycznego, pozwalającymi sięgnąć po
„nowy rodzaj świętości” są: narkotyki, alkohol, pęd jadącego z dużą szybkością samochodu, seks pozbawiony porządku moralnego, jazz, panteistyczne
uwielbienie natury, postępowanie łamiące społeczne normy obyczajowe (kradzieże, burdy i bijatyki…).
J. Kerouac nawet nie ma zamiaru ukrywać, że bohaterowie „bycia
w drodze” ćpają. Dean „w końcu trafił przez przypadek na paskudne zielepastwo – jak handlarze mówią na zieloną, niedosuszoną marihuanę – i za dużo go
wypalił”. Zatem „upojenie” osiągane jest tutaj przez dozowanie narkotycznych
środków; stany mistyczne doznawane na skróty, przez zapodawanie sobie
w różnej formie chemicznych substancji: „W głowie mi dzwoniło, a przed
oczami przelatywały najrozmaitsze cudowne wizje w technikolorze, czułem się
cudownie. Drugiego dnia wszystko się na mnie zwaliło, WSZYSTKO, co kiedykolwiek robiłem, wiedziałem, czytałem, słyszałem lub wymyśliłem”. I choć
osiągnięte doznanie kończyło się zgoła fatalnie, to i tak, „święci” J. Kerouaca,
przy nadarzającej się okazji, do niego wracali: „I wtedy, na trzeci dzień, zaczął
się straszliwy ciąg koszmarów na jawie, a były tak ohydne, przerażające i zielone, że leżałem tylko zwinięty w kłębek, trzymałem się rękami za kolana
i jęczałem : „Och, och, och, ach, och… Usłyszeli to sąsiedzi i posłali po lekarza”23. Podobnie pewnie wyglądał niejeden wieczór zakrapiany alkoholem, jak
18

Tamże, s. 52.
Tamże, s. 160.
20
Tamże, s. 256.
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Tamże, s. 163.
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ten, gdy Tim Gray i Ray Rawlins „zorganizowali sobie wiadro pełne butelek
piwa, i wszystko grało”24. Aurę upojenia osiąganą przez narkotyki i alkohol
potęguje jeszcze bardziej seks. Książka J. Kerouaca jest powieścią typowo
zmaskulinizowaną, kobiety są tam przeważnie głupiutkie, i podporządkowane
wyłącznie zaspokojeniu potrzeb seksualnych mężczyzn. Oto tylko niektóre
sformułowania o charakterze degradującym kobietę: „Dziewczyny były genialne. Wychodziły na podwórko i obściskiwały się z nami”25; „Spojrzałem na Lee
Ann. Była łakomym kęskiem, istotą złocistą jak miód, tyle że w jej oczach
czaiła się nienawiść do nas obu”26. Upojenie osiągane przez używki i ekscesy
seksualne kompletowała słuchana w barach muzyka. W opinii wielu nikt od
J. Kerouaca nie opisał tak dosadnie muzyki jazzowej. Czytając te opisy, ma się
wrażenie, jakoby jazz miał coś z doświadczenia quasi mistycznego: „tamten
alcista wczoraj wieczór naprawdę miał TO COŚ, a jak już to coś znalazł, to
ciągnął”27. Całość „upojenia” kompletowała żywiołowość tańca, jak choćby
wtedy, gdy: „Carlo [Allen Ginsberg] rozpoczął swój małpi taniec na ulicach
życia, który odstawiał już przy mnie tyle razy w najróżniejszych zakątkach
Nowego Jorku”28.
W książce Kerouaca poprzez bycie w drodze zmierza się do osiągnięcia, jak
sam pisze, „pełni” czy „szału życia”29. Z punktu widzenia antropologicznego
czy religioznawczego, wiąże się on z poszukiwaniem święta jako stanu zamierzonego i permanentnego. A poszukiwanie aury świętowania przez bohaterów
powieści J. Kerouaca jest ostatecznie poszukiwaniem sacrum. Wymienione
powyżej niektóre komponenty, jako składowe współczesnego mitu drogi, są
nieuświadomionymi substytutami niezaspokojonego pragnienia doświadczenia
samego Boga. Mit drogi w powieści J. Kerouaca podprowadza pod to doświadczenie, ale tak naprawdę nie wypuszcza z okowów doczesności i w trudno dostrzegalnym procesie wiedzie ku rozpadowi ich świata duchowego.
W ramach tego procesu determinanty czasu i przestrzeni wiążą bohaterówwagabundów w wymiarze greckiego fatum, choć sami bohaterowie nieświadomie poszukują, jak to określił M. Eliade, „czasu mitycznego”30. W tym zakleszczeniu przez ziemskość, czas - tak hołubiony przez Deana – nie przynosi
24
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spełnienia; oczekiwanej pełni człowieczeństwa. A wydawałoby się, że wędrowcy panują nad czasem: „I wtedy hajda po uroki życia, bo nadszedł już
czas, a m y w i e m y, c o t o c z a s !”31. W rzeczywistości jest to czas cykliczny, czas zamknięty nawrotami podobnych zachowań, odniesień; ograniczony skończonością, przez co – ostatecznie - jest czasem pustym32.
Podobnym fiaskiem kończy się próba przekroczenia siebie i odnalezienie
sacrum, poprzez ruch dokonywany w przestrzeni, w nieustannym przymuszeniu zmiany miejsca. Kończy się tym samym doświadczaniem niespełnienia.
„Oto znajdowałem się na drugim krańcu Ameryki – tu kończył się ląd – i nie
miałem się już dokąd udać, jak tylko z powrotem”33. O ile Hebrajczycy, w swej
wędrówce przez pustynię, napotykają ostatecznie Ziemię Obiecaną, a w niej
z czasem Świątynię; o ile chrześcijanie odnajdują cel swego wędrowania
w Chrystusie (Chrystus jest dla nich Drogą), to sam pisarz i jego kompani rozpadają się coraz bardziej w nirwanie nieokreśloności; w postępującej defragmentacji punktów odniesień; w doznawanych spazmatycznie przemijających
chwilach.
Zamiast oczekiwanego raju, w duszy J. Kerouaca-pisarza stopniowo potęguje się poczucie bezsensu. Po dotarciu do San Francisco powieściowy Sal Paradise, czyli on sam, stwierdza: „Sam nie wiem, co mi dał ten wyjazd do Frisco.
[…] To był już koniec; chciałem się stamtąd wyrwać”34. Jedną z rozpaczliwych
prób odbudowywania w sobie sensu było dla niego przez jakiś czas zagłębienie
się w filozofii buddyjskiej. Podkreślany wszędzie katolicyzm był jednak silniejszy i to on rodził pragnienie, którego nie zaspokajała ani droga wiodąca do
nirwany, ani włóczęga po Stanach Zjednoczonych czy Meksyku. Pogłębiający
się alkoholizm pisarza zdradzał wszystkim jego bezbrzeżną rozpacz, która coraz bardziej go pochłaniała. W ostatnich miesiącach życia włoska przyjaciółka
pisarza - Fernanda Pivano, w wywiadzie telewizyjnym zadała mu kluczowe
pytanie: „Dlaczego jesteś taki zrozpaczony?” Odpowiedział – „Chciałbym,
żeby Bóg pokazał mi swoje oblicze”35. A Fran Landesman wyznaje, że na pytanie: „Dlaczego się upijasz?” odrzekł: „Jestem katolikiem, nie mogę popełnić
samobójstwa, i nie zrobię tego ze względu na moją rodzinę, ale pił będę aż do
śmierci”36. Te krótkie wyznania zdradzają nam jeszcze bardziej iluzoryczność
mitu drogi, którego współczesną reaktywację podjął w swej kultowej książce.
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J. Kerouaca, W drodze, dz. cyt., s. 151.
Por. H. Urs von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1. Kontemplacja postaci, (tłum.
E. Marszał, J. Zakrzewski) WAM, Kraków 2008, s. 82.
33
Tamże, dz. cyt., s. 103-104.
34
J. Kerouac, W drodze, dz. cyt., s. 236.
35
Wywiad F. Pivano, program RaiTre, Cult book – Jack Kerouac, Sulla strada, (reżyser L. Mancini, prezenter S. Gawronski).
36
R. Lerner, L. MacAdams, What happened to Kerouac, film dokumentalny 1986.
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Na koniec, otwartym pozostaje dla nas pytanie o popularność tej powieści,
o zasadność okrzyknięcia jej „kultową”. Co sprawia, że rękopis wożony do
różnych miejsc do dziś przyciąga tak wielkie zainteresowanie czytelników?
Jeżeli J. Kerouac świadomie wybrał drogę alkoholizmu (jw.), jeżeli do tego nie
potrafił wyłamać się z permanentnego twórczego kryzysu (Michael Mc Clure),
jeżeli poszukiwał drogi wyzwolenia przez buddyjską drogę (Gary Snyder),
medytując nieprzerwanie krzyż wiszący nad swoim biurkiem (ojciec „Spike”
Morissette), jeżeli przez ostatnie dziesięć lat życia malował krzyże, Chrystusa
i papieży (Allen Ginsberg), jeżeli zanurzony był w rozpaczy (F. Pivano), jeżeli
od piekła bardziej bał się czyśćca (Morissette), jeżeli dla obłaskawienia tego
wszystkiego wybierał włóczęgę po drogach Ameryki, tęskniąc przy tym za
matką, którą kochał najbardziej (Ann Charters)37 i domem, do którego wracał
za każdym razem, to ta kultowość, to niegasnące zainteresowanie powieścią On
the road jakiej strony jego życia dotyczy? A może czytelnicy wyczuli, że nikt
przed Kerouakiem nie przeniknął tak dogłębnie bezdroży Ameryki? Nawet
jeżeli pisarz widział je przez okno pędzącego zbyt szybko samochodu.

Zusammenfassung
Anerkannt als kultisch ist das Buch "On The Road" von Jack Kerouac ein
Roman, bezeichnet mit dem Begriff "Weg" in der Literaturgattung. Das Thema
"Weg" ist beinahe in jeder Kultur oder Religion zu finden. Das Buch von Kerouac lässt erkennen, dass dies neben dem Individualismus-Mythos ein der
größten Mythen der modernen Amerika ist. Der Artikel versucht den WegMythos in diesem Buch zu erklären.
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BIBLIJNE WZORY OSOBOWE
JAKO TWORZYWO HOMILETYCZNE

Wstęp
Kościół od samego początku zachęcał swoich wiernych do bycia świętymi
na wzór Jezusa Chrystusa. Wzór osobowy Zbawiciela przybliżać miały wzory
biblijne postaci Starego Testamentu oraz apostołowie i uczniowie Chrystusa,
a później święci pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz kolejne pokolenia
świętych chrześcijan. Kościół ukazywał na ich przykładzie jakby bardziej
„przystępne” wzory osobowe, godne naśladowania i dające nadzieję, że również przeciętny wierny, zwyczajny wyznawca Chrystusa, świadomy swych
grzechów i ułomności, zdolny jest osiągnąć świętość, jak uczynili to przedstawiani w Biblii bohaterowie wiary. O wzorach chrześcijańskiego postępowania
wierni dowiadywali się podczas sprawowania Świętej Liturgii, podczas której
− na samym początku − odczytywano fragmenty Starego Testamentu, a z czasem lekturę tę uzupełniono o Księgi Ewangelistów i Apostołów. Z nich to
czerpali wiedzę o wzorach osobowych, swoiste know how świętości. Należy tu
dodać, że Kościół także przestrzega przed antywzorami.
1. Pojęcie wzoru osobowego
Na początku należy zastanowić się nad samym pojęciem wzoru osobowego.
Pojęcie wzoru osobowego często zastępowane jest takimi terminami, jak: „przykład”, „model”, „bohater”, „autorytet”, „ideał osobowy”, „osobowość dojrzała”.
Nie należy go jednak z nimi utożsamiać. Wzór osobowy jest pojęciem o wiele
szerszym, nie tylko mieści w sobie każde z wymienionych pojęć, ale znacznie je
przekracza. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że wzór osobowy
w znacznie większym stopniu implikuje wartościowanie i nosi w sobie znamiona
pewnej doskonałości osoby oraz pobudza do jej naśladowania1.
Historia dostarcza nam wielu ilustracji, gdy osobowości dojrzałe nie są
w stanie sprostać nowym wyzwaniom i nie przystają do rzeczywistości, a przykłady stają się anachroniczne, dezaktualizują się też ideały osobowe, a bohaterzy starzeją i przemijają autorytety. Wzory osobowe tymczasem są ponadczasowe.
1

J . Ryłko, Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży, w: Vivere in
Christo. Chrześcijański horyzont moralności, S. Nagórny, A. Dzierdziuk (red.), Lublin 1996,
s. 386.
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Ukazywanie przez Kościół biblijnych wzorów osobowych w świecie poszukującym wartości wydaje się bardzo istotne, a to z tej przyczyny, że we współczesnej kulturze coraz częściej pojawiają się wzory bezosobowe, niczym fikcyjne konta w internetowych portalach, które propagują konsumpcyjną filozofię życia i kreują postawy odrzucające wszelkie zasady i wartości etyczne.
Mówiąc o wzorach osobowych, należy mieć na uwadze fakt, że „wzór osobowy nie zakłada stanu absolutnej doskonałości, nie może być tylko teoretycznym zbiorem idealnych cech, szczegółowych norm czy zasad postępowania
człowieka, lecz zawiera w sobie przede wszystkim wymiar bycia sobą i ukazuje go wśród różnych sytuacji i uwarunkowań”2.
Problemem czasów współczesnych staje się upadek uznanych autorytetów, co
zaburza możliwości prawidłowego kształtowania osobowości. Coraz bardziej
powszechny zdaje się być indyferentyzm religijny. Bogate społeczeństwa − także
chrześcijańskie − ulegają pokusie wygodnego życia, bez trosk i obowiązków.
Postępuje laicyzacja. Ludzie odchodzą od wartości sakralnych, co z kolei implikuje permisywizm moralny, przed którym przestrzegał Jan Paweł II. Rolę przykładów, wzorów i autorytetów odgrywają medialne gwiazdy, które „stanowią
wzór człowieka pozbawionego wewnętrzności, są mistrzami ostentacji i triumfującej widzialności”3.
Z drugiej strony obserwujemy zjawisko tęsknoty za jakimś fundamentem,
na którym można byłoby oprzeć swoje życie. Naprzeciw tym tęsknotom wychodzi nieodmiennie od wieków Kościół, szczególnie podczas liturgii mszalnej, oferując jej uczestnikom biblijne wzory osobowe, które mimo czasowego
oddalenia są nadal aktualne i godne naśladowania. Należy je tylko bliżej przedstawić słuchaczom i zaadaptować do współczesnych realiów. Temu winna
służyć niedzielna homilia. Czytania ze Starego Testamentu nie są sobie a muzom. To nie literackie wypisy ani historyczne czytanki, ale realna propozycja
dla obecnych chrześcijan.
I tak oto przed współczesnym człowiekiem staje jego biblijny „wzorowy”
przodek, zawsze jako osoba respektująca jego wolny wybór4. Posiada on dojrzałą osobowość i spełnia wszystkie warunkujące go kryteria, znacznie przewyższając obowiązujące normy. Swoim przykładem pociąga innych i niejako
przymusza do zajęcia określonego stanowiska5. Jeszcze zanim dokonał się cud
Wcielenia, Bóg wybierał spośród swoich sług osoby szczególnego umiłowania.
Byli nimi święci, którzy, zwiastując przyszłego Świętego Bożego, pociągali
2

Tamże, s. 16-17.
Ch. Delsol, Figura świadka, w: Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska,
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003, s. 204.
4
Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej,
Płock-Lublin 1999, s. 10.
5
A. J. Nowak, Kryteria dojrzałej osobowości i dojrzałej wiary, „Colloquium Salutis” 8 (1976),
s. 223-226.
3
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innych do ich naśladowania w tym życiowym dziele. Podobnie i po przyjściu
Jezusa Chrystusa znaleźli się ludzie, którzy najdoskonalszy Wzór Osobowy
postanowili zanieść nie tylko między wszystkie pokolenia, ale również po
wszelkie czasy.
Czytania mszalne przedstawiają nam wzory osobowe dwóch epok: ery
przed Chrystusem i ery po Chrystusie. W punkcie przecięcia osi współrzędnych wyznaczonych przez wzory Starego i Nowego Testamentu znajduje się
Święty Boży, Jezus Chrystus. Świętość doskonała.
Często, gdy mówimy o świętości, jawi się ona przed nami jak wyblakły obrazek, „święty obrazek” właśnie. Często postacie świętych, choć bliskie nam,
bo przecież ludzkie, to z jednej strony w perspektywie kosmicznej są od nas
oddalone, a z drugiej − pomniejszone w perspektywie naszej codzienności.
Tymczasem święci w nauczaniu Kościoła zawsze odgrywali rolę wzorów osobowych6. Ich życie jest najlepszym przykładem doskonalenia ludzkiej egzystencji. Święci uczą, że człowiek może utwierdzać w sobie przekonanie o swojej wartości: o wiecznym przeznaczeniu. Przezwyciężając zło i osiągając wyższe stopnie doskonałości, staje się wzorem osobowym.
Zawsze aktualnym dla wiernych wzorem jest Chrystus. Ludzka religijność
Chrystusa wyklucza wszelki formalizm i domaga się czynów, pełnienia woli
Bożej. Syn Człowieczy jest wzorem autentycznego odnoszenia się do Boga.
Chrystus nie tylko świeci ludziom przykładem, ale też przez swoje odkupienie
wysługuje im łaskę i daje moc, by mogli zjednoczyć się z Bogiem. Wlewa
w nich swoje życie – łaskę uświęcającą – i przemienia ich w siebie; ubóstwia
człowieka swoim bóstwem.
Święci są przedłużeniem i uosobieniem – w wymiarze historycznym –
zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Ich świętość nie jest jedynie ideałem formalnym, ale realizacją wartości w określonym czasie. Jan Paweł II w swoim nauczaniu akcentował, że święci i błogosławieni są wzorem budowania życia na
Chrystusie; uczą właściwej postawy wobec człowieka, Kościoła i ojczyzny7.
Świętość jest więc wartością nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich ludzi. Wiele osób uważa, że świętość obowiązuje jedynie chrześcijan. Tymczasem do świętości wezwany jest każdy człowiek, z racji stworzenia go na obraz
i podobieństwo Boga, który z natury swej jest świętością. Ten wymiar powołania człowieka do świętości wyraźnie podkreślił w nauczaniu Sobór Watykański
II. W konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
6

Sobór Watykański II stwierdza: „Przyglądając się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa, mamy z nowego tytułu pobudkę do szukania Miasta przyszłego (por. Hbr 13, 14 i 11, 10)
i równocześnie poznajemy najpewniejszą drogę, po której wśród zmienności świata, stosownie
do właściwego każdemu stanu i warunków, będziemy mogli dojść do doskonałego zjednoczenia
z Chrystusem, czyli świętości” (KK 50).
7
I. Werbiński, Na wzór polskich świętych. Świętość jako zadanie każdego chrześcijanina,
Ateneum Kapłańskie 149 (2007), s. 252-263.
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et spes ojcowie soborowi jednoznacznie stwierdzili, że „człowiek został stworzony przez Boga dla błogosławionego celu poza granicami ziemskiej nędzy
(…). Bóg bowiem wezwał i nadal wzywa człowieka, aby całą swoją naturą trwał
przy Nim w wiecznej wspólnocie niezniszczalnego boskiego życia (…). Istnieje
on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny
nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi” (KDK 18, 19).
Wartość tę koniecznie trzeba odnaleźć w każdym człowieku, dopiero wtedy
przeżyje swoją osobistą godność. Świętość nie jest jednym i tym samym stylem
bycia dobrym człowiekiem, lecz stanowi bogactwo form różnych wzorów osobowych. Człowiek żyjący świętością kreśli przed innymi duchową perspektywę. Jest jakby matrycą i natchnieniem do stawania się wzorem osobowym.
Święci swoim życiem pobudzają do refleksji i zachęcają do naśladowania osoby moralnie doskonałej bądź dążącej do doskonałości.
K. Wojtyła podkreślał rolę naśladowania w procesie moralnego doskonalenia się człowieka. Zwracał uwagę na potrzebę funkcjonowania wzorów moralnych, ich naśladowania w życiu społecznym. „Zasada naśladowania jest najściślej związana z ideałem moralnej doskonałości osoby ludzkiej. Tylko więc
w etyce personalistycznej, która stawia doskonałość osoby jako cel moralnego
postępowania, ma sens idea naśladowania osobowego wzoru. Oprócz wyraźnego postawienia ideału etycznej doskonałości osoby potrzebna jest również sama osoba, która stanowi realny wzór, a więc osoba realnie doskonała. Inaczej
bowiem sama zasada naśladowania traci swój pełny sens. Ideał moralnej doskonałości osoby nadaje jej sens ogólny i abstrakcyjny, dopiero wszakże istnienie osoby lub osób realnie doskonałych nadaje jej sens konkretny i praktyczny (…). Jeśli chodzi o to, aby osoba osiągnęła etyczną doskonałość, wówczas trzeba, ażeby brała wzór z takiej osoby, która tę doskonałość realnie posiada i dlatego ją przejawia. Osoba ta jest więc o tyle przedmiotem naśladowania, o ile ideał doskonałości jest w niej bądź realizowany, bądź też przynajmniej realizowany. Ponieważ zaś bywa realizowany czynami, zatem czyny służą
za przykład. W czynach, poszczególnych aktach człowieka, zawiera się to dobro, które stanowi o realnej doskonałości etycznej człowieka (…). Kiedy bowiem naśladujemy moralny wzór osobowy, wówczas staramy się o to, ażeby
w naszych czynach znalazło się analogiczne dobro, analogiczna wartość moralna, jak w czynach owego wzoru, i aby to dobro sprawiło w nas analogiczną
doskonałość osoby”8.
Święci stają się bodźcami i wzorami przemiany. Świętość nie jest jednak
kopiowaniem, choćby nawet najwspanialszych wzorów9. Kościół ukazuje bi8

K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, T. Styczeń, J. Gałkowski, A. Rodziński,
A. Szostek (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1991, s. 151.
9
H. Wejman, Świętość – dar dany i zadany, w: Pokornej służbie i miłości (Księga pamiątkowa
ku czci ojca profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin),
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blijne wzory osobowe − świętych − aby czerpać z przykładu ich życia i cnót
oraz dostosowywać je do indywidualnych możliwości i warunków.
Obserwowany obecnie zanik świętości w Kościele jest wynikiem procesu laicyzacji i sekularyzacji i ma swoje źródło w indywidualizmie, który zajmuje
myśl współczesnego człowieka sprawami przyziemnymi: bogaceniem się, dbaniem o osobiste interesy i sukcesy. Świętość nie jest sprawą prywatną człowieka,
ani nie jest kwestią oczekiwań elitarnej grupy osób – świętość jest powszechnym
powołaniem i wspólnym obowiązkiem całego Kościoła i całej ludzkości10. Świętość stanowi o pełni człowieka. Święty to człowiek prawdziwy.
Wzory osobowe przywoływane w czytaniach liturgicznych ze Starego
i Nowego Testamentu to osoby, które zdążały do świętości, czyli doskonałości
w rozumieniu chrześcijańskim, różnymi drogami życia, ale zawsze naśladowały Chrystusa. Święci to konkretne wzory osobowe, które Kościół katolicki
„uroczyście potwierdza” i podsuwa ludziom wierzącym do naśladowania ich
postaw i zachowań w różnych czasach, warunkach i sytuacjach. Święci są
w rzeczywistości wzorami osobowymi dla wszystkich ludzi dzięki sile moralnej doskonałości, która pociąga innych do przeżywania wyższych wartości.
2. Homiletyczne objaśnienie i pogłębienie biblijnych wzorów osobowych
Liturgiczna demonstratio nie ogranicza się jedynie do przedstawienia twarzy wzorów osobowych. Podczas sprawowania Świętej Liturgii twarze te rozjaśnia i przybliża słuchaczowi homilia. Niestety, kapłani często uciekają od podjęcia choćby próby ukazania całego bogactwa wzorów zachowań zawartych
w Piśmie Świętym, szczególnie w Starym Testamencie. A trzeba wiedzieć, że
znajduje się tam cała galeria portretów postaci wielkich patriarchów, proroków,
mędrców, królów i apostołów, a także anonimowych, nieznanych z imienia
osób, które mają nam wiele do powiedzenia i które godne są naszego zainteresowania i podjęcia trudu naśladowania. W ten sposób cykl homilii, w oparciu
o przedstawiane w czytaniach biblijnych wzory osobowe, staje się niejako systematycznym kursem historii zbawienia dla parafian. Ukazuje on opartą na
konkretnych przykładach drogę zbawienia poszczególnych osób tak w czasach
Starego, jak i Nowego Przymierza. Losy tamtych bohaterów wiary krzyżowały
się na różny sposób ze zbawczą obecnością Boga w ich życiu. Jest to opowieść
o Bogu i jego ludzie. Bóg wcale nie przebywa w odległym kosmicznie niebie,
lecz jest pośród Ziemian, tu i teraz. Podobnie ludzkość tak naprawdę nie tkwi
na planecie Ziemia, lecz jej ojczyzna, do której zdąża, znajduje się w niebie

S. Urbański (red.), Mistyka Polska 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 366-368.
10
J. Majka, Świętość, czyli sens życia. Obraz świętości w adhortacji Christifideles laici, „Znaki
Czasu” 23 (1991), s. 120-121.
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(por. Hbr 11, 14-16). Jest to więc wzajemne przenikanie się tego co ludzkie
i naturalne z tym, co boskie i nadprzyrodzone.
W ten sposób biblijne wzory osobowe mogą stać się tworzywem homiletycznym i źródłem zdrowej nauki. Homilia, ukazując konkretne osoby, opisuje
sposoby odkrywania i podejmowania przez nich orędzia Bożego, przedstawia
jego istotę i określa moralną wymowę ludzkiego życia. Jest to jednocześnie
zachęta do podjęcia trudu naśladowania ukazywanych przez Słowo Boże postaw świadków wiary, swoisty doping do podjęcia właściwej decyzji i niezwłocznego udania się w drogę. Taka homilia stwarza swego rodzaju kontemplacyjną oazę, gdzie w ciszy można podejmować dialog z całą rzeszą świętych
mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt. Wszyscy oni byli grzesznikami, ale
grzesznikami nawracającymi się; przeżywali swoją wiarę i wyznawali swe
grzechy, kochali i nienawidzili. Ich losy ukazują współczesnemu wiernemu
(parafianinowi), że historia każdego człowieka może być uświęcona poprzez
Objawienie. Bóg tak naprawdę nie jest daleko ani wysoko: jest blisko i nisko −
tu na ziemi, tu w sercu człowieczym. Przyszedł do nas, aby nas zbawić11. Kościół uzmysławia to wierzącym każdego dnia, a szczególnie w niedziele i święta, przybliżając przykłady życiowych zmagań świętych. Nie sposób w artykule
przedstawić wszystkie pozytywne postacie obecne w Biblii. Będzie to więc
autorski wybór wzorów osobowych reprezentujących epokę prehistoryczną od
Adama do Noego i wieki historyczne od Abrahama do Mojżesza, po okres
królestwa i niewoli. W opracowaniu tworzywem homiletycznym będą też sędziowie, prorocy i mędrcy; herosi i ludzie zwyczajni, także bezimienni świadkowie wiary Starego Przymierza. Wreszcie poznamy świętych Nowego Przymierza, apostołów i pierwszych uczniów, tych, którzy byli blisko, najbliżej
Chrystusa12.
Może ktoś wyrazić wątpliwość: czy osoby żyjące w tak odległych czasach
i zupełnie innych warunkach mogą jeszcze dzisiaj być dla współczesnych wzorem osobowym? Czy możliwa jest adaptacja tamtych postaw? Okazuje się, że
człowiek tak naprawdę pozostaje niezmienny od wieków. Zmieniają się jedynie
daty i okoliczności. Człowiek był i pozostał grzesznikiem. Zarówno w odległym wczoraj jak i dzisiaj, których dotykamy, jego zmaganie się z Bogiem i ze
sobą jest wciąż takie samo. To ta sama droga nawracania się, zawracania
z drogi zła i kierowania się ku dobru. Zarówno grzech, jak i pokajanie mają ten
sam ludzki wymiar, a Boża miłość jest wciąż tak samo miłosierna. Homilie,
które za swoje tworzywo biorą temat biblijnych wzorów osobowych, są tego
najlepszym dowodem. Jedyny problem, jaki może się pojawić, to fakt, że niewielu kaznodziejów korzysta z tego właśnie tworzywa i posługuje się w prze11
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powiadaniu przykładami wątpliwej wartości, zaczerpniętymi nie z Biblii, lecz
z własnej wyobraźni.
3. Adam − osobowy prawzór każdego człowieka
Adama można scharakteryzować jako postać chwalebną i tragiczną. Właściwie to najdoskonalsza istota żyjąca, jaka pojawiła się na ziemi, nie licząc
Jezusa i Jego Matki. W całym swoim życiu popełnił jeden grzech. O innych
grzechach Adama Biblia nie wspomina. Niemniej był to grzech szczególny,
a jego konsekwencje okazały się bardzo dotkliwe. Adam jest nam bardzo bliski. Tak naprawdę w każdym z nas jest Adam, bo każdy z nas jest człowiekiem. Jest ludzkością. Imię Adam nie jest bowiem imieniem własnym, lecz
nazwą pospolitą na określenie istoty ludzkiej. Ha-`adam powstał z `adamah
(prochu ziemi) i zapewne pozostałby mitycznym golemem, gdyby Bóg nie
tchnął weń życia. Dzięki temu staje się istotą żyjącą, ale też istotą moralną. Oto
staje przed drzewem „poznania dobra i zła”, nieistniejącym w żadnym podręczniku botaniki. Ludowa religijność w owocu zła widzi jabłko. Jeśli weźmie
się pod uwagę znaczenie dwóch słów łacińskich: malus (jabłoń) i malum (zło),
wtedy łatwiej zrozumieć ludowe skojarzenie, wcale nie tak bardzo odległe od
prawdy, według której każdy człowiek ma do wyboru pokój i ład życiowy oraz
straszliwy niepokój i duchowy dyskomfort. Adam stanowi swoistą unię dychotomii pomiędzy `adamah a ruah. Element materii w gruncie rzeczy jest bardzo
delikatny, łatwy do zniszczenia. Człowiek wyposażony jest jednak również
w „tchnienie” nieskończoności, wewnętrzny głos sumienia13.
Adam przyjął Boży wyrok z pokorą. W trudzie zdobywając pożywienie dla
siebie, po wszystkie dni swego życia, zaczął doświadczać losu całej ludzkości.
Zaczął uprawiać ziemię. Na tym znał się najlepiej, wszak został ulepiony
z ziemskiego prochu. Troska o wyżywienie i odzienie, o potomstwo, stała się
jego ziemskim przeznaczeniem. Biblia powiada, że miał wiele córek i synów.
Powiada też jeszcze coś innego, że za życia Adama zaczęto wzywać imienia
Jahwe. Nie nastąpiło to od razu. Musiały minąć lata. Człowiek boczył się na
Boga, a jego dzieci zaczęły żyć, jakby Boga nie było; Kain zabił Abla, Lamek
wprowadził wielożeństwo i prawo krwawej zemsty. Świadkiem tych wydarzeń
był Adam. I zapewne był niepocieszony. Gdy Setowi narodził się Enosz, zaczęto rozmawiać z Bogiem. Zaczęto wierzyć w obietnicę zwycięstwa przyszłego potomstwa. Znakiem zapowiadającym zwycięstwo były narodziny Henocha, Adam miał wówczas, jak łatwo wyliczyć, 622 lata. Henoch żył w przyjaźni z Bogiem, niczym Abel. I powiada Biblia, że znikł nagle, „bo zabrał go
Bóg” (Rdz 5, 24). Kolejnego „sprawiedliwego” potomka, Noego − Adam nie
doczekał. Umarł w wieku 930 lat. Nieoszczędzone mu jednak było poznać
13
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w późnej starości okrutnego Lameka. Ten był ojcem Noego. Jakże przedziwne
są drogi Pana… Jakże powikłane ścieżki Człowieka.
Kościół umieścił Adama w panteonie świętych. Nie mógł postąpić inaczej.
W przeciwnym razie musiałby skazać na potępienie całą ludzkość. W starych
kalendarzach liturgicznych Kościoła katolickiego, jak i we współczesnych kalendarzach Kościołów tradycji wschodniej, Adam zajmuje poczesne miejsce.
W świetle Bożej obietnicy „człowiek” brzmi nieskończenie dumnie.
Zastanawiając się nad wzorem osobowym św. Adama, nie sposób uciec od
refleksji na temat własnej osobowości, osobistego wzoru osobowego. Pytania:
Czy jestem na miarę ha-`adam? Czy jestem człowiekiem? − nie może pozostać
bez odpowiedzi. Istnieje bowiem obawa, że może wkrótce zabraknąć wzorów
osobowych, jeśli ja osobiście nie podejmę tego wyzwania dla innych. Nie da
się utrzymać tezy, że wzory obejdą się beze mnie. Bo jeśli obejdą się beze
mnie, to mogą też obejść się bez ciebie, bez niego… Kto wtedy stanie się wzorem osobowym − dla nich?
4. Abel − święty imigrant
Pośród biblijnych postaci Starego Testamentu Abel ucieleśnia pierwszego
ofiarnika. Nie tylko złożył ofiarę, która spodobała się Bogu, ale też sam stał się
ofiarą. W tym sensie jest znakiem zapowiadającym Chrystusa, arcykapłana
„doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu”
(Hbr 4, 15). Wydaje się, że i Abel w tym względzie był człowiekiem wyjątkowym − bez grzechu, a jedynym powodem jego śmierci była zawiść i zazdrość
brata. Na świętość Abla wskazuje już samo jego imię; habel w języku hebrajskim określa coś delikatnego i nieuchwytnego, dosłownie znaczy „podmuch
dymu”14. Trudno dopatrzyć się w owym podmuchu jakiejś winy.
Kain był osadnikiem, Abel − pasterzem, nomadą wędrującym po ówczesnym świecie. Dokonana przemoc jest świadectwem konfliktu dwóch cywilizacji: osadników z koczownikami. Problem wrogości i pewnej konfrontacji
wobec imigrantów jest − jak widać − bardzo stary i wciąż żyje własnym życiem; doświadczają go miliony ludzi. U jego „progu” zarówno w biblijnym
wczoraj, jak i współczesnym dzisiaj „leży grzech” (Rdz 4, 7). W obecnych
czasach niewielu ludzi problemy imigracji wiąże z własnym grzechem. Mówi
się o problemie społecznym, cywilizacyjnym. Tymczasem jest to, to samo
„rzucenie się na swego brata” (por. w. 8), słabszego i często uciekiniera, który
jest „cudzoziemcem w obcej ziemi” (Wj 2, 22). Świat pełen jest anonimowych
martwych ciał, które skrywa ziemia. Kainowe historie nie mają zwykle naocznych świadków − poza tym jednym: Bóg jest świadkiem wszystkich bratobójstw. Do Niego „głośno woła krew” (por. Rdz 4, 10) każdego imigranta.
14
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Abel stanowi symbol losu tych „braci najmniejszych” (por. Mt 25, 40) i jednocześnie biblijny apel o życie godne i sprawiedliwe ludzi, którzy „przybyli
z niewoli na obczyznę” (por. Ezd 2, 1).
5. Henoch − przyjaciel Boga
Biblia powiada, że Henoch żył „w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg” (Rdz 5, 24). Rzecz ciekawa, użyty tutaj czasownik laquah na określenie, sui generis teleportacji, oznacza „być wziętym” do pełnej komunii
z Bogiem i w tym sensie jest znakiem błogosławionej nieśmiertelności człowieka15.
Jeśli skonfrontować ten tekst z fragmentem Pierwszego Listu św. Pawła do
Koryntian mówiącym, że „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli (15, 20), to Henoch był pierwszym spośród tych, co nie pomarli. To pierwszy taki wypadek, kiedy człowiek wzięty „z prochu ziemi” nie
wraca „do ziemi, z której został wzięty”; nie obraca się w proch (por. Rdz 2, 7;
3, 19), lecz − jak pisze Syracydes − „spodobał się Bogu i − dlatego! − został
przeniesiony” (Syr 44, 16)). Nie było bowiem „takiego wśród stworzonych na
ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi został uniesiony” (49, 14). Przyjaźń
z Bogiem jest więc rękojmią „dóbr przyszłych” (Hbr 9, 11). Przyjaźń patriarchy nie była jedynie deklaracją − była świadectwem niezachwianej wiary.
Komentarz Biblii Tysiąclecia do omawianego tekstu z Księgi Rodzaju
(5, 24) stwierdza krótko: „Sens niepewny; chodzi może o śmierć stosunkowo
wczesną”16. Tak najłatwiej skomentować, tylko czy taki komentarz jest do
końca uzasadniony? Czy niepozbawiony jest wiary i przyjaźni...? Henoch miał
pewność − nadzieję, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5). Żył w przyjaźni
z Bogiem, której tak często brakuje współczesnemu czło-wiekowi. Słusznie więc
Henoch może być stawiany za wzór człowieka przyjaźniącego się z Bogiem.
Przyjaźń z Bogiem jest w rzeczy samej powrotem do Edenu, kiedy to „Jahwe
przechadzał się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru” (Rdz 2, 8).
6. Noe − odrodzony wzór osobowy
Postać Noego jest nazbyt znana, by szczegółowo przedstawiać jej curriculum vitae. Lektura Księgi Rodzaju (rozdz. 6-9) wciąż dostarcza niezapomnianych wrażeń. Ciągle pojawiają się fantaści, poszukiwacze zaginionej arki, pływającego drapacza chmur.
Noe jest symbolem człowieka sprawiedliwego, któremu przyszło żyć pośród niesprawiedliwych i zepsutych pokoleń ludzkich. To również człowiek
przymierza, którego znak Bóg pozostawił potomnym po wszystkie czasy. Jest
15
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nią tęcza na niebie, która od tysiącleci budzi pozytywne i optymistyczne skojarzenia i odczucia. Chociaż jest zjawiskiem „powszednim”, zawsze przeżywamy
ją „świątecznie”. Dotykamy tajemnicy Przymierza, które w swym wymiarze −
podobnie jak tęcza − jest kosmiczne; odnosi się nie tylko do całej ludzkości,
lecz również do całego stworzenia. Znak owego przymierza oglądamy po dziś
dzień własnymi oczami, patrzymy nań, zadzierając głowy ku niebu. To właśnie
ono − przymierze − jest najważniejszym elementem opowiadania o Noem. Po
jedynej w swoim rodzaju reaktywacji pierwotnego chaosu i nicości (Rdz 1, 2)
następuje nowe stworzenie. Spod wód potopu wyłania się całkiem nowy świat
i nowy − prawy człowiek. Ten człowiek da początek odnowionej ludzkości,
która zrezygnuje z drogi przemocy, bo odtąd sam Bóg upomni się „u człowieka
o życie człowieka i u każdego − o życie brata” (9, 5)17.
Historia pokazuje, że zło jest rodzajem chwastu, który choć niszczony,
wciąż odrasta. Wydaje się, że korzeniem tego chwastu jest brak szacunku do
starszego pokolenia. Temat to jak najbardziej aktualny w obecnym liberalnym
świecie, który skazuje na śmierć − w majestacie prawa − jednostki „niepotrzebne”, albo przynajmniej wyśmiewa pokolenie „ciemnogrodu”. Noe jawi się
więc wzorem-antidotum, odtrutką zakażonej natury ludzkiej.
7. Abraham − wzór wiary odpowiedzialnej
Czytelnika może zdziwić zmiana imienia Abrama na Abraham. Dla niewprawnego ucha imiona brzmią niemal identycznie. Tymczasem Abram to
„ojciec wzniosły i wywyższony”, a Abraham oznacza „ojca mnóstwa narodów”. Różnica jest więc zasadnicza. Abraham − to Boże zobowiązanie do zapewnienia patriarsze z Ur licznego potomstwa i ziemi obiecanej. Z drugiej
strony to błogosławieństwo, nie tylko dla samego Abrahama, lecz również dla
ludów całej ziemi18. Błogosławieństwo w języku hebrajskim zawiera w sobie
odwołanie do płodności, pierwszego daru, jakim obdarzył Bóg człowieka (por.
Rdz 1, 28). Echa tego błogosławieństwa można usłyszeć w Nowym Testamencie, w kantyku Magnificat. W obydwu wypadkach, w przymierzu z Abrahamem i w przymierzu z Maryją, pojawia się próba wiary (Rdz 22, 2; Łk 1, 3133). I w obydwu tych historiach odpowiedź człowieka − Abrahama i Maryi −
jest podobna; Abraham buduje ołtarz i kładzie na drwach Izaaka (por. Rdz 22,
9), a Maryja zmieszana i nierozumiejąca, podobnie jak Abraham, żądania Boga
− odpowiada fiat (por. Łk 1, 38). Zarówno starotestamentalne, jak i nowotestamentalne, potomstwo jest liczne niczym gwiazdy na niebie i jest w posiadaniu obietnicy królestwa, ziemi obiecanej wierzących.
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Dziś łatwo prześliznąć się przez heroiczne epizody życia Abrama i Abrahama. To Abram z Ur zaryzykował i porzucił pewny status mezopotamskiego
osadnika i wybrał niepewność nomady. To była pierwsza próba jego pierwszej
wiary. Później próba pokazała się jeszcze bardziej drastyczna. Ale Abram był
już wtedy Abrahamem. Dokonała się w nim jakościowa zmiana jego wiary.
Patriarcha, który przed laty − na życzenie Boga − opuścił własną ziemię na
rzecz bliżej niesprecyzowanej, w rzeczy samej bardzo ogólnikowej, obietnicy,
związany był teraz paktem, wiecznym przymierzem z Jahwe. Przypieczętowaniem tego paktu był znak widzialny wzajemnej więzi człowieka i Boga. Odtąd
Abraham i jego potomstwo będzie się pieczętować „herbem” obrzezania.
Abraham to wzór człowieka żyjącego w bliskiej relacji z Bogiem. Ufa
swemu Bogu w sytuacjach, wydawałoby się, przekraczających ludzki rozsądek
i naturalny porządek rzeczy. Ta zażyłość z Bogiem znajduje również swoje
odzwierciedlenie w postawie wobec drugiego człowieka 19. Jest niejako zapowiedzią Chrystusowych przykazań miłości Boga i bliźniego. To wiara gotowa
na wszelkie − bez wyjątku − wyrzeczenia. Abraham bierze na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka − każdego z osobna − i za wszystkich powierzonych sobie ludzi: za cały naród wybrany. Jest świadomy tego obowiązku.
8. Jakub − Boży bojownik
Według prawa ludzkiego Jakub winien być odrzucony, a wywyższony jego
brat bliźniak Ezaw. Jednak prawo Boże stanowi inaczej. To co ostatnie jest
pierwsze (por. Mt 20, 16), a „mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”
(por. 1Kor 3, 19). Dlatego też wierzący są „widowiskiem dla świata, ludzi
i aniołów” (por. 1Kor 4, 9b). A jednak to oni, każdy z nich z osobna, staje
przed szansą podobną do tej, przed którą stanął (i skorzystał z niej) patriarcha
Jakub; mogą stać się Izraelem Pana. Uosobieniem Jego ludu. Na drodze tej
przemiany czeka nas jednak walka z aniołem, z której wyjdzie zwycięsko, ale
nie bez szwanku. Zwichnięty staw biodrowy świadczy nie tylko o zadanym
ciosie ludzkiemu ciału, którego widzialnym skutkiem jest utykanie na jedną
nogę (Rdz 32, 32), ale i o zmianie tożsamości20. Odtąd Jakub (w etymologii
ludowej imię kojarzone z piętą) będzie nazywał się Izraelem, bo „walczył
z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężył” (por. Rdz 32, 29). Uczepiony pięty Ezawa,
Jakub staje wielkim na miarę wojownika, i to wojownika walczącego z Bogiem
o Jego błogosławieństwo. To błogosławieństwo ma jeszcze bardziej uwiarygodnić obietnicę daną przez Boga Abrahamowi. Jakub staje się protoplastą
Bożych „siłaczy”, wielkim dwunastopokoleniowym narodem. W tym znacze-
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niu Jakub jest figurą Jezusa, który stanie u początku Kościoła, narodu wybranego z „wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7, 9).
Jakub wojownik − Izrael − jest zatem nie tylko uosobieniem narodu Bożego,
ale i symbolem indywidualnego człowieka, wojownika Bożego. Jeśli bowiem
„do bojowania podobny jest byt człowieka” (Hi 7, 1), to czyż bojownikiem,
w duchowym rozumieniu tego słowa, nie powinien być chrześcijanin? Wszak
„oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga”
i „wszelki umysł poddaje w posłuszeństwo Chrystusowi” (por. 2Kor 10, 4-5).
Jakub jest wzorem takiego człowieka, wzorem bojownika „udaremnia-jącego
ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną Bogu” (por. w. 4b-5). Wydaje
się jednak, że tak chrześcijaństwo w ogóle, jak i pojedynczy chrześcijanin wiele
stracili na swej wojowniczości i od dawna układają się z wrogami Prawdy. Ceną
kompromisu z tym światem jest swoiste desinteressement Bożym błogosławieństwem, niewielu dziś można znaleźć gwałtowników, którzy walczą o Boże błogosławieństwo „aż do wschodu jutrzenki” (Rdz 32, 25), którzy gwałtem zdobywają królestwo Boże (por. Łk 16, 16). Nie chcą nabawić się kontuzji ani narazić
się na śmieszność z powodu swego „kalectwa”, utykania na jedną nogę.
Współczesny chrześcijanin jest słaby, ale nie jest to słabość, o której wspomina św. Paweł z Tarsu, gdy pisze, że Bóg wybrał to, „co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1, 27b). Chrześcijanin winien być mocarzem i zwycięzcą
na wzór Jakuba.
9. Józef przebaczający braciom
Józef, najmłodszy z synów Jakuba (Izraela), był ulubieńcem ojca. Bracia
uważali, że jego pozycja w rodzie jest uprzywilejowana. Ojciec „miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów” i dawał to odczuć wyraźnie braciom Józefa, kupując najmłodszemu „długą szatę z rękawami” (Rdz 37, 3).
Bracia znienawidzili Józefa i przy najbliższej okazji pozbyli się brata. Niewiele
brakowało, a Józef podzieliłby los Abla. Ruben jednak nie był Kainem, namówił resztę braci, aby sprzedali Józefa kupcom izraelskim. Nie miejsce opisywać
szczegółowo perypetii Józefa, wszak zawarte są w literackim klejnocie Księgi
Rodzaju (rozdz. 37-50). Józef nieoczekiwanie znalazł się w Egipcie. Tam,
równie nieoczekiwanie, zrobił zawrotną karierę urzędniczą.
U początku egipskiej przygody Józefa stoi nienawiść braci21. U jej końca −
akt przebaczenia Józefa. Niezwykle wymownie − wręcz ewangelicznie − brzmią
słowa wezyra faraona skierowane do przybyłych z Palestyny Izraelitów: „Ale
teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami” (Rdz 45, 5).
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Józef nie tylko niczego nie wyrzuca swoim braciom, ale nawet ich tłumaczy; całą sprawę rozpatruje w świetle Bożych wyroków. „Zbrodnia” nie pociągnęła za sobą „kary”. Gest Józefa to opatrznościowa interpretacja historii, której sens można zrozumieć jedynie w świetle Bożej dobroczynnej opatrzności,
która potrafi pisać na krzywych liniach ludzkiego życia22.
Paradoksalnie, nienawiść wydała błogosławiony owoc miłości: „Bóg wysłał
mnie tu przed wami”. Bóg zawsze przed winowajcą stawia przebaczenie. Tę
„słabość” Boga potwierdza Jezus, gdy nakazuje swoim uczniom posyłać przebaczenie przed winowajcę − siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18, 22). Przebaczający nie robi łaski, bo jest to poniekąd jego powołaniem − być „tu przed
nami”, którzy zawiniliśmy, żeby stała się wiadoma wszystkim braterska miłość
chrześcijan. Wszystkich chrześcijan: i tych od Apollosa, i tych od Kefasa,
i tamtych od Pawła − bo wszyscy oni należą do Chrystusa (por. 1Kor 1, 12n).
Pośród współczesnych chrześcijan niewielu jest Józefów Egipskich. Wielu
przebaczenie przychodzi z trudem; są pamiętliwi, ale jest to pamięć wybiórcza:
pamiętają braciom tylko złe rzeczy. Bronią swoich pozycji, przekonań, konfesji,
wreszcie Kościołów − i w imię swoich zasad nie dają się poznać braciom, udają,
że są im obcy (por. Rdz 42, 7). Tak trudno przychodzi nam uznać Bożą interpretację historii i zapłakać jak Józef, „ściskając i całując swych braci” (45, 15).
10. Mojżesz − człowiek modlitwy
Mojżesz to fascynująca postać Starego Testamentu. Mojżesz zawiera z Bogiem trzecie przymierze (po Noem i Abrahamie), które jeszcze ściślej wiąże
lud Boży z Jahwe. Przymierze na Synaju, którego zapisem jest Dekalog, wyznacza całą dalszą historię wiary i kultu w jedynego Boga, wraz z jej odstępstwami i niewiernością23.
Z jednej strony Mojżesz jest „człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” (Lb 12, 3), z drugiej − człowiekiem, który rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz” (w. 8) i był przewodnikiem Izraela w długiej wędrówce do Ziemi Obiecanej. Mojżesz to również
starotestamentalny pośrednik − na miarę Chrystusa − między ludźmi a Bogiem.
Bóg przemawiał do swego ludu jedynie przez „Syna”, bo tak tłumaczy się to
nie hebrajskie, lecz egipskie imię − Mojżesz (mose = syn)24. Brak przedrostka
świadczy o anonimowości pochodzenia owego „syna”. Faktycznie, gdy Księga
Wyjścia mówi o narodzeniu Mojżesza, nie wymienia imion jego rodziców,
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Tamże.
M. Baranowski, dz. cyt., s. 17.
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Tutmose, Ahmose, Ramose − imiona faraonów; oznaczają ich ojcostwo: „syn boga Tut”, „syn
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ograniczając się jedynie do informacji, że ojcem był pewien człowiek z pokolenia Lewiego i kobieta z tegoż plemienia (2, 1-2)25.
Po barwnych przygodach i późniejszych perypetiach (dzieciństwo w domu
faraona, ucieczka do ziemi Madian), Bóg powołuje Mojżesza na przywódcę
swego ludu. Wędrówka Izraela i przywództwo Mojżesza trwa czterdzieści lat,
towarzyszą mu cudowne wydarzenia: przeprowadzenie przez Morze Czerwone,
wyprowadzenie wody ze skały, manna i przepiórki, krzew gorejący, przymierze na Synaju, „twarzą w twarz” z Bogiem w Namiocie Spotkania...
Kontakt Mojżesza z Bogiem jest w rzeczywistości modlitwą. Katechizmowa definicja modlitwy tak właśnie określa rozmowę z Bogiem. W tym sensie
niedościgły dla zwykłego śmiertelnika ideał przywódcy jest dla wszystkich
wzorem człowieka modlącego się, pozostającego w stałym kontakcie z Bogiem. Jest to w istocie modlitwa samotnika, który za każdym razem opuszcza
rozgardiasz obozu i krzyki koczowniczej społeczności, by udać się na pustynię
bądź na górę i radzić się Boga, aby sprostać wszystkim wyzwaniom losu
i szemraniom ludu. Jego modlitwa była skuteczna, bo Mojżesz dobrze się modlił: nie starał się o „zaspokojenie własnych żądz” (Jk 4, 3), lecz o zaradzenie
problemom podczas wędrówki i wymaganiom wędrowców − dlatego otrzymywał to, o co prosił.
Także dzisiaj, w erze chrześcijańskiej, Mojżesz jest wciąż aktualnym wzorem dobrej i skutecznej modlitwy, i odpowiedzią na biadania współczesnych
wierzących, którzy mają pretensję do Boga, że modlą się, a nie otrzymują.
W istocie Bóg zachowuje powściągaliwe milczenie, nie chce być tak dosadny
jak Jakub Apostoł. Warto zatem, jak ów ojciec rodziny, „wydobywać ze swego
skarbca rzeczy nie tylko nowe, ale i stare” (por. Mt 13, 52).
11. Samuel − wiara i polityka
Druga połowa XI wieku przed Chrystusem to burzliwy okres w historii
Izraela. Z luźnego związku pokoleń, którym zarządzał charyzmatyczny sędzia,
Izrael stawał się monarchią z silną władzą królewską. Ostatnim sędzią był Samuel. Do jego obowiązków należało nie tylko przywództwo duchowe, ale też
czuwanie nad publicznym porządkiem, m.in. rozstrzygał sporne sprawy i rozwiązywał konflikty. Odznaczał się sprawiedliwością i bezstronnością. Nie
przyjmował łapówek ani nie uczestniczył w politycznych grach, które mogłyby
wyrządzić komuś krzywdę lub pozbawić majątku. Stał na straży prawa. Był
politykiem uczciwym. Jego polityka doprowadziła do odzyskania utraconych
ziem i miast. Za jego „panowania” wróciła też do Szilo Arka Przymierza. Dopóki żył Samuel, Pan strzegł Izraela przed Filistynami26.
25
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U początku uczciwości sędziego Izraela − nie tylko politycznej − było czterokrotne wezwanie Pana: „Samuelu!”. Usłuchanie Pana wtedy stało się swoistym lajt-motiwem całego życia proroka.
Kolejni sędziowie, synowie Samuela, Joel i Abdiasz sprzeniewierzyli się
misji sędziego, wykorzystując swe stanowisko dla własnych korzyści. Prawo
uczynili narzędziem swojej polityki. Postępowanie synów sprawiło, że starszyzna wystąpiła do Samuela z propozycją, by ustanowić nad Izraelem króla: oddać władzę w ręce silnego monarchy, „jak to jest u innych narodów”
(1Sm 8, 5c). To dopowiedzenie wskazuje na motywację polityczną. Samuel
przeciwstawiał się nowej idei. Kłóciło się to z jego przekonaniami i wiarą: dla
niego jedynym królem dwunastu pokoleń izraelskich był Jahwe. Domaganie się
króla-człowieka było odejściem od koncepcji rządów teokratycznych. Przestrzegał zatem prorok i dawny sędzia przed konsekwencjami takiego posunięcia: przed kompetencjami monarchy, wskazując na uciążliwość władzy królewskiej. Vox populi miał być jednak decydujący, zwłaszcza że sam Pan polecił
spełnić jego żądania27.
Samuelowi nie wypadało sprzeciwiać się Bogu. Król miał być „pomazańcem” Boga, namaszczonym przez kapłana lub proroka władcą. Miał niejako
reprezentować Boga na ziemi. Pomińmy milczeniem rządy Saula28. Podczas
jego panowania Samuel kontynuował misję proroka. Coraz częściej było to
słowo upomnienia kierowane do króla. Pan zapo-wiedział zmianę na tronie
królewskim. Dla Samuela było to smutne wydarzenie. Wstawiał się u Jahwe
w sprawie Saula, ten jednak − król Saul − niewiele sobie robił z „pogróżek”
starca i kontestował proroka. Ostatecznie Samuel namaścił nowego króla Izraela. Był nim Dawid.
Współczesna polityka chodzi z dala od wiary, nie po drodze jej z Bogiem.
Rządzi się własnymi prawami, a raczej bezprawiem: pomówieniami, podsłuchem, cenzurą, polityczną poprawnością. Owszem, i w dawnych czasach arogancja, nieliczenie się z podwładnymi i stawanie ponad prawem nie należały
do rzadkości. Dziś jednak grzechy polityki są o wiele powszechniejsze. Postać
Samuela jawi się tu jako wyjątek od reguły i wzór godny naśladowania.
12. Dawid − zakochany w Bogu poeta
Nic tak nie wyraża głębi ludzkich uczuć jak poezja. Bez względu na czas,
na stan i wykształcenie prawdziwie wierzący człowiek jest zawsze poetą, choć
nie zawsze pisze wiersze. Znakomite przykłady świętych Efrema, Franciszka
27

Tamże.
Po pierwszych sukcesach militarnych Izrael zdążał ku tragicznemu finałowi. Potężni Filistyni,
wyposażeni w broń żelazną, stanowili realną siłę, która dążyła do ujarzmienia kraju. Saul wyniszczony przez własne szaleństwo, popełnił samobójstwo podczas bitwy z Filistynami (1 Sm 31,
1-6).
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z Asyżu, Jana od Krzyża, czy choćby Faustyny Kowalskiej − potwierdzają tę
regułę. Również poetą − zakochanym w Bogu − był król Dawid. Można by
wiele zarzucić Dawidowi, wypomnieć mu jego żony i nałożnice (2Sm 5, 13),
jego cyniczny mord na Uriaszu i wiele innych występków − to jednak nie można mu wytknąć letniości serca. Wiedział, że „miłość zakrywa wiele grzechów”
(1P 4, 8). Jego miłość była bardzo ludzka i boska zarazem. Z jednej strony
miłość jest po trosze ślepa i szalona, z drugiej − źródłem miłości i samą miłością jest Bóg. Bóg jest miłością (1J 4, 16). Przykład Dawida spełnia niejako
obydwa „kryteria” miłości. Szaleństwo i ślepotę unaocznia przypowieść Natana o bogaczu, który przemocą zabiera jedyną owieczkę biedakowi; boski charakter miłości wyraża jasna ocena Dawida potępiającego despotę z opowieści29.
Psalmy Dawida w całej pełni potwierdzają tezę o umiłowaniu Boga nade
wszystko: „nie ma dla mnie dobra poza Tobą” (Ps 16, 2); i ukazują małość
człowieka w obliczu Jahwe, zapytując: „Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Jahwe/ kto zamieszka na Twojej świętej górze?” (Ps 15, 1). W tym pytaniu tkwi jednak nadzieja, że ludzie dobrzy i kochający dostąpią przywileju
obecności Pana. Zakochany w Bogu Dawid dziękuje za wszystkie dary Najwyższemu i przeprasza za wszelkie zło, które uczynił. W psalmach zawiera się
cała miłość króla-człowieka do Króla-Boga, oraz ogromne zaufanie: „Wyciąga
[rękę] z wysoka i chwyta mnie/ wydobywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela” (Ps 18, 17). Znaleźć też można hurra-optymistyczne okrzyki poety na cześć
Pana: „Niech żyje Jahwe! Moja Skała niech będzie błogosławiona!/ Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca... (w. 47). Jest to okrzyk mesjanistyczny,
odwołujący się do wywyższenia Zbawcy na krzyżu; wyraża się w nim
wdzięczna miłość do Boga, który tak umiłował świat, „że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie
wieczne” (J 3, 15). A że Dawid świadomy był życia na innym świecie, zaświadcza w cytowanym już psalmie 16: „cieszy się moje serce, dusza się raduje,/ a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,/ bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu/ i nie dozwolisz, by wierny Tobie doznał skażenia./ Ukażesz mi
ścieżkę życia,/ pełnię radości u Ciebie,/ rozkosze na wieki po Twojej prawicy
(w. 9-11).
Dziś, w czasach, kiedy tak dużo mówi się o przyjemnościach i miłostkach,
a tak mało o miłości − cierpliwej i łaskawej, niezazdrosnej i skromnej, nie łasej
na oklaski (por. 1Kor 13, 4n) − osoba Dawida jawi się jako uosobienie tego, co
najważniejsze w życiu człowieka. Bo przecież ani mądrość, ani znajomość
języków nie zastąpią miłości i bez niej są jedynie pustym dźwiękiem miedzianych sztabek bądź strun. Dawid, mimo swych życiowych perypetii, jest dobrym przykładem do naśladowania w obecnych czasach, pełnych próżności,
hałasu i zgiełku wokół miłości.
29
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13. Salomon − wiedza a mądrość
Wiedza jest w cenie. I to bardzo dosłownie. Nauka w prestiżowych uczelniach kosztuje krocie. Absolwenci dumnie paradują w biretach. Zasiadają na
znanych katedrach. Są wielkimi tego świata. Tymczasem Salomon nie skończył żadnego uniwersytetu, i to nie tylko dlatego, że te po prostu jeszcze nie
istniały, ale z powodu zupełnie innego: swoją mądrość zawdzięczał mądrości
Boga (1Krl 3, 9). „Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi
Wschodu i mądrość Egipcjan”30. Przypisuje się mu autorstwo Księgi Mądrości, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Przysłów. Biblia sławi go jako autora
trzech tysięcy przysłów i tysiąca pięciu wierszy; zdolny rozmawiać na tematy
botaniki i zoologii (1Krl 5, 10-13). Jego przysłowiowe „salomonowe wyroki”
przywoływane są po dziś dzień jako przykład mądrości, rozsądku i roztropności (1Krl 3, 16-28)31. Do historii Salomon przeszedł również jako budowniczy
pierwszej Świątyni.
Salomon był człowiekiem, który nie ustrzegł się grzechów, wszak był, jak
wszyscy ludzie, „zrodzony w przewinieniu i w grzechu poczęła go matka”
(por. Ps 51, 7). Po ojcu Dawidzie odziedziczył nie tylko talent pisarski, ale
i pociąg do płci pięknej. Być może Biblia przesadnie szacuje liczebny stan jego
haremu (700 żon i 300 nałożnic), to niemniej zawarł wiele małżeństw ze
względów politycznych, poprzez które zapewnił pokój i dobrobyt. Nadał zjednoczonemu królestwu strukturę administracyjną i prowadził dynamiczną politykę zagraniczną. Nawiązał stosunki handlowe z Afryką, Azją, Arabią i ekonomicznym potentatem − Fenicją, także z królem Tyru. Ten ostatni wspomógł
nowymi technologiami budowę świątyni. Przy pomocy Fenicjan zbudował
wielką flotę z portem zatoce Akaba. Był w istocie królem mądrym. Po poradę
do Salomona przybyła królowa z sąsiedniego państwa (dzisiejsze-go Jemenu) −
Saba32.
Dzisiaj już nie ma takich autorytetów ani ludzi, którzy by chcieli zasięgnąć
u nich rady. Dziś w cenie jest wiedza, „szkiełko i oko” naukowca. Mądrość jest
nazbyt staroświecka i posiwiałe ma skronie; nie jest piękna, młoda ani bogata.
Jednak, jakby na ironię, wiedza karmi się teoriami, a więc to nic pewnego.
Brakuje Salomonów. Brakuje szacunku dla dorobku ludzkiej myśli. Świat zachwyca się nowinkami z pierwszych stron gazet, zapomi-nając na drugi dzień
o wczorajszych półprawdach. Trwa wyścig szczurów.
Salomon każe się zastanowić, powrócić do „ludowych mądrości” przysłów,
sentencji i aforyzmów, złotych myśli mędrców. Historia Salomona jest również
przestrogą: mądrość można utracić. Wymaga ze strony człowieka nieustannego
30
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czuwania, pokornego otwierania się na Boga, który jest Mądrością33. Salomon
dobrze znał wartość mądrości, dlatego prosił Jahwe nie o skarby ani długie
życie, lecz właśnie o mądrość. Niech ta prośba stanie się modlitwą współczesnego człowieka: „Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku i rozróżniania
dobra i zła” (por. 1Krl 3, 9). Zapewne i dzisiaj taka modlitwa prośby spodoba
się Bogu.
14. Hiob − w poszukiwaniu misterium Boga
Paradoksalnie cierpienie nie jest głównym tematem Księgi Hioba. W rzeczywistości los Hioba jest podróżą w poszukiwaniu misterium Boga, jest to
podróż pełna wewnętrznego rozdarcia i fizycznego cierpienia34. Drogę tę wyznaczają słupy graniczne: „Dał Jahwe i zabrał Jahwe. Niech będzie imię Jahwe
błogosławione” (Hi 1, 20).
Wołanie Hioba napotyka na milczenie Boga. Bóg pozwala, by „najwybitniejszy człowiek Wschodu” wyrzucił z siebie wszystkie drążące go pytania
o zło w świecie i sens historii. Milczenie Boga ma jednak swój koniec.
W dwóch przepięknych mowach (Hi 38-41) Bóg objawia swój pogląd, odsłaniając istnienie transcendentnego projektu, którego zarys człowiek może jedynie przeczuć intuicyjnie, bo jego znaczenie jest poznawalne wyłącznie przez
objawienie. Dzięki objawieniu Hiob może złożyć swoje credo: „Dotąd Cię
znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42, 5)35. Oto cała
pedagogia cierpienia.
Hiob de facto nie dostał racjonalnej odpowiedzi na pytanie o tajemnicę zła,
ale zyskał coś więcej: wyższe poznanie − pozaracjonalne − pochodzące bezpośrednio od Boga, dzięki któremu możliwe jest zgłębienie tajemnicy zła. Happy
end Hiobowej opowieści nie jest w tym wypadku ważny (raczej sztuczny),
choć z całą pewnością posiadający walor dydak-tyczny. To, co jest autentyczne
w historii Hioba, to jego poszukiwanie Boga w ciemności cierpienia, trudem
sprostania wyzwaniu, które na zawsze pozostanie dla wierzącego znakiem zapytania36.
Boga rzadko można spotkać na drodze kwietystycznej, w wewnętrznym
spokoju źle pojętego mistycyzmu, wedle którego wierzący powinien pozostać
bierny i bezwolny wobec życiowych wyzwań. Boga nie można też spotkać na
drodze „racjonalnej” i „ekonomicznej”, gdy za sprawiedliwość czeka go nagroda a nie cierpienie. Bywa, i to nierzadko, że spotkania z Nim następuje na
drodze „skandalicznej”, gdy Bóg z uporem milczy, a ludzka sprawiedliwość
jest najwyraźniej deptana i upokarzana, doświadczana bólem i złem. W istocie
33
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jest to próba wiary37, która nierozłącznie wiąże się z pytaniem o Boga i tylko
Bogu może zostać ono zadane. Życie Hioba jest jak księga, w której człowiek
woła do Boga, szuka Go i spotyka38. Jest więc drogowskazem dla współczesnego wierzącego i niewierzącego, pokazującym także ten specyficzny kierunek poszukiwań Boga − przez cierpienie człowieka poczciwego.
15. Tobiasz − radość wiary
Życie Tobiasza przypomina po części historię Hioba. Sprawiedliwy Żyd
i przykładny ojciec rodziny doświadczył niejednej zgryzoty, mimo dobrych
uczynków i prawego serca. Starotestamentalny miłosierny Samarytanin służył
rodakom na obczyźnie: wspomagał jałmużną ubogich i grzebał zmarłych39.
A jednak Jahwe „nie nagradzał” swego sługi, przeciwnie − po ludzku sądząc −
spotkała go kara. Tobiasz stracił swoją pozycję na dworze i zgromadzony majątek. Na dodatek zaczął też tracić wzrok. Pewnego dnia, na wieść o zamordowanym i porzuconym na rynku Niniwy rodaku, pobiegł na miejsce i zabrał
ciało do domu, by potem − nocą − pochować je zgodnie z żydowskim prawem.
Wtedy właśnie oślepł zupełnie. Mimo to nie zaprzestał uczynków miłosierdzia
względem żywych i umarłych. Jego postępowanie ściągnęło na Tobiasza drwiny rodaków. W swoim utrapieniu − podobnie jak Hiob − doszedł do kresu wytrzymałości, prosząc Boga o rychłą śmierć, która miałaby być wybawieniem od
niedoli (Tb 3, 1-6). Bóg na swój sposób wysłuchał Tobiasza: nie przysłał
śmierci, lecz anioła. Niepomny niedawnych nieszczęść i drwin, kiedy to stał się
urągowiskiem nawet dla swych rodaków, którzy „widząc go potrząsali głowami” (por. Ps 109, 25) − wtedy to wyśpiewał radosny hymn dziękczynienia:
kantyk na podobieństwo maryjnego Magnificat, na cześć Jahwe i Jego królestwa (Tb 13).
Radości wiary w jedynego Boga nie zaciemniała niewola asyryjska: „rozproszenie między narodami” (w. 3). Tobiasz uwielbia Jahwe wierząc, że „rozraduje pojmanych i wszystkich nieszczęśliwych we wszystkich pokoleniach na
wieki” (por. w. 12). Mimo zewnętrznych okoliczności ma mocną nadzieję, że
nastąpi wyzwolenie i odbudowanie Jerozolimy. Już teraz, niejako a priori cieszy się ze wspaniałości świętego Miasta, którego „bramy będą odbudowane
z szafiru i szmaragdu, a wszystkie mury z drogich kamieni; wieże − ze złota
i ulice wyłożone rubinami i kamieniami z Ofiru” (por. w. 17).
Wydaje się, że tej radości brakuje wierzącym obecnego wieku. Religia bardziej przypomina przykry obowiązek chodzenie do kościoła niż przyjemność
przebywania z Bogiem w Jego świątyni. Nabożeństwa i Święta Liturgia stają
37
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się smutne i nudne, brakuje w nich radosnej aklamacji: „Alleluja, niech będzie
uwielbiony Bóg nasz!” (por. w. 18). Brakuje entuzjazmu pielgrzyma: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano:/ «Pójdziemy do domu Jahwe!»” (Ps 122, 1).
Warto prześledzić dzieje Tobiasza, którym − mimo życiowych trudności −
towarzyszy radosna, pełna ufności atmosfera i kończy je szczęśliwy finał40.
Historia jego życia jest bardzo pouczająca i niesie bardzo optymistyczne przesłanie: radość wiary.
16. Sara − wiara uśmiechnięta
Jeśli Izaak zawdzięcza swe życie uśmiechowi Boga, to uśmiech ten sprowokowała „księżniczka” Sara41. Uśmiech losu był nadspodziewanie błogosławiony: Sara stała się „matką ludów i królowie będą jej potomkami” (Rdz 17,
16). Nic na to nie wskazywało, wszak jej ciało dotknięte było skazą niepłodnością. Niemniej, Bóg nie zapomniał o swej obietnicy danej Abrahamowi
(Rdz 15, 5). Pewnego dnia odwiedziło go trzech tajemniczych gości, którzy
zapewnili patriarchę, że za rok jego żona będzie w ciąży. Sara zaśmiała się na
samą myśl o tym. Nowina była nieprawdopodobna, acz miło było usłyszeć
słowa nieznajomego. Dlatego Sara uśmiechnęła się, a nie odesłała aniołów tam,
skąd przyszli…
Można zastanawiać się, czy uśmiech Sary był wyrazem niewiary, czy też
tylko ludzkiego sceptycyzmu. Wydaje się, że pod tym uśmiechem, niczym
Mona Lisa, skrywała tajemnicę i w głębi duszy raz jeszcze odezwało się
ogromne pragnienie, nadzieja. To właśnie niedorzeczność nadziei wywołała
uśmiech na twarzy kobiety. Bóg odwzajemnił uśmiech Sary: ucieleśnił go
w Izaaku.
Rzadko uśmiechamy się do ludzi, jeszcze rzadziej − do Boga. A ci, zarówno
ludzie jak i Bóg, czekają na tę jedyną w swoim rodzaju, choć i wieloznaczną,
mimikę twarzy człowieka. Jeśli ludzie mogą zaledwie odwzajemnić uśmiech
uśmiechem, to Bóg odwzajemnia go darem, o którym skrycie każdy marzy,
choć odnosi się doń sceptycznie, bo − po ludzku sądząc − jest on poza granicami racjonalnego doświadczenia.
Niemniej, warto uśmiechać się do Boga, choćby to miał być uśmiech przekorny, którym człowiek przekomarza się z Panem. Nigdy nic nie wiadomo.
Może przecież zdarzyć się cud. Bóg codziennie zaskakuje ludzi swoją miłości.
Kompetencje Jego Serca są nieskończenie wyższe od zdolności ludzkiego intelektu.

40
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17. Rebeka − wzór delikatności
Opis spotkania Izaaka z Rebeką godny jest najlepszych kadrów sztuki filmowej. Izaak, smutny po śmierci matki, wychodzi na pole o zachodzie słońca,
by nieco ochłonąć z przygnębiających go myśli. I oto − „podniósłszy oczy,
ujrzał zbliżające się wielbłądy”. W tle obrazu, na drugim planie, Rebeka „spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: «Kto to jest ten
mężczyzna, który idzie ku nam przez pole ?» Gdy dowiedziała się, kim jest
pogrążony w smutku człowiek, „wzięła zasłonę i zakryła twarz”. Wtedy Izaak
„wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę,
Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce” (ppor. Rdz 24, 63-65, 67).
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mamy przed sobą tekst wyjęty z Pieśni
nad Pieśniami: „Mój miły jest mój, a ja jestem jego” (2, 16a). Ta pieśń jest
jednak o wiele starsza. Sięga początków historii miłości. Jest to nie tylko historia miłości Boga do ludzi, ale też dzieje miłości małżeńskiej i miłości matki do
syna. Według ludzkich standardów postępo-wanie Rebeki można by uznać za
dwuznaczne moralnie, ale przecież autor opowiadania nie śpieszy się z osądem
czynu matki. Rzecz szła o błogosławieństwo i przyszłość plemienia. Ojciec
wiązał ją z Ezawem, myśliwym i silnym mężczyzną; matka widziała w tej roli
Jakuba chłopca delikatnego, lecz inteligentnego42. Co ważne, Bóg był po stronie Rebeki.
Także w obecnych rodzinach często to matka jest tą osobą, która prezentuje
„linię” Boga. Bliższa jest jej logika Boża, oparta bardziej na intuicji niż na
racjonalnych przesłankach. Boże drogi nie są ludzkimi drogami, a już zupełnie
Bóg nie myśli jak typowy mężczyzna „mózgowiec”. Bliżej mu do matczynego
myślenia, do matczynej miłości.
Postać Rebeki jest głębokim ukłonem Biblii wobec kobiecej miłości i macierzyństwa. Warto o tym przypominać męskiej połowie świata. Upowszechnianie delikatności to jeden ze sposobów usuwania z życia publicznego brutalizacji i przemocy.
18. Miriam umiłowana przez Boga
Kobiety zawsze odgrywały znaczącą rolę w historii narodu wybranego,
niemniej często pozostawały w cieniu mężczyzn. Siostrę Mojżesza − Miriam −
Biblia określa mianem prorokini. Oznacza to, że przemawiała do ludu pod
wpływem ducha Bożego. Jej pozycja musiała być ważna, wszak Księga Wyjścia przedstawia ją jako przewodniczkę swoistego korowodu wiktorii, będąc
świadkiem cudu przejścia przez Morze Czerwone „Miriam prorokini, siostra
Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach
42
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i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im: «Śpiewamy pieśń chwały
na cześć Jahwe,/ bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich/ pogrążył
w morzu» (15, 20).
Doprawdy cieszyła się szczególnymi względami Boga, skoro w zdominowanej przez mężczyzn historii dane jej było przewodzić „wszystkim kobietom”. Dziś zapewne byłoby to marzeniem niejednej feministki, ale Miriam nie
była feministką − była bezpretensjonalną kobietą, „umiłowaną przez Boga” −
bo tak wykłada się jej imię. Nie oznacza to, że należała do grona przysłowiowych „kur domowych”. Potrafiła przedstawić własne votum separatum wobec
faktu poślubienia przez jej brata Mojżesza Sefory, Madianitki-Kuszytki (Wj 2,
21; Lb 12, 1), a więc poganki. I choć poniosła karę za podniesiony bunt i podważenie pozycji Mojżesza, to przecież trąd wkrótce ustąpił z jej ciała.
W istocie była − obok Aarona − drugą ręką Mojżesza, bezgranicznie mu
oddana, bardziej nawet sprawiedliwa niż Aaron, który przecież dopuścił się
odstępstwa, organizując zbiórkę precjozów, z których ulano posąg złotego cielca43.
Dla współczesnej kobiety Miriam na zawsze pozostanie wzorem kobiety
umiłowanej przez Boga. Imię Miriam nosiły dobrze się kojarzące kobiety: Maria, siostra Łazarza; Maria, żona Kleofasa; Maria Magdalena, czy wreszcie
z nich największa − Maryja, Matka Jezusa Chrystusa. Imię „Miriam” wyznacza
prawdziwą wartość kobiety i stanowi miarę jej człowieczeństwa.
19. Debora − matka ojczyzny
Gdy wydawało się, że los wojsk izraelskich jest przesądzony, a nieudolność
sędziego Szamgara i chwiejność Baraka były niczym zwiastuny tragicznego
finału, Debora zagrzewała wojsko przed czekającą go bitwą z królem miastapaństwa Hazor. Bitwa odbyła się na nizinie, przez którą przepływa potok Kiszon. Nagle rozszalała się burza, potok wystąpił z brzegów. Dla lekkiej piechoty izraelskiej grząski teren nie stanowił przeszkody. Rydwany króla Chasora
ugrzęzły w błocie, a dowódca Sisera musiał salwować się ucieczką i skryć
w namiocie beduina, gdzie i tak dosięgła go okrutna śmierć z ręki kobiety.
Izrael odniósł zwycięstwo. W jego tle stała postać Debory, matki ojczyzny. Ale
prawdziwym zwycięzcą był Jahwe, który przy pomocy „kosmicznej armii”,
burzy i powodzi, zatriumfował nad wrogiem swojego narodu44. Debora była
Jego prorokinią, uosabiającym moc słowa Jahwe.
Można powiedzieć, że Debora − „matka ojczyzny” − jest pierwowzorem
„matki Polki”. To ostatnie pojęcie mocno się zdewaluowało i stało się tematem
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żartów. Wydaje się, że historia dokonań Debory może je uchronić od zapomnienia i przywrócić „matce Polce” godne miejsce w naszej świadomości.
20. Tamar − pragnienie macierzyństwa
Tamar to synowa patriarchy Judy, jednego z dwunastu synów Jakuba, protoplasty pokolenia, z którego pochodził Dawid i sam Jezus. Biblia (Rdz 38) przedstawia ją jako ucieleśnienie pragnienia macierzyństwa. Macierzyństwo było dla
niej celem nadrzędnym. Kolejni jej dwaj mężowie zmarli, nie pozostawiając
potomstwa. Teść ociągał się z daniem na męża trzeciego swego syna w obawie,
że i on stanie się ofiarą „śmiertelnej mocy” Tamar. I wtedy kobieta uciekła się do
drastycznego sposobu, aby mieć dziecko. Udając prostytutkę uwiodła swego
teścia i stała się brzemienna. Urodziła bliźniaki. Pierworodnym w dość nieoczekiwanej sytuacji okazał się drugi z bliźniąt − Peres (Fares), antenat Jezusa45.
Dziwne są doprawdy drogi Opatrzności i zwodnicze ludzkie sądy.
Życie Tamar każe się zastanowić nad pochopnym ocenianiem postępowania
drugiego człowieka, w rzeczy samej przypomina Chrystusową radę: „nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni” (Łk 6, 37). Jest takie powiedzenie, że „Bóg, jeśli
dopuszcza zło, to czyni to tylko po to, by wyprowadzić zeń większe dobro”.
Tak do końca nikt nie wie, co naprawdę może się kryć między krzywymi liniami ludzkiego życia. Ilustruje to najlepiej genealogia Jezusa.
Dziś między tymi liniami, jakże często i jakże bardzo krzywymi, coraz rzadziej można wyczytać pragnienie macierzyństwa.
21. Rachab − wartość wiary grzesznika
Rachab była cudzoziemką, nie należała do narodu żydowskiego. Jeśli Tamar tylko jeden raz wcieliła się w rolę prostytutki, to Rachab − rzec można −
była prostytutką profesjonalną. Prostytucja była jej sposobem na życie. Na
domiar złego kolaborowała z wro-gami Izraela. W zamian otrzymywała
względny spokój. Niemniej, była osobą wierzącą, choć grzeszną. Jej credo
zawierało się w stwierdzeniu: „Jahwe jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na
ziemi” (Joz 2, 11). Rachab była przekonana, że Bóg Izraela jest bardzo potężny, skoro dopomógł mu wyjść z Egiptu. Stąd wyciągnęła prawidłowy wniosek,
że pomoże mu zdobyć Jerycho. To skłoniło ją do ukrycia izraelskich zwiadowców we własnym domu i współpracy. Po zdobyciu Jerycha zamieszkała pośród
ludu izraelskiego i cieszyła się dużym uznaniem. Przez okazaną pomoc Izraelitom Rachab została usprawiedliwiona ze swego grzechu nierządu (Jk 2, 25).
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Co więcej Rachab także trafiła do genealogii Jezusa. Była matką Booza,
przodka w prostej linii Jessego i Dawida, a co za tym idzie, także Jezusa46.
Wczytując się w życiorys Rachab, łatwo dostrzec analogie do postaci Nowego Testamentu, o których właśnie jej daleki potomek Jezus mówił, że kolaboranci i prostytutki wchodzą do królestwa niebieskiego przed kapłanami, bo
nie uwierzyli ani Janowi, ani Jemu; „celnicy zaś i nierządnice uwierzyli” (Mt
21, 32). To grzesznicy − „chorzy” − są w sytuacji uprzywilejowanej. Ewangelia jest dla nich dobrą nowiną. Według Boskiej logiki, Rachab stała się Żydówką, pełnoprawnym członkiem narodu wybranego. Bo uwierzyła, że Jahwe jest
jedynym Bogiem „wysoko na niebie i nisko na ziemi”. Ta wiara − i wiara
w Chrystusa − stanowi o usprawiedliwieniu każdego grzesznika; posiada moc
zbawczą (Rz 3, 28). Wiara grzesznika wydaje się mieć wartość o wiele większą, niż wiara sprawiedliwych faryzeuszów i świątobliwych kapłanów.
22. Rut − wolny wybór zbawienia
Rut − podobnie jak Rachab − nie była rodowitą Izraelitką, jej ojczyzną był
Moab, kraina leżąca na wschód od Morza Martwego. Jej historia wiąże się
jednak z dziejami żydowskiej rodziny Elimeleka i Noemi, która wyemigrowała
do Moabu w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tam jego dwaj synowie
wzięli sobie za żony Moabitki. Po pewnym czasie umarł Elimelek, zmarli też
jego synowie. Pozostały więc trzy wdowy. Noemi postanowiła wtedy wrócić
dom rodzinnego kraju. Jedna z jej synowych − Rut − zdecydowała się udać
wraz z teściową do obcego kraju, wypowiadając znamienne słowa, które podobnie jak w wypadku Rachab, zabrzmiały niczym credo: „gdzie ty pójdziesz,
tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem” (Rt 1, 16). Postawa Rut wzbudziła uznanie mieszkańców Betlejem i Booza, krewnego Noemi47. Booz spokrewniony z mężem Rut musiał poddać się prawu lewiratu (Pwt 25, 5-10). Tak
więc Booz, mężczyzna w słusznym już wieku, poślubił młodą Moabitę. Z ich
związku narodził się Obed, ojciec Jessego i dziadek króla Dawida. Szczęśliwa
babka Noemi nie posiadała się z radości, ściskając w ramionach upragnionego
potomka rodu48.
Wzruszająca scena spotkania z Boozem w nocy podczas żniw, a potem zaślubiny dopełniają Bożej tajemnicy. Towarzyszyły jej charakterystyczne słowa
starszych skierowane do Booza: „Niech Jahwe uczyni kobietę, która wejdzie
do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały
dom Izraela (…). Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Jahwe z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie” (Rt
46
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4, 11a. 12). Rut została tu przyrównana do trzech kobiet, filarów domu Izraela:
Racheli, Lei i Tamar. Biblia pokazuje, że pojęcie narodu wybranego nie jest
„hermetyczne”, zamknięte na ludy „wschodu i zachodu, północy i południa”,
którzy zasiądą „za stołem w królestwie Bożym” (Łk 13, 29).
Rut należy do grona czterech kobiet (Tamar, Rachab, Rut i Maryja), które
są włączone do genealogii Jezusa. Warto zauważyć, że dwie z nich nie były
rodowitymi Izraelitkami. Bóg pozostawia „zbawczą inicjatywę” w gestii wolnego wyboru człowieka, bez względu na jego narodowość i rasę. Bóg nie zamyka przed nikim drogi do nieba, królestwo Boże ze swej natury jest rzeczywistością uniwersalistyczną.
Życie w istocie jest nieustannym wyborem. Zawsze możliwy jest wolny
wybór Jahwe i Jego Syna Jezusa przez każdego człowieka na świecie, i wejście
do grona „narodu wybranego”, zwłaszcza dzisiaj, gdy jego „inicjatywę”
wspomaga zbawcza ofiara Chrystusa.
23. Kobieta z Tekoa − umiejętność pouczania
Na biblijnej scenie pojawiają się również kobiety bezimienne. Jedyne, co
o nich wiemy to to, że były mądre. Jedna z nich pochodziła z Tekoa, wioski na
Pustyni Judzkiej, niedaleko od Betlejem. Jawi się jako pouczająca, nawet strofująca, choć delikatnie − przez „przypowieść” − potężnego króla Dawida (2Sm
14, 4-20). Stanowi przykład i wzór życiowej mądrości, dzięki której łatwiej jest
przemówić do grzesznika słowem łagodnym, niż przez reprymendy49. Słowo
łagodne jest jak kobieta, która „otwiera usta z mądrością,/ na języku jej miłe
nauki” (Prz 31, 26).
Umiejętność pouczania jest nieoceniona w procesie wychowawczym
i w upominaniu człowieka: „Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata swego” − powiada Chrystus (Mt 18, 15). Myśl tę powtarzają jego uczniowie, szczególnie
św. Paweł i Jakub: „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę” (Ga 6, 1). Drugi z Apostołów naucza podobnie, nadto do swego pouczenia dodaje obietnicę: „Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was
zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy” (Jk 5, 19)
Kobieta z Tekoa − wzór umiejętnego pouczania − przybywa także do nas,
dzisiaj. Przychodzi jak ongiś do króla: nie z „rózgą, lecz z miłością i z łagodnością ducha” (por. 1Kor 4, 21). W wyniku jej interwencji łagodnieją „królewskie
obyczaje” człowieka; przebaczenie wydaje błogosławione owoce: „miłość,
49

M. Baranowski, dz. cyt., s. 86.
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radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22). Warto dla tych owoców uszczknąć nieco dla siebie z mądrości Kobiety z Tekoa.
24. Kobiety służebne
Jak zapowiedziano na początku, zostaną omówione też niektóre postaci
z Nowego Testamentu. Zaczniemy od ewangelicznych kobiet. W życiu Jezusa
napotykamy ich wiele. Szczególną postacią w tym gronie jest Maryja. W tym
materiale nie podejmiemy się jednak charakterystyki Matki Boga, z uwagi na
fakt, że istnieje całe mnóstwo opracowań, które mogą posłużyć jako tytułowe
„tworzywo homiletyczne”. Zwrócimy uwagę na inne kobiety: Annę prorokinię,
Samarytankę, Syrofenicjankę, Marię z Magdali, Joannę, Zuzannę. Wszystkie
one było blisko Jezusa. Nie oznacza to, że były bezgrzeszne. Niektóre z nich
nawet bardzo „nagrzeszyły” w swym życiu. Ale to przecież one − kobiety − nie
opuściły Jezusa w chwili dla Niego najbardziej dramatycznej. Jednej z nich,
Marii Magdalenie, św. Tomasz z Akwinu nadał nawet tytuł Apostolarum Apostola − apostołka Apostołów50. Inne stawiane są jako wzór wiary i pokory.
Również w okresie pierwszych wieków chrześcijaństwa obecność i rola kobiet w Kościele nie była bynajmniej drugorzędna. Będą to kobiety znane nam
z imienia i nieznane, jak owe cztery córki diakona Filipa z Cezarei Nadmorskiej. Niemal pełną dokumentację zawdzięczamy św. Pawłowi. To on przedstawia nam kobiety służebne − kobiety na służbie Kościoła: Pryscyllę − żonę
Akwili, Apfię − sorror carissima, diakonisę Febę oraz Trifenę, Tryforę, Persydę, Julię i Marię, Ewodię i Syntychę. Były współpracownikami (synergoús)
pierwszych ewangelizatorów: Pryscylla współpracowała z Akwilą, Feba ze św.
Pawłem. Także inne „poniosły wiele trudów dla Pana” (por. Rz 16, 12), często
pełniły znaczące funkcje.
Kobiety do dziś pozostają w kościołach i w Kościele jako główne postaci
w obrębie chrześcijaństwa. Ktoś złośliwy zauważył, że gdyby nie kobiety −
opustoszałyby nasze świątynie…
Te zaledwie naszkicowane obrazy duchowe kobiet Ewangelii i pierwotnego
Kościoła są bardzo pouczające. Każda z tych kobiet może stać się tematem
oddzielnego opowiadania. Tymczasem, nie zawsze wierni, a także sam Kościół
jako instytucja, „zauważali” kobiety we wspólnocie wierzących, często dyskredytowali ich rolę, uznając je − zwłaszcza ich ciało − za „siedlisko grzechu”.
Współczesny Kościół naprawia stare błędy: „Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego «geniuszu» w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów
i narodów; składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela
niewiastom w historii Ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzię50
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cza ich wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej
świetności”51.
Wydaje się, że byłoby więcej niż miłym gestem częstsze cytowanie tych
słów w polskich kościołach. W istocie są one − te słowa − autorytatywnym
uznaniem wzorów osobowych, których „nośnikami” były i są chrześcijańskie
kobiety, „służebnice Pańskie”.
25. Apostołowie i uczniowie − najbliżej Chrystusa
Rozmiar niniejszego opracowania narzuca swoiste ograniczenia, by choć
krótko ukazać poszczególne osoby apostołów i uczniów w wymiarze homiletycznym. Mozaika osobowości jest doprawdy bardzo barwna52. Wypełniają ją:
Szymon Petros, czyli skała, pewny fundament domu (Mt 6, 25-26) i Andrzej
Protoklitos − pierwszy powołany; Jan i Jakub Boanerges, synowie gromu;
Jakub Młodszy i Juda Tadeusz − „bracia Chrystusowi”; Mateusz „celnik”
i Bartłomiej, czyli „syn Talmei”, zwany też Natanaelem; Filip „odkrywca”
Mesjasza i Tomasz „niedowiarek”, Szymon „kananejski zelota” i Judasz „sykariusz”, ten, który miał wydać Jezusa; i wreszcie Maciej, swoiste „zadośćuczynienie” po Judaszu oraz Paweł z Tarsu − „najmniejszy z apostołów”.
Niektórzy byli wykształceni i na stanowiskach. Mateusz spisał Ewangelię
po hebrajsku, Jan został Teologiem. Paweł stał się znanym i słynnym, na całym
ówczesnym świecie, ewangelizatorem. Piotr był prostym rybakiem. Tomasz −
człowiekiem rzeczowym, choć pełnym wiary; Jakub − porywczy, gotów palić
miasta i wsie dla imienia Jezus (por. Łk 9, 54), a Filip − rozbrajający w swej
naiwnej szczerości (J 14, 7). Z kolei Mateusz, to skruszony boss celników,
a Bartłomiej − „prawdziwy Izraelita” (1, 47).
Jezus nie wyklucza nikogo z grona swych przyjaciół, nawet Judasza. Ta zasada stanowi podstawę Ewangelii − dobrej Nowiny: dobrych wiadomości dla
chorych (por. Mk 2, 17). Rokowania są optymistyczne zdaje się mówić do każdego człowieka Boski Lekarz.
Również pierwsi uczniowie: Szczepan, Tymoteusz i Tytus, Barnaba, Sylwan, Apollos i Akwila, to ludzie nad wyraz zwyczajni, ale gotowi zaświadczyć
o Chrystusie swoją śmiercią. Znosili na co dzień trudny los apostoła − chłostani
i sieczeni rózgami, kamienowa-ni, więzieni; w ciągłych podróżach i niebezpieczeństwach na morzach i rzekach, w miastach i na pustkowiu, w niebezpieczeństwach od zbójców, pogan i własnego narodu (zob. 2Kor 11, 24-26);
„w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych
postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o codziennej udręce płynącej
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Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem 31, cyt. za: Benedykt XVI, dz. cyt., s. 181.
Treść niniejszego szkicu oparto na: Benedykt XVI, dz. cyt. s. 44-175.
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z troski o wszystkie Kościoły” (w. 27). Wszyscy oni znajdowali się „blisko,
najbliżej Chrystusa”.
Współczesnych chrześcijan zapewne zawstydza ta bliskość apostołów
i uczniów, służebnych niewiast i mężczyzn. Są oni dla nich bardziej wyrzutem
niż wzorem, który chcieliby naśladować. Najwyższy czas to zmienić. Czas, by
wierni usłyszeli o świadkach Jahwe i Chrystusa, by zrozumieli, że choć w Kościele nie brakuje niegodnych, to przecież en tout Kościół jest święty, o czym
przypomina liturgia Mszy Świętej w modlitwie o pokój: „Panie Jezu Chryste,
(…) nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”. To wielki
skarbiec zbawienia, który stoi otworem przed każdym wierzącym.
Zakończenie
Przedstawione w zarysie i w dużym skrócie wybrane wzory osobowe mają
na celu zachęcić kaznodziejów do podjęcia apostolskiego trudu. Ktoś powiedział, że życie mogłoby być gotowym scenariuszem dla niejednego filmu; Biblia natomiast jest gotowym tworzywem homiletycznym. Wystarczy słuchaczom przypomnieć tamte historie ludzi − sprzed historii i sprzed wieków −
którzy zawierzyli swe życie Bogu. Nie są to bohaterowie na miarę gigantów
i mocarzy (Rdz 6, 4), ale korowód przeróżnych postaci, wielkich i małych:
także zwyczajni „zjadacze chleba”, czasami nawet „obcy”, którzy sami znaleźli
sposób, aby zamieszkać pośród narodu wybranego (Rachab, Rut). W tym miejscu przypomina się historia Gibeonitów, którzy aby zamieszkać pośród Izraela
użyli fortelu; zachowali nie tylko swe życie, ale stali się częścią narodu i sługami ołtarza „aż po dzień dzisiejszy” (por. Joz 9, 3-27).
Lamus nie jest stosownym miejscem dla biblijnych, jak również kościelnych, wzorów osobowych. Tam pamięć o nich zaginie. Przykryte warstwą kurzu historii będą co najwyżej katechetyczną ciekawostką, starą ilustracją dziejów. Tymczasem, zapisane imionami historie życia mają wiele do powiedzenia
współczesnemu człowiekowi, trzeba tylko zadać sobie nieco trudu, by je na
nowo opowiedzieć. Najlepszym miejscem zdaje się być ambona.
Summary
The article based on the studies of three authors (Benedict XVI,
M. Baranowski (OFMConv), G. Ravasi) presents selected Biblical personal
examples and shows how to use them as homiletic material. The selection is
extended by the author’s personal reflection and gives some suggestions of
topics. It also encourages the preachers to enhance spreading God’s word based
on the splendid examples of Biblical figures. There is an abundant and illuminating pageant of figures.

ks. Ryszard Kozłowski

TWARZE MĘSTWA.
MĘSTWO JAKO DOŚWIADCZENIE PERSONALNE
„Ale mając mądrą głowę i mężne serce,
można zajść daleko”. (J. Verne)

Męstwo (andreia) to jeden z bardziej zajmujących tematów, rozważanych
przez filozofów greckich, później – już w nieco innych kontekstach – filozofów
i teologów o orientacji chrześcijańskiej; współcześnie najczęściej kojarzone
jest z bohaterstwem, odpowiedzialnością, samorealizacją, stawaniem i spełnianiem się człowieka. Jest przedmiotem uwagi, ponieważ objawia się w newralgicznych punktach ludzkiej egzystencji, pozwala podjąć działania w sytuacjach
weryfikujących najczytelniej moc ludzkiego ducha, obrazuje zaangażowanie
człowieka w przeżywanie i urzeczywistnienie wyznawanych wartości, weryfikuje to, kim się jest w całej prawdzie.
Egzystencjalno-personalna interpretacja męstwa możliwa jest już na poziomie semantycznym. Słowo andreia (męstwo) pochodzi od sanskryckiego nārá1
(człowiek, mężczyzna) i greckiego aner, andros2 (mężczyzna, mąż, człowiek,
małżonek, jednostka, on sam, ów, ktoś). Oczywiście interpretacja ta uwarunkowana jest samym rozumieniem człowieka (koncepcją człowieka). Zależność
jest prosta: im bardziej rozwinięta koncepcja człowieka (i osoby), tym męstwo
otrzymuje bardziej rozwinięty przedmiot. Jeśli – dla przykładu – w ujęciach
Homera męstwo było rodzajem uczuciowego zrywu, potem – w analizach Arystotelesa – cnotą moralną, to w świetle współczesnych ujęć personalistycznych
jest sposobem osobowego spełniania się osoby ludzkiej. Prezentując poniżej
kilka ujęć męstwa, chciałbym, choćby po części, odsłonić ów proces pogłębiania się pojęcia męstwa, zmierzający najwyraźniej w stronę bytu osoby (prosopon).
1. Platon – męstwo jako stałość w przekonaniu
W starożytnej Grecji zagadnienie odwagi i męstwa było kluczowym w wychowaniu, zwłaszcza młodzieży, czemu wyraz dał nie tylko Platon, ale wielu
myślicieli poprzedzających jego wystąpienie. Przyglądając się źródłom greckim (od Siedmiu Mędrców do Demokryta), możemy zdentyfikować siedem
1
2

Por. M. Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, Delhi 2005, s. 536.
O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 2001, s. 56. 60.
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głównych określeń odnoszących się do zakresu znaczeniowego odwagi, honoru
i męstwa. Są nimi: odwaga, honor, hardość, ufna troska, beztroska zuchwałość,
impulsywna śmiałość, samoafirmacja, czyli odwaga narodzin, życia i śmierci.
Zagadnienie męstwa stało się głównym tematem młodzieńczego dialogu
Platońskiego pt. Laches. Tytułowy bohater to człowiek o wyważonym charakterze, a naczelną zasadą jego myślenia i postępowania jest zgodność słów
z czynami3. W wielu miejscach dialogu Laches właśnie jest tym, który przy
pomocy Sokratesa istotę męstwa zgłębia najlepiej.
Męstwo w platońskim dialogu rozpatrywane jest w kontekście szerszej problematyki, bo wychowania młodych chłopców, przygotowania ich do życia, do
mężnego życia. W trakcie rozwijającej się dyskusji pada wiele interesujących
uwag, które wprawdzie nie rozwiązują zagadnienia męstwa, ale rzucają wiele
światła na jego naturę i powiązania.
Po pierwsze, ojcowie chłopców – Lizymach i Melazjasz – zauważyli nagle,
że niewiele mają do opowiedzenia swoim synom o własnych dokonaniach,
mogą zaś tylko wspominać wielkie dzieła swoich ojców. To powiązanie męstwa z relacją zachodzącą między ojcem a synem i dziełami ojców dla samego
męstwa jest inspirujące i twórcze. Można sądzić, że w tej ojcowsko-synowskiej
przestrzeni człowiek poznaje, czym jest męstwo i na czym polega jego siła.
Choć tak trudna do zidentyfikowania, z czego doskonale zdaje sobie sprawę
Platon, tu znajduje swoje źródło. Zatem nie podziwianie sprawnego żołnierza
w ciężkiej zbroi, a zwrócenie się ku czynom ojca jest momentem przekazywania duchowej mocy. Trzeba się „trzymać” pewnych osób – tych, którzy wiedzą,
czym jest męstwo i którzy są mężni – oto jedna z dróg, jaką wyznacza Platon.
Kiedy w tok dyskusji włącza się Sokrates, rozpoczyna się szukanie istoty
męstwa. W pierwszych ujęciach okazuje się, że męstwo jest rodzajem wytrwania. To określenie jest jednak zbyt szerokie, by można było na nie się zgodzić.
Sokrates w dyskusji z Lachesem dochodzi z czasem do przekonania, że męstwo
to rodzaj siły (tej samej w rozkoszy co i w przykrości), to pewna moc, zaciętość duszy. Ale na pewno nie wszelka moc. Sokrates precyzuje: „moc i wytrwałość na tle rozsądku jest piękna i dobra”4. Wreszcie pada ważne stwierdzenie, że męstwo to coś pięknego, to także „rozsądna wytrwałość”. W tym kontekście pojawia się istotne dla męstwa rozróżnienie na „wytrwałość piękną”
– i tę zwie się męstwem oraz na „nierozsądną zuchwałość”, która jest jego
przeciwieństwem.
Pojęcie rozsądnej wytrwałości szybko naprowadza rozmówców na powiązanie mądrości z męstwem, gdzie męstwo traktowane jest jako pewnego rodza3

„Bo jak słyszę – mówi Laches – jak ktoś o dzielności albo o jakiejś mądrości mówi i to jest
naprawdę ktoś, ktoś wart tych słów, które mówi, cieszę się nadzwyczajnie. Mam przed sobą
zarazem tego, który mówi, i mam jego słowa, i widzę, że jedno drugiemu odpowiada i zgodnie
brzmi”. Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991, 188 D.
4
Tamże, 192 C.
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ju mądrość, czyli dosłownie wiedza. Wiedza ta – w pierwszym ujęciu – dotyczyć ma rzeczy strasznych i budzących otuchę. Ale znowu zbyt szerokie określenie zakresu wiedzy każe sprecyzować myśl. Po kilku zbliżeniach męstwa do
zgłębianej tu wiedzy pada nowe jego określenie: „męstwo jest wiedzą nie tylko
o rzeczach strasznych i budzących otuchę, ale bodaj że wiedzą o wszystkim, co
dobre i złe, bez względu na czas (…)”5.
Platon doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że definicji męstwa nie da się
ustalić raz na zawsze, ale wie też i to – co jest bardziej cenne od samej definicji
– że przy zgłębianiu takich tematów jak męstwo właśnie, potrzebny jest dialog
z innymi, potrzebne jest – jak to zauważył Nikiasz – interesowanie się drugimi,
nie tylko samym sobą. Myśl ta pojawiła się już na początku dialogu, teraz natomiast nabiera pełniejszego wyrazu i znaczenia dla całości rozpatrywanego
tematu. Ostatnie zdanie należy do Sokratesa i myśl tę właśnie on podnosi. Najpierw – zauważa on – w sprawach męstwa i dzielności, ale też i innych cnót –
należy znaleźć nauczyciela dla samego siebie, potem dla własnych synów.
Można sądzić, że chodzi tu m.in. o to, że męstwo jest rodzajem świadectwa,
jest czymś, czego nie przekazuje się w sposób teoretyczny, ale jest wewnętrznym promieniowaniem człowieka przez jego słowa, a zwłaszcza przez jego
konkretne czyny. Te czyny to rodzaj świadectwa, które dotykać może dusz
młodych ludzi i wzmacniać je skutecznie. Siła męstwa, której poszukuje syn,
zawarta jest w czynie jego ojca. Ten ontologiczny i metafizyczny związek ojca
z synem ma tu rozstrzygające znaczenie – dla obu. Stąd z pewnością ostatnie
słowo Sokratesa brzmi: „zajmijmy się wspólnie sobą i chłopcami”6.
W Państwie – tekście niejako zapowiadającym Lachesa – Platon głosi, że
męstwo jest umiejętnością definiowania i rozróżniania rzeczy strasznych,
a rozróżnienie to należy zachować „i w przykrościach, i w przyjemnościach,
i w pożądaniach, i w obawach, i nie wyrzucić go za płot”7. W innym miejscu,
gdy Platon podaje szkic idealnego państwa, męstwo uważa za typową cnotę
duszy gniewliwej, zatem za cnotę klasy wojowników8.
2. Arystoteles – męstwo jako nieustraszoność
W Etyce nikomachejskiej męstwo zostaje umieszczone wśród cnót etycznych i uważane za wypośrodkowanie pomiędzy zuchwałością a tchórzostwem:
jest ono „właściwym środkiem w odniesieniu do rzeczy budzących odwagę lub
strach”9. Przyglądając się przedmiotowi męstwa (czego należy się obawiać
5

Tamże, 199 C.
Tamże, 201 B.
7
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 1997, IV, 429 a n.
8
Por. tamże, IV, 429 a n.
9
Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. V, tłum. D. Gromska,
L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa 1996, 1116 a.
6
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a czego nie), wchodzi w polemikę z Platonem (Laches 191 D, E); to, co Platon
do męstwa włączył (odwagę okazywaną w obliczu ubóstwa, choroby, osamotnienia, śmierci), Arystoteles wyłącza: „We właściwym tedy słowa znaczeniu –
pisze Arystoteles – mężnym nazwać można tego, kto jest nieustraszony w obliczu śmierci zaszczytnej i w obliczu nagłych i niespodziewanych wypadków,
śmiercią taką grożących”10. Oczywiście, że chodzi tu o męstwo wojenne. Za
chwilę precyzuje Arystoteles główny motyw męstwa – jest nim moralne piękno
(kalokagatia). Człowiekowi szalonemu, nieczułemu, zuchwalcowi brakuje
właśnie owego moralnego piękna, dlatego jego czyny będą nieudolnym naśladowaniem męstwa, a nie męstwem samym. Nie chodzi o to, aby się nie bać,
aby nie czuć strachu, aby stłumić w sobie lęk, chodzi o to, by we właściwy
sposób do danych sytuacji się ustosunkować, co dla Arystotelesa oznacza
„trzymać się środka”11.
Męstwo jest także źródłem przykrości – stwierdza Stagiryta. Ale i tu mężny
kieruje się moralnym pięknem w znoszeniu przykrości, ono jest dlań cenniejsze
od tego, co staje na przeszkodzie w urzeczywistnianiu go. Analizy Arystotelesa
związek moralnego piękna z męstwem uczyniły stałym i nierozerwalnym.
Wszelkie próby zerwania go kończą się albo budowaniem pozornego męstwa,
albo próbą akceptacji moralnej brzydoty i głupoty.
W Etyce wielkiej bliżej przygląda się „źródłom” męstwa (bodźcom)12. Zauważa, że można spotkać ludzi mężnych, a raczej upodabniających się do mężnych, którzy za takich uchodzą dzięki samemu doświadczeniu (żołnierze, którzy pewnych rzeczy się nie boją, bo mają odpowiednią wiedzę), albo też z powodu uczuć (zakochani albo natchnieni), namiętności. Słabość tych źródeł
męstwa polega na tym, że męstwo ustaje wraz z danym bodźcem. Najwyraźniej
Arystoteles, wiedziony słuszną intuicją, poszukuje trwałego źródła męstwa,
ujmując rzecz krótko: mężny zawsze jest mężny. Jednak nie przekreśla wagi
pośrednich źródeł męstwa. Korzysta z nich, tak jak opiera się na nich męstwo,
ale w należytym uporządkowaniu. „W rzeczywistości bez namiętnego uczucia
i popędu w ogóle nie pojawia się męstwo. A popęd powinien być wywołany
przez rozum ze względu na piękno moralne”13. Analogicznie podchodzi do
lęku i strachu. Zarówno lęk jak i strach, których doświadcza człowiek, nie czynią go niemężnym („człowiek pozbawiony strachu nie jest mężny”14). „Trzeba
się bać – powiada Arystoteles w finale rozważań – ale trzeba stawić czoło”15.
Zagadnieniu męstwa poświęca Arystoteles krótki fragment Etyki wielkiej.
Do człowieka mężnego odnoszą się – jak zauważa – uczucia strachu, ale
10

Tamże, 1115 b.
Tamże, 1116 a.
12
Arystoteles, Etyka wielka w: Tenże, Dzieła wszystkie, dz. cyt., I, 20.
13
Tenże, I, 20, 1191 a.
14
Tamże.
15
Tamże.
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i uczucia przeciwne męstwu: zuchwałość i lękliwość. Męstwo zatem jest „najlepszą dyspozycją w stosunku do lękliwości i zuchwałości, nie powinno się
postępować ani jak ludzie zuchwali (…), ani w ten sposób jak i tchórze”16. Ta
trwała dyspozycja w określeniu męstwa jest tu dla Arystotelesa najważniejsza,
a to dlatego, że przypomina ona „[dyspozycję] człowieka silnego i człowieka
zdrowego”17.
Arystoteles, pozostając wierny swoim wcześniejszym rozstrzygnięciom, zauważa, iż „męstwo oznacza posłuszeństwo wobec rozumu, a rozum nakazuje
wybierać piękno moralne. Dlatego kto stawi czoło rzeczom strasznym nie kierując się rozumem, ten albo utracił panowanie nad sobą, albo jest zuchwalcem.
Kto natomiast trwa ze względu na piękno moralne, ten jest nieustraszony i jedynie ten jest człowiekiem mężnym”18. Mówiąc krótko: „człowiek mężny odważa się, jeżeli rozum nakazuje”19.
W refleksji nad rzeczami budzącymi strach podaje Arystoteles cenną uwagę: „człowiek mężny ocenia najbardziej zgodnie z prawdą”20; chodzi o to, by
nie dać się wprowadzić w błąd co do oceny rzeczy strasznych, bowiem tchórz
jest tym, który za rzeczy straszne uważa te, które nimi nie są, a zuchwały uważa rzeczy straszne za całkiem bezpieczne. Mężny to ten, który trafia w sedno
rzeczy, który trafnie ocenia sytuację i za oceną tą idzie, który potrafi wytrwać
mimo cierpienia i strachu, który wystawia się na niebezpieczeństwa, motywowany moralnym pięknem: „(…) męstwo, będąc pewnego rodzaju cnotą, sprawia, że stawiamy czoła rzeczom strasznym ze względu na coś; ostatecznie to
nie dzieje się ani z powodu niewiedzy (bo dzięki męstwu mamy słuszniejsze
sądy), ani dla przyjemności, tylko dlatego, że jest to rzecz piękna, bo gdyby nie
była piękna, ale szalona, człowiek nie wytrwałby, ponieważ byłoby to haniebne”21. Męstwo jest środkiem.
Kilka cennych uwag nt. męstwa znajdujemy także w krótkim traktacie
pt. O cnotach i wadach. Tu zestawia Arystoteles cnoty z przeciwnymi im wadami, więc tchórzostwo staje wobec męstwa. Tchórzostwo polega na poddawaniu się różnego rodzaju lękom (przed śmiercią, okaleczeniem ciała); towarzyszy mu zniewieściałość, gnuśność, przywiązanie do życia. Postawa tchórzliwa zawiera w sobie (i wyraża się przez) skrajną ostrożność i nadmierną ustępliwość22. Męstwo natomiast charakteryzuje się usposobieniem wolnym od
trwogi w momentach niebezpieczeństwa, nieustraszonością w chwilach grozy,

16

Arystoteles, Etyka wielka, dz. cyt., I, 1228 b.
Tamże.
18
Tamże, 1229 a.
19
Tamże.
20
Arystoteles, Etyka eudemejska w: Tenże, Dzieła wszystkie, dz, cyt., 1229 b.
21
Tamże, 1230 a.
22
Arystoteles, O cnotach i wadach w: Tenże, Dzieła wszystkie, s. 498-505, 1251 a.
17

132

Twarze męstwa. Męstwo jako doświadczenie personalne

odwagą w opałach; „męstwo jest drogą do zwycięstwa”23. Gotowość na trudy
i wytrwałość to postawy ściśle związane z męstwem. Z nimi zaś łączy się także
„odwaga, pewność siebie, śmiałość i junactwo, a ponadto również pracowitość
i wytrzymałość”24.
Arystotelesowskie rozumienie męstwa nie ma charakteru tak intelektualnego, jak w przypadku Platona, jest konkretnym czynem, jest określonym byciem
w sytuacji, zgodnie z rozumem i moralnym pięknem, jest w zasadzie odpowiedzią na daną sytuację. Co więcej, męstwo wiąże się także z określonymi wartościami, z urzeczywistnianiem moralnego piękna, i ten jego rys wejdzie na stałe
do filozofii i psychologii męstwa. Wartość uważać można za jedno z kryterium
mężnego działania czy w ogóle męstwa do tego stopnia, że bez odniesienia do
wartości o męstwie w sensie ścisłym myśleć się nie da, ewentualnie o pseudo
męstwie.
3. Epikur i Seneka – męstwo jako duchowa twierdza
W okresie hellenistycznym (III-I w. przed Ch.) tematyka męstwa pozostaje
w kręgu uwagi, czemu wyraz dają przede wszystkim epikurejczycy i stoicy.
Dla Epikura męstwo jest o tyle czymś dobrym, o ile umożliwia człowiekowi
znoszenie obecnego zła, a zapewnia mu dobro w przyszłości25. Według Zenona
z Kition i Chryzypa męstwo jest wiedzą o rzeczach, których należy się lękać.
Szerzej o męstwie wypowiadają się Cyceron i Seneka. Cyceron męstwo rozumie jako zaletę człowieka, a widzi w niej najwyższy ideał i siłę męskości.
W innym miejscu nawiązuje do Sokratesa, pisząc, iż męstwo jest wiedzą
o rzeczach, które trwożą, oznacza podjęcie niebezpieczeństw i znoszenie trudów – tu bliższy jest Arystotelesowi. Seneka w Listach moralnych do Lucyliusza26 prezentuje definicję męstwa. Jest ono „niemożliwym do zdobycia obwarowaniem słabości ludzkiej, a jeśli kto się nim otoczył, bezpiecznie trwa w tym
oblężeniu życiowym; używa bowiem własnych swych sił i własnej swej broni”27. Męstwo pogardza wszystkim, co budzi lęk, ochrania przed niebezpieczeństwami, potrafi dokonać tego, czego nie potrafi wymusić wielki strach.
4. Filon Aleksandryjski
Na szczególną uwagę zasługuje Filon z Aleksandrii, który zagadnieniu męstwa poświęca cały rozdział w O cnotach28. Przez męstwo, zgodnie z tradycją
23

Tamże, 1250 b.
Tamże.
25
Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988, X, 132.
26
Seneka, Listy moralne, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961.
27
Tamże, CXIII.
28
Filon Aleksandryjski, Pisma, t. I, tłum. L. Jachimowicz, Warszawa 1986.
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sokratyczno-platońską, rozumie wiedzę. Mężnym jest działanie, które opiera
się nie na sile mięśni i sprycie, lecz na mądrości. Męstwem jest także dzielna
i odważna walka oraz opieranie się ludzkim nieszczęściom, ale zawsze w duchu mądrości i szlachetnego usposobienia. Nie dać się złamać przez ubóstwo,
brak dobrego imienia, chorobę – oto przejawy męstwa.
Życie mężne jest zarazem życiem skromnym, życiem, które nie szczyci się
pychą, ale które niczego nie żąda i nie pragnie, jak Bóg29. Co więcej, to Bóg
właśnie jest tym, który daje człowiekowi siłę, także temu, który walczy, wówczas jest On „pierwszym wojownikiem”. W traktacie o męstwie Filonowi chodzi jednak o wewnętrzną harmonię cnót. Jak powiada, „trzeba trzymać się
sprawiedliwości i pobożności. Dla kogo bowiem bóstwo jest przyjaźnie usposobione, ten jest w najwyższym stopniu szczęśliwy, ale dla kogo jest wrogie,
ten jest na dnie nieszczęścia”30.
5. Plotyn – męstwo jako kontemplacja boskiego umysłu
Plotyn w swoich Enneadach o męstwie wspomina w podwójny sposób.
Najpierw wpisuje się ono w naukę o cnotach, którą rozumie inaczej niż Platon.
Cnoty obywatelskie – fundament etyki klasycznej, na której opierał swoje Państwo Platon – dla Plotyna stanowią zaledwie punkt wyjścia. Poszczególne cnoty rozumieć można jako granicę i miarę dla pragnień ludzkich, stanowią ślad
najwyższego Dobra, zatem są warunkiem upodobnienia się do Boga, co jest
czymś o wiele wyższym od nich samych. Cnoty są sposobem i drogą zjednoczenia człowieka z Bogiem31.
Cnotami wyższymi od obywatelskich są tzw. cnoty oczyszczające; pozwalają one zjednoczyć się duszy z Umysłem, wcześniej zaś musi się ona oderwać
od tego, co zmysłowe, bowiem „cnota należy z pewnością tylko do duszy, nie
należy zgoła do umysłu, ani do tego, co przed nim”32. Po dotarciu do Umysłu
i w czasie kontemplacji, cnoty doznają istotowego przekształcenia. Męstwo,
obok innych cnót, odgrywa tu ważną rolę, bowiem jest trwaniem duszy
w Umyśle, mimo odrywających ją od Umysłu licznych namiętności ciała. Męstwo, wraz ze sprawiedliwością, mądrością i umiarkowaniem, jest sposobem
życia duszy, która, po oderwaniu się od rzeczy zmysłowych i po całkowitym
wejściu w siebie, w czystości żyje z Bogiem, żyje całkowicie życiem Umysłu.
„Toteż i dla duszy – pisze Plotyn – większą sprawiedliwością jest działanie
w kierunku umysłu, większym umiarkowaniem ów zwrot wewnętrzny do umysłu, a większą odwagą wolność od doznań spowodowana upodobnieniem się
duszy do tego, na co patrzy i co z natury jest niedostępne doznaniom, podczas
29

Tamże, s. 236.
Tamże, s. 241.
31
Por. Plotyn, Enneady, I, 2, 1, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959.
32
Tamże, I, 2, 3.
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gdy ona zawdzięcza to cnocie, bo nie chce współdoznawać z gorszym domownikiem”33.
Spośród myślicieli chrześcijańskich zgłębiających męstwo wspomnieć
można o Klemensie Aleksandryjskim, Orygenesie, Tertulianie i św. Cyprianie,
Laktancjuszu, św. Ambrożym34, św. Hieronimie i św. Augustynie, św. Grzegorzu wielkim, Abelardzie i św. Bernardzie, a przede wszystkim o św. Tomaszu
z Akwinu.
6. Św. Ambroży – męstwo jako zwyciężanie samego siebie
W O obowiązkach duchownych św. Ambroży zaznacza, że męstwo jest jedną z największych cnót i występuje przy czynnym współudziale innych. Argument Ambrożego jest prosty: mężny nie może zaufać sobie samemu35. Męstwo
zależy od sił fizycznych (zwłaszcza wojenne) i od sił moralnych (siła ducha).
Męstwo duchowe lekceważy rzeczy zewnętrzne, by koncentrować się na dobrach moralnych. Jako przykład można podać św. Pawła, który był wzorem
rycerza Chrystusowego. Św. Ambroży zaleca, by swego ducha hartować,
umacniać, utwierdzać w stałości. Szczególnie ważną rolę w tym przygotowaniu
pełni przewidująca wydarzenia bystrość umysłu. „Doskonałości swej duszy
dowiedziesz więc pod dwoma warunkami: po pierwsze, jeśli będziesz przyzwyczajony do uczciwej refleksji, mając serce czyste, zrozumiesz, co jest
prawdziwe i moralnie dobre – gdyż <<błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą>> – i jeśli to jedynie uważać będziesz za dobre, co jest
godziwe. Po wtóre, jeżeli żadne zajęcia nie zakłócą twego spokoju, żadne namiętności nie zachwieją wewnętrznej twej równowagi”36.
Męstwo – w ujęciu biskupa Mediolanu – „broni godności wszystkich cnót
i strzeże sprawiedliwości”37; zwalcza nieubłaganie wszystkie wady, w pracy
jest niezmordowane, w niebezpieczeństwach odważne, niewzruszone wobec
rozkoszy, nieczułe na ponęty, którym nie umie dawać posłuchu (…). Nie dba
o pieniądze, wystrzega się chciwości jakby jakiej zarazy, która cnotę osłabia”38.
Sprzeciwia się wszelkiemu złu, które niejako zatruwa cnotę, unika żądzy sławy
i chciwości.
Przykładem takiego męstwa jest świątobliwy Hiob i cały szereg świętych
starotestamentalnych, aż po chrześcijańskich męczenników: św. Agnieszkę,
św. Wawrzyńca, św. Szczepana.
33

Tamże, I, 2, 6-7.
Por. Św. Ambroży z Mediolanu, Obowiązki duchownych, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa
1961.
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Tamże, s. 82.
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Tamże, s. 88.
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7. Św. Tomasz z Akwinu – męstwo jako wytrzymanie i atak
Św. Tomasz zagadnieniu męstwa poświęcił jedną część swojej Sumy Teologicznej39, podczas gdy poprzedzający go myśliciele wzmiankowali tylko krótko
na ten temat40. We wstępnych uwagach tłumacz dzieła zauważa, że mamy do
czynienia z męstwem rozumianym jako „moc ducha”, „mocność” (łac. fortitudo, franc. la force). W kwestii 123 rozpatruje istotę cnoty męstwa, w czterech
kolejnych (124-127) uściśla rozważania i w kwestii 124 rozpatruje męczeństwo
jako akt męstwa chrześcijańskiego, w 125-127 zajmuje się wadami przeciwnymi męstwu (bojaźliwością, brakiem należytej bojaźni i zuchwalstwem).
W kilku kolejnych kwestiach omawia szereg cnót należących do grupy kardynalnej cnoty męstwa (wielkoduszność, wspaniałomyślność, cierpliwość, wytrwałość, ale też i przeciwne im wady (zarozumiałość, nieuporządkowana ambicja, próżna chwała, małoduszność, skąpstwo). W kwestii 139 omawia męstwo jako dar Ducha Świętego, a w 140 przykazania, które do męstwa się odnoszą.
Męstwo, pośród innych cnót, zajmuje miejsce szczególne, choć nie najważniejsze. Jest cnotą, ponieważ powoduje zgodność poczynań człowieka z rozumem. W wyjaśnieniu mowa jest o „mocy ducha”, która umożliwia człowiekowi stawianie czoła wszelkim trudnościom, tak duchowym jak i fizycznym. Moc
ta w istocie jest mocą integrującą wewnętrzną dynamikę człowieka jako osoby,
odpowiada przede wszystkim za zgodność rozumu z czynem. Te czyny, których źródłem nie jest tak rozumiana cnota męstwa, męstwem nie są, są tylko do
niego podobne (np. namiętności, strach, gniew).
Szczególność męstwa wyraża się w jego przedmiocie. Daje ona człowiekowi pewną stałość niecofania się wobec przeciwności. Męstwo charakteryzuje
się także powszechnością – jest cnotą ogólną, powszechnym składnikiem
wszystkich cnót41. Nie dotyczy tylko niebezpieczeństwa śmierci, ale odnosi się
do różnych stanów życia człowieka, np. miłości. Głównym jednak zadaniem
męstwa jest podtrzymywanie woli ludzkiej w kierowaniu się rozumem, pomimo obawy przed złem fizycznym42, dla ochrony dobra moralnego.
Wytrzymanie przeciwności (niewzruszone trwanie wśród niebezpieczeństw,
opanowanie lęku) stanowi zasadniczy akt męstwa. Św. Tomasz za takim rozwiązaniem podaje cztery racje: 1/ wytrzymanie wymaga więcej duchowej mocy niż natarcie, gdyż wytrzymujący jest jak słabszy wobec silniejszego; męstwo staje po stronie słabszego, jak Dawid wobec Goliata; 2/ dla wytrzymują39

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, II-II, q. 123-140, tłum. S. Bełch, Londyn 1962.
Por. J. Fiuta, Istota męstwa chrześcijańskiego według nauki św. Tomasza z Akwinu, Lublin
1946.
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Por. Św. Tomasz z Akwinu, dz. cyt., a. 3.
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cego dane niebezpieczeństwo jest już aktem, dla nacierającego – jest tylko
możliwością; 3/ wytrzymywanie łączy się z długotrwałością, z cierpliwością;
4/ w wytrzymywanie włączana jest konkretna akcja duchowa (moc ducha).
Akty męstwa – jak zauważa i wyjaśnia Tomasz – wspomagane są przez
„duchową radość”, gniew, lecz nie każdy gniew, ale „gniew opanowany”. Męstwo pochodzące z gniewu opanowanego jest męstwem przemyślanym i uzasadnionym.
Na koniec części poświęconej prezentacji istoty męstwa św. Tomasz wyraźnie stwierdza, że męstwo jest cnotą kardynalną ze względu na moc działania.
Ta cecha męstwa występuje najwyraźniej zwłaszcza wtedy, gdy chodzi
o ochronę dobra oraz w aktach znoszenia i poskramiania bojaźni, głównej namiętności. Tomasz wyjaśnia rzecz krótko: „cnotami kardynalnymi, czyli głównymi są te, w których szczególnie skupiają się cechy, jakimi odznaczają się
wszystkie cnoty w ogóle. Jedną zaś spomiędzy cech, będących wspólnym warunkiem każdej cnoty, jest moc działania, i ta właśnie cecha występuje w całej
wspaniałomyślności w męstwie, bo przecież ktoś, kto trwa mocno, nie upadając i nie wycofując się przed przeciwnością, zasługuje na tym większą chwałę,
im większa jest gwałtowność nacisku”43.
Męstwo jest cnotą utrzymującą człowieka przy danym dobru, przy dobrym
czynie, chodzi oczywiście o dobro rozumu (np. prawdę), a dzieje się to poprzez
poskramianie namiętności, trwanie w tymże dobru. W tym względzie męstwo
nie jest cnotą najwyższą, bowiem nie zajmuje się dobrem bezpośrednio, lecz
pośrednio. Św. Tomasz ujmuje rzecz w sposób następujący: „Otóż być czymś
w swej istocie jest czymś więcej niż to czynić; oraz: coś czynić jest czymś więcej niż to ochronić przez usuwanie przeszkód. W tym ma swe uzasadnienie
porządek cnót kardynalnych: pierwszą jest roztropność, drugą sprawiedliwość,
trzecią męstwo, czwartą umiarkowanie”44. Roztropność to dobro rozumu
(prawda), sprawiedliwość jest jej czynieniem, a męstwo ochroną i trwaniem
przy nim.
Zagadnienie 124 poświęcone jest męczeństwu. Jest ono aktem męstwa, ponieważ umacnia człowieka w dobru, jest aktem wytrzymywania, a sami męczennicy, to „mężni w boju”. Męstwo jest siłą, która wykonuje akty męczeństwa.
Idea Tomaszowego męstwa, przez nawiązanie do filozofii Arystotelesa, pojęcie odwagi ujmuje inaczej niż w prezentowanej rozprawie. Odwaga – w ujęciu Tomasza – nie jest aktem męstwa, lecz staje w pewnej opozycji do niego,
a pochodzi z zarozumiałości, ta zaś łączy się pychą. Odwaga jako brak umiaru
wprowadza przesadę w namiętności w ramach materii cnoty męstwa, zatem
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męstwu w tym sensie się sprzeciwia. Męstwo, jak powiedziano wyżej, stabilizuje dynamizm duszy odnoszący się do odwagi.
Męstwo samo w sobie, czyli rozumiane jako cnota specjalna, ma części tzw.
integralne, to znaczy takie, których potrzebuje męstwo do spełniania swoich
aktów, oraz części potencjalne, czyli cnoty, które spełniają tę samą funkcję, co
męstwo, lecz wobec mniejszych trudności niż śmierć. Cnotami spokrewnionymi z męstwem są wielkoduszność, wielmożność (urzeczywistnia wysokie cele,
do których dąży duch), stałość, wytrwałość, cierpliwość, nieskwapliwość45.
Z pewnością ważnym dla całej prezentacji męstwa, nie tylko według
św. Tomasza, jest zagadnienie 139 pt. O darze męstwa. Tomasz wychodzi od
stwierdzenia, że męstwo oznacza pewną stałość ducha, która potrzebna jest do
czynienia dobra, jak i do znoszenia zła. „Jednakże Duch Święty oddziaływa na
człowieka posuwając go dalej, dając mu mianowicie możność uskutecznienia
każdego zaczętego dzieła i uniknięcia wszelkich zagrażających mu niebezpieczeństw, czego człowiek siłami swej natury osiągnąć nie może. W wielu bowiem sprawach człowiek nie jest w mocy osiągnąć wyniku swych przedsięwzięć i uniknąć zła i niebezpieczeństw, które czasami przyprawiają go
o śmierć. Daje mu to dopiero działanie Ducha Świętego, przez to mianowicie,
że doprowadza go do życia wiecznego, które jest celem wszystkich dzieł dobrych i schronieniem przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Duch Święty
wlewa w umysł człowieka pewną ufność w to wszystko, która uwalnia go od
przeszkadzających obaw. Tak rozumiane męstwo jest darem Ducha Świętego,
gdyż dar jest to oddziaływanie tegoż Ducha na duszę człowieka”46.
Finał Tomaszowej analizy dotyczy przykazań odnoszących się do męstwa.
Poszczególne wezwania i nakazy typu „bądź mężny”, „nie lękajcie się” itp.
przyjmują tu postać przykazań pochodzących od samego Boga, bądź od Jezusa
Chrystusa. Ważna jest tu ich treść, ale jeszcze ważniejszy Autor przykazania.
Widać to w sposób bardzo wyraźny w Nowym Testamencie, gdy Chrystus
wzywa swoich uczniów do tego, by się nie lękali, bo On jest pośród nich.
W ten właśnie sposób męstwo zyskuje swój chrystocentryczny charakter,
a osoba Chrystusa stanie się z czasem jego istotą47.
Wyłaniający się powoli obraz męstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, zwłaszcza tej o nachyleniu chrześcijańskim, a konkretnie w teologii
moralnej. W zasadzie nie ma tu nowych sformułowań, są tylko nieliczne rozwinięcia i aktualizacje koncepcji Tomaszowej48.
45

Por. tamże, zag. 128, a. 1.
Tamże, zag. 139, a. 1.
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Koncepcję św. Tomasza na swój sposób rozwija J. Woroniecki w swojej Katolickiej etyce
wychowawczej, t. II/1, Lublin 1986, s. 424-448.
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Por. G. Heinzel, Summa theologiae moralis, vol. I, Oeniponte 1956, s. 258-259. „Fortitudo
latiore et strictiore sensu accipitur. (…) Obiectum materiale constituunt passiones timoris et
audaciae in periculis et laboribus. (…) Obiectum formale est naturalia honestas, quae in
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8. Józef Bilczewski – „męstwo chrześcijańskie”
Św. arcybiskup Józef Bilczewski (1860-1923) w liście pasterskim z roku
1917 pt. Męstwo chrześcijańskie, już we wstępie zauważa, iż „rycerska sprawność jest częścią składową duszy polskiej, wewnętrzną jej wartością, która
spotyka się z uznaniem w całym świecie”49. Życie człowieka jest ciągłym bojowaniem, dlatego Stwórca – podkreśla Bilczewski – uposażył go w siły fizyczne i moralne, by ten swą naturalną dzielność rozwijał w cnotę męstwa,
czyli „w stałą skłonność i sprawność woli do wytrwałej walki”50 o to, co jest
dobre. Cnota męstwa występuje z innymi przymiotami moralnymi, jak prawda,
sprawiedliwość, wiara, modlitwa itd.51. Naprzeciw człowieka do walki staje
szatan i świat; szatan to największy wróg Boga i człowieka, a świat reprezentują przewrotni ludzie z ich przewrotną mądrością, nieprawością, wrogo nastawieni do Chrystusa i Jego wyznawców (ze względu na Chrystusa). Dlatego
i cnota męstwa dotyczy przede wszystkim obrony Bożych praw, następnie odnosi się do obowiązków stanu, wreszcie mężnym jest ten, kto podejmuje walkę
z sobą samym, „aby we władzach, skłonnościach naszych rozbroić, co złe,
wyprzeć, co niskie, a umocnić, co szlachetne”52. Męstwo zostaje wzmacniane
przez sakramenty, zwłaszcza przez Sakrament Bierzmowania i Eucharystii,
która określona jest jako „chleb mocnych”. Źródłem męstwa jest także życie
i przykład Chrystusa.
Podsumowując można powiedzieć, iż zaprezentowana wizja męstwa chrześcijańskiego osadzona jest bardzo wyraźnie w klimacie biblijnym i z Biblii
czerpie abp. Bilczewski główną inspirację i orientację, choć odniesienia do
koncepcji św. Tomasza są także tu obecne. Ponieważ List skierowany jest do
wiernych chrześcijan – jak dodaje autor – „w roku wojny 1917” – z pewnością
pełnił funkcję umacniania wiary i pokrzepienia w trudnych chwilach walki.
9. Konstanty Michalski – „męstwo heroiczne”
Ks. Konstanty Michalski (1879-1947) w Między heroizmem a bestialstwem53 do zagadnienia męstwa podchodzi dwukrotnie i czyni to zawsze
w kontekście szeroko rozumianego heroizmu. Raz przybliża czytelnikowi istotę heroicznego męstwa, a następnie ukazuje związek między heroizmem a darem męstwa. Heroiczne męstwo wiąże Michalski z heroicznym pietyzmem,
moderatione timoris et audaciae elucet: dignitati enim hominis Guam maxime convenit, Ne
nimio timore depromatur neve audacia extollatur”. Tamże, s. 258.
49
J. Bilczewski, Męstwo chrześcijańskie, Lwów 1917, s. 3.
50
Tamże, s. 5.
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Por. Ef 6, 10-15.
52
J. Bilczewski, dz. cyt., s. 12; w cytacie uwspółcześniono pisownię (nizkie-niskie).
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K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa 1984.
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heroiczną bojaźnią i heroicznym myśleniem, a dar męstwa z darem pietyzmu
i bojaźni.
Istotę męstwa wyjaśnia Michalski na tle trzech dynamizmów w ludzkim
działaniu: zmysłowego popędu, rozumu i natchnień Ducha Świętego. Biorąc
pod uwagę bojaźń i „samorzutny zryw odwagi” oraz jego jedność z rozumem,
dochodzi się do cnoty męstwa, która „może w sobie poczuć nowy, górny prąd
z daru Ducha św.”54. Tak rozumiane męstwo jest raz heroiczną postawą wobec
wszelkiego niebezpieczeństwa, innym razem sprawnością moralną, która nie
lęka się tego, czego lękać się nie powinno, ale cofa się przed niebezpieczeństwem, gdy rozum tego wymaga. Męstwo heroiczne wyraźnie różni się od cnoty męstwa, bowiem „nie zna takiego ograniczenia, podyktowanego przez
trzeźwy rozum, gdyż działa ono w związku z wyższym bożym motorem, gdzie
już nie ma żadnej bojaźni, jakkolwiek wielkim byłoby niebezpieczeństwo”55.
Szereg przytoczonych przykładów, od Homera po współczesnych Michalskiemu autorów, ilustruje tak rozumiane męstwo.
W rzeczywistości jest to męstwo o bardzo szerokim zasięgu, jego przedmiot, sięgając rzeczywistości duchowych człowieka, odnosi się do prowadzonej przez świętych i ludzi wielkiej wiary duchowej walki, dla przykładu walki
z demonem południa, do którego nawiązywał w swej regule św. Benedykt.
Analizy Michalskiego, w koncepcji męstwa heroicznego, najwyraźniej prowadzą do uznania transcendentnej zasady w życiu i działaniu, ale zawsze w jedności z pobożnością i mądrością. Dlatego też męstwo jest tylko/aż drugim typem heroizmu, do jakiego powołany jest człowiek.
Analizując istotę męstwa Michalski nawiązuje bezpośrednio do koncepcji
św. Tomasza. W kontekście analizy heroizmu i daru męstwa ujawnia się różnica, jaka zachodzi pomiędzy cnotą męstwa a męstwem heroicznym. Różnica ta
polega na tym, „że pod wpływem daru Ducha Świętego człowiek heroiczny nie
boi się już nawet tam, gdzie by na podstawie zwykłej cnoty bać się powinien.
Dar i tchnienie Ducha Świętego jakby przesuwają zwrotnice w jego życiu duchowym, tak iż działa w nim już tylko Bóg, jako motor najwyższy, a motor
rozumu zaledwie temu się przypatruje. Cnota męstwa zostaje wysublimowana
przez dar, donum fortitudinis, otrzymując postawę nadludzką (modus suprahumanus)”56. Jak w przypadku św. Tomasza tak i tu, cnota męstwa wiąże się
z męczeństwem, które jest jej aktem. Męczeństwo zaś łączy się z miłością –
jego źródłem i mocą.
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10. Jan Salamucha – „waleczne serce”
Ks. Jan Salamucha (1903-1944) – „myśliciel o sercu walecznym”57.
O. J. M. Bocheński sądzi, że „Jana Salamuchę można uważać za jednego
z najważniejszych, jeśli nie najwybitniejszego przedstawiciela ruchu, nazwanego później Kołem Krakowskim – ze względu na oryginalność myśli i jakość
wykonanej pracy… Jest on – pisze dalej – jednym z rzadkich polskich filozofów, którzy wnieśli coś zasadniczo nowego do myśli katolickiej. Jego głównym
wkładem jest nawoływanie w teorii i przykładem własnym do uściślenia tej
myśli – a więc do usprawnienia podobnego do tego, jakiego polska filozofia
doznała pod wpływem logiki…”58.
Z zaprezentowanego szkicu biograficznego pod znamiennym tytułem: Myśliciel o sercu walecznym. O życiu Jana Salamuchy, wyłania się obraz człowieka-bohatera, którego czyny świadczą o bogactwie duchowego wnętrza59. Jego
obszerna działalność naukowa i pisarska rozciąga się na wiele dziedzin. Podejmuje zagadnienia teologiczno-filozoficzne, by zachować w tym wszystkim
„katolicki styl filozofii”. Ten zaś szczególnie jest wyraźny w rozprawach
etycznych. Sporą część jego twórczości zajmowała logika.
Salamucha o męstwie nie wypowiadał się wprost, jednak w świetle jego
pism etycznych pewien obraz męstwa daje się zrekonstruować. Analizując rolę
woli w życiu psychofizycznym człowieka, a także w dziedzinie ludzkich myśli,
dochodzi do przekonania o konieczności aktualizowania wartości subiektywnych i obiektywnych, by dynamicznie nastawiony człowiek osiągnął cel, którego pragnie. Wartości stanowią treść woli; nie wystarczy zwykłe „ja chcę” lub
„ja nie chcę” – samo chcenie ową energię psychiczną może tylko ukierunkować w tę lub w inną stronę, ukierunkowanie zaś nie przesądza jeszcze o zdobyciu właściwego celu. Wnioski Salamuchy są proste i oczywiste, choć nierzadko
zapominane: „trzeba kształcić charakter przez szczepienie wartości wielkich,
które zawsze pozostaną wartościami”60. W ten sposób męstwo, jako wewnętrzny dynamizm człowieka, najwyraźniej związane zostaje z całą dziedziną wartości subiektywnych i obiektywnych. W poszczególnych aktach męstwa człowiek chwyta wartość, by ją urzeczywistnić. Ważne jest też to, o czym wspomina także Salamucha, by umieć odróżnić wartości od pseudowartości, rzeczywistość od ułudy. Mężnym jest ten, „którego zespół wartości subiektywnych jest
zgodny z zespołem wartości obiektywnych i hierarchicznie jest uporządkowa-
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ny, a na szczycie tej hierarchii jest Bóg”61. Taki model człowieka mężnego
zbliża się do modelu człowieka świętego.
11. Tadeusz Kotarbiński – „opiekun spolegliwy”
Koncepcja „opiekuna spolegliwego” Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981)
nie tylko przypomina ideał męstwa antycznego, ale wręcz ideał ten staje się jej
elementem integralnym. Opiekun spolegliwy to ten, któremu można zaufać,
zwłaszcza zaufać jego opiece, „że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym
oparciem w trudnych okolicznościach”62. Opiekun to ten, który troszczy się
o dobro, o człowieka, zwłaszcza o dobro powierzonych mu osób. Dba o cudze
sprawy, jest człowiekiem o dobrym sercu. Jest kimś, kto wymaga od siebie
wewnętrznej dyscypliny, energii do działania, a wszystko po to, by być konsekwentnym w podejmowanych wyborach, by wytrwać przy dobru i przy człowieku, musi też umieć panować nad sobą. Opanowanie lęku to kolejne zadnie,
które staje przed opiekunem spolegliwym. „Sprawowanie dzielnego opiekuństwa wymaga odwagi, oczywiście w różnym stopniu, zależnie od natężenia
grozy, więc wcale nie zawsze, nie stale”63. Od człowieka spolegliwego wymaga się, by ten okazywał męstwo w różnych sytuacjach. Przywołany przez Kotarbińskiego Janusz Korczak był tym, który „jako dzielny, spolegliwy opiekun
poszedł na śmierć, by do końca wypełnić zadanie dobrego piastuna dzieciarni.
I oto przykład bohaterstwa”64.
Mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem odwagi i męstwa. Okazywanie męstwa dokonuje się w specyficznym kontekście opieki i troski nad
dobrem drugiego człowieka, wręcz umiłowania go. Nie wystarczy tu zwykła
opieka, potrzeba właśnie owej spolegliwości, czyli cnoty zaufania, którym on
się wyróżnia. Samo zatem męstwo, które tak właśnie się objawia i ujawnia,
pokrywa się z dobrym sercem porządnego człowieka, które promieniuje na
inne istoty, zwłaszcza na tych, którzy cierpią.
12. Henryk Elzenberg – „męstwo wobec istnienia”
W rozważaniach etycznych Elzenberga (1887-1967) obraz odwagi i męstwa
jest bardzo wyraźny. Sięga istoty samej etyki, ona bowiem jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu, a homo ethicus to ten, dla kogo „własna moralność jest niezwykle istotna i który do niej świadomie dąży, oczywiście wła-
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śnie dlatego, że się całkiem w porządku nie czuje”65. Z tych kontekstów wyprowadzić można jego wizję odwagi i męstwa, ideał „człowieka mężnego”
stającego w wyraźnej opozycji do „człowieka rozsądnego”, „człowieka bezgrzesznego”, „człowieka zabawy”, czy „człowieka pożądliwego” lub „człowieka uspołecznionego”. „Człowiek mężny” to ten, który stawia czoła danej
sytuacji nawet wówczas, kiedy ogarnia go poczucie beznadziejności.
W pismach Elzenberga wyróżnić można cnotę odwagi, odwagę kontemplacji, odwagę walki, odwagę samotności i milczenia, odwagę wyrzeczenia. Odwaga meliorysty i soteryka to bardzo indywidualne podejście do zagadnienia,
w które angażuje się całe myślenie Elzenberga o etyce i o człowieku. Odwaga
– dalej – wiąże się z modlitwą i z „siłą prawdy”, z twórczością (odwaga tworzenia).
Cnota odwagi wiąże się z zasadniczym pytaniem: „kto jest odważny w ogóle?”. Odważnym jest ten – pisze autor Kłopotu z istnieniem – „kto mając świadomość niebezpieczeństwa, zachowuje się inaczej niżby wymagało uniknięcie
niebezpieczeństwa; może lepiej: <<niżby wymagało zapewnienie sobie bezpieczeństwa>>”66. Ta forma odwagi konkretyzuje się w odwadze wyzwolenia,
odwadze cywilnej i odwadze fizycznej. Odwaga wyzwolenia odnosi się do tych
sytuacji, w których człowiek lęka się osłabienia swojej pozycji społecznej,
utraty sympatii, jednak lęki te przełamuje i – w imię wyższego dobra – „naraża
się ludziom”. „Odwaga – pisze Elzenberg – jest jedną z <<cnót wyzwolenia>>;
czyny odwagi częściowo przyczyniają się do wyzwolenia <<ducha>> spod
przewagi <<natury>>, częściowo świadczą o pewnym, chwilowym i ułamkowym, wyzwoleniu już osiągniętym”67. Odwaga fizyczna jest „jedną z cnót naczelnych, dlatego że wyniesienie się ponad lęk o swe fizyczne istnienie jest
aktem wyzwolenia jednym z najwyższych, najtrudniejszych i najistotniejszych”68; jest uwolnieniem się od fenomenalności bytu, od własnych emocji,
doznań i odczuć. Odwaga cywilna jest „przezwyciężeniem potrzeb i instynktów mniej podstawowych”69. Odwaga ta powiązana jest z innymi cnotami i ona
właśnie „więcej mówi o całości człowieka”70. Przykładem tego typu odwagi
jest Sokrates.
Odwaga kontemplacji rozgrywa się na styku dwóch sprzecznych dążeń
człowieka. Z jednej bowiem strony dąży on do tego, by być jak najbardziej
realnie, mocno i substancjalnie, z drugiej zaś – „wyzbyć się wszelkich ranią65
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66
H. Elzenberg, Pisma etyczne, L. Hostyński (opr.), Lublin 2001, s. 232.
67
Tamże.
68
Tamże.
69
Tamże.
70
Tamże.

ks. Ryszard Kozłowski

143

cych i męczących duszę pragnień i obaw”71. Szukając zasady integrującej przeciwieństwa dochodzi do następującego rozwiązania: „starać się już za życia jak
najmniej <<być>>: wyzbyć się jaźni, zaprzeczyć jej i w czuciu codziennym
zrealizować to zaprzeczenie”72. Elzenberg chciałby wywikłać się z uwikłań
bycia w świecie, ale też w nim w pełni uczestniczyć. Akt ten wymaga odwagi –
odwagi kontemplacji ściśle powiązanej z postawą wyrzeczenia.
Odwaga walki. Walka w rozumieniu Elzenberga jest wysiłkiem umysłowym polegającym na przetwarzaniu od wewnątrz pewnych treści myślowych,
np. tych związanych z bólem fizycznym czy duchowym. Ucieczka przed podjęciem takiego wysiłku oznacza tchórzostwo (np. cierpienie bez wysiłku świadomości to oddanie się w ręce bólu. Odwaga walki wiąże się także z szeregiem
podejmowanych wysiłków, by zmierzać „w górę” życiowej i duchowej drogi.
Pęd w górę kojarzy się Elzenbergowi z przezwyciężaniem siebie, oczyszczaniem, wysiłkiem, dążeniem do tego, co duchowe, do mądrości. W procesie tym
człowiek opiera się nie na własnej woli a na woli metaempirycznej.
Odwaga samotności i milczenia. Szczytem samotności – filozofa, mistyka
czy twórcy – jest taka sytuacja, w której nie mógłby on podzielić się z nikim
swoimi najbardziej doniosłymi przeżyciami, przeżyciami o nieskończenie
wielkiej istotności. Samotność ma jeszcze wyższy poziom – przekonanie
o nieistnieniu własnego empirycznego ja („Jeśli się moje przeżycia nie odzwierciedlają w żadnej zewnętrznej w stosunku do mnie świadomości, to nie
istnieją”73). Milczenie niekiedy zastępuje samotność, „odgradzając nas od ludzi
i chroniąc od małostek, które by wraz z treścią niepotrzebnych słów wtargnęły
do duszy”74. Milczenie (odwaga milczenia) jest sztuką obrony przed banalizacją życia, a zarazem sztuką wsłuchiwania się w byt i jego prawdę, to trudna
sztuka wybierania pomiędzy bytem a niebytem, prawdą a fałszem. Gauthama
Gandhi dla Elzenberga jest znakomitym przykładem takich właśnie postaw.
Proponowany przez Elzenberga obraz samotności przypomina samotność
mistyków i pustelników. „W pewnym sensie mistyka jest po prostu organizacją
samotności”75. Przeżycie mistyczne ma inny przebieg niż przeżycie religijne,
ale wskazanie na ich punkty styczne może rozjaśnić nam znacznie filozoficznoaksjologiczny obraz samotności76. Przeżycie mistyczne (religijne) ma charakter
gradualistyczny. Faza pierwsza to faza spokoju, duchowego nasycenia i harmonii. Faza druga przybiera już postać ekstazy, jest więc stanem uniesienia,
wewnętrznej egzaltacji i upojenia. Faza trzecia jest tym momentem, w którym
71

Tamże.
Tamże.
73
Tamże, s. 243.
74
Tamże, s. 192.
75
Tamże, s. 316.
76
Por. W. Prusik, Wartość – byt czy nicość. Aksjologia Henryka Elzenberga, Lublin 2001,
s. 158-165.
72

144

Twarze męstwa. Męstwo jako doświadczenie personalne

następuje radykalne oderwanie się człowieka od świata, co oznacza oderwanie
od tego, co w człowieku cielesne, fenomenalne (odwaga fizyczna). Faza piąta
to doświadczenie „wydostania” się poza świat i zwrot w sferę Nieokreślonego.
Zatem i o mistyce można powiedzieć, że jest mężną postawą wobec rzeczywistości.
Odwaga wyrzeczenia. Odwaga wyrzeczenia, czyli asceza, oznacza: 1/ poczucie siły, jakie daje walka przeciw instynktom, 2/ poczucie wolności w wyniku niepoddania się pożądaniom i namiętnościom, 3/ poczucie integralności
osobowego ja, 4/ poczucie sensowności życia77. W świetle tych uwag etyka
wyrzeczenia (odwaga wyrzeczenia) jest bardzo konkretną postacią mężnego
zachowania się wobec rzeczywistości, które wiąże się z dokonywaniem życiowych wyborów wartości wbrew pożądaniom i namiętnościom, które w istocie
gubią człowieka poznawczo i egzystencjalnie. Wyrzeczenie to otwarcie na
sens, na permanentne „chcę”, nakierowane już nie na swoją własną wolę (bądź
wola moja), ale na wolę metaempiryczną. „Człowiek jest czymś, co musi być
przezwyciężone” – odnotował Elzenberg, dodaje jednak do tej myśli stosowny
komentarz: „Ale że człowiek za żadne skarby nie chce przezwyciężyć sam
siebie, więc sytuacja jest beznadziejna”78.
Odwaga meliorysty i soteryka. Meliorysta to ten, kto aktywnie uczestniczy
w procesie doskonalenia swej osobowości, soteryk zaś koncentruje się na zbawieniu. Doskonalenie to wykorzenianie błędów i złych skłonności, zbawienie
natomiast (postawa soteryczna) polega na wybawieniu człowieka od cierpień
i udręk, od losu; w istocie chodzi tu o zbawienie od moralnego zła. Meliorysta
różni się od soteryka tym, że całą swoją postawą zwraca się ku pozytywnym
wartościom, soteryk zaś kładzie wyraźny akcent na realizm zła. Meliorysta
wykonuje pewnego rodzaju personalny „ruch ku” dobru, soteryk skoncentrowany jest na szeroko rozumianym złu, a przede wszystkim na złu moralnym,
które chciałby wytropić i z siebie usunąć, przez co realizuje nie ruch „ku”, ale
ruch „od”. Homo ethicus – meliorysta i soteryk – to człowiek, który chce czynić dobrze, ale nade wszystko chce być dobrym. Miłość dobra jest jego pierwszą miłością.
Odwaga modlitwy. Mężna postawa wobec życia, wobec całej rzeczywistości, z całą swą mocą realizuje się w aktach modlitwy i pokory. Modlitwa ma
„niezmierzoną moc oczyszczającą, odradzającą, krzepiącą. Moc tę każdy
<<wierzący>> odniesie oczywiście do tego, że jest ona zetknięciem się z Bogiem, uprzytomnieniem sobie jego istnienia, jego obecności, jego świętości,
jego łaskawości dla nas, śmiertelnych i grzesznych”79. Quasi-modlitwę ocenia
jako modlitwę niewierzącego, która nie jest spotkaniem z osobowym Bogiem,
„rozmową” z Nim, ale – jak pisze – realny odbiorca osobowy jest als ob, za77
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kładany tylko chwilowo jako symbol nieokreślonych, bezosobowych potęg,
albo raczej wartości80. Istota odwagi polega na wygaszeniu własnego egotycznego ja, a zwróceniu się ku osobie Boga. Stąd modlitwę utożsamia Elzenberg
z aktami pokory, w których uznaje się słabość i nicość własnej egzystencji.
Uznanie, że jest się niczym, otwiera człowieka na świętość istnienia. Dopiero
wtedy odnaleźć można „świętość istnienia”, gdy „przez chwilę uparte ja znikło
wraz ze swą <<pychą>>”81. Elzenberg, kończąc notatki na temat modlitwy,
pisze: „poczucie świętości poza mną jest mi dane w akcie pokory jak ziarnko
w swej łupinie”82.
Odwaga jako posłuszeństwo prawdzie. Elzenberga znamy z tego, że fascynował się Gandhyjską doktryną ahimsy, gdyż ona ułatwiła mu znalezienie właściwej metody do walki ze złem, walki duchowej i fizycznej. Doktryna ahimsy
kieruje się „siłą prawdy”, a nie przemocą, agresją czy buntem. Siłą prawdy
kierują się osoby, które w swoim duchowym rozwoju osiągnęły wysoki poziom
świadomości moralnej. Wyznawca ahimsy odrzuca wojnę i przemoc, lecz nie
potępia samego człowieka. Postawa odrzucenia wojny jest rozwiązaniem pokojowym, zbudowanym na prawdzie, jest przyjęciem cierpienia, którego pierwszą
manifestacją jest właśnie prawda. W rzeczywistości mamy tu do czynienia
z walką o prawdę, która wyraźnie przenosi się do duchowego wnętrza człowieka i wiąże się z tym, kim on sam jest w swej substancji. Człowiek, który
przyjmuje na siebie cierpienie, czyni to w imię owej prawdy. „Ta <<prawda>>,
cel i szczyt jego dążeń, o którą się całe życie ubiegał, nie jest czymś dla intelektu łatwo uchwytnym; (...) między innymi chodzi tu także o <<prawdę>>
w rzeczach moralnych, w szczególności o prawdziwość sądów wydanych
o przedmiocie tego, co słuszne; w dalszej zaś konsekwencji o to, do czego się
przez te sądy dociera: o słuszność samą”83.
Choć w pismach Elzenberga znajdujemy niewiele wzmianek na temat odwagi i męstwa, to jednak zaprezentowany przez niego obraz człowieka moralnego – homo ethicus – bliski jest ideałom męstwa znanym już od starożytności,
a rozwijanym po czasy nam współczesne. Elzenberga nie interesowała teoria
męstwa, ale męstwo samo, męstwo w swej istocie. A istota jego – jak się okazuje – polega na posłuszeństwie woli metaempirycznej, na działaniu zgodnym
z „siłą prawdy”, na obieraniu postawy kontemplacyjnej czy wręcz mistycznej.
Zamykając całość w jednej wypowiedzi, można by przywołać następującą,
zanotowaną w dzienniku pod datą 22 XI 1954 r.: „Lepiej być przegrywającym
sobą niż wygrywającą maseczką; lepiej się ujawnić, niż grać rolę i zbierać
oklaski”. Homo ethicus to w istocie ten, kto i mężnie zachowuje się wobec
bytu, ale też i wobec siebie i innych. Homo ethicus to człowiek mężny.
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13. Kazimierz Dąbrowski – „bohaterstwo duchowe”
Kazimierz Dąbrowski (1902-1980) w swej twórczości nawiązuje do filozofii egzystencjalnej, psychoanalizy i psychofizjologii, transcendując je zarazem
w kierunku personalizmu. Przez pojęcie hartu ducha (hartowania psychicznego
dziecka) włącza się twórczo w filozofię odwagi i męstwa. W swej teorii dezintegracji pozytywnej podejmuje liczne zagadnienia z teorii psychicznego rozwoju człowieka. Na proces dezintegracji pozytywnej składają się takie dynamizmy, jak zaniepokojenie sobą i niezadowolenie z siebie, poczucie wstydu
i winy, poczucie niższości w stosunku do samego siebie, uchwytywanie siebie
jako podmiot-przedmiot (w sobie)84. O rozwoju człowieka decyduje także tzw.
„czynnik trzeci”. „Dzięki niemu jednostka zaczyna zdawać sobie sprawę, co
jest istotne, trwałe, korzystne dla jej rozwoju, a co drugorzędne i tymczasowe
lub przypadkowe w jej własnej strukturze i postępowaniu, a także w oddziaływaniu środowiska zewnętrznego; stara się współpracować z tymi siłami, które
sprzyjają jej rozwojowi osobowości, i eliminować to wszystko, co ten rozwój
hamuje”85. Czynnik trzeci upodabnia się do „sumienia wykluwającej się osobowości”, pomaga człowiekowi odróżniać to, co wartościowe, od tego, co wartości nie ma; to, co „wyższe” od tego, co „niższe”. Odgrywa on istotną rolę
w procesie samowychowania w jego fazie początkowej, aż do momentu istotnego dojrzewania moralnego, które nierzadko związane jest z przeżywaniem duchowej pustki, egzystencjalnego osamotnienia i niezrozumienia przez innych.
Koncepcja Dąbrowskiego zbudowana jest na określonej wizji osoby ludzkiej, z uwzględnieniem jej wielopoziomowych dynamizmów rozwojowych86.
Zauważa on przede wszystkim trwałość, powszechność i wyjątkowość pozytywnych cech ludzkich, trwałość pozytywnych wartości człowieka. Spośród
najważniejszych cech osobowości ludzkiej wymienia wszechstronność wiedzy,
samodzielność ocen, poczuć i działania, zdolność do poznawania siebie i innych,
prawdomówność i uczciwość, odwagę, miłość, dążenie do doskonalenia siebie
i innych, poczucie czci, niższości, winy, pokory, przystosowanie się do cierpienia
i śmierci, zdolność do medytacji, wrażliwość na wyższe wartości, pragnienie
wzruszeń estetycznych, samopotwierdzenie się i samowychowanie87.
Wyróżniona przez Dąbrowskiego odwaga należy do wybranych cech społecznych i moralnych. Odróżnia ją od zwykłej skłonności do działania, śmiałości, agresywności, szybkości reakcji na bodźce. „Wymienione bowiem cechy –
zauważa – mogą być funkcją prymitywnych struktur popędowych: instynktu
84

Por. K. Dąbrowski, O dezintegracji pozytywnej, Warszawa 1964, s. 39-50.
Tamże, s. 47.
86
Por. T. Kobierzycki, Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989.
87
Por. K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Lublin1984, s. 7-39.
85

ks. Ryszard Kozłowski

147

walki, posiadania lub płciowego. Mogą być wyrazem postawy psychopatycznej”88. Oddziela pseudoodwagę i od odwagi właściwej. Na prawdziwą odwagę
składają się następujące elementy: świadomość zmiennych warunków powodzenia, przy możliwości porażki, poparcia, osamotnienia; świadomość konsekwencji dokonywanych wyborów (utratę szacunku, stanowiska itp.); decyzja
odwołuje się do konkretnego ideału, który urzeczywistniany jest przed dany
czyn. „Właściwie zatem pojęta odwaga, a tym bardziej bohaterstwo, opiera się
na potencjale rozwojowym lub wieloletnich doświadczeniach danej jednostki,
a nawet całego jej życia, w którym powoli następowało zharmonizowanie między siłami popędowymi a dynamizmami osobowości potęgującymi się w ciągu
doświadczenia życiowego, w którym tendencje ponadosobiste, ponadbiologiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę”89.
Odwaga i „bohaterstwo duchowe” nie opierają się na dynamiczności, sile
dążeń czy „mocnym charakterze”, choć do nich nawiązują, szukają oparcia
ponad „interesami życiowymi”. W procesie dezintegracji jednostka wznieść się
może na wyższy poziom rozwojowy i tu dopiero odkrywa źródło odwagi i mocy. Dlatego też duchowe bohaterstwo potrzebuje przygotowania, to zaś dokonuje się poprzez przeżywane trudności życiowe i poprzez wewnętrzną transformację przeżytych doświadczeń. „Warunkiem koniecznym powzięcia ważnych i skomplikowanych decyzji w sprawach osobistych, jak i nieosobistych,
cierpliwego trwania na stanowisku mimo największych trudności, codziennego
wykonywania przyjętych zadań – są krótsze lub dłuższe stany medytacji
i uwznioślenia, owe przerwy w życiu popędowym, w czynnościach nawykowych; stany, w których odchodzimy od siebie jako od indywiduum biologicznego, aby osiągnąć wyższe poziomy swojego <<ja>>, w którym znika lęk,
znika lub słabnie zainteresowanie chwilą obecną i codziennymi interesami
życiowymi, a przychodzi – po <<napełnieniu się>> nową energią – wzmożenie
uzdolnień do organizacji spraw życia zgodnie z postawioną sobie hierarchią
celów”90.
Postawa odwagi i bohaterstwa opiera się zatem na życiowych doświadczeniach, wrażliwości jednostki, umiejętności „przeróbki” doświadczeń i podporządkowywania potrzeb popędowych na rzecz osobowości, ideale osobowości,
zdolności do poświęceń. Im bogatsze wnętrze człowieka, tym silniejsze są dyspozycje do odwagi i męstwa.
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O innym modelu męstwa (odwagi na najwyższym poziomie rozwoju osobowości) można mówić w związku z napięciem, jakie tworzy się pomiędzy
tym, co w metafizyce zostało określone mianem egzystencja i esencja. Dąbrowski sugeruje, by poszukiwać esencji w egzystencji. W ten sposób nawiązuje do twórczości największych egzystencjalistów, najwyraźniej do Sartre`a, ale
rozwiązania daje zgoła odmienne. Męstwo, o którym mowa, dotyczy poszukiwania i urzeczywistniania tego, co dla człowieka stanowi wartość najwyższą –
sens jego życia. Dążenie do sensu jest przejawem nie tylko funkcjonowania na
wyższym poziomie rozwoju osobowości, ale jest ciągłym transcendowaniem
poziomu aktualnego „w górę”, mimo poczucia bezsensu, pustki i rozpaczy.
Już samo zapytywanie o sens życia świadczy o egzystencji na poziomie
głębszego rozwoju świadomości i samoświadomości, silnych związków uczuciowych, aktywnym życiu duchowym, rozwoju hierarchii wartości i kierowaniu się ideałem osobowości91. W związku z tym przed człowiekiem stają niejako dwie drogi: ucieczka od bólu i smutku, zanurzenie się w codzienność, poddanie się działaniu silnych popędów oraz droga w stronę sensu, poszukiwania
go, walki o niego, nierzadko w lęku i poczuciu nicości, rzucaniu się w nieznane. Z aktami męstwa mamy do czynienia na drodze drugiej. „Jest to jakby stan
utraty wszystkich podstawowych, egoistycznych czy egotycznych pragnień,
przy zachowaniu dynamizmów głębokiej empatii do innych, co utrzymuje nas
przy życiu. Jest to z jednej strony stan poczucia próżni i <<nocy duszy>>,
z drugiej jakby przeżycia czegoś na granicy uwznioślenia i godności wiedzy
i nicości i oderwania od wszelkich innych wartości”92.
Sens własnego istnienia pozostaje w ścisłym związku z sensem istnienia
świata i wszechświata, choć mogłoby się czasem wydawać, że zainteresowanie
sensem świata jest rodzajem ucieczki od sensu ujmowanego subiektywnie.
Sens subiektywny i obiektywny, u jednostki zintegrowanej warunkują się
i dopełniają, stając się źródłem duchowej mocy i odwagi, zwłaszcza w aspekcie
rozwoju osobowości.
Jeśli chodzi o zagadnienie istnienia Boga, Dąbrowski wskazuje na „wielkie
osobowości”, spośród których na najwyższą uwagę zasługuje Chrystus. „Chrystus – wyznaje Dąbrowski – dał nam najwyższe wzory i osiągnięcia natury
ludzkiej, wzory jej przeistoczenia w kierunku najbardziej idealnym, zarazem
zaś rzeczywistym; poprzez ten fakt dał nam niejako olbrzymiej miary rzut
w przyszłość, pokazując w nauce o czynach hierarchię wartości, sięgającą ponad naturę ludzką, a więc w liniach generalnych aż do bóstwa”93. Pozyskiwanie
– jeśli można tak powiedzieć – boskiej esencji rozumieć można jako jeden
z aktów męstwa, jako wyraźny ruch w stronę boskiego ideału osobowości.
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Na esencję ludzkiego życia składa się dobro i zło. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej rozwojowy ruch w górę oznacza rozpoznawanie i urzeczywistnianie dobra, ruch w dół – drogę w stronę zła, na niższy poziomi rozwoju.
„Droga od dołu do góry prowadziłaby od struktur popędowych na wyższym
poziomie z całkowitą dominacją popędów samozachowawczych i agresywnych, do najwyższego poziomu świadomości i samokontroli, przeróbki wewnątrzpsychicznej, empatii i dążności do ideałów”94. W procesie tym ujawnia
się i urzeczywistnia zarazem duchowe bohaterstwo.
Analogicznie do antynomii dobra i zła myśleć można na temat antynomii
miłości i nienawiści, życia i śmierci, podmiotu i przedmiotu, wolności i przymusu, rozwoju i niezmienności. Wyróżnione treści esencjalne składają się na
ludzką egzystencję, bez których życie traci nie tylko sens, ale i wartość. Wnioski Dąbrowskiego są bardzo sugestywne: „Jest to filozofia esencji i egzystencji
zarazem, w której esencja ma tę przewagę, że bez jej stwierdzenia i określenia
egzystencja ludzka staje się bezwartościowa. Tylko bowiem przez uchwycenie
esencji w egzystencji ta ostatnia nabiera sensu dla rozwoju i filozofii jednostki
ludzkiej”95. Zważając na fakt, że Dąbrowski filozofię określa jako próbę syntetycznego poznania „esencji” człowieka, czyli rzeczy ostatecznych, to filozoficzną postawę jednostki uznać można za przykład mężnego podejścia do siebie i świata, do napotykanych trudności i przeszkód, spośród których największe leżą i tak w nas samych.
Podsumowanie
„Czy znajdę mądrą głowę i mężne serce?” – zastanawiał się car zaraz przed
tym, jak zjawił się przed nim Michał Strogow, tytułowy bohater powieści Juliusza Verne. Na mężne serce i mądrą głową Strogowa zwrócił niegdyś uwagę
J. P. Sartre, w swojej autobiografii pt. Słowa. Nie był to przypadek, ale świadoma i gruntownie przemyślana decyzja głównego inicjatora egzystencjalistycznego nurtu w filozofii i literaturze. Rysowany przez Sartre`a obraz człowieka, jest obrazem smutnym, bez nadziei, o ciemnych i ponurych barwach,
którego życie zanurza się wciąż w nicość, ta zaś zabija w nim wszystko to, co
liczy na nadzieję. Pozostaje czyn – wolny czyn, działanie, kreowanie siebie.
Choć i tu skazany jest człowiek na porażkę, może jednak „czynić siebie”
wbrew porażce, wbrew niszczącym jego byt siłom, wbrew rozpaczy. To jest
męstwo. Nie pisał o nim Sartre, nie wspomniał w pół słowem, ale podsunął
niezwyciężoną przez zło postać Michała Strogowa. Ten zaś, ze swoim męstwem i odwagą, miłością i nadzieją w sercu, streszcza w sobie i urzeczywist94
95

Tamże, s. 163-164.
Tamże, s. 168.
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nia wszelkie odcienie odwagi i męstwa, o których rozpisywał się Platon i Arystoteles, o których piszą i współcześni. W tym wszystkim przynajmniej jedno
wspólne jest wszystkim – rozprawianie o męstwie ma sens tylko wtedy, kiedy
rodzi się z życia samego.
Summary
Presented paper entitled Faces of bravery depicts bravery as a personal experience. It means that a human person is both a subject and an object of bravery. In other words: it is all about the person when it comes to bravery. Such
comprehension allows to draw arguments declaring bravery as an act which
transforms man's negative and destructive condition into positive and constructive state of being. Bravery is a man's inner power owning to which they may
attain the fullness of their existence. Experiencing themselves – in bravery –
they become themselves.
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„I TAKŻE Z NICH WEZMĘ, ABY BYLI KAPŁANAMI
I ABY BYLI LEWITAMI…” (Iz 66,21).
Zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan?
Księga Izajasza jest świadectwem, trwającej kilka wieków, reinterpretacji
myśli teologicznej historycznego proroka z drugiej połowy VIII wieku przed
Chr. Różne etapy tego procesu (od VIII po III wiek przed Chr.) ostatecznie
łączy formalnie ostatnia redakcja. Szczególnie wyraźnie widać to w licznych
paralelach pomiędzy Iz 1-2 i 65-661. Najważniejszym motywem pozwalającym
na połączenie tak odległych czasowo i poglądowo okresów reinterpretacji, jest
wspólna wizja historii. Prorok Izajasz działając w Jerozolimie w epoce wzrastającej dominacji asyryjskiej, widział historię jako wielki teatr, którego reżyserem jest Bóg, władca wszystkich narodów. Rozgrywające się na jego oczach
wydarzenia odczytywał w kluczu sądu Bożego nad Izraelem, Jerozolimą i ludami ziemi. Jego następca – określany mianem Deutero-Izajasza (Iz 40-55)
interpretował wydarzenia swoich czasów (upadek Babilonii i koniec wygnania)
jako kolejny etap tego sądu. Izrael odbył już karę i teraz nadchodzi czas sądu
nad narodami oraz zbawienia dla Jakuba/Izraela i Syjonu. Jego wizja z kolei
wymagała dalszej reinterpretacji w okresie napięć, które pojawiły się na różnych etapach odbudowywania własnej tożsamości po wygnaniu. Zapisem tej
reinterpretacji jest trzecia i ostatnia część księgi, określana umownie mianem
Trito-Izajasza (Iz 56-66). Pełne urzeczywistnienie zbawienia i przywrócenia
chwały Syjonu opóźnia się, ale wina leży nie po stronie Boga, lecz ludu, który
nadal popełnia grzechy i okazuje brak wiary. Ludzka słabość nie jest jednak
w stanie zniweczyć Bożego planu zbawienia. O ile Deutero-Izajasz ukazał
JHWH jako Stwórcę i jedynego prawdziwego Boga (monoteizm) oraz Pana
wszystkich ludów ziemi, o tyle Trito-Izajasz zapowiada uniwersalny wymiar
ostatecznego zbawienia. Ten powszechny, obejmujący wszystkie narody akt
dokona się na Syjonie, a jego zapowiedzią są nade wszystko perykopy otwierające i zamykające księgę Trito-Izajasza (Iz 56,1-8; 66,18-24). W ostatniej
z nich pojawia się „kontrowersyjna” zapowiedź powołania do służby kapłańskiej i lewickiej niektórych „spośród nich” (Iz 66,21). Egzegeci od wieków
dyskutują nad tym, do kogo odnieść ten zaimkowy zwrot: do nawróconych
1

G. Polan, More Signs of Unity in the Book of Isaiah: The Significance of Third Isaiah, Society
of Biblical Literature. Seminar Papers 36 (1997), 224-233, H.W. Jüngling, Das Buch Jesaja,
w: E. Zenger i inni (red.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 72008, 429, R. J. Clifford,
Isaiah, Book of, w: NIDB, t. III, Nashville 2008, 87.
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pogan, o których mowa w ww. 18-19, czy do przyprowadzonych przez nich
przedstawicieli żydowskiej diaspory, o której mówi się z kolei w w. 20? Analiza tego ciekawego i wciąż nie rozwiązanego zagadnienia będzie przedmiotem
badań podjętych w niniejszym artykule.
1. Jak i kiedy powstała Księga Trito-Izajasza?
Nietrudno zauważyć ewidentną cezurę pomiędzy rozdziałami 55 i 56. Stanowi ją zmiana tematyki i stylu wypowiedzi. Przesłane pocieszenie i zapowiedzi dotyczące zbawienia, charakterystyczne dla poprzedniej części, ustępują
miejsca krytyce niepokojących zjawisk zachodzących we wspólnocie. Pomimo
licznych, formalnych związków pomiędzy rozdziałami 56-66 i pozostałymi
częściami Księgi Izajasza2, zmiana ta wskazuje na odmienną sytuację społeczną, w której rozgrywają się wydarzenia stanowiące tło historyczne ostatniej
części Księgi Izajasza. Z tych względów B. Duhm3 zaproponował wyróżnienie
z istniejącego od XVIII wieku podziału na Proto- (1-39) i Deutero-Izajasza
(40-66), jeszcze jednej części, którą określił mianem Trito-Izajasza (56-66).
W badaniach nad powstaniem tej ostatniej części dzieła panuje dziś zgoda co
do tego, że jej najstarszy rdzeń stanową rozdziały Iz 60-624. W duchu DeuteroIzajasza (zwł. Iz 49-55) opiewa się tu nadal chwałę Syjonu w czasach mesjańskich. Analiza krytyczno-literacka wykazuje ponadto, że rozdziały te pozostają
w ścisłym, redakcyjnym związku z Iz 45 (Cyrus) i Pieśniami Sługi JHWH. Mowa jest w nich o odbudowanej, choć nie wykończonej jeszcze świątyni oraz leżących nadal w ruinie murach miasta. Można więc sądzić, że rozdziały te pochodzą
najwcześniej z około 515 roku przed Chr. Reszta księgi (Iz 56-59/63-66) mogła
powstawać praktycznie aż do końca III wieku przed Chr. i ustalenie dokładnej
datacji dla poszczególnych wypowiedzi jest raczej niemożliwe.
Na temat sposobu, w jaki przebiegał proces redakcji tej części księgi, istnieją różne opinie. Starsi egzegeci sądzili początkowo, że autorem całej księgi
mógł być jeden prorok5. Dalsze badania krytyczno-literackie dowiodły jednak,
że proces ten był bardziej rozciągnięty w czasie. Obecnie niektórzy egzegeci 6
sądzą, że pierwotnie poszczególne teksty mogły istnieć jako niezależne jednostki literackie połączone z Iz 60-62 dopiero przez ostatniego redaktora (hipoteza fragmentów). Inni sugerują z kolei istnienie tekstu podstawowego, który
2

Por. K. Koenen, Ethik und Eschatologie im Tritojesajabuch (WMANT 62), Neukirchen-Vluyn
1990; W. Lau, Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56-66 (BZAW 225), Berlin, New York 1994.
3
Das Buch Jesaja (HKAT III/1), Göttingen 51968, 390.
4
U. Berges, Das Buch Jesaja, 427-463.
5
Tak oprócz B. Duhm’a także K. Elliger, Die Einheit des Tritojesaja (Jes 56-66) (BWANT 3),
Stuttgart 1928.
6
Np. K. Paunitsch, Die neue Gemeinde. Gott sammelt Ausgestossene und Arme (Jesaja 56-66)
(AnBib 47), Roma 1971; S. Sekine, Die Tritojesajanische Sammlung (Jes 56-66).
Redaktionsgeschichtliche Untersuchung (BZAW 175), Berlin, New York 1989.
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następnie był sukcesywnie rozszerzany przez kolejnych redaktorów7 i dopiero
na końcu połączony z resztą Księgi Izajasza (hipoteza uzupełnień). W ostatnich
latach coraz więcej zwolenników ma jednak teoria, że Trito-Izajasz jest w istocie od samego początku sukcesywnym poszerzaniem wcześniejszej wersji
Księgi Izajasza (Iz 1-55 + 60-62) (niem. Fortschreibung)8. Za tą hipotezą
przemawia przede wszystkim koncentryczna i logiczna w następstwie wypowiedzi struktura Iz 56-66, która wydaje się potwierdzać takie sukcesywne,
koncentryczne poszerzanie centralnych rozdziałów9.
Interesujące nas w sposób szczególny rozdziały 65-66, w zgodnej opinii egzegetów należą do ostatniej redakcji Księgi Izajasza. Znajdują w nich odzwierciedlenie coraz ostrzejsze podziały społeczne i do głosu dochodzi tendencja
akcentująca uniwersalizację kultu JHWH, w którym swoje miejsce znaleźć
mogą także nawróceni poganie. Ten ostatni motyw pełni nawet funkcję inkluzji
dla całej księgi (por. Iz 55,1-8; 66,18-23)10. Dodatkowym potwierdzeniem tej
opinii są także wyraźne, redakcyjne związki pomiędzy Iz 65-66 i Iz 111.
2. Kontekst literacko-teologiczny Iz 66,21
Iz 65,17-66,24 uważa się dzisiaj za konkluzję całego Trito-Izajasza. W istocie jednak rozdziały te nie są jednorodne, a różnice w stylu i formie wypowiedzi (narracja? poezja?) utrudniają szczegółowy podział na perykopy12. Część
badaczy dowodzi, że Iz 66,15-24, stanowiący kontekst bliższy dla Iz 66,21,
stanowi logiczną i zamkniętą w sobie całość literacko-teologiczną13. Inni dzielą
tę perykopę na dwie jednostki tekstu (ww. 15-16/17-24 lub 15-17/18-24 lub
5-17/18-24) albo na kilka jeszcze mniejszych (15-16/17/18-21/22-23/24)14.
7

Tak np. C. Westermann, K. Koenen, J. Vermeylen por. E. Bosshard-Nepustil, Trito-Jesaja,
w: NBL, t. III, Düsseldorf , Zürich 2001, 923-924.
8
O. Steck, Studien zu Tritojesaja (BZAW 203), Berlin, New York 1991.
9
Poza O. Steck’em por. też. R.H. O’Connell, Concentrity and Continuity (JSOT.S 188), Sheffield 1994.
10
U. Berges, Das Buch Jesaja, 481.
11
K. Schmid, Tritojesaja, w: RGG4, t. VIII, Tübingen 2005, 625-627. Por. też A.J. Tomasino,
Isaiah 1,1-2,4 and 63-66 and the Composition of the Isaianic Corpus, JSOT 57 (1993) 81-88.
12
W.A.M. Beuken, Isaiah. Chapters LXV-LXVI: Trito-Isaiah and the Closure of the Book of
Isaiah, w: Congress Volume, Leuven 1989 (VT.S 43), Leiden 1991, 204-221, J.N. Oswalt, The
Book of Isaiah. Chapters 40-66 (NICOT), Grand Rapids, Cambridge 1998, 683. B.S. Childs,
Isaiah (OTL), London, Leiden 2001, 539-541.
13
J.L. Koole, Isaiah III, t. III: Isaiah 56-66 (HCOT), Leuven 2001, 507-508. Autor ten zauważa
inkluzję tworzoną przez użyte jedyny raz w całym Trito-Izajaszu zwroty: ogień (ww. 15.24)
„wszelkie ciało” (ww. 16.23) oraz tematyczny związek pomiędzy w. 17 (idolatryczny kult)
i w. 23 (prawowierny kult). E. Webster (A Rhetorical Study of Isaiah 66, Journal for the Study of
the Old Testament 34 [1986] 93-108 zwł. 100-101) dowodzi z kolei, że mamy tu do czynienia ze
strukturą koncentryczną.
14
J. Blenkinsopp, Isaiah 56-66 (AB 19B), New York 2003, 311. Autor ten zwraca uwagę na
elementy formalne (w. 17b: nĕ´um Jhwh; ww. 20b.21b: ´āmar Jhwh; w. 22b: nĕ´um Jhwh)
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C. Westermann15, dostrzegając dodatkowo różnice co do natury wypowiedzi,
wyszczególnia w jej ramach nie tylko kilka mniejszych fragmentów (1516/17/18-19.21/.20.22-24), ale akcentuje także uniwersalistyczny wydźwięk
ww. 18-19.21 oraz bardziej nacjonalistyczne tendencje widoczne w pozostałych wierszach. Argumenty za którąkolwiek z propozycji są różnej natury:
formalne, tematyczne, kontekstualne. Z jednej strony należy mieć na uwadze,
że ostatnia redakcja księgi uwzględniała kontekst całego Izajasza. Zatem formalne i kontekstualne związki poszczególnych wypowiedzi składających się na
kompleks Iz 66,15-24 w ramach całego rozdziału są naturalnym efektem przemyślanej pracy redakcyjnej. Zmienność motywów uwzględnia natomiast nie
tylko chęć zwieńczenia dominujących w księdze tematów (ww. 15-17: sąd
Boży; ww. 18-24: eschatologiczna obietnica), ale i różnice w oczekiwaniach
związanych z ostatecznym tryumfem Boga i zakresem jego zbawienia. Zatem
proponowana przez J. Blenkinsopp’a sekwencja suplementów jest tu całkiem
prawdopodobna. Ostatnie wiersze (ww. 15-24) wykazują bowiem szereg trudności natury logicznej. Wyraźne wtrącenie stanowi w. 20, który przerywa tematyczną sekwencję ww. 18-19.21 i utrudnia identyfikację wspominanego już
zaimkowego zwrotu „z nich” (w. 21aA)16. Temat z ww. 18-19.21 wyraźnie
łączy się ponadto z perykopą otwierającą Trito-Izajasza (por. 56,1-8) i był antycypowany także we wcześniejszych tekstach (por. Iz 2,1nn; 25,6nn; 45,20nn;
60 oraz So 3,9-20). Począwszy od w. 18 mienia się też styl wypowiedzi. Wcześniej o Bogu mówi się w trzeciej osobie, a w w. 18a zaczyna przemawiać Bóg
w pierwszej osobie. Formalnie zmiana może wynikać z faktu, że w ww. 15-17
opisany jest sąd Boży poprzedzony teofanią, zaś w ww. 18-24 chodzi wyraźnie
o obietnice zbawcze17. B. Childs18 zwraca uwagę, że w branych tu pod uwagę
wierszach (ww. 15-24) swoje podsumowanie znajdują różne elementy dotychczasowej wizji eschatologicznej, ale nowością jest ich połączenie w jednej
perykopie.
Interesujący nas problem dotyczy właściwego rozumienia wypowiedzi
z w. 21. Jej ścisły, tematyczny kontekst stanowią ww. 18-19, a zwieńczeniem
i postrzega ww. 15-24 jako dodatki do oryginalnego zakończenia w stylu apokaliptycznym (Iz
66,12-14). Ww. 15-16 (sąd Boży); w. 17 dodany by wyjaśnić precyzyjnie, kto jest przedmiotem
sądu (por. Iz 57,3-13/65,1-7); ww. 18-19.21 dodano w połączenie z Iz 56,1-8; w. 20 dodano, aby
skorygować tę zbyt daleko idącą uniwersalistyczną wizję; ww. 22-23 podejmują temat „nowe
niebo i ziemia” (Iz 65,17) i mają na celu wzmocnienie obietnic złożonych sługom (por. Iz
65,9.15-16) - chodzi o dwa dominujące w Trito-Izajaszu tematy; w. 24 precyzuje obraz sądu
(por. ww. 15-16) i ukazuje wyznawców z w. 23 w roli świadków.
15
Isaia. Capitoli 40-66, Brescia 1978, 501-502 (oryg. niemiecki Göttingen 21966; 1970).
16
K. Pauritsch, Die neue Gemeinde: Gott sammelt Ausgestossene und Arme (Jes 56-66). Die
Botschaft des Tritojesaja-Buches literar-, form-, gattungskritisch und redaktionsgeschichtlich
untersucht (AnBib 47), Rome 1971, 208-209.
17
J.L. Koole, Isaiah III, 508-509.
18
Isaiah, 542.
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jest zwrot ´āmar Jhwh (21b), charakteryzujący zakończenie wyroczni. Rozwiązanie kwestii, kogo dotyczy obietnica poszerzenia dostępu do urzędu kapłana,
lewity musi uwzględnić także obecność w. 20, bez względu na to, czy jest on
późniejszą, korygującą glosą, czy też od początku stanowił integralną część
wyroczni. W związku z tym analiza przeprowadzona poniżej ograniczy się do
ww. 18-21.
3. Struktura literacka Iz 66,18-21
Początek i koniec tej perykopy wyznacza wspomniana już sekwencja zwrotów typowych dla zakończenia wyroczni. Ww. 17.22 kończą się zwrotem
nĕ´um Jhwh, zaś ww.20.21 słowami ´āmar Jhwh. Otwierające wypowiedź
wĕ´ānōkî – „A Ja” wprowadza nie tylko zmianę podmiotu mówiącego w stosunku do poprzednich wierszy, ale jest zarazem ostrą cezurą tematyczną. Działaniom związanym z idolatrycznym kultem (w. 17) przeciwstawia się teraz
plan JHWH zmierzający do zgromadzenia wszystkich ludów na świętej górze
Boga w Jerozolimie i wspólnym oglądaniu oraz wielbieniu Jego chwały.
W. 21 jest tematycznie powiązany z ww. 18-19, ale i z w. 20. W tym ostatnim
przypadku ´āmar Jhwh może oznaczać wtrącenie łagodzące pierwotny wydźwięk sekwencji ww. 18-19.21 i stanowić próbę zmiany w interpretacji oryginalnego sensu wypowiedzi z w. 21. W obecnej wersji ww. 18-21 stanowią jednak logiczną całość, a ich struktura retoryczna przedstawia się w następujący
sposób:
w.18 A Ja (znam) ich czyny i zamysły,
Przybędę, aby zebrać wszystkie ludy i języki.
Przybędą i zobaczą moją chwałę.
w.19 Ustanowię pośród nich znak
i poślę spośród nich ocalałych do ludów
Tarszisz, Put i Lud, którzy napinają łuki (lub: Meszek i Rosz LXX),
Tubal i Jawan, [na] wyspy odległe,
które nie słyszały o mojej sławie
i nie widziały mojej chwały.
I będą opowiadać moją chwałę wśród ludów.
w.20 Przyprowadzą wszystkich waszych braci
ze wszystkich ludów – ofiarę dla JHWH,
na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach
do góry mej świętej [w] Jerozolimie - mówi JHWH.
Jak przynoszą Izraelici ofiary [pokarmowe] w naczyniach czystych
[do] domu JHWH.
w.21 I z nich także wezmę na kapłanów, na lewitów - mówi JHWH.
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Powyższe tłumaczenie oparte jest na masoreckiej wersji tekstu. W niektórych elementach krytyka literacka sugeruje zmiany. Będzie o nich mowa
w trakcie egzegezy. Podmiotem działającym w tej perykopie jest przede
wszystkim Bóg. Przybywa (Bw´) On, aby zebrać (qBc) wszystkie ludy i języki
(w. 18b). Celem tego zgromadzenia jest, aby i one przybyły ( Bw´) i ujrzały
(r´h) Jego chwałę (KĕBôD) (w. 18b). Dla zrealizowania tego celu ustanawia
(Swm) On pośród nich (Bähem) znak (´ôT) i posyła (šlH) ocalałych spośród nich
(mëhem) (por. w. 17bB) w najodleglejsze zakątki ziemi (w. 19ab). Tam, gdzie
nie słyszano (šm`) o Jego sławie (šm`) i nie widziano (r´h) Jego chwały
(KĕBôD) (w. 19cd), aby opowiedzieli (nGD) o tej chwale (KĕBôD) (w. 19e). Ich
zadaniem jest także przyprowadzić (Bw´ hifil) „wszystkich braci” ze „wszystkich ludów” (w. 20a) na świętą górę w Jerozolimie (w. 20c), używając rozmaitych środków transportu (w. 20b). Dzieło to jest ofiarą/darem (minHäh) dla
JHWH (w. 20bB) na wzór Izraelskiej ofiary (minHäh) kultowej (w. 20d).
W końcu także (wéGam) spośród nich (mëhem) JHWH wybierze/powoła (lqH)
kapłanów i lewitów (w. 21).
Tak więc JHWH przybywa (Bw´), gromadzi (qBc), ustanawia znak (qBc ´ôT),
posyła (šlH) i powołuje (lqH). Jego działania dotyczą „wszystkich ludów
i języków”. Wszystkie ludy (Köl-haGGöyîm) mają przybyć (Bw´) i ujrzeć (r´h)
Jego chwałę (KĕBôD). Narzędziem w jego działaniu są ocaleni spośród nich
misjonarze. Są oni posłani do ludów (’el- haGGöyîm) i mają oni działać wśród
ludów (BaGGöyîm), opowiadać (nGD) o Bożej chwale (KĕBôD), tam gdzie jej nie
widziano, ani nie słyszano o sławie JHWH, a wreszcie mają spośród nich
(miKöl haGGöyîm) przyprowadzić do Jerozolimy „wszystkich braci” jako ofiarę dla JHWH. Czy JHWH z nich też powoła kapłanów, lewitów jest kwestią
dyskusyjną w egzegezie.
Perykopę zaczyna więc i kończy działanie JHWH (ww.18.19ab.21). Przybywa On, aby zrealizować swój zbawczy cel: zgromadzenie ludów (w. 18).
Kolejne wiersze opisują sposób, w jaki ten cel będzie zrealizowany (w. 19)
i jakie będą jego ostateczne skutki: przyprowadzenie „braci” z diaspory jako
dar dla JHWH (w.20) i wybranie kapłanów (w.21).
4. Analiza egzegetyczna Iz 66,18-21
Perykopa, która będzie przedmiotem analizy, ma cztery zasadnicze etapy
składające się na eschatologiczną interwencję ze strony JHWH. Jej ostatecznym celem jest zgromadzenie wszystkich nawróconych ludów wokół świętej
góry Boga w Jerozolimie.
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4.1. Eschatologiczne „przyjście” JHWH (w. 18)
Otwarcie perykopy ma zasadniczą trudność natury syntaktycznej. Formuła
wĕ´ānōkî – „a Ja” nie pasuje do reszty zdania (w. 18a). Zaznacza ona także
radykalną zmianę w stosunku do poprzednich wierszy. Nie mówi się już od
tego momentu o Bogu w trzeciej osobie, lecz oddaje głos Jemu samemu. Jednocześnie formuła ta akcentuje reakcję JHWH na czyny opisane w w. 17: idolatryczny kult „w ogrodach” zakończony wyrokiem Bożym i śmiercią tych,
którzy go praktykują. Wiersz 17 doprecyzowuje zapowiedź sądu nad „wszelkim ciałem” (ww. 15-16a) i wieńczący go wyrok: „wielu będzie pobitych przez
JHWH” (w. 16b). Owych wielu to po prostu czciciele pogańskich bożków (być
może chodzi o kult Aszery, jak dowodzi J. Blenkinsopp19). Dalsza część zdania
(w.18aB) nie ma jednak oczekiwanego orzeczenia, lecz dwa niepasujące do
reszty wypowiedzi dopełnienia: ma’áSêhem÷ûmaHšéBöTêhem – „czyny ich
i zamysły ich”. Oba słowa mają u Trito-Izajasza z reguły negatywny sens
(ma’áSêH por. Iz 57,12; maHšeBeT/ maHášäBäT por. Iz 65,2; oba razem jeszcze
w Iz 59,6-7) i nie pasują raczej do ogólnie pozytywnego sensu całej perykopy.
Ten negatywny sens oznaczałby, że Bóg może być „ofiarą”/„celem” tych złych
czynów i myśli (tak Ibn Ezdra por. Ps 2,2). Bóg zna jednak zamysły swoich
przeciwników i, zapewne pod wpływem wielu tekstów deklarujących ten stan
rzeczy, niektóre starożytne wersje dodają tu czasownik „znać” (LXX: epistamai; Peszitta jd‘ ’n’, Targum: qdmj gln)20. Niektórzy egzegeci sugerują też
możliwość zagubienia oryginalnego hebrajskiego słowa yD‘. Idąc jednak za
lekturą 1QIsa (zmiana formy czasownika: Bä’û zamiast Bä’äh÷ w tekście masoreckim21) można by łączyć oba dopełnienia z następną częścią wiersza22 lub,
pozostając przy tekście masoreckim, uznać wypowiedź za rodzaj aposiopesis23.
Chodzi w tym ostatnim wypadku o taki sposób wypowiedzi, który polega na jej
przerwaniu, zawieszeniu lub w ogóle porzucenie wątku, aby dzięki temu skupić
uwagę odbiorców. Zwykle kontekst pozwala „zrekonstruować” słuchaczom/czytelnikom to, co autor miał na myśli24. Taki rodzaj interpretacji wychodzi jednak poza aktualny kształt tekstu. Nowsze komentarze więc albo sugerują odniesienie do zapowiedzi z Iz 57,12: JHWH zamierza pokazać swoim

19

Isaiah 56-66, 310-312.
J.L. Koole, Isaiah III, 516-517.
21
E. Kutscher, The Language and Linguistic Background of the Isaiah Scroll (1QIs a), Leiden
1974, 400.
22
Interpretacja jednak wymagałaby uznania czasownika Bä’äh za trzecią osobę żeńską w liczbie
mnogiej por. R.Meyer, Hebräische Grammatik, Berlin, New York 1992 § 64.2b.
23
J.L. Koole (Isaiah III, 517) wymienia wielu zwolenników tej opcji interpretacyjnej.
24
Por. M. Głowiński i inni (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków
2000, 40. Próbę takiej rekonstrukcji por. D. Barthélemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament
(OBO 50/2), t. II, Fribourg 1986, 462-464.
20

158

„I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami…”(Iz 26,21). Zapowiedź…

przeciwnikom, ile są warte ich czyny i zamysły25, albo przesunięcie całego
dopełnienia w inne miejsce26.
Kolejna odsłona wypowiedzi zaczyna się w każdym razie od czasownika
Bä’äh, który może być zarówno żeńską formą imiesłowu czynnego qal
w liczbie pojedynczej, jak i trzecią osobą rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej27. Część starożytnych tłumaczeń dokonuje tu korekty i czyta czasownik
jako formę trzeciej osoby rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej - Bä’ (por.
LXX: erchomai; Wulgata: venio; podobnie Targum i Peszitta). Zmiana taka
mogła być jednak podyktowana chęcią dopasowania rodzaju czasownika do
podmiotu (Bóg). Aparat krytyczny w Biblia Hebraica Stuttgartensia postuluje
natomiast odczytanie tej formy jako imiesłów rodzaju męskiego28. Również
i w tym wypadku chodzi o zmianę formy gramatycznej, ale tym razem nie ma
ona swego uzasadnienia w krytyce tekstu. Chcąc zachować obecną formę gramatyczną, należy doszukiwać się jakiegoś domyślnego, odpowiadającego jej
podmiotu rodzaju żeńskiego29 lub odnieść ją do podmiotu występującego po
niej (np. zgromadzenie narodów)30. Rdzeń tego czasownika, z Bogiem w roli
podmiotu, dość często zachodzi w kontekście teofanii, która zapowiadana jest
także i w obecnym wierszu (por. Iz 66,15a). Zatem z bogatej palety propozycji
odniesienie analizowanej formy czasownikowej do Boga wydaje się najbardziej logiczne.
Celem tym razem jest zgromadzenie (qBc) „wszystkich ludów i języków”
(w. 18b; por. Dn 3,4.7.29; 6,25; Za 8,29; Rdz 10,5.20.31). Może tu chodzić
o hendiadys, figurę retoryczną polegającą na wyrażeniu jednego złożonego
pojęcia za pomocą dwóch niezależnych gramatycznie i połączonych współrzędnym spójnikiem określeń31. W Biblii często akcentuje się oczywisty fakt,
że każdy naród (Gôy) ma swój własny język (lašôn) (Iz 45,23; por. też Iz 28,11;
Pwt 28,49). Określenie Gôy jednak, jak często podkreśla się we współczesnej
egzegezie, opisuje zwykle rzeczywistość natury politycznej: lud, naród w sensie administracyjno-terytorialnych struktur politycznych. Mając na uwadze
wieloetniczny charakter imperiów starożytnego Bliskiego Wschodu, w tym
25

J.L. Koole (Isaiah III, 517) tłumaczy: „And I! Their works and their thoughts! – I will
come…”
26
J. Blenkinsopp, Isaiah 56-66, 309-310 (na koniec w. 17); L. Stachowiak, Księga Izajasza II, III
(PŚST IX-2), Poznań 1996, 322 ( 9w. 16 po słowach „wszelkie ciało”).
27
B. Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Peabody 71993, 56.
28
J.D.W. Watts, Isaiah 34-66 (WBC 25), Waco 1987, 361: “this is the best solution”.
29
B.S. Childs (Isaiah (OTL), London, Leiden 2001, 531) proponuje dodać ‘et – czas/moment
i tłumaczy: “As for Me, knowing their Works and their thoughts the time has come to gather…”.
Por. D. Barthélemy, Critique textuelle, 462-464.
30
W tym wypadku także jednak nie omija się trudności gramatycznych por. J.L. Koole, Isaiah
III, 517.
31
M. Głowiński i inni (red.), Słownik terminów literackich, 193. Tak sugeruje J. Blenkinsopp,
Isaiah 56-66, 310.
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zwłaszcza perskiego, można myśleć więc tym razem, że prorok akcentuje absolutny uniwersalizm wydarzenia, które zapowiada: każdy lud (obywatele
wszystkich krajów) i wszystkie, rozumiane jako rozróżnienie etnicznie, języki
używane w ramach danego kraju.
Temat zebrania wszystkich w jednym miejscu jest podjęty za Iz 60-62,
gdzie Jerozolimę ukazuje się jako centrum świata i miejsce objawienia chwały
Bożej (por. Iz 60,1; 62,2). Eschatologia zaprezentowana w tym najstarszym
rdzeniu Trito-Izajasza daleka jest jednak od uniwersalistycznej wizji obecnej
w badanej tu perykopie. Sygnał (nës) dla narodów, o którym tam mowa (Iz
62,10; por. 66,19a), kieruje co prawda obcych królów i ich ludy do Jerozolimy,
ale tylko po to, aby złożyły tam kontrybucję tryumfującym mieszkańcom miasta i poddały się im na służbę. Podobny triumfalizm cechuje niektóre wypowiedzi Deutero-Izajasza (por. Iz 43,5-7; 45,14; 49,22-23). Podjęcie tego tematu
ponownie na końcu księgi ma więc na celu dopowiedzenie i, jak się za chwilę
okaże, wyraźną korektę tej koncepcji eschatologicznej. W pewnym sensie tendencja taka wynika już w wcześniejszych, pozytywnych wypowiedzi w odniesieniu do obcych narodów (Iz 2,2-5; 11,10; por. Jr 3,17; Za 2,15; Ps 22,28)32.
W samym zgromadzeniu chodzi ostatecznie o to, aby ludy nie tylko „przybyły” na wyznaczone miejsce (Syjon/Jerozolima), ale nade wszystko „ujrzały”
chwałę (KĕBôD) Boga. W pojęciu tym zawarty jest sens ciężaru, powagi, czci
i majestatu. W odniesieniu do ludzi zawsze mowa jest o czymś, co podpada
pod zmysły (majątek: Rdz 31,1; klasa wyższa: Iz 5,13; świetność danego kraju:
Iz 16,14; 17,3; 21,16). Chodzi zatem o aktywa, które potwierdzają należny
komuś prestiż i szacunek, budzą respekt i każą się z nim liczyć. W podobny
sposób należy myśleć zatem także w odniesieniu do Boga. Jego chwała również dostępna jest zmysłowemu doświadczeniu, wypełnia całe stworzenie (Iz
6,3; 40,5; por. Lb 14,21; Ha 2,14) i jest przedmiotem uwielbienia ze strony
wszystkich żywych istot (Ps 29,9), a w sposób szczególny podziwiać może ją
naród wybrany (por. Iz 35,2). Takiej chwały JHWH domaga się wyłącznie dla
siebie (Iz 42,8), ale też wymóg ten potwierdza swoimi czynami (Wj 14,4.1718; Ez 28,22)33. Potęgę swego majestatu ukazał On już podczas Wyjścia
z Egiptu (Lb 24,22) i na Synaju, zawierając przymierze z Izraelem (Wj 24,17).
Ostatecznie potwierdzi ją, odbudowując ten naród po wygnaniu (por. Ps
102,16-17) i kładąc kres dominacji obcych narodów. Wszystko to dzieje się na
oczach tychże narodów i zakłada sąd nad nimi. Była o nim mowa w Iz 66,1517. Jednak mimo zapowiedzi ukarania ich śmiercią (ww. 16b), w następnym
wierszu precyzuje się, że chodzi jedynie o bałwochwalców (w. 17b). Kolejna
odsłona wprowadza jeszcze dalsze uściślenie. W istocie celem Boga nie jest
totalne unicestwienie obcych narodów, lecz ich nawrócenie (w. 18; por. Iz 2,232
33

K. Pauritsch, Die neue Gemeinde, 207; K. Koenen, Ethik, 209.
G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, 192-193.
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4; 19,16-26; 25,6-8; 45,20; 56,7; So 3,9). Ich udziałem staje się to, co do tej
pory było przywilejem Izraela.
4.2. Misja wśród obcych narodów (w. 19)
Działania zmierzające ku nawróceniu obcych ludów JHWH rozpoczyna od
ustanowienia „pośród/przy”34 nich (Bähem) znaku (w. 19a) i posłania ocalałych
(Pélê†îm) spośród nich (mëhem) w najdalsze zakątki ziemi (w. 19b). Zaimki
odnoszą się tu zatem do tych, o których mowa była w w. 16aB: „wszelkie ciało” tj. każdy człowiek podległy Bożemu sądowi (ww. 15-16). Chodzi jednak
o tych spośród nich, którzy nie kwalifikują się do grona „wielu” (w. 16b)
i bałwochwalców (w. 17) ukaranych śmiercią. Wcześniej Izajasz używał tego
określenia w stosunku do ocalałych z Izraela (Iz 4,2; 10,20). W późniejszym
okresie jednak prorocy rozszerzyli je na ocalałych spośród innych narodów
(por. Za 14,16)35 i taki sens należy założyć w obecnym miejscu (por. Iz 45,20).
Ich posłannictwo dotyczy, jak zostanie to uwydatnione za chwilę, nie ich własnych narodów, które poddane zostały karze Bożej, lecz innych, będących synonimem najdalszych zakątków ziemi. W każdym razie „ocaleni” oznacza
tych, którzy uszli z katastrofy (por. Lb 21,29), a czasownikowy rdzeń tego
rzeczownika jest synonimem czasowników „wyzwolić” (ncl Ps 18,49) i „zbawić” (yš` Ps 37,40)36. Warto zauważyć, że czasownik „posłać” (šlH) w osnowie
piel ma u Trito-Izajasza konotacje związane z uwolnieniem uciśnionych (por.
Iz 58,6). Również i w obecnym przypadku chodzi o posłanie tych, którzy ocaleli z sądu Bożego. Misjonarze zatem najpierw sami zostaną zbawieni, a dopiero potem jako świadkowie tego, co ich spotkało, wyruszą do innych narodów37.
Jeśli jednak są to ocaleni po sądzie ognia i miecza (Iz 66,15-17),
a zgromadzenie na Syjonie ma na celu oglądanie chwały Bożej (Iz 66,18), to
zapowiedzi sytuujące sąd w jednej z otaczających Jerozolimę dolin (Iz 66,24;
Jl 4,2) wydają się być wariantem innej eschatologicznej koncepcji. Jak słusznie zauważa J. Blenkinsopp38, Iz 66,18-21 w istocie wykazuje tendencję do
przełamania negatywnego obrazu związanego z sądem nad narodami. Wskazuje inną drogę, podobnie jak było to zapowiedziane już w tekście otwierającym
Księgę Trito-Izajasza (Iz 56,1-8). Chodzi teraz nie tylko o to, że JHWH ukarze
obce narody, ale przede wszystkim o ich nawrócenie i pełny udział we wspól34

Sens lokatywny jest częstszy por. L. Kohler i inni (red.), Wielki słownik hebrajsko-polski
i aramejsko-polski, t. I, Warszawa 2008, 100-101. Dopuszczalny jest jednak także sens kauzatywny „z powodu nich” por. D.J.A. Clines, The Dictionary of Classical Hebrew, t. II, Sheffield
1995, 83 nr. 3.
35
G. Rinaldi, Gli ‘scampati’ di Is 66,18-22, w: Á la rencontre de Dieu. Mémorial A. Gelin, Le
Puy 1961, 109-118 uważa, że chodzi tu to techniczny zwrot z okresu powygnaniowego.
36
J.L. Koole, Isaiah III, 519.
37
K. Pauritsch, Die neue Gemeinde, 207; J.L. Koole, Isaiah III, 520.
38
Isaiah 56-66, 313.
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nocie czcicieli JHWH (por. Iz 45,20-25). Kolejne odsłony tego planu opisane
są w Iz 66,19-21.
Jaka jest jednak natura znaku, który stanowi punkt wyjścia do realizacji tego
zadania? Rzeczownik ’ôT różni się od rzeczownika nës, o którym mowa była
w Iz 49,22; 62,10. W wymienionych tekstach chodziło bardziej o sygnał dany
poganom, aby przyprowadzili żyjących wśród nich członków diaspory. Ostatecznie oznaczać to będzie zbawienie Izraela i demonstrację gniewu Bożego
wobec nieprzyjaciół (por. Iz 66,14). Rzeczownik jest teraz zastosowany w odmiennym kontekście. W tradycji związanej z plagami w Egipcie ’ôT określa
wydarzenia mające znamiona cudowności (por. Wj 10,2; por. Ps 78,43). Izajasz
może myśleć więc o jakimś nadnaturalnym, niezwykłym wydarzeniu (por. Jl
3,3) na końcu czasów, które zaznaczy Bożą obecność i suwerenną władzę nad
wszystkimi narodami39. W takim sensie i w połączeniu z identycznym - jak tu czasownikiem, oznacza on w tradycji Wyjścia również Bożą karę za nieposłuszeństwo wobec JHWH (por. Wj 10,2; Jr 32,20; Ps 78,43; 105,27). Zawsze
jednak pojawia się wówczas w liczbie mnogiej (tak też w tłumaczeniu LXX
i 1QIsa). Iz 55,13 stosuje go w liczbie pojedynczej. Znakiem, o którym jest tam
mowa, było zniszczenie Babilonii. Przyniosło ono chwałę imieniu Bożemu
(por. w. 18b)40. Nie można więc wykluczyć, że prorok ma teraz przed oczyma
np. tradycję z Wj 8,18-19. Chodzi w każdym razie o coś jednorazowego, spektakularnego, dotyczącego przyszłości i doświadczalnego zmysłami; o coś, co
zwróci uwagę na potęgę i majestat JHWH, a zarazem pozwoli narodom poznać, kim On jest41.
Lista narodów (w. 19b), zdaniem niektórych badaczy, może być odrębną
glosą, gdyż nie pasuje do stylu Trito-Izajasza (por. Rdz 10; Ez 27). Nie można
jednak przeoczyć, że chodzi zdecydowanie o bardzo odległe zakątki świata
znanego autorom biblijnym. Tarszisz pojawia się w tekstach biblijnych dość
często, ale mimo to trudno jest jednoznacznie określić położenie tej krainy.
Niektóre teksty łączą tę nazwę z pewnym rodzajem statków handlowych (tzw.
„okręt z Tarszisz” por. Iz 2,16; 2 Krn 9,21; 20,36-37; 23,1.4; Jon 1,3)42. Proponowane lokalizacje to Rodos, Sardynia, Kartagina lub wybrzeże zachodniej
Anatolii. Część badaczy uważa za najbardziej prawdopodobne Tartessos –
fenicką kolonię w południowej Hiszpanii. Pewnym jest jednak, że chodzi
o terytorium położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego (por. Iz 23,6; Jr 10,9;
Ez 27,12; Jon 1,3; 4,2), a więc kierunek na zachód od Izraela. Wyjątek stanowi

39

Tak E. Sehmsdorf, Studien zur Redaktionsgeschichte von Jesaja 56-66, Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972) 564.
40
J.L. Koole, Isaiah III, 519.
41
Temat poznania JHWH przez obce narody jest obecny m.in. w tradycji plag (Wj 7,17; 8,6.18;
9,14.29; 10,2) por. J. Lemański, Księga Wyjścia (NKB.ST III), Częstochowa 2009, 40-41.
42
Por. R.B. Dillard, 2 Chronicles (WBC 15), Waco 1987, 73.
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2 Krn 9,21 (Morze Czerwone), ale w tym wypadku alokacja ta może być wyłącznie propagandowa43.
Kolejna nazwa – Pul - nie została zidentyfikowana. Pojawia się w 2 Krl
15,19 jako alternatywne imię asyryjskiego władcy Tiglat-Pilezera (745-727
przed Chr.)44. Badacze z reguły wskazują na inne prorockie wypowiedzi, które
mogły mieć wpływ na analizowaną obecnie listę (por. Jr 46,9; Ez 27,10; 30,5;
38,5) i sugerują zmianę pisowni na Put, zwłaszcza, że zwykle to ta nazwa występuje w połączeniu z wymienionym tu na trzecim miejscu Lud. Lekcję z tekstu masoreckiego potwierdza jednak 1QIsab, Peszita i Targum. Put identyfikowane jest zwykle jako Libia (por. LXX Jr 46,9)45, choć niektórzy badacze46
uważają, że bardziej odpowiednia byłaby identyfikacja z fonetycznie bliższym
Punt, ludem zamieszkującym południowo-zachodni Egipt (dzisiejsza Somalia). Geograficznie tereny te są bardzo odległe względem Judy, ale sam lud był
dość dobrze znany, ponieważ często pojawiał się w roli najemników wojennych w koalicji z Egipcjanami i Kuszytami. W każdym razie chodzi o kierunek
na południe od Judy i krainę od niej dość odległą.
Lud to również egzotyczna nazwa. Zwykle kojarzy się ją z Ludim (jako
liczba mnoga por. Jr 49,9), ale nie można wykluczyć, że chodzi o dwa różne
ludy (por. Rdz 10,11: Ludim jako potomkowie Chama; Rdz 10,22: Lud jako
potomkowie Sema)47. Lud/Ludim często występują razem z Kusz i Put, stąd
można by sądzić, że nacja ta zamieszkiwała jakieś terytoria blisko Egiptu (por.
Jr 46,9; Ez 30,5). Niewykluczone jednak, że chodzi o Lidyjczyków zamieszkujących zachodnią i centralną Anatolię (por. Ez 27,10)48, którzy mogli być jedynie najemnikami wojennymi Egiptu. W tym wypadku kierunek byłby więc
północno-zachodni od Judy.
Tekst masorecki zawiera teraz opis wymienionych ludów jako möšéêÿqešeT – naciągający/napinający łuk. Charakterystyka ta pasuje do kontekstu,
w jakim zwykle mówi się o dwóch ostatnich (Put i Lud w roli najemników
wojennych). LXX koryguje jednak tekst i zamiast opisu podaje nazwy dwóch
kolejnych ludów: mosoch kai thobel – Meszek i Tubal (por. Rdz 10,2; Ez
27,13; 32,26; 38,2-3; 39,1). Oba lokalizuje się w centralnej i wschodniej Anatolii49. Wybór pomiędzy wersją masorecką i grecką jest trudny. Obie pasują do
obecnego kontekstu. Starsi komentatorzy sugerowali czasem zastąpienie nazwy
43

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia por. J. Lemański, Tablica narodów (Rdz 10,1-32) czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na refleksję wiary, Studia KoszalińskoKołobrzeskie 14 (2009) 125-126.
44
Por. ANET 272 oraz W. Sallaberger, Tiglat-Pileser, w: NBL, t. III, Zürich 2001, 875.
45
Por. J. Lemański, Tablica narodów, 130.
46
R.S. Sadler jr., Put, w: NIDB, t. IV, Nashville 2009, 691-692.
47
Por. J. Lemański, Tablica narodów, 139.149-150.
48
Por. S. Frolov, Lud/Ludim, w: NIDB, t. III, Nashville 2008, 719.
49
Por. J. Lemański, Tablica narodów, 123.
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Tubal (LXX) lub qešeT (TM) oryginalnym określeniem wérôš. Domniemany
lud określany tym mianem wymieniany jest obok Meszek i Tubal w tłumaczeniu LXX do Ez 38,2-3; 39,1. Oryginalnie chodzi tam jednak o dowódcę. Zatem
korekta taka (por. tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia) jest nieuzasadniona.
Kolejne tereny misyjne to Jawan i wybrzeże lub odległe wyspy (por. Iz
40,5; 60,4). Mianem Jawanu zwykle określa się jońską część Hellenów (Ez
27,13), jednak w późniejszych tekstach (por. Jl 4,16; Za 9,13; Dn 8,21; 10,20;
11,2) autorzy biblijni mają zapewne na myśli wszystkich Greków (por. LXX:
hellas)50. Wybrzeże/wyspy dalekie w Ps 72,10 wydają się leżeć blisko Tarszisz,
więc cykl zamykałby się na drugim krańcu Morza Śródziemnego 51. Znamienne
jest, że kierunek misji rozciąga się na północ, południe i na odległy zachód, ale
nie obejmuje wschodu, gdzie leżała Babilonia - ośrodek silnej diaspory żydowskiej.
Chodzi tu jednak o kraje, które nie tylko nie słyszały jeszcze o sławie Boga
Izraela, ale i nie widziały jeszcze Jego chwały. Rdzeń czasownikowy šm` „słyszeć, słuchać” często pojawia się w kontekście teofanii (por. Iz 30,30).
Opisuje także słuchanie mowy objawiającego swą wolę Boga (Pwt 4-5). Czasem oznacza też pouczanie lub poinformowanie o czymś (Rdz 21,26; 42,2).
W odniesieniu do obcych narodów pojawia się w kontekście Bożych działań na
rzecz Izraela (Wj 15,14; 2 Krn 20,29; Jr 33,9) lub Jego obecności pośród niego
(Za 8,23). Związany jest też z uczeniem o Bogu i Jego woli (Pwt 4,10; 5,31)52.
Pochodzący od niego rzeczownik šëm` oznacza z zasady wieść, relację53
i w takim znaczeniu zachodzi chyba także i w obecnym miejscu. Tradycyjne
tłumaczenie „o mojej sławie” jest dopuszczalne, gdyż w istocie nie musi tu
chodzić o pouczenie w sensie poinformowania, że JHWH jest lub, że jest On
Bogiem Izraela (por. Pwt 2,25; Lb 14,15), ale o przekazanie im świadectwa
o Jego czynach i słowach (por. Rdz 29,13)54. Dzięki temu też narody te będą
mogły uczestniczyć w planie Bożym (por. w. 18bc) - ujrzą chwałę JHWH,
której dotąd nie widziały.
Misjonarze „opowiedzą” (nGD hifil) o niej pośród narodów (w. 19e). W Iz
57,12; 58,1 czasownik w tej koniugacji oznacza relację o grzechach Izraela.
W pewnym sensie obecnie także chodzi o przepowiadanie wzywające do nawrócenia i wiary w JHWH. Może to być raport o klęsce wrogów Boga (Asyria,
Babilon, czciciele bożków) (Jr 50,2.28; por. Rdz 14,13; 2 Krl 9,15), ale i dobra
nowina o dokonanym przez niego zbawieniu (Iz 62,11; Jr 31,10) czy restauracji
50

M. Görg, Jawan, w: NBL, t. II, Zürich 1995, 279-280.
B.M. Zapff (Jesaja 56-66 (NEB), Würzburg 2006, 440) sugeruje raczej wyspy: Cypr, Kreta,
Sycylia.
52
K.A. Aitken, w: NIDOTTE, t. IV, London 1997, 179-181.
53
Por. L. Kohler i inni (red.), Wielki słownik hebrajsko-polski, t. II, 542.
54
J.L. Koole, Isaiah III, 521.
51
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Izraela (por. Ps 9,12; 30,10; 92,2-3; 97,6; 145,4). Czasownik, o którym mowa,
może oznaczać w końcu także proklamowanie Bożej dobroci, wielkości, sprawiedliwości, mocy czynienia znaków i cudów55. Ostatecznie chodzi przecież
o wezwanie tych ludów do współuczestniczenia w uwielbieniu Go na Syjonie,
stania się częścią nowego, wieloetnicznego ludu Bożego (por. Iz 56,1-8)56.
W znaczeniu „przepowiadać/głosić” analizowany czasownik pojawia się
u Deutero-Izajasza (Iz 41,22.26). Zadanie takiej ogólnoświatowej misji było
tam przypisane Słudze JHWH57 (Iz 42,4; 49,1; 52,15), który miał być światłem
dla narodów (Iz 49,6; por. 42,6) i usprawiedliwić „wielu” (Iz 53,11) oraz orędować z grzesznikami (Iz 53,12). U Trito-Izajasza sługami stają się wszyscy
wierni Izraelici (Iz 61,6; 65,8; 65,13; 65,14), ale stać mają się nimi także nawróceni poganie (Iz 56,6). Ich misja „głoszenia” chwały JHWH wśród obcych
narodów zakłada bowiem, że w jakiś sposób stali się oni częścią narodu wybranego, przylgnęli do jego dziedzictwa wiary i sami stali się jej świadkami.
4.3. Powrót „braci” z diaspory (w. 20)
Zadanie emisariuszy nie ogranicza się jedynie do głoszenia chwały JHWH.
Ich misja ma spowodować, że spośród „wszystkich” narodów przyprowadzeni
zostaną w przyszłości „wszyscy wasi bracia” (w. 20a; por. Iz 14,2; 42,22;
60,9). Podmiot dla czasownika Bw´ hifil – „przyprowadzić” nie jest do końca
jasny. W kontekście poprzedniej wypowiedzi (w. 19) chodzi jednak zapewne
o „narody”, pośród których emisariusze wypełnili swoją misję (por. też Iz 60,9;
43,6; 49,22; 14,2)58. Iz 60,3 wspomina dodatkowo, że na ich czele przybędą
także królowie. Co więcej, wydarzenie to, a ściślej mówiąc sami „przyprowadzeni” przez nich „wasi bracia”, mają być „darem” (minHah) dla JHWH złożonym przez przyprowadzających. Chodzi więc ostatecznie o zgromadzenie
i wydarzenie natury czysto religijnej, a nie politycznej59. Określenie minHah
występuje w Biblii hebrajskiej w dwóch podstawowych kontekstach: świeckim
i religijnym. W tym pierwszym oznacza dar, prezent, trybut składany zwycięzcy lub komuś, kto sprawuje władzę (por. Rdz 43,26; 1 Sm 10,27; 1 Krl 10,25;
2 Krn 9,24). Taki sam sens określenie to może mieć także, gdy odbiorcą tego
daru jest JHWH (por. Rdz 4,3-4). W tekstach kultowych okresu powygnaniowego jednak określenie to staje się terminem technicznym na oznaczenie określonego typu ofiary (zwykle składanej z płodów ziemi por. Kpł 2,2.9.16) i Kronikarz wyraźnie odróżnia już ofiary dla Boga (minHah) od drogocennych da-
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J.L. Koole, Isaiah III, 522.
B. Wodecki, Der Heilsuniversalismus bei Trito-Jesaja, VT 32 (1982) 248-252.
57
C. Westermann, Isaia, 504; J.L. Koole, Isaiah III, 522; J. Blenkinsopp, Isaiah 56-66, 315.
58
J.L. Koole, Isaiah III, 522.
59
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II, III, 322.
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rów składanych królowi (miGDänôT) (por. 2 Krn 32,23)60. Dalsza część wypowiedzi (w. 20d) sugeruje, że ten ostatni sens należałoby przyjąć także i w analizowanym miejscu. Bez tego uzupełnienia jednak nie chodzi jeszcze o ofiarę
przypominającą tę składaną z płodów ziemi (por. Iz 57,6; 66,3), lecz o „dar”
złożony w hołdzie „dla JHWH”, którego chwałę uznają obce narody. Niosą one
teraz do „świątyni JHWH” (w. 20d) rozproszonych pośród nich Izraelitów tak,
jak zapowiadały to już wcześniejsze wypowiedzi (por. Iz 49,22; 60,4). I w tym
sensie „dar” ten staje się ofiarą milszą Bogu, niż jakakolwiek inna ofiara składana podczas kultu. O ile bowiem rytuał kultowy Izraela wyrażał jego oddanie
się na służbę Bogu i uczestnictwo w wyznaczonej przez Niego misji, o tyle
teraz mowa jest o ostatecznym wypełnieniu się Jego zbawczych planów.
Kim są jednak „przyprowadzeni”? Jeśli określenie „bracia” pojawia się tu
w zamian za „synowie (Izraela)”, to chodzi o członków diaspory żydowskiej
i taki sens jest najbardziej prawdopodobny (por. Jr 7,15; 29,16). Gdyby „bracia” oznaczać miało kolejnych pogan doprowadzonych do wiary w JHWH,
którzy dzięki temu stali się „braćmi” w wierze narodu wybranego (tak Kalwin),
to niezrozumiała okazałoby się identyfikacja przyprowadzających. Mamy tu
więc jedynie kolejny wariant znanego już tematu zgromadzenia wszystkich
członków narodu wybranego na Syjonie (por. Iz 11,10-16; 43,6; 49,22; 60,122)61, a sam w. 20 może być późniejszym dopowiedzeniem uzupełniającym lub
nawet korygującym nazbyt uniwersalistyczne przesłanie ww. 18-19.2162.
W istocie rzeczy chodzi więc o definitywne wypełnienie się Bożego planu
zbawienia, stąd wydarzenie to w osobach przyprowadzonych członków rozproszonego Izraela staje się drogocennym darem, trybutem złożonym dla JHWH
przez nawrócone narody pogańskie. Pod wpływem misji posłanych do nich
„ocalonych” przyjmują one ich przesłanie o chwale Bożej i uznają prawo
JHWH do swego narodu. W podobnym duchu, jak w So 3,10, narody te dają
dowód swego nawrócenia, przyprowadzając przebywających wśród nich
członków narodu wybranego i zarazem same stają się członkami kultowego
zgromadzenia przed obliczem JHWH (por. So 3,9)63.
Kierunek tej wędrówki wiedzie „na moją świętą górę w Jerozolimie”
(w. 20c)64, gdzie JHWH przewidział swój dom modlitwy dla wszystkich narodów (por. Iz 56,7; 65,25). Sens wspomnienia „świętej góry” ma zapewne wy-
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I. Cardellini, I sacrifici dell’Atntica Allezanza. Tipologie, rituali, celebrazioni, Torino 2001,
53-56.
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J.N. Oswalt, The Book of Isaiah, 689.
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Tę opinię C. Westermann’a podziela także J. Blenkinsopp, Isaiah, 315.
63
J. Vlaardingerbrock, Zephaniah (HCOT), Leuven 1999, 199; H. Irsigler, Zefania (HThKAT),
Freiburg, Berlin, Wien 2002, 377.
64
LXX: eis të hagion polin Ierusalëm – „do świętego miasta Jeruzalem”; 1QIsa: el – “do”.
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dźwięk antytetyczny (por. Iz 57,13 i 57,7) i oznacza przeciwstawienie dla
wszelkich pogańskich praktyk (por. Iz 65,11)65.
Znajdująca się pomiędzy w. 20a i w. 20c lista środków transportu
(w. 20b) jest najprawdopodobniej wtrąceniem akcentującym wykorzystanie
wszystkich możliwych sposobów podróżowania w celu realizacji zapowiadanej
„pielgrzymki”. Podkreśla się poprzez nią masowe i definitywne wypełnienie
tego zadania. Konie i wozy (reKeB ma tu sens kolektywny), często występują
na określenie środków militarnych (por. Iz 43,17; 31,1), które teraz stają się
zwykłymi środkami transportu (por. Iz 2,4). Lektyki 66 i muły jeszcze bardziej
poszerzają to spektrum sposobów podróżowania. Jako ostanie na liście pojawiają się wreszcie KirKKäräôT – liczba mnoga od KirKKäräh lub KirKereT. Tradycyjnie rozumie się ten hapax legomenon jako żeńską formę liczby mnogiej:
dromadery67 i wyprowadza ją od rdzenia Krr – „obracać”68. Średniowieczni
egzegeci żydowscy (Raszi, Kimchi) sugerowali, że nazwa miałaby etymologiczny związek ze specyficznym sposobem poruszania się wielbłądów.
W 2 Sm 6,14.16 ten sam rdzeń opisuje rodzaj tańca (w 1 Krn 15,29 zastąpiony
przez rdzeń rqD). Wielu egzegetów sądzi jednak, że bardziej prawdopodobne
jest, iż autor biblijny ma tu na myśli jakiś kolejny rodzaj pojazdu (por. LXX:
meta skadiōn69; Wlg: in carrucis). Jakkolwiek by nie rozumieć ostatniego
z rzeczowników, to cała lista robi wrażenie wtrącenia i niektórzy badacze uważają ją nawet za glosę70. W każdym razie – jak zauważa J.L. Koole71 – wydaje się
ona uzupełniać brak konkretnych środków transportu w zapowiedzi z Iz 60,8.
Dopiero po tej liście autor biblijny porównuje całą tę sytuację do sposobu,
w jaki Izraelici przynoszą swe ofiary do „domu JHWH” (w. (w. 20cd). Zwrot
„synowie Izraela” (por. Iz 17,3.9; 27,12; 31,6) może oznaczać powrót do opowiadania w trzeciej osobie liczby mnogiej, ale też przywoływać na myśl personifikację Syjonu (matka). Ofiary, o których mowa, należały do klasycznej listy
darów składanych przez „synów Izraela” dla JHWH (Kpł 1,2; 4,2). Zaskakuje
jednak najbardziej porównanie środków transportu72 do „czystych naczyń”.
65

J.L. Koole, Isaiah III, 523.
cäB może opisywać kryty wóz, nosze lub lektykę por. L. Kohler i inni (red.), Wielki słownik
hebrajsko-polski, t. II, 75.
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Por. L. Kohler i inni (red.), Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, 469.
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D.J.A. Clines (red.), The Dictionary of the Classical Hebrew, t. IV, Sheffield 1998, 461.
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Rodzaj baldachimu lub parasola rozpiętego nad wozem por. J. Lust i inni (red.), A Greek –
English Lexicon of the Septuagint, t. II, Stuttgart 1996, 428.
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Np. K. Koenen, Ethik, 209; G. Rinaldi, Gli ‘scampati’, 116 i wielu starszych egzegetów jak
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Isaiah III, 524.
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Może jednak chodzić także o samych pogan, którzy przyprowadzają „braci”.
Słowo Kélî oznacza czasem instrument muzyczny (por. Ps 71,22) stąd wczesna
tradycja interpretacyjna dostrzega tu opis świątecznej procesji, a LXX tłumaczy zwrot jako meta psalmōn. Jednak instrumenty muzyczne nigdy nie pojawiają się w połączeniu z dopełnieniem „czysty” (†ähôr), a prepozycja Bé wydaje się tu wskazywać raczej na sposób, w jaki dokonuje się procesja (”w” zamiast „za pomocą, poprzez”). Autor biblijny ma tu na myśli raczej rodzaj pojemników lub naczyń, w których zwykle przynosi się ofiary/dary, o których
była dotąd mowa (por. Rdz 42,25; 1 Sm 9,7; Jr 40,10). One z natury rzeczy nie
powinny czynić samej ofiary nieczystą, lecz zachować ją taką, aby była akceptowalna przez Boga (por. Ml 1,11). W tym sensie można myśleć tu o tym, że
poganie, uznając chwałę JHWH, odwracają się od swoich pogańskich praktyk
(por. Iz 65,3-5; 66,3.17) i stają się wiernymi czcicielami Boga Izraela. W ten
sposób przestają być nieczyści, a z tym także ich ziemia, z której przyprowadzeni zostaną „bracia”, przestanie być nieczysta z powodu uprawianej przez jej
mieszkańców idolatrii (Am 7,17; por. Kpł 18,25; Jr 2,7). Zapowiadana przez
Zachariasza (Za 14,20-21) obietnica uświęcenia wszystkich i wszystkiego
w powszechnym kulcie JHWH wydaje się tu znajdować swoje wyraźne odbicie73. Znika w tej Izajaszowej zapowiedzi rozróżnienie pomiędzy tym, co czyste i nieczyste, tak skrupulatnie przestrzegane w praktykach kultowych okresu
drugiej świątyni. Wszystko to dzieje się w konsekwencji niebywałego miłosierdzia, jakie JHWH okazał poganom.
4.4. Kapłani i lewici „spośród nich” (w. 21)
Kulminacyjny moment proroctwa zawiera deklarację o kapłanach i lewitach
wziętych „spośród nich”. Do kogo jednak odnosi się zaimkowy zwrot mëhem?
Chodzi o „braci” przywiedzionych przez nawróconych pogan (por. w. 20),
którzy uznani za czystych poszerzą krąg kapłanów i lewitów, mimo że dotąd
żyli w krajach uznawanych za nieczyste? Z niektórych powygnaniowych tekstów wynika jasno, że spór w tej kwestii stanowił ważki problem w pierwszych
dziesięcioleciach po powrocie z wygnania (por. Ezd 2,62; Ne 7,64; Za 3,1-5).
Czasownik lqH – „wziąć” ma tu jednak sens techniczny: „wybrać na”, „przeznaczyć do”. W tym sensie oznacza on nowe powołanie, nowy wybór i nie
pasuje do kogoś, kto już należy do klasy kapłanów lub lewitów. Może więc, jak
sądzi dziś większość egzegetów, chodzi o nawróconych pogan, spośród których niektórzy zostaną dopuszczeni do posługi kultowej? Mielibyśmy w tym
wypadku do czynienia z niezwykłym świadectwem uniwersalistycznych poglądów, które stanowiły jeden z nurtów w ramach powygnaniowego Izraela.
bywających na niej Żydów. Kontekst wskazuje jednak, że ofiarującymi są tu poganie, a darem
ofiarnym przez nich złożonym Żydzi z diaspory.
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Pogląd ten, jak pokazał dalszy rozwój koncepcji kapłańskiej w Pięcioksięgu,
został jednak zmarginalizowany i ostatecznie odrzucony. Wiele przemawia za
tym, że właśnie ta opcja interpretacyjna jest słuszna. Zdanie otwiera partykuła
wéGam – „i także/ i również”, która często wprowadza tzw. intrusive Clausem,
nadając występującej po nich wypowiedzi walor dopowiedzenia/dodania czegoś do poprzedniego zdania74. Jeżeli w w. 20 ofiarowującymi są nawróceni
poganie, a dar stanowią przyprowadzeni przez nich „bracia” tj. Żydzi z diaspory, to w konsekwencji dodatek o wybraniu „na kapłanów, na lewitów” należy
odnieść, podobnie jak zwrot zaimkowy „spośród nich” do pogan75.
Zapowiedź jest szokująca nawet przy założeniu, że w. 21 mógł pierwotnie
bezpośrednio kontynuować myśl w. 19 i wówczas odnosiłby się do emisariuszy
(także spośród pogan). Wypowiedzi Ez 44-48 pokazują, że kręgach kapłańskich okresu wygnania rodził się pewnego rodzaju egalitaryzm w dostępie do
kapłaństwa, a w Ez 44,6-8 wręcz mowa jest o niemożliwości dopuszczenia do
funkcji kapłańskiej pogan. Już jednak powiązana strukturalnie z obecnie analizowanym tekstem perykopa z Iz 56,3-7 mówiąca o dopuszczeniu wykluczonych przez Torę eunuchów czy cudzoziemców-prozelitów do kultu stanowi
polemikę z tymi tendencjami.
Kontrowersyjność tak rozumianej zapowiedzi jest tym większa, że nawet
spośród Żydów nie każdy mógł być kapłanem, a cóż dopiero ktoś, kto nie był
Żydem? Prorocka deklaracja wyraźnie przeciwstawia się tu autorytetom kapłańskim późniejszego judaizmu, zwłaszcza tym zdominowanym przez klan
Aaronidów. Nie można jednak wykluczyć, że w ramach ukształtowanego już
pod koniec V wieku przed Chr. kapłaństwa zawężonego do potomków Aarona,
głos prorocki stanowi wyraz żywej jeszcze dyskusji wokół tematów eschatologicznych. W. 20 mógł w tej materii stanowić więc wtrącenie korygujące wizje
uniwersalnego zbawienia, w którym totalne zniszczenie obecnego świata na
rzecz nowego stworzenia (por. w. 22-23) poprzedzić musiała misja wśród pogan pozwalająca nawróconym uniknąć smutnego losu potępionych (w. 24).
W kontekście tej dyskusji wokół wizji zbawienia zapowiedź kapłanów i lewitów wziętych spośród pogan (w. 21) pozostaje jednak i tak niezwykłym wyrazem wiary w uniwersalizm Bożego planu zbawienia.
Zwraca uwagę fakt, że w wersji masoreckiej (por. też 1QIs a) brak jest koniunkcji pomiędzy laKKöhánîm i laléwiyyim. LXX i Wlg zakładają tymczasem nie tylko dopełnienie „dla Mnie”, ale przede wszystkim (razem z Peszittą)
koniunkcję „i”. W efekcie akcentują w ten sposób rozróżnienie w kręgach personelu świątynnego okresu drugiej świątyni klasy niższej (lewici) wyższej (kapłanów z rodu Aaaronidów). Tekst masorecki wydaje się nie zawierać takiego
odróżnienia (przed wygnaniem szkoła deuteronomistyczna zawęziła funkcje
74
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kapłańskie jedynie do lewitów por. Pwt 17,9.18). Część badaczy sądzi jednak,
że asyndeton w tekście masoreckim jest raczej wątpliwy i należy zakładać, że
oryginalnie była w nim obecna koniunkcja. Z kolei jednak punktacja masorecka pod prepozycją lé wskazuje na obecność rodzajnika, co tworzy kolejny
niezwykły z gramatycznego punktu widzenia element wypowiedzi. W innych
podobnych zbitkach brak takiej wyrazistej determinacji obu rzeczowników.
Może to dodatkowo akcentować polemiczny ton wypowiedzi względem przyjętych przez powygnaniowe kręgi standardów klasyfikacji kapłanów i niższych
kręgów świątynnych opartej na rygorystycznie przestrzeganych koneksjach
genealogicznych.
5. „Kapłani spośród pogan” w kontekście powygnaniowych ograniczeń
w dostępie do kapłaństwa
W tekstach niekapłańskich Pięcioksięgu Aaron – antenat uprzywilejowanej
później gałęzi lewitów nie występuje jeszcze w roli kapłana (por. Wj 19,24),
lecz pomocnika Mojżesza w przekazywaniu słowa Bożego (Wj 4,14-16; por.
4,27-31) i podczas konfrontacji z faraonem (Wj 5-12; por. także późniejszą rolę
w Wj 17,8-13). Jest on przede wszystkim opisywany jako brat Mojżesza
(Wj 6,20; 7,7) i Miriam (Wj 15,20). Kapłańskie funkcje przy zawieraniu Przymierza na Synaju spełnia Mojżesz (Wj 24,6.8). Nawet wczesne teksty kapłańskie ukazują Aarona w roli pomocnika Mojżesza (Lb 20,2-13). Pojawia się
w nich jednak już tendencja do ukazywania go (podobnie u Kronikarza) jako
przodka kapłanów z Jerozolimy (Wj 6,16-25), a jego potomkom przypisuje się
prawo dostępu do urzędu kapłańskiego (Lb 3,5-10; por. Wj 28-29; Kpł 1-8),
wskazując z czasem także na ich szczególne predyspozycje do tej funkcji (Kpł
21; Lb 18)76. Także urząd arcykapłana, związany w tekstach kapłańskich
w sposób szczególny z Aaronem i jego potomstwem, pojawia się dopiero
w okresie powyganiowym77. We wcześniejszych tradycjach mówić można co
najwyżej o zwykłej, formalnej gradacji struktur kapłańskich, w ramach której
niektórzy z kapłanów pełnili ważniejszą funkcję od pozostałych.
Rozwój tych tendencji jest bardzo skomplikowany i do dziś wyjaśnia się go,
proponując różne teorie. Faktem jednak jest, że w okresie poprzedzającym
wygnanie kapłaństwo związane było raczej z lokalnymi sanktuariami
i dominującymi tam wpływowymi rodami lub władzą polityczną niż z jedną,
76

R.D. Nelson, Aaron/Aaronite, w: NIDB, t. I, Nashville 2006, 3-4.
Lista arcykapłanów z Ne 12,10-11 zawiera tylko sześć imion z okresu perskiego, stąd część
badaczy wątpi w ogóle w jej autentyczność. Bez wątpienia ma ona charakter redakcyjny i pochodzi z późniejszego okresu por. K.D. Schunck, Nehemia (BK XXIII), Neukirchen-Vluyn 2009,
346. Wskazuje to jednak na tendencję do wzrostu zainteresowania tą funkcją w późniejszym
okresie i budzące się wokół niej kontrowersje (por. Ne 13,28 i Józef Flawiusz, Ant. 11.302-312:
początki sanktuarium w Gerizim).
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uprzywilejowaną linią genealogiczną (por. Sdz 17,5.10; 18,5-6; 1 Sm 2-4; Am
7,10-17; 2 Sm 8,17-18). Dopiero w ramach reform politycznych i religijnych
pod rządami Jozjasza (ok. 622 roku przed Chr.) szkoła deuteronomistyczna
ogranicza dostęp do tej funkcji jedynie do pozbawionych dziedzictwa ziemi
(Pwt 14,27-29) lewitów (Pwt 18,1-8; 33,8-11; Sdz 17)78 i wywodzi tradycję
kapłańską od Mojżesza (Sdz 18,30; por. Lb 3,33; 26,58: Muszyci?). Wizja
Deuteronomisty miała swoje retoryczne uzasadnienie i podporządkowana była
konkretnemu celowi - centralizacja kultu. Trudno jednak przypisać jej decydujący wpływ na całe przedwygnaniowe rozumienie kapłaństwa79.
Zwraca uwagę również fakt, że w tekstach niekapłańskich rola Aarona nie
jest postrzegana zawsze pozytywnie. To jego obwinia się za dopuszczenie do
bałwochwalczego kultu złotego cielca (Wj 32; Pwt 9) łączonego z apostazją
Jeroboama I (por. Wj 32,4.8 i 1 Krl 12,28), a lewitów prezentuje się jako wiernych i surowych obrońców kultu JHWH (por. Wj 32,15-29). Aaronidzi łączeni
są ponadto z sanktuarium w Betel (Joz 24,33; 20,26-28). Nieprzypadkowa jest
też zapewne zbieżność imion synów Aarona z synami Jeroboama oraz ich
przedwczesna śmierć (por. Kpł 10,1-2; 1 Krl 14,1.17; 15,25-28). Również genealogiczna tendencja do wywodzenia powyganiowych rodów kapłańskich
z „prawowitych” linii ma swoje trudności. Na listach powracających z wygnania (Ezd 2; Ne 7) nie wspomina się synów Aarona ani Sadoka (por. 1 Krl 2,35),
od którego wywodzić się będzie później Aaronidów, a jedynie cztery rody kapłańskie z Jerozolimy. Tymczasem genealogia z Ezd 7,1-5 kładzie wyraźny
akcent na Aarona i Sadoka, podobnie jak czynił to w okresie wygnania Ezechiel (por. Ez 43,19; 44,10.19). Te tendencje potwierdza później także Kronikarz piszący swe dzieło na przełomie IV/III wieku przed Chr. (por. 1 Krn 5,2742; 24,1-3; 2 Krn 13,9-10 i 1 Krn 6,3-15.50-53), który „lewityzuje” Sadoka
i łączy go genealogiczne z Aaronem (por. podobnie dokonuje on też lewityzacji
Abiatara: 1 Krn 24,3.6; Samuela: 1 Krn 6,33 i itd.). W ramach uzasadnienia wyłączności Aaronidów do pełnienia funkcji kapłańskiej łączy się ten ród także
z Pinchasem (por. 1 Sm 14,3) i Eleazarem (Lb 20,22-29). Prawdopodobnie także
połączenie braterskim (w sensie genalogicznym) węzłem postaci Aarona z Mojżeszem należy rozpatrywać jako wyraz tych samych tendencji (por. Wj 2,1)80.
Typowa dla kronikarza linia: Sadok-Aaron-Lewi nie znajduje jednak potwierdzenia u aktywnego na początku okresu powygnaniowego proroka Aggeusza. Zainteresowania tego czasu koncentrują się raczej na odbudowie świątyni
(por. Ag 1,2-11) i kontynuacji urzędu kapłańskiego (por. Za 1-8). Zdolność
Jozuego do objęcia urzędu arcykapłana wynika bardziej z jego „rytualnej czy78

R. Achenbach, Levi/Leviten, w: RGG4, t. V, Tübingen 2002, 293-294.
M.D. Rehm, Levites and Priests, w: ABD, t. IV, New York 1992, 297-310; R. Kugler, Priests
and Levites, w: NIDB, t. IV, Nashville 2009, 607-608.
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stości”81 niż koneksji genealogicznych (por. Za 3,1-10). Także funkcje związane z urzędem kapłańskim były typowe: nauka Prawa i składanie ofiar (Ag 2,1019) oraz dawanie wyroczni (Za 7,3; por. 1 Sm 14,41; Oz 3,4; Mi 2,5).
Stopniowe uprzywilejowywanie rodu Aarona i przeznaczenie pozostałych
rodów genealogicznie powiązanych z Lewim do wypełniania niższych zadań
w kulcie świątynnym (Lb 3,9; por. Wj 38,21; Lb 4,28-33; 7,8) mogło mieć
swoje uzasadnienie w tradycji o szczególnym przeznaczeniu pierworodnego
dla Boga (por. Wj 22,29; 34,19-20), ale nie było jednoznacznie podzielane
przez inne linie lewickie (por. Lb 16-18; 25)82. W Ezdr 8,15 (por. Ezd 2,40)
pojawia się informacja, że przedstawiciele rodów lewickich niechętnie wracali
z wygnania. Przyczyna może być w tym, że już wtedy ograniczano ich funkcje
jedynie do posług niższego rzędu83. W rzeczywistości może jednak chodzić
także o świadomą archaizację późniejszego redaktora, który w ten sposób uzasadnia te późniejsze ograniczenia. W każdym razie tendencje do utrudniania
dostępu do kapłaństwa i jego wiązania z jedną tylko linią lewitów napotykały
sprzeciw i prowokowały rozliczne konflikty w ramach rodów kapłańskich. Ich
odzwierciedleniem może być bunt opisany w Lb 12 (Aaron i Miriam przeciw
Mojżeszowi). Kapłański tekst Lb 16 legitymizuje zaś wyraźnie kapłaństwo
Aaronidów, czyniąc z ich przodka lewitę (ww. 1.5-11) i jedynego godnego oraz
akceptowanego na tym urzędzie przez Boga kapłana (ww. 32-33.47-48; por.
2 Krn 26,16-21).
Zacieśnianie dostępu do urzędu kapłańskiego w kolejnych latach po wygnaniu wynikało początkowo zapewne z prób przezwyciężania chaosu panującego
w kulcie i pragnienie jego ujednolicenia (por. Wj 25-31; 35-40; Kpł 1-7) oraz
z chęci zachowania etnicznej i kulturowej tożsamości (por. przepisy dotyczące
czystości w Kpł 11-15; szabatu w Wj 31,14-16; obrzezanie w Rdz 17; paschy
w Wj 12; świętości w Lb 16). Nie bez wpływu była tu także liczba pretendujących do posługi kapłanów (por. Ezd 2,36-39; Ne 7,39-42; 1 Krn 24,1-29; Józef
Flawiusz, Contra Apionem II.108).
Przytaczany już prorok Ezechiel (por. Ez 44,10-16) był zapewne tylko jednym z głosów w dyskusji, jak to zrobić. Głos ten podjęty jednak
i wzmocniony przez jeden z wpływowych klanów kapłańskich stał się na pewnym etapie rozwoju koncepcji kapłaństwa dominujący. Jeszcze jednak w przepowiadaniu Malachiasza czy Trito-Izajasza spotkać można wiele mniej entuzjastycznych wypowiedzi dotyczącym samych kapłanów i ich postaw (Iz
56,10-11; Ml 1,6-13), a w konsekwencji także zapowiedzi ich odrzucenia (Iz
50,9; Ml 2,1-3) oraz zastąpieniu nową klasą kapłanów. Zapewne respekt wobec
dziedzictwa szkoły deuteronomistycznej sprawił, że także po wygnaniu korzeni
jedynego prawowitego kapłaństwa doszukiwano się w ramach potomstwa le81

Por. analizę w R. Hanhart, Sacharja (BK XIV 7.1), Neukirchen-Vluyn 1998, 216-219.
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wiego (por. Ml 2,4-7; 3,1-4 por. Lb 25,6-13). Bardziej radykalne ograniczenia
(1 Krn 6) w dostępie do tego urzędu budziły już jednak zrozumiały sprzeciw
i kontrowersje.
Na ten spór dotyczący dostępu do urzędów, toczący się w samych kręgach
kapłańskich, nakładały się także różne koncepcje eschatologiczne. To w ich
ramach polemikę budziła także kwestia tożsamości religijnej i narodowej. O ile
kwestia uniwersalizmu zbawienia była po wygnaniu dla wszystkich sprawą
oczywistą, o tyle sposób, w jaki ten uniwersalizm rozumiano, nie był już tak
jednorodny. Problem budziło miejsce i ostateczne przeznaczenie Izraela
w ramach uniwersalnego zbawienia. Czy Izrael będzie nadal uprzywilejowanym ludem Boga, który w czasach eschatologicznych zachowa swoje szczególne miejsce na tle innych narodów i JHWH mu je podporządkuje, czy też
będąc wybranym i umiłowanym narodem ma doprowadzić inne ludy ziemi na
Syjon, tworząc wraz z nimi ponadetniczny „nowy Izrael” zjednoczony w kulcie
jedynego, prawdziwego Boga? Spór o to, jaka wizja jest właściwa, toczył się
zapewne w różnych kręgach, np. wśród kontynuatorów myśli deuteronomistycznych, w bliskich im kręgach prorockich i różniących się od nich kręgach
kapłańskich. Głos Trito-Izajasza (Iz 66,21) w kwestii powszechnego kapłaństwa może być więc na tej palecie odmiennych koncepcji rozpatrywany zarówno w sensie poszerzenia formuły kapłaństwa w wewnętrznych ramach powygnaniowego Izraela (kapłani spośród „braci” powracających z diaspory), ale
także w szerszej, eschatologicznej i uniwersalistycznej wizji zbawienia, gdzie
urząd kapłana staje się dostępny także dla nawróconych pogan. Niejednoznaczność samej wypowiedzi z Iz 66,21 pozwala nawet myśleć, że była ona
zamierzona przez ostatnich redaktorów księgi. W gruncie rzeczy, podobnie jak
wielu współczesnych egzegetów, także pierwsi czytelnicy tej wypowiedzi mogli odczytywać jej sens każdy na swój sposób. Jej rzeczywisty wydźwięk ocenić mogła dopiero późniejsza historia.
Sommario
Is 66,21 contiene una profezia che appartiene alle più difficili nell’AT.
A chi si riferisce la promessa di un allargato accesso al sacerdozio? Chi son
“loro” in essa? La risposta data nel presente articolo fa vedere la promessa in
questione come intenzionalmente ambigua. Da un lato la visione universale
della salvezza (Is 66,18-19.21) permette di vedere i pagani come i beneficienti
di essa, e da un altro il probabile intervento redazionale (v. 20) cerca di
corregerla per il bene dei Giudei ritornati dall’esilio. Intervento non è fatto però
in un modo determinante e si lascia la verifica di tutti e due punti di vista per la
storia stessa.
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HISTORIA ŚWIĘTA NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wstęp
Rok liturgiczny poza największymi świętami związanymi z tajemnicą odkupienia obejmuje cały szereg świąt Pańskich, Najświętszej Maryi Panny
i świętych, poprzez które celebruje się zawsze tę samą rzeczywistość zbawczą
– misterium Chrystusa1. Każde z tych świąt jest więc ściśle związane z tajemnicą zbawienia, w której znajdują ostateczne uzasadnienie. Każde z tych świąt
ma też swoją historię. Jej początek, w sensie teologiczno-liturgicznym, stanowi
często jakieś konkretne wydarzenie z historii zbawienia, które stoi u podstaw
danego obchodu. Ważne są także okoliczności ustanowienia danego święta
przez Kościół, które niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane z teologiczno-biblijnymi podstawami jego obchodu. Mówiąc o historii danego święta,
należy też uwzględnić wprowadzenie go do kalendarza liturgicznego oraz rozwój jego celebracji z tym wszystkim, co się na nią składa: data obchodu, formularz mszalny, oficjum brewiarzowe.
Niniejszy artykuł poświęcony jest historii święta Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, a dokładniej jego ustanowieniu w Kościele, z pominięciem zagadnień dotyczących szczegółów jego celebracji, które domagają się obszerniejszej prezentacji. W tym krótkim opracowaniu skupimy się przede wszystkim na przedstawieniu okoliczności związanych z wprowadzeniem tego święta
do kalendarza Kościoła powszechnego, poddając krytycznej ocenie niektóre
teorie dotyczące tego zagadnienia.
1. Początki święta
Początków kultu maryjnego szukać należy na wschodzie chrześcijaństwa.
Momentem zwrotnym, decydującym o wyróżnieniu Maryi w liturgii Kościoła
był, z całą pewnością, Sobór w Efezie (431 r.), podczas którego nazwano ją
Theòtokos – Matką Bożą. Od tego czasu obserwuje się bardzo dynamiczny
rozwój kultu Maryi – Matki Bożej: wznoszono ku jej czci kościoły, zaczęły
powstawać liczne modlitwy, a także święta nawiązujące do tajemnic z jej ży1

Por. KL 103-104; M. Augé, Le feste del Signore, della Madre di Dio e dei santi, w: M. Augé,
A.J. Chupungco, A. Nocent, M. Rooney, I. Scicolone, A.M. Triacca (red.), Anàmnesis, t. 6,
L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, Genova 1995, s. 247.
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cia2. Kult Maryi, rozwinął się najpierw na wschodzie chrześcijaństwa, tam też
powstały pierwsze święta maryjne, które nie od razu zostały przyjęte przez
Kościół zachodni. Jeszcze w czasach papieża Grzegorza Wielkiego (590-604)
w Rzymie celebrowano tylko jedno święto maryjne – Bożej Rodzicielki
(1 stycznia). Pod koniec VII w. dołączono jeszcze cztery nowe, przejęte od
Kościoła wschodniego, w tym dwa ściśle maryjne: Wniebowzięcie (15sierpnia)
i Narodzenie Maryi (8 września), oraz dwa święta Pańskie z bardzo mocnym
rysem maryjnym, który z czasem zdominował ich celebrację – są to: Zwiastowanie Pańskie (25marca) i Ofiarowanie Pańskie (2 lutego)3.
Choć od VII do XIV w. Kościół zachodni nie zwiększał liczby świąt ku czci
matki Bożej, to w okresie tym, przede wszystkim począwszy od XI w., miał
miejsce wielki rozkwit pobożności maryjnej4. W niektórych miejscach pojawiały się w tym czasie nowe święta maryjne, ale ich celebracja miała zasięg
tylko lokalny. Pierwszym świętem maryjnym ustanowionym dla całego Kościoła Rzymskiego, po około 700 latach, było wprowadzone w 1389 r. Święto
Nawiedzenia NMP.
1.1. Okres Adwentu
Stanowiący źródło święta Nawiedzenia fragment Ewangelii św. Łukasza,
w którym opisane jest spotkanie Maryi z Elżbietą (1,39-45)5, jest tematycznie
związany z Adwentem i wpisuje się w liturgię tego okresu. Od początków
kształtowania się w Kościele rzymskim liturgii Adwentu, co przypada na VI
w.6, Maryja otrzymała w niej szczególne miejsce. Wyrażało się to m.in. w odczytywanych w tym okresie tekstach biblijnych o Zwiastowaniu (Łk 1,26-38)
2

Por. I.M. Calabuig, Il culto di Maria in Oriente e in Occidente, w: A.J. Chupungco (red.),
Scientia Liturgica, Manuale di Liturgia, t. 5, Tempo e spazio liturgico, Casale Monferrato 1998,
s. 282-293.
3
Zwiastowanie Pańskie i Ofiarowanie Pańskie, to święta Pańskie mocno związane z osobą
Maryi. Ten silny charakter maryjny, z biegiem czasu, zaczął dominować w ich celebracji, co też
wpisało się na całe wieki zarówno w celebracje liturgiczne, jak i w mentalność wiernych. Pierwotny charakter tym świętom Pańskim przywrócono w czasie reformy kalendarza liturgicznego,
dokonanej po Soborze Watykańskim II. Por. M. Sodi, A.M. Triacca (red.), Missale Romanum.
Editio Princeps (1570), Città del Vaticano 1998, n. 2402-2426 i 2504-2514; Calendarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP.
VI promulgatum, Editio typica, Città del Vaticano 1969, s. 86 i 90.
4
Por. M. Augé, Le feste del Signore, della Madre di Dio e dei santi, dz.cyt., 235-236; P. Llabrés,
Il culto a Maria SS., Madre di Dio, w: D. Borobio (red.), La celebrazione nella Chiesa, t. 3,
Ritmi e tempi della celebrazione, Leumann (Torino) 1994, s. 236-237.
5
Odnośniki i cytaty biblijne będą podawane za piątym wydaniem Biblii Tysiąclecia (w języku
polskim) lub za Nową Wulgatą (w języku łacińskim).
6
Adwent powstaje już w IV w. w Galii i Hiszpanii, gdzie ma charakter pokutno-ascetyczny.
W Rzymie pojawia się dopiero w VI w. i od razu nabiera charakteru liturgicznego. Por. A. Nocent, Il tempo della manifestazione, w: M. Augé, A.J. Chupungco, A. Nocent, M. Rooney,
I. Scicolone, A.M. Triacca (ved.), Anàmnesis, t. 6, L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, Genova 1995, s. 193.
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i Nawiedzeniu (Łk 1,39-45), które czytano odpowiednio w środę i piątek dni
kwartalnych okresu Adwentu7. Wspominanie w liturgii adwentowej opisanych
w Ewangelii Łukasza wydarzeń, związanych z przyjściem na świat Jezusa, ma
więc bardzo długą historię, która w przypadku Nawiedzenia wyprzedziła
znacznie powstanie niezależnej celebracji poświęconej temu wydarzeniu8.
1.2. Wpływy wschodnie
W opracowaniach dotyczących roku liturgicznego, tam gdzie poświęca się
miejsce świętu Nawiedzenia i jego początkom w liturgii, bardzo często sięga
się w tradycji Kościoła bizantyjskiego9. 2 lipca, a więc w tym samym dniu,
w którym do reformy kalendarza w 1968 roku obchodzone było święto Nawiedzenia, Kościół prawosławny obchodził święto Złożenia Szaty Matki Bożej
w Blachernach10. Celebracja ta powstała w związku relikwią szaty Matki Bożej, która zgodnie z tradycją Kościoła prawosławnego, była odnaleziona
w Jerozolimie w roku 472 przez dwóch bogatych braci Greków Galbiosa
i Kandidosa, a następnie przewieziona do Konstantynopola i złożona w kościele
w Blachernach. Podczas najazdu Awarów, 5 czerwca 619 r., relikwia została
7

Odnośnie do dni kwartalnych (łac. Quattuor tempora) i ich związku z Adwentem, por.
A. Nocent, Le Quattro Tempora – le Rogazioni, w: M. Augé, A.J. Chupungco, A. Nocent,
M. Rooney, I. Scicolone, A.M. Triacca (ved.), dz. cyt., s. 261-269; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 328-329. W dzisiejszej liturgii fragmenty te czyta się w drugiej części Adwentu, a dokładnie 20 grudnia opis Zwiastowania, a 21 grudnia opis Nawiedzenia. Również w
czwartą niedzielę Adwentu, ale tylko w roku C, czytana jest Ewangelia o Nawiedzeniu.
8
Por. Ch. O’Donnell, Celebrare con Maria. Le feste e le memorie di Maria nell’anno liturgico.
Studio pastorale teologico, Città del Vaticano 1994, s. 73; D. Sartor, Le feste della Madonna.
Note storiche per una celebrazione partecipata, Bologna 1988, s. 106.
9
Por. M. Augé, Le feste del Signore, della Madre di Dio e dei santi, dz.cyt., s. 234-236;
E. Campana, Maria nel culto cattolico, Torino 1933, s. 279; H. Kellner, Heortologie oder das
Kirchenjahr und die Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Freiburg im Breisgau
1901, s. 156; P. Llabrés, Il culto a Maria SS., dz. cyt., s. 239; G. Löw, Visitazione di Maria santissima, w: Enciclopedia cattolica, t. 12, Città del Vaticano 1949, kol. 1500; C. Maggioni, Maria
nella Chiesa in preghiera: solennità, feste e memorie mariane nell’anno iturgico, Cinisello
Balsamo 1997, s. 63; D. Sartor, Le feste della Madonna, dz. cyt., s. 105; Tenże, Visitazione,
w: S. De Fiores, S. Meo (red.), Nuovo dizionario di mariologia, Milano 1996, s. 1328.
10
W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym Kościoła prawosławnego znaleźć można dwie daty
tego święta: tradycyjną 2 lipca oraz 15 lipca. Zmiana daty nastąpiła w 1924 roku, kiedy to niektóre Kościoły prawosławne dokonały reformy kalendarza juliańskiego (tzw. stary styl) i wprowadziły do niego poprawki dostosowujące go do kalendarza gregoriańskiego (tzw. nowy styl).
Por. K. Ware, Prawosławny rok liturgiczny, w: Prawosławny serwis internetowy,
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&a_id=64 (06.11.2009). Data święta zgodnie
z kalendarzem według starego i nowego stylu, por. Kalendarium, w: Prawosławny serwis internetowy,
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=kalendarium&tx_orthcal[day]=15&tx_orthcal[month]=7&t
x_orthcal[year]=2009&tx_orthcal[styl]=0&cHash=b2155c145a (06.11.2009) oraz
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=kalendarium&tx_orthcal[day]=2&tx_orthcal[month]=7&tx
_orthcal[year]=2009&tx_orthcal[styl]=1&cHash=f96a77372c (06.11.2009).
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wyniesiona i ukryta w bezpiecznym miejscu poza kościołem. Po zażegnaniu
niebezpieczeństwa, 2 lipca – a więc po niespełna miesiącu, uroczyście złożono
ją na stałym miejscu w kościele, a na pamiątkę tego wydarzenia zostało ustanowione święto Złożenia Szaty Matki Bożej w Blachernach11. W liturgii tego
święta czyta się fragment Ewangelii św. Łukasza o nawiedzeniu (Łk 1,39-56)12.
W opracowaniach dotyczących roku liturgicznego brak zgodności odnośnie
do początków święta Nawiedzenia. Niektórzy uznają to święto za typowo
rzymskie13, inni natomiast stwierdzają, że jest to święto pochodzenia wschodniego, które dotarło na zachód chrześcijański za pośrednictwem uczestników
krucjat i pielgrzymów14. Jeśli by przyjąć tę drugą teorię, można by się doszukiwać jakiegoś związku między świętem prawosławnym obchodzonym 2 lipca,
a świętem Nawiedzenia. Jednakże mimo zbieżności daty i perykopy ewangelicznej odczytywanej podczas Mszy św. szukanie początków święta Nawiedzenia w święcie Złożenia Szaty Matki Bożej w Blachernach, wydaje się nie mieć
żadnych podstaw źródłowych.
Należy w tym miejscu zauważyć, że Kościół Prawosławny nie ma swoim
kalendarzu liturgicznym święta Nawiedzenia NMP15. W innych rytach
wschodnich można, co prawda, odnaleźć to święto, ale są to jednoznaczne
przypadki wpływu liturgii rzymskiej. Do kalendarzy niektórych Kościołów
wschodnich pozostających w jedności z Rzymem święto to zostało wprowadzone przez Sobór Florencki (1439-1443)16. Od tego czasu w kalendarzu Ko11

Por. G. Gharib, La Madonna nell’anno liturgico bizantino, Roma 1972, s. 120-121. Według
innej tradycji, za czasów imperatora Marcjana (450-457) miała być przywieziona do Konstantynopola drewniana skrzynia zawierająca szczątki doczesne Matki Bożej; relikwia ta miała być
zdeponowana w kościele w Blachernach. Por. G. Löw, Visitazione di Maria santissima, dz. cyt.,
kol. 1500.
12
Por. T. Federici, “Resuscitò Cristo”. Commento alle letture bibliche della Divina Liturgia
bizantina, Palermo 1996, s. 1650-1657. Pozostałe teksty liturgii słowa tego święta: jako Prokéimenon, przed pierwszym czytaniem używa się Łk 1,46-47.48; pierwsze czytanie to Heb 9,1-7;
śpiew przed ewangelią stanowią wersety psalmów: Ps 131,8; Ps 44,11.
13
Autorem takiej opinii jest przede wszystkim J. Polc, który przeprowadził gruntowne badania
źródłowe dotyczące początków święta Nawiedzenia. Tego samego zdania są także inni autorzy.
Por. C. Maggioni, Maria nella Chiesa in preghiera, dz. cyt., s. 63; Ch. O’Donnell, Celebrare con
Maria, dz. cyt., s. 73; H.J. Schulz, L. Scheffczyk, G. Voss, Feste Mariane, w: Il culto di Maria
oggi, Roma 1978, s. 179. Są to ogólne opracowania dotyczące kultu maryjnego i dlatego nie
mają tej samej wartości, co źródłowe badania J.Polca.
14
Por. M. Augé, Le linee di una rinnovata pietà mariana, dz. cyt., s. 236; G. Löw, Visitazione di
Maria santissima, dz. cyt., kol. 1500; D. Sartor, Visitazione della beata Vergine Maria, w: “Riparazione Mariana” 61(1976), s. 99.
15
Por. H. Kellner, Heortologie oder das Kirchenjahr und die Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung, dz. cyt., s. 156; P. Llabrés, Il culto a Maria SS., dz. cyt., s. 230-232;
C. Maggioni, Maria nella Chiesa in preghiera, dz. cyt., s. 63; M. Righetti, Manuale di storia
liturgica, t. 2, L’Anno liturgico, Il Breviario, Milano 1969, wydanie anastatyczne, Milano 1998,
s. 677.
16
E. Campana, Maria nel culto cattolico, dz. cyt., s. 281; C. Maggioni, Maria nella Chiesa in
preghiera, dz. cyt., s. 64.
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ścioła Syryjskiego, pod datą 2 lipca, można znaleźć święto nazywane Visitatio
B. Mariae facta ad Elisabeth, a w kalendarzu Kościoła Maronickiego Festum
exultationis D. N. Deiparae Mariae et profectionis ad Elisabeth17. Święto Nawiedzenia obchodzą również inne Kościoły wschodnie pozostające w jedności
z Kościołem Katolickim: Kościół ormiański (2lipca) Kościół Chaldejski
(21 lipca), Kościół Koptyjski (11 lipca)18.
W roku liturgicznym Kościoła Zachodniosyryjskiego jedna z niedziel cyklu
subara (zwiastowanie), który jest odpowiednikiem Adwentu w Kościele Katolickim, nazywana jest niedzielą Nawiedzenia19. To starożytna tradycja Kościoła
Syriackiego, który w czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem wspomina
uroczyście wydarzenie nawiedzenia Elżbiety przez Maryję20.
Podsumowując można stwierdzić, że teorie o wschodnim pochodzeniu
święta Nawiedzenia NMP nie znajdują uzasadnienia w źródłach. Co prawda
zbieżność daty celebracji i perykopy ewangelicznej odczytywanej podczas
Mszy św. mogą wskazywać na pewien związek pomiędzy świętem Nawiedzenia, a prawosławnym świętem Złożenia Szaty Matki Bożej w Blachernach;
związek ten nie znajduje jednak żadnego bezpośredniego potwierdzenia. Przeciwko doszukiwaniu się źródeł święta Nawiedzenia na Wschodzie chrześcijaństwa wydaje się przemawiać również niewystępowanie tam samodzielnego
święta, w którym wspominano by Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję. Nie
można jednak wykluczyć, że wybór pierwszej daty obchodzenia święta Nawiedzenia (2 lipca) mógł być w jakiś sposób zależny od daty wspomnianego święta prawosławnego.
1.3. Pierwsze ślady celebracji święta Nawiedzenia NMP
Zdaniem wielu autorów fundatorami i pierwszymi propagatorami święta
Nawiedzenia są bracia franciszkanie21. Informacja ta znajduje swoje uzasad17

Por. E. Campana, Maria nel culto cattolico, dz. cyt., s. 280; F.G. Holweck, Fasti mariani sive
calendarium festorum Sanctae Mariae Virginis Deipare. Memoriis historicis illustratum, Friburgi Brisgoviae 1892, s. 300.
18
Por. F.G. Holweck, Fasti mariani sive calendarium festorum Sanctae Mariae Virginis Deipare, dz. cyt., s. 129.
19
Por. I.H. Dalmais, Le temps de préparation à Noël dans les liturgies syrianne et byzantine, „La
Maison-Dieu” 59(1959), s. 30-36.
20
Por. F.G. Holweck, Fasti mariani sive calendarium festorum Sanctae Mariae Virginis Deipare.
Memoriis historicis illustratum, dz. cyt., s. 299. Autor umieszcza tę niedzielę wśród świąt ruchomych
okresu Adwentu.
21
Stwierdzenia takie można znaleźć w niektórych podręcznikach z dziedziny liturgiki
i mariologii, w słownikach i publikacjach dotyczących roku liturgicznego. Por. G.M. Besutti,
Ricerche sugli incunaboli a tema mariano, w: De Cultu Mariano seculis XII-XV. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis Romae Anno 1975 celebrati, t. 2, Roma 1981,
s. 54; E. Campana, Maria nel culto cattolico, dz.cyt., s. 283; J. Castellano, Beata Vergine Maria,
w: S. De Fiores, S. Meo (red.), Nuovo dizionario di mariologia, dz.cyt., s. 1467; F.G. Holweck,
Calendarium Liturgicum. Festorum Dei et Dei Matris Mariae. Collectum et Memoriis Historicis
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nienie w Annales Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów, które opublikował
L. Wadding. Według tychże Annales podczas kapituły generalnej franciszkanów w Pizie, w roku 1263, ówczesny przełożony generalny zgromadzenia św.
Bonawentura, wprowadził w całym zgromadzeniu kilka świąt: Nawiedzenia
NMP
(2
lipca),
Niepokalanego
Poczęcia
NMP,
św. Anny
22
i św. Marty .
Zdecydowanie przeciwny tezie uznającej franciszkanów za fundatorów
święta Nawiedzenia NMP jest Jaroslav Polc, który przeprowadził najbardziej
gruntowne badania historyczne dotyczące tego święta23. Według niego święto
zostało wprowadzone do kalendarza własnego franciszkanów dopiero przez
kapitułę generalną w Asyżu, w 1399 roku. Zdaje się to potwierdzać informacja
zawarta w Analecta Franciscana z roku 1887. Znajdujemy tam informację, że
kapituła generalna w roku 1399 zaleciła celebrowanie święta Nawiedzenia
w taki sam sposób, w jaki celebruje się święto Corporis Cristi24. Nie jest jasne,
czy to zalecenie wprowadza nowe święto, czy też tylko ustala formę celebracji
święta już wcześniej wprowadzonego do kalendarza liturgicznego.
Argumentów podważających decydującą rolę franciszkanów w związku
z wprowadzeniem święta Nawiedzenia dostarcza też S. Van Dijk. Twierdzi on,
że w księgach liturgicznych franciszkanów nie ma żadnej wzmianki o tym
święcie aż do roku 1389, kiedy to zostało wprowadzone oficjalnie przez papieża Urbana VI, o czym będzie mowa w dalszym ciągu tego artykułu25.
Problem wydaje się rozwiązywać historyk franciszkański H. Golubovich.
Twierdzi on, że L. Wadding, przygotowując wydanie Annales, popełnił błąd,
biorąc wiadomość o nowych świętach wprowadzonych przez franciszkanów
z późniejszej, uzupełnionej kopii statutów z 1263 roku. Kopia ta zawierała
elementy dodane po roku 1263, które Wadding miał uznać za oryginalne

illustratum, Philadelphia 1925, s. 212; P. Jounel, Il culto di Maria, w: A.G. Martimort (ed.), La
Chiesa in preghiera, Introduzione alla Liturgia, t. 4, La Liturgia e il tempo, Brescia 1995, s. 166;
G. Löw, Visitazione di Maria santissima, dz. cyt., kol. 1500; Nadolski B., Liturgika, t. 2, Liturgia
i czas, Poznań 1991, s. 136-137; P. Parsch, Das Jahr des Heiles, t. 3, Wien 1953, s. 386;
H.J. Schulz, L. Scheffczyk, G. Voss, Feste Mariane, dz. cyt., s. 180.
22
L.H. Wadding, Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum. Editio tertia
accuratissima, t. 4 (1256-1275), Firenze 1931, s. 244: “Jussum item ut novae hae festivitates
admitterentur in Ordine, videlicet Conceptionis beatae Viriginis Mariae, Visitationis ejusdem,
beatae Annae illius genitricis, et Marthae Virginis”.
23
J. Polc, „Visitatio Beatae Mariae Virginis”: da seicento anni nell’Occidente liturgico, „Ephemerides liturgicae” 103 (1989), s. 269-270.
24
N. Glassberger (ed.), Analecta Franciscana sive chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, t. 2, Quaracchi 1887, 223-224: “Anno Domini 1399 fuit
capitulum generale Assisii, cuius ordinationes sunt hae: videlicet quod festum Visitationis beatae
Mariae per Octavam celebratur et modo quo festum Corporis Cristi”.
25
Por. S.J.P. Van Dijk, J. Hazelden Walker, The origins of the modern roman liturgy, Westminster-London 1960, s. 375-376.

ks. Jacek Lewiński

179

i umieścić pod rokiem 126326. Jego błąd mieliby, zgodnie z tą teorią, powtarzać
kolejni autorzy bazujący na Annales, którzy podtrzymują, że to franciszkanie
jako pierwsi wprowadzili święto Nawiedzenia do kalendarza liturgicznego
swojego zgromadzenia27. Zdania badaczy, odnośnie do tego problemu są więc
podzielone. Można znaleźć również takich naukowców, którzy poddają w wątpliwość, albo też odrzucają tezę o franciszkańskich początkach święta Nawiedzenia w liturgii Kościoła. Należą do nich wspomniani wyżej S. Van Dijk
i J. Polc.
Święto Nawiedzenia NMP można też odnaleźć w aktach Synodu w Mans,
z roku 1247. Znajdują się tam dwie listy świąt, z których jedna tylko zawiera
święto Nawiedzenia28. Trudno przypuszczać, żeby podczas tego samego synodu
wydano dwa dekrety z dwiema różnymi listami świąt. Trzeba raczej przyjąć, że
dekret zawierający święto Nawiedzenia zawiera późniejsze uzupełnienia.
Chcąc znaleźć pewne wiadomości dotyczące powstania święta Nawiedzenia
NMP i jego rozpowszechnienia, trzeba sięgnąć do czasów wielkiej schizmy
w Kościele zachodnim za pontyfikatu papieża Urbana VI (1378-1389) i antypapieża Klemensa VII (1378-1394).
2. Wprowadzenie do Kalendarza Rzymskiego i rozpowszechnienie
w Kościele
Wprowadzenie święta Nawiedzenia w całym Kościele Rzymskokatolickim
poprzedziło jego przyjęcie i rozpowszechnienie w Czechach. Za sprawą cesarza Karola IV, który przeniósł swoją siedzibę do Pragi, Czechy zyskały w tym
czasie ogromne znaczenie polityczne, a sama Praga przeżyła okres wspaniałego
rozwoju, stając się wielkim centrum kulturalnym, politycznym i religijnym.
Karol IV ufundował w Pradze Uniwersytet (1348), a Papież Klemens VI
(1342-1352) podniósł ją do rangi metropolii29.
Ustanowienie święta Nawiedzenie wiąże się bezpośrednio z osobą Jana Jensteina. Wychowany na dworze Karola IV, dobrze wykształcony na uniwersytetach w Padwie, Bolonii, Montpellier i Paryżu został mianowany, w roku 1375,
biskupem Miśni. W 1378 roku, na początku wielkiej schizmy, papież Urban VI
26

Por. H. Golubovich, Statuta liturgica seu Rubricae Breviarii auctore Divo Bonaventura in Generali
Capitulo Pisano an. 1263 editae, „Archivum Franciscanum Historicum” 4 (1911), s. 66.
27
Por. J. Polc, „Visitatio Beatae Mariae Virginis”: da seicento anni nell’Occidente liturgico, art.
cyt., s. 269-270.
28
Por. J.D. Mans, Sanctorum Conciliorum et Decretorum collectio nova, t. 2, Lucca 1748,
kol.1144: pierwsza lista świąt; kol. 1158: druga lista świąt.
29
Odnośnie do wielkiej schizmy w Kościele zachodnim i sytuacji polityczno-religijnej tego
okresu, zob. F. Conasso, Avignone, w: Enciclopedia cattolica, t. 2, Città del Vaticano 1949, kol.
542-544; F. Delaruelle, E.R. Labande, P. Ourliac, Storia della Chiesa, t. XIV/1, La Chiesa al
tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449), Roma-Torino 1967, s. 38-106;
M.D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, Warszawa 1988, s. 313-328.
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ustanowił go arcybiskupem Pragi. W tym samym nieomal czasie Karol IV, tuż
przed śmiercią, powierzył Janowi Jenstejnowi funkcję kanclerza swojego syna
Wacława IV30.
Arcybiskup Pragi Jan Jenstejn zapisał się w historii jako wielki obrońca legalności wyboru Urbana VI na papieża. Na początku wielkiej schizmy zabiegał
bardzo o podporządkowanie Urbanowi VI książąt niemieckich i całego Królestwa Czech. Tak jednoznaczne stanowisko ściągnęło na niego ataki zwolenników awiniońskiego antypapieża Klemensa VII, którym udało się doprowadzić
do konfliktu między arcybiskupem, a królem Wacławem IV 31.
Wierność Rzymowi i papieżowi Urbanowi VI, a także zaangażowanie
w sprawę przywrócenia jedności w Kościele zostały dostrzeżone, okazały się
bardzo pomocne, gdy Jan Jenstejn zabiegał w Rzymie o wprowadzenie nowego
święta maryjnego.
2.1. Okres przygotowawczy
W latach 1383-1284 przebywał w Pradze generał dominikanów Rajmund
z Kapuy, który wizytował klasztory swojego zgromadzenia w Europie Środkowej. On to, traktatem na temat Magnificat32, wzbudził w arcybiskupie Pragi
wielkie nabożeństwo do tajemnicy nawiedzenia33. Jan Jenstejn przekonany, że
jedność może być przywrócona Kościołowi przede wszystkim przez odnowę
duchową, postanowił wprowadzić w swojej diecezji święto Nawiedzenia NMP.
Chciał przez to święto prosić Matkę Bożą, aby nawiedziła Kościół podzielony
schizmą, podobnie jak nawiedziła swoją krewną Elżbietę34. Mówi się też o śnie
lub wizji, którą miał mieć Jan Jenstejn, a zgodnie z którą święto Nawiedzenia
miałoby stanowić skuteczny sposób uproszenia jedności w Kościele. Papież
Bonifacy IX, w bulli Superni benignitas, wprowadzając święto Nawiedzenia

30

J. Polc, De origine festi Visitationis B. Mariae Virginis, (Corona Lateranensis, 9A), Rzym
1967, s. 19. Więcej informacji na temat życia Jana Jenstejna, zob. J. Polc, Jean Jenstejn,
w: Dictionnaire de Spiritualité, t. 8 (zeszyty LIV-LV), Paryż 1973, kol. 558-565. W sprawie
zaangażowania Jana Jenstejna w obronę Urbana VI, zob. R. Halinka, Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI: Studie z dějin velikého schismatu západního,
Bratysława 1933.
31
Por. J. Polc, La festa della visitazione e il Giubileo del 1390, „Rivista di storia della Chiesa in
Italia” 29 (1975), s. 150.
32
J. Polc twierdzi, że wspomniane dzieło Rajmunda nie zachowało się do naszych czasów, por.
Tenże, De origine festi Visitationis B. Mariae Virginis, dz. cyt., s. 103. Więcej informacji na
temat Rajmunda z Kapuy i jego związków z Janem Jenstejnem, zob. V.J. Koudelka, Raimund
von Capua und Böhmen, „Archivum Fratrum Praedicatorum” 30 (1960), s. 215-217.
33
Por. J. Polc, La festa della visitazione e l’unità della Chiesa, „Oikoumenikon” 12 (1972),
s. 464.
34
Por. Tamże, s. 467.
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w całym Kościele, wspomni, że te argumenty skłoniły jego poprzednika Urbana VI do ustanowienia święta35.
Arcybiskup Jan Jenstejn, w 1386 roku, podczas synodu swojej diecezji, po
wcześniejszym zasięgnięciu rady specjalistów z prawa kanonicznego i biblistyki, wprowadził święto Nawiedzenia, które miało być obchodzone w archidiecezji praskiej każdego roku, dnia 28 kwietnia36; na celebrację tego święta sam
arcybiskup skomponował też specjalne oficjum37. Decyzja o wprowadzeniu
nowego święta wywołała liczne polemiki wśród teologów. Jenstejn broniąc
swojej decyzji, jako jej podstawę wskazywał Ewangelię św. Łukasza. Jednocześnie bardzo zabiegał o rozszerzenie święta Nawiedzenia poza swoją diecezją, pisząc w tym celu listy do biskupów i wyższych przełożonych zakonnych38.
Rok po ustanowieniu święta, przynaglony niegasnącymi dyskusjami, ale też
chcąc rozszerzenia jego obchodów, Jenstejn zwrócił się do Stolicy Apostolskiej. W swoim liście prosił papieża o wprowadzenie święta Nawiedzenia
w całym Kościele39. Motywując swoją prośbę wykazywał, że święto to może
być wspaniałym wyrazem wdzięczności Maryi za ochronę Urbana VI przed
atakami zwolenników antypapieża. Stwierdzał również, że przywrócenie jedności w Kościele będzie efektem odnowy duchowej, która może przyjść przez
orędownictwo Maryi40. Wskazywał przy tym, że inspiratorem tej odnowy może
być tylko papież, odwołując się do jego autorytetu i do autentyczności posługi,
które były podważane przez zwolenników antypapieża41.

35

Por. J. Polc, La festa della visitazione e il Giubileo, art. cyt., s. 152-153; Tenże, De origine
festi Visitationis B. Mariae Virginis, dz. cyt., s. 17-18.
36
Wydanie krytyczne aktów tego synodu znaleźć można w J. Polc, Statutes of the Synods of
Prague, 1380-1386, „Apolinarius” 53 (1980), s. 161-166. Zachował się też list generała dominikanów Rajmunda z Kapuy, w którym gratuluje on arcybiskupowi Pragi wprowadzenia nowego
święta. Zob. V.J. Koudelka, Raimund von Capua und Böhmen, art. cyt., s. 223-226.
37
Por. G. Dreves, C. Blume, Analecta hymnica medii aevi, t. XLVIII, Leipzig 1922, s. 427-429
z przypisami. Por. również J. Szövérffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein
Handbuch. t. 2, Die lateinischen Hymnen vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zum Ausgang des
Mittelalters, Berlin 1965, s. 357- 361.
38
Por. J. Polc, La festa della visitazione e l’unità della Chiesa, art. cyt., s. 464; Tenże, De origine, dz. cyt., s. 74; W tym ostatnim dziele Polc cytuje listy i inne pisma Jenstejna, które znajdują
się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie oraz w Bibliotece Kapituły Metropolitarnej
w Pradze. Odnośnie do zabiegów Jenstejna o rozpowszechnienie święta, por. również D. Sartor,
Visitazione, art.cyt., s. 1329.
39
Tekst tego listu został wydany w J. Loserth (ved.), Der Codex epistularis des Erzbischofs von
Prag Johann von Jenzenstein. Mit kritischen und erläuterenden Bemerkungen, AOG 55 (1877),
s. 344-355.
40
Por. Tamże, s. 345-347; por. również J. Polc, Jean Jenstejn, w: M. Viller, F. Cavallera,
J. De Guibert (ed.), Dictionnaire de spiritualité, art. cyt., kol. 565.
41
Tak pisał w liście do Urbana VI: „Eya ergo, prudentissime virorum P.B. exulta, gaude et letare, quod hec tibi faciendi potestas est, quod antecessores tuos prevenisti in benediccione ac quod
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Papież zaakceptował ideę arcybiskupa Jenstejna i obiecał wprowadzić w całym Kościele święto Nawiedzenia NMP. Polecił też Jenstejnowi rozesłanie do
wszystkich biskupów oficjum, które skomponował. Na wprowadzenie święta
trzeba było poczekać jeszcze trzy lata. Jego ustanowieniem zajęła się specjalna
komisja złożona z sześciu specjalistów z prawa i teologii42. Członkowie komisji nie mieli wątpliwości, co do ustanowienia święta, nie byli jednak zgodni, co
do daty obchodu. Sprawę przedłożono kolejnej komisji składającej się z trzydziestu specjalistów, ale i ta nie potrafiła jednogłośnie ustalić odpowiedniej daty.
Papież, po zapoznaniu się z tymi wątpliwościami, zdecydował, żeby święto ustanowić jeszcze przed ustaleniem dokładnego dnia i oficjum obchodu43.
2.2. Ustanowienie
Kiedy papież Urban VI, po wielomiesięcznej nieobecności, we wrześniu
1388 roku wrócił do Rzymu, rozpoczął prace przygotowawcze do wprowadzenia święta Nawiedzenia wraz z ogłoszeniem Roku Świętego 1390. Podczas
konsystorza, 8 kwietnia 1389 roku, papież ogłosił uroczyście święto Nawiedzenia NMP44. Nowe święto miało być obchodzone podobnie jak inne święta
maryjne. Podczas tego samego konsystorza papież ogłosił rok 1390 jako Rok
Święty. Kuria Rzymska miała przygotować dokumenty konieczne do wprowadzenia nowego święta. Podczas kolejnego konsystorza, papież ustalił datę
święta na 2 lipca i zdecydował, że będzie miało wigilię i oktawę. Śmierć Urbana VI, która nastąpiła 15 października 1389 roku, nie przeszkodziła w wydaniu
bulli ogłaszającej nowe święto45.
Papież Bonifacy IX, następca Urbana VI, w dniu swojej koronacji, 9 listopada 1389 roku, wydał bullę Superni benignitas46, którą oficjalnie wprowadził
święto Nawiedzenia NMP w całym Kościele. W dokumencie tym papież najper te toti mundo innotescere debet hoc ...”, J. Loserth (ved.), Der Codex epistularis des Erzbischofs von Prag Johann von Jenzenstein, art. cyt., s. 350.
42
Por. J. Polc, De origine, dz. cyt., s. 75-78; D. Sartor, Le feste della Madonna, dz.cyt., s. 106.
W skład tej komisji wszedł m.in., kard. Adam Easton, powierzono jej później przygotowanie
nowego oficjum na święto Nawiedzenia.
43
J. Polc, La festa della visitazione e l’unità della Chiesa, art. cyt., s. 466.
44
Ogłoszenie odbyło się zgodnie z protokołem, przy licznym udziale kardynałów i innych dostojników kościelnych. Konsystorz rozpoczął się od odczytania przez Mistrza Pałacu Apostolskiego, benedyktyna Edmunda Bromfielda, tekstu propositio, w którym wychwalał on tajemnicę
Nawiedzenia i prosił oficjalnie papieża o ustanowienie nowego święta. Następnie Urban VI
ogłosił uroczyście święto Nawiedzenia NMP podkreślając, że związane są z nim nadzieje na
zakończenie podziału w Kościele. Papież, uzasadniając taki cel ustanowienia nowego święta,
odnosił się do wizji, które miał mieć zarówno on sam, jak i inni ludzie. W ten sposób nawiązywał do doświadczeń duchowych Jana Jenstejna, por. Polc, J., La festa della visitazione e il Giubileo, art. cyt., s. 155.
45
Por. D. Sartor, Le feste della Madonna, dz. cyt. s. 107.
46
C. Cocquelines, Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum, Amplissima
collectio, t. 3 (część 2), Romae 1741, s. 378-379
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pierw przypominał, że jego poprzednik Urban VI, 8 grudnia tego samego roku
1389, po uzyskaniu pozytywnej opinii kolegium kardynałów ogłosił święto
Nawiedzenia NMP. Decyzją Bonifacego IX święto to miało być obchodzone
zgodnie z ustaleniami podjętymi przez jego poprzednika, a więc miało mieć
wigilię postną i oktawę; post w wigilię miał być dobrowolny47.
2.3. Rozszerzenie obchodów święta Nawiedzenia NMP
Pomimo ogłoszenia bulli papieskiej nowe święto przyjmowało się bardzo
powoli, początkowo tylko w części Kościoła uznającej Bonifacego IX. Zwolennicy antypapieży obediencji awiniońskiej nie tylko nie uznawali nowego
święta, ale nawet je zwalczali. Tak sytuacja trwała aż do Soboru w Bazylei
(rozpoczęty w roku 1431), który podczas sesji 1 lipca 1441 roku potwierdził
bullę Bonifacego IX48. Tym sposobem święto Nawiedzenia NMP zostało
wprowadzone również na tereny pozostające wcześniej pod jurysdykcją antypapieży awiniońskich i objęło swym zasięgiem cały Kościół49.
Podczas Soboru Ekumenicznego we Florencji (rozpoczęty w roku 1439)
święto Nawiedzenia NMP przyjęły patriarchaty: syryjski, maronicki i koptyjski, które obchodzą ją do dzisiaj pod datą 2 lipca50.
Papież Mikołaj V w bulli Romanorum gesta Pontificum (z 26 marca 1451)51
powtórzył tekst bulli Bonifacego IX, potwierdzając swoim autorytetem
wszystko to, co dotyczyło święta Nawiedzenia i wprowadzając je tam, gdzie
jeszcze nie było obchodzone.
Święto Nawiedzenia NMP było od tego czasu obchodzone niezmiennie
2 lipca, aż do reformy kalendarza po Soborze Watykańskim II; zmianie ulegała
tylko ranga obchodu i niektóre elementy oficjum52. Papież Sykstus IV zwolnił
z postu w wigilię, ale potwierdził oktawę święta. Pius V pozostawił obchód
w stopniu duplex, a Klemens VIII podniósł jego rangę do stopnia duplex maius.
Jeszcze jednej zmiany dokonał Pius IX, który podniósł rangę święta do stopnia
47

Tamże.
Tekst dokumentu soborowego znajduje się w: Concilio di Basilea, De Visitationis beatae
Mariae Virginis, w: P. Crabbe, Conciliorum Omnium, t. 3, Tam generalium quam particularium,
quae iam inde a Synodo Basileensi usque ad Concilium Universale Tridentinum habita, nobis
hac vice ad excudendum oblata fuerunt, Coloniae Agrippinae 1551, s. 125-126. Odnośnie dyskusi soborowych dotyczących święta Nawiedzenia, por. H. Herre (ved.), Verhandlungen des Konzils über die Feier des Festes Mariä Heimsuchung, w: Tenże (ved.), Concilium Basiliense, t. 7,
Die Protokolle des Concils 1440-1443. Aus dem Manuale des Notars Jacob Hüglin, Basel 1910,
s. XXXVIII-XL.
49
Por. D. Sartor, Le feste della Madonna, dz. cyt., s. 107.
50
Por. E. Campana, Maria nel culto cattolico, dz. cyt., s. 285-286; C. Maggioni, Maria nella
Chiesa in preghiera, dz. cyt., s. 64.
51
C. Cocquelines, Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum, Amplissima
collectio, t. 3 (część 3), Romae 1743, s. 67-68
52
Por. C. Maggioni, Maria nella Chiesa in preghiera, dz. cyt., s. 64; D. Sartor, Le feste della
Madonna, dz. cyt., s. 108.
48
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duplex II classis, wyrażając w ten sposób wdzięczność Maryi za upadek Republiki Rzymskiej i wyzwolenie Rzymu, które nastąpiło dokładnie 2 lipca 184953.
2.4. Sobór Watykański II
Ojcowie Soboru Watykańskiego II, w konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium oraz w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium przypomnieli naukę Kościoła dotyczącą kultu Najświętszej Maryi Panny
i świętych, a także nakreślili główne linie jego odnowy (por. KL 103-11;
KK 66-67). Przewidując, w Sacrosanctum Concilium, reformę roku liturgicznego oraz kalendarza54, określono również praktyczne zasady tej reformy, które
dotyczyły m.in. obchodów ku czci świętych55.
W wyniku reformy posoborowej uległ zmianom kalendarz obchodów ku
czci Najświętszej Maryi Panny, a także formularze mszalne i teksty oficjum56.
Zamiarem consilium57, zajmującego się wprowadzaniem w życie zaleceń konstytucji o liturgii, nie było skomponowanie nowego kalendarza liturgicznego,
ale raczej wprowadzenie koniecznych zmian do używanego aktualnie58. Podczas prac consilium nad kalendarzem, przedstawiono sześć projektów reformy.
Ostatni z nich, zatwierdzony przez consilium 12 października 1966 r. zawierał
następujące, ważne, zmiany dotyczące obchodów ku czci Matki Bożej: Zwiastowanie Pańskie i Ofiarowanie Pańskie zostały uznane za święta Pańskie;
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Niepokalane Poczęcie NMP i Wniebowzięcie
NMP otrzymały rangę uroczystości; Nawiedzenie NMP i Narodzenie NMP, to
dwa święta maryjne. Ostatni, szósty, projekt kalendarza został zatwierdzony
przez consilium po wprowadzeniu jednej zmiany dotyczącej daty święta Nawiedzenia, które przeniesiono z 2 lipca na 31 maja, w miejsce wspomnienia
NMP Królowej, przeniesionego na 22 sierpnia59. Zanim ostateczny projekt
kalendarza liturgicznego został zatwierdzony przez Pawła VI w Motu proprio

53

Por. D. Sartor, Visitazione, art. cyt., s. 1330.
Odnośnie do reformy kalendarza liturgicznego, zob. A. Bugnini, La riforma liturgica (19481975), Roma 1997, s. 305-320.
55
Por. KL 107; 108; 111.
56
Por. P. Jounel, Il culto di Maria, dz. cyt., s. 175.
57
Pełna nazwa to Consilium ad ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia. Był to zespół
złożony z kardynałów, biskupów oraz specjalistów z dziedziny liturgii. Consilium to zostało
powołane przez Pawła VI dokumentem Motu proprio „Sacram Liturgiam”, z 25 stycznia 1964
r., zob. A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), dz. cyt., s. 63-67.
58
Por. P. Jounel, Le feste della santa Madre di Dio nel Calendario Romano, w: Il Messale Romano del Vaticano II. Orazionale e lezionario, t. 2, Il mistero di Cristo nella vita della Chiesa
e delle singole comunità cristiane, Leumann (Torino) 1981, s. 65.
59
Por. tamże; D. Bertetto, La Madonna nel nuovo calendario e nel nuovo rito della messa,
w: Fons Vivus. Miscellanea Liturgica in memoria di Don Eusebio Maria Vismara, Zürich 1971,
s. 395.
54
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„Mysterii Paschalis”60, wprowadzono jeszcze kilka zmian dotyczących wspomnień maryjnych61.
2.5. Data święta
Trudno ustalić z całą pewnością, dlaczego przed posoborową reformą kalendarza, święto Nawiedzenia obchodzone było 2 lipca. Niektórzy autorzy,
tłumacząc wybór tej daty stwierdzają, że Kościół chciał uczcić nie tylko podróż
Maryi do Elżbiety, ale także pobyt Matki Bożej u swojej krewnej. Według
Ewangelii Łukasza Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy (Łk 1,56).
Zgodnie z tą teorią Maryja miałaby być u Elżbiety podczas narodzin Jana i aż
do jego obrzezania w ósmym dniu. Przyjmując, że Jan narodził się 24 czerwca,
jego obrzezanie miałoby miejsce 2 lipca. W ten sposób Kościół miałby świętować w dniu opuszczenia przez Maryję domu Elżbiety albo blisko tego dnia,
jeśli nie wyruszyła w podróż powrotną od razu po obrzezaniu. Taki wybór daty
miał zapobiec zbieganiu się daty święta Nawiedzenia NMP z Wielkim Tygodniem i obchodami Paschy, co mogłoby następować często, jeśli Nawiedzenie
byłoby obchodzone zaraz po Zwiastowaniu, a więc po 25 marca. Pamiętając, że
w Wielkim Tygodniu nie dopuszcza się obchodów ku czci świętych, uniknięto
w ten sposób ryzyka częstej straty celebracji święta Nawiedzenia62.
Zgodnie z tą teorią, data święta Nawiedzenia byłaby związana ze świętem
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a nie ze świętem Zwiastowania. Chociaż
teorii tej nie brak logiki, to jednak taki wybór daty nie znajduje żadnego, jednoznacznego potwierdzenia w źródłach.
Według innej teorii, data święta nawiedzenia miałaby być związana ze
wspomnianym wcześniej, obchodzonym na wschodzie w dniu 2 lipca, świętem
Złożenia Szaty Matki Bożej w Blachernach63. Również ta teoria jest krytykowana, ze względu na brak potwierdzenia w źródłach64.
Według jeszcze innej teorii, pochodzenia daty 2 lipca należy szukać w dużo
starszych źródłach liturgicznych. Otóż w jednym ze starożytnych, armeńskich
lekcjonarzy mszalnych, pochodzącym z V w., można znaleźć pod datą 2 lipca
święto, którego treścią jest starotestamentalne wydarzenie przeniesienia Arki
Przymierza do domu Abinadaba (1 Sm 7,1). Wychodząc od analogii pomiędzy
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AAS 61(1969), s. 222-226; „Notitiae” 5 (1969) s. 159-162; R. Kaczynski, Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, t. 1, Torino 1976, s. 1243-1248.
61
Por. P. Llabrés, Il culto a Maria SS, dz. cyt., s. 243-244.
62
Teorię tę można znaleźć w: E. Campana, Maria nel culto cattolico, dz. cyt., s. 281-282. Podobne wyjaśnienie, jako hipoteza, znajduje się w: H. Kellner, Heortologie oder das Kirchenjahr
und die Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung, dz.cyt., s. 156-157. Według Kellera,
te same racje mogły być podstawą do ustalenia na 2 lipca daty prawosławnego święta Złożenia
Szaty Matki Bożej w Blachernach. por. tamże.
63
Por. G. Löw, Visitazione di Maria santissima, dz. cyt., col. 1500.
64
Por. Ch. O’Donnell, Celebrare con Maria, dz. cyt., s. 74; D. Sartor, Visitazione, dz. cyt.,
s. 1330-1331.
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Arką Przymierza i Maryją – Arką Nowego Przymierza, najpierw święto Złożenia Szaty Matki Bożej w Blachernach, a później święto Nawiedzenia miałyby
być związane z tym starożytnym świętem i od niego miałaby pochodzić data
ich obchodu. Związek ten i w konsekwencji wynikającego z niego wyjaśnienie
daty pozostają tylko jedną z hipotez65.
Jan Jenstejn, wprowadzając święto Nawiedzenia w swojej diecezji, ustalił
jego datę na 28 kwietnia. Taki właśnie wybór daty uzasadniał w liście do
Urbana VI, w którym wzywał papieża do ustanowienia tego święta. Pisał, że
święto Nawiedzenia jest związane z Uroczystością Zwiastowania i dlatego
powinno być obchodzone w jego bliskości. Jednakże należy zachować pewien
odstęp czasu, aby można je było obchodzić nie w Wielkim Poście, ale już po
Wielkanocy, co pozwoli na uroczystszą formę celebracji66.
W komisji, której Urban VI powierzył zbadanie możliwości ustanowienia
święta Nawiedzenia, brakowało zgodności, co do daty jego obchodu. Przeważała jednak opinia, według której należałoby się trzymać relacji ewangelicznej
o tym wydarzeniu i nie przekraczać trzech miesięcy, bo tyle czasu Maryja pozostała u Elżbiety. Kiedy papież, 8 kwietnia 1389 roku ogłaszał nowe święto, nie
wspomniał o dacie jego celebracji. Dopiero po pewnym czasie, w maju lub
czerwcu, ustalił tę datę na 2 lipca67. Nie wiadomo, dlaczego Urban VI wyszedł
poza granicę trzech miesięcy (25 marca – 25 czerwca), ani też dlaczego wybrał
datę 2 lipca, która nie była proponowana przez komisję i nie miała związku ze
Zwiastowaniem, który to związek członkowie komisji proponowali zachować68.
Polc w swoich badaniach nad powstaniem święta Nawiedzenia, szukając
uzasadnienia daty 2 lipca stwierdza: Cur haec dies pro festo celebrando eligatur, non constat; silent acta, silent et alia documenta69.
Tak więc od roku 1389, zgodnie z Kalendarzem Rzymskim, święto Nawiedzenia było obchodzone 2 lipca. Zmianę tej daty przyniosła dopiero posoborowa reforma kalendarza liturgicznego. Dopiero szósty i zarazem ostateczny
projekt dat świąt maryjnych zawierał datę 31 maja. We wcześniejszych pięciu
projektach powtarzała się dotychczasowa data – 2 lipca70.
Zmianę daty uzasadnia się tym, że w ten sposób święto Nawiedzenia jest
obchodzone między Uroczystością Zwiastowania Pańskiego, a Uroczystością
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, co jest bliższe chronologii z Ewangelii św.
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Por. B. Fischer, Why is the Feast of the Visitation celebrated on 2 July?, w: J.N. Alexander,
Time and community. In Honor of Thomas Julian Talley, Washington 1990, s. 77-80.
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Por. J. Polc, De origine, dz. cyt., s. 122.
67
Przed zatwierdzeniem święta Nawiedzenia przez Sobór w Bazylei (1441), Kościoły poza
Rzymem, obchodziły je w różnych dniach: 27 czerwca w Paryżu, 1 kwietnia w innych częściach
Francji, 2 kwietnia w Yorku, 28 kwietnia w Pradze i 8 lipca w Reims, por. F.G. Holweck, Calendarium Liturgicum. Festorum Dei et Dei Matris Mariae, dz. cyt., s. 213.
68
Por. D. Sartor, Visitazione, art. cyt., s. 1331.
69
J. Polc, De origine, dz.cyt., s. 123.
70
Por. P. Llabrés, Il culto a Maria SS, dz. cyt., s. 243-244.
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Łukasza (Łk 1,26-56)71. Celebracja w okresie paschalnym sprawia również, że
związana z nią integralnie pieśń Maryi – magnificat, może wybrzmieć z większą mocą jako śpiew tych, dla których Pan uczynił wielkie rzeczy72.
Zakończenie
Szukając początków święta Nawiedzenia NMP, w sposób oczywisty kieruje
się uwagę na konkretne wydarzenie biblijne, opisane przez św. Łukasza w jego
Ewangelii. Okazuje się jednak, że święto czerpiące treść z tego wydarzenia ma
swoją historię, która wcale nie jest do końca jasna. Przedstawione wyżej hipotezy, według których Nawiedzenie miałoby swe początki w liturgii Kościoła
wschodniego, albo też jego pojawienie się w Kościele Rzymskokatolickim
byłoby związane z zakonem franciszkanów, nie mają dostatecznego uzasadnienia w źródłach historycznych.
Z pewnością można mówić o dacie ustanowienia święta Nawiedzenia NMP
przez papieża Urbana VI w roku 1389. Jasna i jednoznaczna jest też jedna
z głównych racji za ustanowieniem święta, którą było wybłaganie, przez orędownictwo Maryi, jedności w Kościele podzielonym wielką schizmą.
Trudność natomiast sprawia również uzasadnienie wyboru daty celebracji,
wyznaczonej na 2 lipca. Choć istnieje i tutaj kilka logicznych hipotez, to żadna
nie znajduje jednoznacznego uzasadnienia w źródłach. Wybór nowej daty celebracji, 31 maja, w ramach posoborowej reformy kalendarza, ma swoje uzasadnienie i wydaje się jak najbardziej słuszny.
Riassunto
L’articolo é dedicato alla storia della festa della Visitazione della Beata
Vergine Maria. All’inizio vengono presentate alcune ipotesi esistenti, riguardanti l’origine di questa festa. Dopo averne fatto una critica, sulla base degli
studi e delle fonti, viene trattato il tema dell’istituzione della festa della Visitazione nella Chiesa dal papa Urbano VI nel 1389. Infine ne vengono presentate
le difficoltà, con la spiegazione della scelta della data per la celebrazione della
festa e il cambiamento della data dopo il Concilio Vaticano II.
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Takie wyjaśnienie zmiany daty święta znajduje się w nowym Kalendarzu Rzymskim, por.
Calendarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum,
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, dz. cyt., s. 93.
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Por. P. Jounel, Le feste della santa Madre di Dio nel Calendario Romano, „Rivista Liturgica”
63 (1976), s. 321.
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GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
W WYMIARZE ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ
Wprowadzenie
Nieżyjący już patrolog, ks. Szczepan Pieszczoch z Poznania, pisząc wiele
lat temu pracę habilitacyjną, poruszył interesujący problem. Chodziło o to, co
literatura starożytna, pogańska – nie wyłączając z niej dzieł wybitnych filozofów – zawdzięcza chrześcijaństwu. W tamtym czasie dzieło to uchodziło za
dość nowatorskie, a przynajmniej sposób ujmowania w nim wielu zagadnień.
W naszej bowiem tradycji, także akademickiej, zwykliśmy rozpoczynać od
tego, co myśliciele pogańscy ze starożytności wnieśli do wielkiego skarbca
naszej cywilizacji i myśli, która, nawet jeśli dziś, w osobach wielu współczesnych przedstawicieli, nie przyznaje się do tego, pozostanie chrześcijańską –
wyrażając się precyzyjnie: judeo-helleńsko-chrześcijańską. Niezależnie od
dość znaczących, pooświeceniowych i tych, bardziej nam bliskich w czasie,
specyfikacji. Nie zamierzamy naturalnie w tym artykule rugować pryncypialnie
wszelkich nurtów niechrześcijańskiego myślenia, obecnych także w starożytności, tej już chrześcijańskiej – jak ją określają podręczniki – ale i później,
przede wszystkim w czasach najnowszych. Chodzi nam jednak o ten dług
wdzięczności, jaki filozofia ma względem wydarzenia Jezusa Chrystusa.
Wszelka filozofia, także ta, która określa się na przykład jako „bezzałożeniowa”. Otóż w czerwcu 2009 roku, Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej
w Słupsku zorganizowała dwudniowe sympozjum na temat: „Spory o (bez)
założeniowość filozofii”. Okazało się, że nawet organizatorzy tegoż sympozjum nie potrafili wyjaśnić, o co im tak naprawdę chodzi. Można przecież nie
zakładać istnienia świata, człowieka, jego dziejów, historii i próbować zajmować się filozofią. Może prościej byłoby jednak powiedzieć, że filozofia nie
powinna być ontologią i ukochaniem mądrości; poszukiwaniem absolutnej
prawdy. Tyle tylko, że o tym mówi się już głośno przynajmniej od czasów
A. Comte’a i to rzeczywiście samą filozofię wyprowadziło na manowce. Naturalnie o wszystkim tym wspominamy tu w kontekście podstawowym, czyli
godności ludzkiej osoby.
Zanim jednak przejdziemy do kwestii potwierdzenia tej godności czy też
poszukania dla niej właściwej atmosfery na gruncie nauk filozoficznych, wypada – jak się wydaje – wspomnieć o problemach samej filozofii, która niestety
dawno utraciła swój charakter mądrościowy i znalazła się w głębokim kryzy-
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sie. Choć dzięki Bogu nie wszędzie. Są to jednak niestety tylko wysepki na
wielkim oceanie. Ale wysepki, także te bardzo maleńkie, dowodzą, że ocean
nie wszystko pochłonął i możliwe jest jeszcze życie. Innymi słowy: w ostatnich
dziesięcioleciach, w osobach i dziełach swoich najwybitniejszych przedstawicieli filozofia zgodziła się na obecność w akademickim wykładzie zawężonej
wizji świta i człowieka. Nie dość, że zawężonej, to jeszcze bardzo rozbitej,
pokawałkowanej przez szybko powstające i ciągle ulegające podziałom różne
dyscypliny oraz metody badawcze. Dzięki nim wprawdzie lepiej rozumiemy,
z czego człowiek jest zbudowany; ale – jak się okazuje – coraz mniej rozumiemy samego człowieka. Jeszcze nie tak dawno żywo dyskutowano o podstawowych strukturach życia, ale nie porywano się na tworzenie – „produkowanie” życia. Dziś ta pokusa została zrealizowana, co jest wyzwaniem także
dla filozofii, choć „wywołani” przez ten fakt „do tablicy” czują się przede
wszystkim teologowie.
1. Jak w filozofii ocalić filozoficzne myślenie?
Takie postawienie problemu z góry przesądza o braku w filozofii myślenia
filozoficznego, co musi graniczyć z absurdem. Ale jeśli uświadomimy sobie, że
w wielu nurtach współczesnej filozofii nikt sobie nie zaprząta głowy jakimś
tam miłowaniem mądrości czy spieraniem się o absolutną prawdę, to nasze
założenie już nie wygląda tak absurdalnie. Cóż to jest, zresztą, prawda i jak
można w ogóle mieć takie roszczenie we współczesnym, pluralistycznym
świecie?
W jaki sposób filozofia może wyjść z kryzysu? Co trzeba zrobić, aby filozofowie zajęli się tym, co zadecydowało o powstaniu filozofii? Nie ulega bowiem
wątpliwości, że zrobić trzeba coś, co ważne jest nie tylko dla samej filozofii;
jej – nagminnie od czasów A. Comte’a poddawanego w wątpliwość charakteru
naukowego – ale też dla dobra samego człowieka. W jaki sposób filozofia może odzyskać to, co utraciła? Powinna zająć się człowiekiem, a nie tylko poszczególnymi elementami ludzkiej egzystencji, zresztą jakoś tendencyjnie separowanymi od siebie i od swojego suppositum. Poszanowanie wyłaniających
się w ciągu wieków dyscyplin, wielu różnych dziedzin wiedzy o człowieku,
jest konieczne. Podobnie jak zachowanie właściwych dla nich metod badawczych. Niestety rzeczywistość podzielonego i rozbitego przez ten pryzmat
świata zdaje się być już nie tyle osiągnięciem, pomocą, co coraz bardziej natarczywym wyzwaniem, z którym trzeba się w końcu zmierzyć.
Nie bez znaczenia jest w tej perspektywie utrata nierozerwalnego przez całe
wieki związku filozofii z teologią i nie tylko w patrzeniu, rozumieniu bytu
ludzkiego, ale również w rozumieniu i opisywaniu otaczającego nas świata.
Jakże wymownie wyraził to swego czasu C. Norwid:
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Tak Ludzkość, bez Boskości, sama siebie zdradza,
Aż dopiero gdy w eter odpłynie niebieski
Powraca jej majestat i szkarłat królewski1.
Wcielenie Chrystusa zadecydowało o nowym patrzeniu na człowieka. Możemy sobie wmawiać i powtarzać w nieskończoność, że jest inaczej, ale wydarzenie Jezusa Chrystusa nie pozostaje bez wpływu na filozofię, również tę,
która określa się jako postchrześcijańska, agnostyczna, czy np. (bez) założeniowa. To właśnie chrześcijaństwo ukształtowało to, co najcenniejsze w patrzeniu i rozumieniu człowieka w naszej cywilizacji (Jan Paweł II, Ecclesia in
Europa). Tego nie sposób racjonalnie podważać. Aż dziw, że trzeba dziś tego
bronić i to przed kim?! Odejściem od tego gmachu wiedzy i mądrości są m.in.
wszelkiego rodzaju próby biologicznej deformacji człowieka; porównywanie
go i korygowanie przez wiedzę o innych gatunkach zwierząt. Upowszechnianie
biologicznego paradygmatu w tłumaczeniu człowieka, wszystkiego w zasadzie,
co można o nim powiedzieć, jego bytu indywidualnego i społecznego, jego
uczuć, przeżyć, rozumu, duchowości. Deformacją jest również wyznaczanie
kryterium w postaci niektórych tylko jednostek, wzorców, stylu życia oraz
myślenia, tzw. „osób wybitnych”. Podstawą godności nie może być tylko racjonalność, dodatkowo wzmacniana przez wykluczenie wszystkiego innego,
jakby było to zupełnie bez znaczenia. Podobnie jak podstawą tej godności nie
może być tylko umiejętność podejmowania decyzji.
Watykański dokument Dignitas personae skierowany jest do „wszystkich
tych, którzy szukają prawdy”2. Można zatem powiedzieć, że najbardziej stosowną płaszczyzną refleksji nad człowiekiem, jego godnością, jest płaszczyzna
przystosowana – właściwa do prowadzenia sporu o prawdę, poszukiwania jej.
Dalej, płaszczyzna, na której będzie możliwe uzgodnienie wyników badań
naukowych, prowadzonych na gruncie nauk biologicznych, z zasadami antropologii chrześcijańskiej, aby w ten sposób wypracować integralną wizję człowieka i jego powołania3. Ale co tak naprawdę oznacza integralna wizja człowieka i czy filozofia współczesna jest taką płaszczyzną? Czy filozofia jest dziś
jeszcze antropologią, tzn. czy na jej gruncie możliwa jest nadal integralna wizja
człowieka, czy już tylko lepiej lub gorzej usystematyzowany zbiór wielu
aspektów, składających się na ludzką rzeczywistość, czasem na siebie zachodzących, ale nierzadko luźno ze sobą związanych, a nawet sobie przeciwstawnych?
Wszędzie tam, gdzie poszukujemy filozofii, która chce być płaszczyzną rzetelnego sporu o prawdę, gdzie o takiej filozofii możemy mówić, możemy także
mówić o potwierdzeniu swoistego poczucia sensu, wspólnej podstawy istnie1

C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, I.
Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem (14 września 1998), n. 1:
AAS 91 (1999), 5.
3
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Watykan 2008, 3.
2
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nia, działania, ukierunkowania naszego procesu rozwoju. Możemy również
myśleć i mówić, przede wszystkim pamiętać o dziedzictwie myśli, które nas
w dużym stopniu ukształtowało, ubogaciło, któremu bardzo wiele zawdzięczamy, nawet jeśli nie wszystko nam się w nim podoba i nie wszystkie elementy w tym dziedzictwie są dla nas zrozumiałe, czytelne, zawsze odnośne. Właśnie z tego niezrozumienia czy też niepodobania się, rodzą się kierunki, które
dążą do uczynienia wyłomów w tym dziedzictwie, niejednokrotnie bardzo daleko odchodząc od wspomnianej wspólnej płaszczyzny. Warto jednak pamiętać, że wszędzie tam, gdzie to klasyczne filozofowanie ma miejsce, dokonuje
się w szerszym kontekście. Nie tylko metafizycznym (F. Nietzsche i J.P. Sartre
nie potrafili i nie chcieli być metafizykami w klasycznym, chrześcijańskim
sensie, nie mogli jednak zrezygnować z ontologii, nie rezygnując tym samym
z filozofii)4, ale też religijnym. I nie chodzi tu tylko o starożytnych filozofów
greckich, wykształconych w ich szkołach i przyjmujących chrzest Ojców Kościoła – apologetów, średniowiecznych myślicieli (Abelard, Lombard, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Mistrz Johannes Eckhart, Mikołaj
z Kuzy), nowożytnych i oświeceniowych deistów. Chodzi tu także o współczesnych mędrców, którzy nie chcą i nie mogą – nie zdradzając swojego filozoficznego powołania – ograniczyć się tylko do klasyfikowania lub tłumaczenia wyników badań dyscyplin, które z filozofii się wyodrębniły; zrodziły – jak dzieci ze
swoich rodziców – choć później daleko odeszły i wciąż poszukują czegoś więcej;
może coraz częściej bezpiecznej drogi powrotu do rodzinnego domu. Wystarczy
w tym kontekście wspomnieć choćby Leszka Kołakowskiego.
Nie wolno nam poza tym zapomnieć, że antropologia filozoficzna to nie
tylko nowożytny czy też nam współczesny spór o człowieka. To także długa
i bogata tradycja, której właściwy był brak jakiegokolwiek rozróżnienia na
filozofię i teologię w patrzeniu i rozumieniu człowieka. To właśnie ta tradycja
pozwoliła odkryć i docenić wszystko, co okazało się wartościowe oraz do dziś
obecne w naszej refleksji o człowieku, a co pochodziło z dawnych kultur, np.
helleńskiej. W perspektywę tę wpisuje się między innymi taki sposób myślenia
i mówienia o człowieku, którego nie można sobie było nawet wyobrazić bez
tez odnoszących się do rzeczywistości Jezusa Chrystusa. I dalej, w procesie
tym, właśnie na gruncie antropologii zaczęto w pewnym momencie poszukiwać narzędzi, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka5. Chodzi wreszcie o pytanie o esse przed agere, dobrze
zakorzenione w tradycji metafizycznej i prowadzące do rozstrzygnięć, bez
których bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić najważniejsze elementy naszej
4

M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001, s. 109; E. Sienkiewicz,
O odwagę patrzenia w przyszłość. Nadzieja według wybranych filozofów, Szczecin 2008, s. 78.
121-128.
5
B. Sesboüé (red.), Historia dogmatów, t. II, Człowiek i jego zbawienie, tłum. P. Rak, Kraków
2001, s. 127-128.
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chrześcijańskiej doktryny, ale i naszej cywilizacji. Szkoda, że tak często się
o tym zapomina. Człowiek, który nie wie, kim jest i dlaczego taki właśnie jest,
nie będzie też dokładnie wiedział, jak ma postępować. Zwłaszcza w takich
sytuacjach, kiedy jego działanie jest wielorako uzależnione, przeróżnymi i niezależnymi od niego sytuacjami. Nie będzie wiedział, dlaczego akurat tak powinien postąpić, zwłaszcza kiedy wielu czyni inaczej i jest im z tym – przynajmniej pozornie – łatwiej. K. Wojtyła napisał dzieło pt. „Osoba i czyn”. Analizując przez czyn ludzkie działanie (Cz. Bartnik mówił także o „czynowcach”
i „działaczach”)6, chciał odkryć, kim jest człowiek, jaka jest jego wewnętrzna
struktura, ponieważ – jak twierdził – człowiek właśnie przez swój czyn najlepiej się przedstawia, ujawnia kim jest7. Wojtyle chodziło jednak o ludzką podmiotowość, o suppositum, co jest podstawą wszelkiego działania8, z czego to
działanie wynika, przez co jest niejako zdeterminowane9. Nie odwrotnie! Czyn
nie decyduje o tym, kim jest człowiek, nie tworzy bytu ludzkiego, nie określa
i nie stanowi o nim, choć wiele nam mówi o samym człowieku, a nawet powoduje wzrost wielu doskonałości, potencjalności, jakie odnajdujemy w bycie
ludzkim. Wojtyła pisał, że przez dobry i zły czyn człowieka – choć to jest tylko
ludzki czyn – mówimy o samym człowieku, że człowiek jest dobry lub zły, tak
go określamy10.
2. Antropologia czy personalizm?
Szafuje się dziś na prawo i lewo terminem: osoba ludzka. Czy rzeczywiście
wszyscy mają to samo na myśli? Jak można przypuszczać, ludzie zjednoczeni
przez poszanowanie chrześcijańskich wartości i wyznaczanie sobie ideałów,
w drodze do których organizują, np. konferencję naukową na temat godności
ludzkiej osoby, pragnący ze wszystkich sił przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co tej godności zagraża, zapewne tak. Ale niestety nie tylko tacy ludzie
i takie inicjatywy kształtują współczesny obraz człowieka. Dlaczego, mówiąc
to samo, tak różne rzeczywistości mamy na myśli, tak bardzo się nie rozumiemy i rozmijamy z tymi, którzy często nawet sobie tego nie uświadamiają?
Jeśli chcemy się zaangażować w kształtowanie prawdziwego obrazu człowieka i w jego obronę, powinniśmy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na
pytanie: Kim jest osoba ludzka? Kim jest człowiek jako osoba? Czy to nie to
6

Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, 256.
K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 105.
8
J. Gałkowski, Samostanowienie osoby w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, „Zeszyty Naukowe
KUL” 1-3 (1979), s. 74-75.
9
Cz.S. Bartnik, Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyły, „Zeszyty Naukowe
KUL” 1-3 (1979), s. 52-53.
10
K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, w: K. Wojtyła, Osoba i czyn, oraz inne studia... ,
s. 347.
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samo – człowiek i osoba? A to samo? Przecież równie dobrze, jak o godności
osoby ludzkiej, można mówić o godności człowieka. Człowiekiem zajmuje się
antropologia. A osobą ludzką? Dlaczego wielu myślicielom zainteresowanym
człowiekiem antropologia nie wystarcza? Zarówno twórca uniwersalistycznego
personalizmu – ks. prof. Cz. Bartnik, jak i jego uczniowie (K. Góźdź, K. Guzowski, B. Smolka, M. Kowalczyk) twierdzą zgodnie, iż personalizm wyłonił
się z antropologii.
Na forum utworzonym przez Komitet Nauk Teologicznych, wchodzący
w skład Polskiej Akademii Nauk, w celu zbadania wkładu chrześcijaństwa
w kulturę polską, ks. Marian Rusecki mówi o personalizmie. Trudno bowiem
rozwodzić się na temat godności osoby ludzkiej bez, nie tylko kontekstu, ale
wręcz kryterium, jakim jest personalizm. Otóż tenże polski fundamentalista
stwierdza, że rozwijający się tak naprawdę od lat 30 XX w. personalizm jest
najpierw problemem teologicznym, a dopiero później filozoficznym. Jak się
wydaje, nie o tak rozumiane pierwszeństwo personalizmu należy dziś toczyć
spór, ponieważ personalizm jest ważnym zagadnieniem zarówno w teologii,
jak i w filozofii11. A filozofia, która chce się zająć człowiekiem i poszukiwać
najbardziej niewzruszonych podstaw ludzkiej godności, musi być otwarta na
personalizm.
Do tego otwarcia nie jest zdolna każda filozofia, tzn. każdy kierunek filozofii. W tej „wielkiej szkole” i „bardzo starej” (mamy na myśli filozofię), z bardzo bogatymi tradycjami, nie we wszystkich „klasach” człowiek oznacza to
samo. Nie wszystkich w tym człowieku to samo interesuje. Na przestrzeni wieków filozofia stworzyła dobrą atmosferę, najpierw różnego zainteresowania
człowiekiem, w wielu aspektach, które później okazały się odrębnymi dziedzinami wiedzy, odchodząc od samej filozofii. Niejednokrotnie bardzo daleko.
I właśnie tu wydaje się leżeć sedno problemu. Nie chodzi o aspekty. Nawet
o dumne dziś ze swoich osiągnięć dyscypliny, które powstały z zainteresowania jakimś aspektem, ponieważ człowiek to nie jest jeden, choćby uznawany za
najważniejszy, aspekt. W perspektywie owego złożonego i wielostronnego
zainteresowania człowiekiem, antropologia filozoficzna, a właściwie jej wyniki, muszą być dziś poddawane bardzo opornemu na jakiekolwiek argumenty
wątpieniu. Trudno bowiem sobie wyobrazić taką sytuację, aby te wszystkie
dziedziny wiedzy, które wyłoniły się z filozofii przez swoje aspektowe zainteresowanie człowiekiem, mogły ponownie wrócić do tej samej rodziny. Podobnie jak nie wracają często do rodzinnego domu dzieci, które już dawno założyły własne rodziny i mają swoje domy. Coraz trudniej także o jakąkolwiek
płaszczyznę porozumienia owego wieloaspektowego zainteresowania. W jaki
wobec tego sposób możemy się interesować człowiekiem, dziś rozpoznawanym w tylu różnych aspektach i wymiarach, aby nie zgubić gdzieś po drodze
11

M. Rusecki, Wprowadzenie, w: tenże (red.), Personalizm polski, Lublin 2008, s. 6.
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samego człowieka? Aby nie próbować przy tym komukolwiek wmawiać, że te
aspekty są nieważne, a powstałe w ich kręgu szerokie dziedziny wiedzy nieistotne i można się nimi nie przejmować. Czy można zaproponować taką drogę? Czy ona jest w ogóle możliwa, realna? Ona jest nawet bardzo potrzebna,
niezbędna. I to na gruncie filozofii. Jak można to symbolicznie wyrazić
– w domu, z którego wyszło kiedyś liczne potomstwo, rozchodzące się po całym świecie. Trzeba powrócić do rodzinnego domu, chociażby po to, aby przypadkiem, gdzieś daleko w świecie, nie skrzywdzić człowieka, nie unicestwić
go, zamykając się w wymiarach jakiegoś jednego aspektu oraz przekonując
siebie i innych, że się chce jego największego dobra. Po co dzieci, zza oceanu
wracają od czasu do czasu do rodzinnego domu i nie tylko na pogrzeb rodziców? Czy owego powrotu, nawet jeśli trudno sobie wyobrazić, aby był to powrót już na stałe, ponieważ taki nie zawsze jest możliwy, wskazany, nie można
– naturalnie znów bardzo symbolicznie – nazwać personalizmem?
Jak dobrze to czuł E. Mounier, zakładając swoje słynne Esprit! I nie może
tego subtelnego czucia przekreślać późniejsze zafascynowanie się tego autora
ideami marksistowskimi12. Czuł, jeszcze nie rozumiał, może nie miał odwagi.
Potrzebna jest odwaga i potrzebna była bardzo długa oraz trudna droga, zanim
pojawił się na niej E. Mounier. Konieczne były odważne i znaczące dla samej
filozofii rozstrzygnięcia, które pozwoliły Schleiermacherowi nadać terminowi:
„personalizm” charakter teologiczny, odnosząc go do Boga i odrywając poniekąd od całego widzialnego Wszechświata (podobnie J. Grote, A. B. Alcott)13.
Nie wolno tracić z pola świadomości pamięci o wydarzeniach i osiągnięciach,
umożliwiających pojawienie się tego fenomenu, jakim w polskiej myśli jest
personalizm uniwersalistyczny Cz. S. Bartnika14.
Personalizm posiada dziś bardzo bogatą tradycję i dość znaczące zdobycze,
uznawane także przez filozofów za wystarczające do spojrzenia przez świat
ludzkiej osoby na całą, otaczającą nas rzeczywistość, na cały nasz świat i zarazem wszechświat. Niestety tenże personalizm przez wielu myślicieli rozumiany
był niejednokrotnie jako jeszcze jeden argument, a nawet dowód na wyraźnie
indywidualistyczny sposób opisywania oraz analizowania bytu ludzkiego. Czy
przypadkiem ten indywidualizm nie jest przyczyną i to bardzo istotną, podważania lub niewłaściwej oceny godności ludzkiej osoby? Czy nie staje się, aż do
dziś, przyczyną trudnych do zrozumienia, zawoalowanych tęsknot, przynajmniej za niektórymi elementami, właściwej kolektywistycznym systemom, wizji
człowieka i społeczeństwa? Godności osoby ludzkiej nie gwarantuje sam
z siebie ani kolektywizm, ani indywidualizm. Tak jak kierunki te są redukcjo12

E. Sienkiewicz, Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa, Poznań
2003, s. 43.
13
W. Granat, Personalizm chrześcijański (teologia osoby ludzkiej), Poznań 1985, s. 73.
14
Cz.S. Bartnik, Spotkanie personalistyczne, w: K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości
teologii, Szczecin 2008, s. 385-391.
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nistyczne w stosunku do każdej osoby ludzkiej, tak samo są redukcjonistyczne,
jeśli chodzi o jej godność.
3. Historia problemu
Spróbujmy choćby spojrzeć na zasygnalizowaną powyżej drogę w skrócie
budzącym wątpliwości, czy tak w ogóle można. Trzeba się natychmiast z tego
wytłumaczyć, ponieważ droga jest naprawdę długa, a my mamy mało czasu
i dlatego musi to być „rzut oka” na mapę w wysokiej skali.
I tak, jońscy filozofowie byli zainteresowani przede wszystkim przyrodą,
kosmosem, stąd pochodzi najbardziej rozpowszechnione ich określanie: „jońscy filozofowie przyrody”. Ale krótko po nich, m.in. przez Heraklita (544–
484)15 i Protagorasa (481–411)16, zainteresowania starożytnych greckich mędrców zaczęły zwracać się w stronę człowieka, aż Sokrates (470–399) powie, że
tylko w człowieku odnalazł zasady godne zainteresowania17. Z tego zainteresowania wyrasta wielka tradycja Platona (427–347) i Arystotelesa (384–322).
Pierwszy, przez swój idealizm, budzi w nas potrzebę poszukiwania i dążenia
do doskonałości18. Drugi konieczność realizmu, umiaru19. Choć obaj tworzyli
15

Heraklit z Efezu dopatrywał się szczególnej roli człowieka we wszechświecie. Człowiekowi
przyznawał twórcze uczestnictwo w życiu świata, do czego byt ludzki zobowiązywał rozum. Tak
więc Heraklit zapoczątkował patrzenie na świat przez pryzmat człowieka. Można nawet powiedzieć, że stawiał człowieka na pierwszym miejscu, przed światem materii. Jak zauważył
W. Tatarkiewicz, Heraklit był pierwszym filozofem, który rozmyślał nad sobą, a nie tylko nad
przyrodą. Przyrodę zaś rozumiał przez analogię do własnych przeżyć. Był więc pierwszym humanistą, zainteresowanym problemami epistemologicznymi i etycznymi. Choć podkreślał także
wielką zależność człowieka od reszty stworzeń. Dusza i ciało człowieka – jak pisał – zależą od
całej minionej historii świata i rasy ludzkiej, a jego życie od materialnego świata – od wody,
powietrza, pokarmu, napoju, światła słonecznego. Por. F. H. Fobes, Philosophical Greek, Chicago 1957, s. 12-13; F. Copleston, Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1998, s. 53;
M.A. Krąpiec, Dzieła, t. X, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993; J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter, Freiburg-Basel-Wien 1976; S. Świeżawski, Dzieje
europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. 26-29; H. Wissmann, Le fleuve
He`raclite. Le trios functions de analogie, Reve philosophique de la France et de l`etranger,
Paris 1970; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1983, s. 32.
16
Protagoras z Abdery człowiekowi przyznał w świecie rolę szczególną, uznając go za miarę
wszechrzeczy, ponieważ to on stwierdza, co istnieje, a czego nie ma. „Człowiek jest miarą
wszystkich rzeczy, będących takimi, jakimi są, nie będących takimi, jakimi nie są”. F. Copleston,
Historia filozofii,, s. 106-107; Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991; J. Bitner,
Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 30-33.
17
H. Dummery, Persone, w: Encyklopedia Universalis, t. XIV, Paris 1985, s. 292; J. Auer, Person, Regensburg 1979, s. 16nn; F. Copleston, Historia filozofii, t. I, s. 128.
18
G. Reale, Per una nuowa interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi
dialoghi alla luce delle “Dottrine non scritte”, Milano 1991; J. Gould, The Development of
Platos Ethicus, New York 1955; J. Gajda, Platońska droga do idei: aksjologiczny rodowód
platońskiej ontologii, Wrocław 1993, s. 24nn; W.G. Runcimann, Platos Later Epistemology,
Cambridge 1962; Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K.
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w atmosferze greckich teatrów, gdzie słowo: prosopon – tłumaczone przez
termin: osoba, oznaczało maskę noszoną przez greckich aktorów. Chodziło
zatem o coś, co jest jednowymiarowe, zewnętrzne, ponieważ nie było jeszcze
wieloaspektowego zainteresowania człowiekiem. Choć starożytność coraz bardziej interesowała się człowiekiem, choć w Rzymie żył i tworzył Marek Tuliusz Cyceron (106–43)20, a także Plotyn (204–270)21, nie było jeszcze Manliusza Boecjusza.
M. Boecjusz (480–524), jeden z najwybitniejszych filozofów i mężów stanu
Cesarstwa Rzymskiego, był twórcą pierwszej w dziejach definicji osoby22,
której wpływ na wszystkie inne koncepcje i ujęcia, widoczny jest aż po czasy
współczesne23. Zawarł ją w swoim dziele pt. Liber de persona ed duabus naturis contra Eutychen et Nestorium ad Joannem diaconum Ecclesiae Romannae
(PL 64, 1337-1354). Definicja ta brzmi w następujący sposób: Persona est
naturae rationalis individua substantia – osoba jest indywidualną substancją
natury rozumnej24. Jak się okazało, „osobę” Boecjusz rozumiał w nieco innym
sensie niż grecka tradycja25. Wyraźnie odczuwa się u niego brak wypracowanej
Leśniak, W. Olszewski, t. III, Warszawa 1988, s. 166nn; W. Jager, Pajdeja, tłum. M. Plezia, t. II,
Warszawa 1964, s. 247-253; B. Smolka, Narodziny i rozwój personalizmu, Opole 2002, s. 42; L.
Campbeli, The Sophistes and politicus of Plato: With a Revised Text and Engisch Notes, Oxford
1967; D. Dembińska-Siury, Platon o wychowaniu, Warszawa 1994, s. 19nn.
19
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, tłum. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 387-391;
M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, s. 33; D. Roos, Aristotele, „De Anima”, Oxford 1961, s. 43nn;
P. Siwek, Arystoteles. „O duszy”, Warszawa 1992, s. 19-28; T. Kwiatkowski, Poznanie naukowe
u Arystotelesa. Niektóre poglądy teoretyczne, Warszawa 1969, s. 45nn.; G. Movia, Aristotele
L`anima, Napoli 1979.
20
Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 70; S. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii
klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. 195nn; M. T. Cyceron, O najwyższym dobru i złu,
w: tenże, Pisma filozoficzne, t. III, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961, s. 234nn; J. Bitner,
Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 38.
21
E.R. Dodds, The Ancient Concept of Progress and others Esseays on Greek Literature and
Belief, Oxford 1973, s. 125nn; V. Cilento, Plotino. Paideia Antigonistica. Ricostruzione d`un
unico scritto da Enneadi, III 8, V 8, II 9, Firenze 1971, s. 20nn; S. Kamiński, Filozofia i metoda,
Lublin 1993, s. 11nn; J. Bańka, Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. Monadologia pryncypialna, t. I, Katowice 1995, s. 45nn.
22
F. Copleston, Historia filozofii, t. II, dz. cyt., s. 118-122.
23
Cz.S. Bartnik, znany polski personalista, wskazując na Boecjusza i jego definicję, stwierdza,
że długo nieprzezwyciężone, indywidualistyczne spojrzenie na osobę ludzką, bez dostatecznego
uwzględnienia w wielu definicjach wymiaru społecznego, to efekt przywiązania do pierwszej
w dziejach definicji osoby.
24
A.M. Boecjusz, Liber de persona, III PL 64, 1334 C.
25
Przy pomocy terminu: prosopon, czyli oblicze, maska, rola, w starożytnej Grecji wskazywano
na funkcję społeczną. Boecjusz odwoływał się raczej do pojęć hypostasis i substancja. Przy
czym wskazywał na rozróżnienie między „substancją uniwersalną”, którą rozumiał jako całą
naturę, a „substancją indywidualną”, którą dzielił z kolei na rozumną (Bóg, anioł i człowiek)
i pozarozumną. Kładł nacisk przede wszystkim na indywidualność osoby i jej związek ze światem bytów stworzonych. Jej charakter – jak utrzymywał – jest „na wskroś indywidualny”. Elementu konstytucyjnego osoby dopatrywał się w duszy, nic nie mówiąc, czy stanowi ją także ciało
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relacji do innych osób, zarówno stworzonych, jak i tych ze świata nadprzyrodzonego26. Stąd Boecjusz był na wskroś – jeśli się tak można wyrazić – aspektowy i ten aspekt jest w jego definicji osoby dość wyraźny, jednostkowy. Po
dziś dzień sprawiający nam wielkie problemy, zwłaszcza tam, gdzie tych jednostek jest bardzo dużo i bardzo dużo jest aspektów, a wśród nich także ten
społeczny, aż po kolektywny, totalitarny. Może warto w tym miejscu zapytać:
czy osoba rozumiana jako jednoaspektowa, indywidualna to osoba, której godności właśnie przez to znacznie trudniej było później skutecznie bronić?
Od czasu Jezusa Chrystusa zaczyna się kształtować wyraźny „syngularyzm”, dopracowywany filozoficznie i teologicznie (nie ma wówczas jeszcze
takiego rozróżnienia), między innymi przez Ojców Kościoła. Chrystus staje się
wzorem, a w myśleniu o człowieku i próbach opisu, także definicji, coraz
częstszych, modelem każdej istoty ludzkiej jako jedynego, niepowtarzalnego
i centralnego we Wszechświecie individuum. Jednostka rozumiana jest odtąd
jako coś najwyższego, analogicznego do Chrystusa. Wszystko to prowadzi do
coraz wyraźniejszego pojęcia „osoby” (hypostasis, prosopon, persona) w sensie absolutnej wyjątkowości i jednozdarzeniowości. „Persona ut aliquis singularis (Boethius, papież Jan II, Ryszard ze św. Wiktora, św. Tomasz z Akwinu).
Naczelną kategorią bytu stało się bycie samoistne (esse subsistens) oraz bycie
jednostkowe (esse singulare) i jednostka jako „ktoś pojedynczy” (aliquis singularis), w każdym razie nie ogół bytu, nie całość, nie „wszystkość”, no i nie
natura ludzka w sensie ogólnym27. Przy czym cała starożytność to w gruncie
rzeczy dostrzeganie przez wielu jej przedstawicieli raczej tego co ogólne, konieczne i kolektywne. Dokonywało się to przy rozumieniu świata jako wspólnej całości, kosmosu. Dopiero chrześcijaństwo wprowadza nową jakość, kategorię indywiduum, niepowtarzalnego fragmentu tego ogólnego świata –
wszechświata.
A co na temat tej obrony godności osoby ludzkiej wielcy mistrzowie scholastyczni? Jak się okazuje bardzo różnie. Ci z wczesnej scholastyki, np. ze
szkoły św. Wiktora, osobę zamknęli w duszy, ciało tej godności zdawało się im
przeszkadzać28. Bonawentura (1217–1274), choć „platonik”, nie wyrzucał godności człowieka w zaświaty, ale ceną była u niego substancjalność tego, co

człowieka, którego zasadniczo odróżniał od istot bezrozumnych. Dusza jest tymczasem ujednostkowiona, konkretna i autonomiczna – twierdził. A. M. Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum.
R. Bielak, A. Kijewska, Kęty 2001, s. 52-58; A. M. Boecjusz, Księga „O osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi”, III-IV, w: tenże, O pociechach filozofii. Ksiąg
pięcioro oraz Traktaty teologiczne, Księga I, tłum T. Jachimowski, Poznań 1926, s. 229-236.
26
A.M. Boecjusz, Księga „O osobie i dwóch naturach przeciwko... , II, dz. cyt., s. 227-229; Por.
tenże Traktaty teologiczne, IV-V, dz. cyt., s. 45-49.
27
Cz.S. Bartnik, Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008, s. 27-28.
28
P.P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża, Warszawa 1999, s. 32; F. Copleston,
Historia filozofii, t. II, s. 182.
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u Tomasza (1224–1274) i innych miłośników umiaru29 jest jej składnikiem30.
Duns Szkot (1266–1308) prekursor nominalizmu i liberalizmu, choć wówczas
nikt o tym jeszcze nie mówił, to niewątpliwie autor wyraźnie zainteresowany
pewnym aspektem. Ograniczając analizę człowieka do jego przeżyć wewnętrznych oraz odrzucając przez to właściwy - na przykład św. Tomaszowi - realizm, intelektualizm, egzystencjalizm i racjonalizm, stał się rzecznikiem woluntaryzmu, fideizmu oraz esencjalizmu31. Doszedł do wniosku, że natura bytu
jest jednostkowa, a wszelkie jego prawa obiektywne zastąpił wolą Bożą, która
charakteryzuje się przede wszystkim dowolnością. Podkreślał prymat woli nad
władzami intelektualnymi i racjonalnymi32.
Po chwili równowagi, jaką bezsprzecznie udaje się osiągnąć św. Tomaszowi, ponownie wyraźne wychylenie. Ileż problemów będą miały z tym franciszkaninem niemogące go pominąć wielkie syntezy! Ale wróćmy jeszcze do Tomasza. Tu pojawia się bardzo ważne rozróżnienie, choć drogi jeszcze się nie
rozchodzą – teolog może już mówić, że nie jest filozofem. Niedługo jednak
zaczną się rozchodzić i filozof będzie się starał interesować człowiekiem, nie
interesując się już Bogiem. A jacyś teologowie, choć upłynie jeszcze wiele
czasu, wymyślą w końcu „teologię śmierci Boga”. Czy nie rozwija się ona
w kontekście „przedwczesnej” śmierci człowieka?
W średniowieczu grecki kosmos ustępuje miejsca mikrokosmosowi, którym
jest jednostka ludzka. Naturalnie nie dokonuje się to z dnia na dzień. Rodzi się
i rozwija indywidualizm, a przynajmniej wyraźnie rysują się podstawy tegoż
oraz dobra atmosfera do takiego rozwoju. Duns Szkot, G. Biel, W. Ockham
zdecydowanie wskazują na jednostkę, mimo że wciąż liczy się zbiorowość res
publica, Kościół, Królestwo, universum; świat zamknięty i zupełny; harmonij29

T. Klimski, Jedno i byt. Analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu,
współcześni tomiści), Warszawa 1992, s. 43nn.
30
Bonawentura mówił o istnieniu dwóch substancji w ludzkim bycie: duchowej i cielesnej.
W jaki sposób mogą one istnieć w jednym podmiocie i jak się łączą? Otóż zdaniem tego franciszkańskiego mistrza, substancja cielesna posiada ze swej natury dążenie do doskonałości,
a duchowa posiada pragnienie udoskonalenia tej materialnej. B. Smolka, Narodziny i rozwój
personalizmu, s. 147; F. Copleston, Historia filozofii, t. II, s. 325-340; T.C. Niezgoda, Człowiek
według nauki św. Bonawentury, Niepokalanów-Warszawa 1976, s. 279nn; G. Bnafede, S. Bonaventura, Benevento 1961, s. 99; E. Wolicka, Teoriopoznawcze aspekty pojęcia „imago” u św.
Tomasza i św. Bonawentury, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975), z. 1, s. 50-73; E. Botloni,
S. Bonaventura, Brescia 1945, s. 10nn.
31
F. Copleston, Historia filozofii, t. II, s. 552-560.
32
B. Smolka, Narodziny i rozwój personalizmu, dz. cyt., s. 178; Cz.S. Bartnik, Personalizm,
s. 95; E. Zieliński, Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin 1980,
s. 28nn; J. Gałkowski, Działanie moralne w ujęciu J. Dunsa Szkota, „Roczniki Filozoficzne” 22
(1974), z. 2, s. 91-102; L. Veuthey, Jan Duns Szkot. Myśl teologiczna, tłum. M. Kaczyński,
Niepokalanów 1988, s. 35nn; R. Liwiński, Wolność woli według Dunsa Szkota, „Roczniki Filozoficzne”, 7 (1959), z. 2, s. 79-104; J.D. Scoti, Summa Theologica, T. III, Romae 1901,
s. 146nn; G. Błoch, Jan Duns ze Szkocji, Rzym-Poznań 1986, s. 120nn.
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ny z dobrze dopasowanymi i zarazem niewzruszonymi wszystkimi jego elementami. Indywidualiści i nominaliści wskazują na inne zakotwiczenie godności niż to uniwersalistyczne33.
Zaczyna liczyć się przede wszystkim jednostka, a penetracja świata subiektywnego, podmiotowego i jaźniowego, innymi słowy: „istnienia w sobie”,
w osobie i dziele Kartezjusza (1596–1650), otrzymuje nową jakość. Pojawiają
się zagadnienia podmiotowości tego, co jest wsobne, subiektywne34. Po Kartezjuszu pojawiają się inni. Wystarczy wymienić Barucha Spinozę (1632–1677),
Blaise`a Pascala (1623–1662), Gottfrieda Wilhelma Leibniz`a (1646–1716),
Thomasa Hobbesa (1588–1679), Johna Locke`a (1632–1704) i Dawida Hume`a (1711–1776), wreszcie Immanuela Kanta (1724–1804). Teraz już coraz
większa liczba myślicieli zainteresowanych aspektem – jednym lub kilkoma
i coraz liczniejsze aspekty. Wkrótce, choć wypada się ponownie zastrzec, że
poruszamy się po „mapie” w bardzo wysokiej skali, pojawią się systemy wznoszone według aspektów: hegliści, idealiści, materialiści, nominaliści, socjaliści,
indywidualiści, kolektywiści i liberałowie... Nadzieja jednak nie umiera, choć
zostaje wystawiona na bardzo wielką próbę Nie jest również tak, że odtąd im
dalej, tym trudniej o syntezę. Nie jest nawet tak, że im później, tym mniej szans
na jakąkolwiek metafizykę. Ta w rozumieniu chrześcijańskim staje się wygodnym polem ataku, w pewnym sensie okazją do uwiarygodnienia wielu, bardzo
aspektowych, wąskich i powierzchownych ujęć, właśnie przez możliwość
i dobry klimat dyskredytowania ontologii. Tyle, że ontologiem, choć wielu się
to nie podoba, jest choćby J. P. Sartre. Jakim wybitnym ontologiem; rzetelnym
i mimo wszystko uczciwym, zwłaszcza w swoim testamencie, jakim był jego
„Czas nadziei”35. A synteza? Raczej trudno się jej spodziewać na gruncie fenomenologii, w której przecież zainteresowanie światem i człowiekiem zaczyna się od redukcji – naturalnie fenomenologicznej. Może zatem w egzystencjalizmie? Zdecydowanie nie! Przeżywanie nie jest bowiem całym światem człowieka, choć w swoim przeżywaniu bardzo często człowiek jest cały i bez reszty, lepiej – jak mówi – siebie rozumie i posiada. Obok posiadania potrzebne

33

Cz.S. Bartnik, Nauka społeczno-polityczna Kościoła, s. 28.
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981, s. 4nn; tenże,
Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M.K. Ajdukiewicz, t. I, Warszawa 1958, s. 79nn; tenże,
Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1958, s. 118; G. Ryle, Czym jest
umysł, Warszawa 1970, s. 41nn; B. Andrzejewski, Słownik filozofów, Poznań 1995, s. 59;
M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986, s. 162; Z. Cackowski, M. Hetmański, (red.), Poznanie (antologia tekstów filozoficznych), Kraków 1992, s. 107-111;
J. Krakowski, Mathesis universalis a struktura filozofii nowożytnej, „Przegląd Powszechny”
1 (1992), s. 81-94; C. Tresmontant, Problem duszy, Warszawa 1973, s. 32nn; C. Valverde, Antropologia filozoficzna, tłum. G. Ostrowski, Poznań 1998, s. 234nn.
35
J.-P. Sartre, B. Levy, Czas nadziei, tłum. H. Puszko, Warszawa 1996.
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jest jeszcze bycie. Dlatego Marcel, rozpoczynając od „dekalogu” egzystencjalistów, z czasem się z nim bardzo nie zgadzał.
Może zatem Karol Wojtyła. U niego była osoba i czyn; myślenie i działanie,
a podstawą wszystkiego po prostu istnienie, bycie – suppositum. Mamy jednak
problem z tym Wojtyłą. I nie tylko dlatego, że był Polakiem. Jak się wydaje,
jakieś tam „wyważenie” i umiar, nie były wówczas filozofii potrzebne.
A obecnie? Kiedy tak bardzo podkreśla się potrzebę „produkowania” życia?
Ale taki kompromis, szczególny rodzaj „wyważenia” można też nazwać personalizmem. Poza tym filozofowanie Wojtyły przerwała potrzeba bycia teologiem i to „pierwszym”. Jak się okazuje, wszystko przez św. Tomasza, który
zapoczątkował rozróżnianie filozofii od teologii, co wielu odczytało jako zielone światło do ich separowania, a z czasem także zwracania przeciw sobie. Wyłącznie i jako obronę jednego przeciw drugiemu zaczęto również traktować
indywidualizm i kolektywizm, na czym najbardziej ucierpiała ludzka osoba,
godność, którą coraz częściej i coraz brutalniej traktowano instrumentalnie,
jako kartę przetargową w sporze systemowym.
Trzeba wrócić do E. Mouniera i Cz. S. Bartnika. Ale znów pojawia się pewien problem, ponieważ jeden był filozofem, a drugi jest teologiem. Choć ten
drugi sam o sobie mówi, że jest też filozofem. Mounier twierdził, że synteza
jest niemożliwa, jeśli możliwa ma być rzeczywistość osoby. A Bartnik właśnie
w syntezie – w systemie i to uniwersalistycznym, widzi najskuteczniejszą
obronę jej godności; obronę i potwierdzenie, które wszystkim daleko emigrującym aspektom, dziś prawdziwym, wielkim dyscyplinom, przypomina, że kiedyś miały one wspólny dom i dlatego mogą się nadal uważać za rodzinę, choć
tak bardzo różnie się od dawna nazywają. Tym wspólnym domem jest filozofia, a mieszkańcami tego domu osoby. Właśnie dlatego, że są osobami, mogą
się uważać za członków rodziny, razem i pojedynczo; będąc w domu i u sąsiadów; rozmawiając ze sobą i z tymi, którzy już mieszkają gdzie indziej, czasem
bardzo daleko.
Osoba u Mouniera nie może być zawłaszczona przez jakikolwiek kierunek
czy też system myślowy. Zainteresowanie osobą, jakie obecne jest praktycznie
we wszystkich współczesnych kierunkach filozoficznych, świadczy – zdaniem
Mouniera – o takiej złożoności i bogactwie tej rzeczywistości, która nie może
być nie tylko ujmowana jednostronnie, ale nawet nie powinna być definiowana,
co pozwoliło temu autorowi uznać personalizm za możliwy we wszystkich
kierunkach filozoficznych i wszystkich dziedzinach wiedzy, które, o ile takimi
mają pozostać, są nie do pomyślenia, z jednej strony bez obecności w nich
ludzkich wartości, a z drugiej, bez właściwego każdej nauce dowartościowania,
składającego się na całość obrazu oraz wiedzy o osobie ludzkiej. Personalistą
wobec tego – jak chce Mounier – można być na każdym odcinku ludzkiej działalności, tak teoretycznej, jak i praktycznej. Personalistą jest się – tym bardziej,
będąc filozofem. Niezależnie od kierunku czy też koncepcji bytu. I choć to nie
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Mounier wprowadził zagadnienie personalizmu w orbitę filozoficznego zainteresowania36, na pewno właśnie jemu filozofia osoby bardzo wiele zawdzięcza.
Zdaniem E. Mouniera „zawłaszczanie” teorii bytu osobowego przez poszczególne kierunki filozoficzne, czy też dziedziny ludzkiego życia, doprowadziło do swoistego, nieprzezwyciężalnego kryzysu. Człowiekowi, jakiego
w swoim opisie przedstawia Mounier, mimo coraz bardziej wyczerpujących
o nim definicji, teorii oraz całych systemów filozoficznych, porządkujących
wokół niego świat, tylko przez to nie dzieje się lepiej. „Personalizm tak długo,
jak długo to będzie ode mnie zależne, nie stanie się systemem, ani narzędziem
politycznym” – pisał37.
Według Mouniera nie jest możliwe zbudowanie takiego systemu myślowego, który obejmowałby wszystkie dziedziny i wymiary ludzkiego życia, który
godziłby w sobie uniwersalistyczny obraz rzeczywistości z coraz częściej rozrywającymi go danymi poszczególnych nauk szczegółowych. W związku z tym
jako swoiste antidotum Mounier proponuje swoisty „realizm duchowy”, który
powinien być nie tyle kierunkiem lub też sposobem uprawiania filozofii, ile
raczej perspektywą przenikającą wszelkie, nawet konfliktowe sytuacje i umożliwiającą osiągnięcie jedności.
Przytoczone niektóre tezy Mouniera i „rewolucji” jaką miało wywołać założone przez niego środowisko Esprit, wyzwoliły nie tylko wyjątkowe zainteresowanie się światem osoby, ale też wskazały na elementy, które po dziś dzień
są badane i rozwijane, co służy pomnażaniu rzetelnej wiedzy, zdobywanej
przez różne dziedziny nauki. W tym sensie, postulowane przez Mouniera, nieograniczanie personalizmu do jednego, choćby najbardziej wyczerpującego
systemu, mimo że dyskusyjne, na pewnym etapie spełniało swoją rolę. Świat
skupiających się w osobie niezbywalnych wartości musi być zauważony przez
każdą dziedzinę wiedzy i każdą dyscyplinę, poznanie, a tym bardziej ludzkie
działanie; zauważony i uszanowany.
Uniwersalistyczny personalizm Czesława Stanisława Bartnika rozwija się
w kontekście „Osoby osób”38, co stanowi punkt wyjścia – jak twierdzi sam
Bartnik – zarówno dla teologii, jak i filozofii. Autorowi chodzi o uwyraźnienie
„osoby jako takiej”, poddającej się badaniu, nurtującej i zachwycającej. Dającej się ujmować we fragmentach, sobie właściwych przejawach, ale będącej
zawsze ich syntezą, całością i tajemnicą, ciągle odkrywaną i ciągle aktualną,
ponieważ zawsze tożsamą z odkrywającym oraz rozwijającym się i dążącym
do pełni bytem, który stara się sam siebie coraz lepiej zrozumieć, który dla
swoich ujęć, jeśli mają być one adekwatne i rzetelne, potrzebuje czegoś lub
kogoś poza sobą, w kim osoba się zakorzenia i w pełni wyjaśnia39.
36

T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański, Warszawa 1987, s. 23.
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Jak już wspominaliśmy powyżej, z początkiem epoki nowożytnej zaczęto
bardzo rygorystycznie oddzielać filozofię od teologii, skrupulatnie pilnując,
aby porządki te nie mieszały się i nie wchodziły wzajemnie w swoje kompetencje. Zdaniem Bartnika porządki te się nieustannie przenikają i dopełniają,
a ktoś kto utrzymuje inaczej, zatrzymuje się na terenie teorii poznania i metodologii, co jest jedynie maleńkim wycinkiem tej rzeczywistości, jaką jest osoba
ludzka40. Autorzy kurczowo trzymający się powyższych założeń pozostawili
najczęściej po sobie skrajne i minimalistyczne ujęcia bytu osobowego, w najlepszym przypadku starając się jakoś pogodzić ze sobą to, co ujmowali jako
odrębne fragmenty41.
Personalizm – zdaniem Bartnika – zawsze będzie się rozwijał i pozostanie
aktualny, nawet jeśli ulegnie przekształceniom. Nawet jeśli nadal zdecydowanie będzie się oddzielać filozofię od teologii. Nie można tylko ulec pokusie
ujmowania go jedynie jako antropologię (czy też – jak to określa – „personologię”), wchodzącą w zakres każdej nauki o człowieku42. Tak rozumiany personalizm rodzi się także z zafascynowania człowiekiem, którego Bartnik ukazuje
jako „kwiat stworzenia” i „króla przyrody” oraz całej rzeczywistości materialnej. Koncentrującego w sobie całą stworzoną rzeczywistość43, będącego jej
swoistym uwzniośleniem i uszlachetnieniem.
Spotykaną czasami niechęć do personalizmu, również u wielu współczesnych autorów, Bartnik tłumaczy zbyt wąskim rozumieniem osoby jako indywidualności tylko, niepowtarzalności i jednostkowości, co praktycznie bierze
początek od Boecjusza. W takiej perspektywie, każde dążenie do uratowania
społecznego wymiaru człowieka siłą rzeczy wzbudzało tylko nieufność wobec
personalizmu. Tymczasem osoba sama w sobie i sama dla siebie nie istnieje.
Powołana jest do istnienia wraz z innymi osobami, a każda społeczność nie jest
jedynie jakąś nadbudową ponad osobami, która powstaje dopiero na pewnym
etapie, ale konieczną relacyjnością, powstającą i tworzoną wraz z poszczególnymi bytami osobowymi44.
Bartnik jako teolog docenia wartość poszerzenia ujęć bytu ludzkiego o wymiar nadprzyrodzony45. Choć sekularyzacja współczesnych społeczeństw
i rozejście się filozofii z teologią nie wyczerpuje dość złożonej problematyki,
to obraz osoby, odarty z wszelkiej tajemnicy i nadprzyrodzoności jest na pewno zawężony i niekompletny46. Niemniej jednak ciasne i zawężone, a przez to
40
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również nie do przyjęcia – jak uważa Czesław Bartnik – są zbyt uniwersalistyczne i „archaiczne” definicje, które pozostają nadal zamknięte na aktualne
problemy życia społeczeństw, gdzie człowiek coraz usilniej poszukuje zrozumienia siebie i świata.
Bartnik uznaje osobę za misterium i byt „pra-pierwotny”, a więc w sensie
klasycznym nie dający się zdefiniować, poszukuje jakiejś próby opisu osoby
ludzkiej, tak aby znalazły się w nim przynajmniej te najważniejsze, analizowane powyżej, elementy. Dodać przy tym należy, że próba ta nie rości sobie – jak
autor wielokrotnie się zastrzega – pretensji do sformułowania ostatecznego
i pod każdym względem wyczerpującego. Zatem od strony ontologicznej osoba
– według Bartnika – to indywidualna substancja cielesno-duchowa, uwewnętrzniająca się w swą jaźń i zarazem siebie transcendująca, aby się spełnić
w innych osobach i bytach.
Odważne – trzeba przyznać – okazuje się to nowe myślenie o człowieku,
domagające się wszechstronnej odpowiedzi, w kontekście bardzo szerokiej
i wyspecjalizowanej wiedzy, budzące częściej powątpiewanie niż entuzjazm.
Samych jednak personalistów trudno nie uznać za entuzjastów. W polu ich
zainteresowań ponownie pojawiły się z całą ostrością, dobrze znane filozofii
zagadnienia rozumności, wolności, społeczności, indywidualizmu i kolektywizmu, a także bardzo wyraźne dystansowanie się od empiryzmu oraz socjologizmu. Od samego początku ożywieniu temu towarzyszą próby definiowania
osoby, ale wyraźnie odmienne od dotychczasowych, określanych jako niewystarczające, przede wszystkim z powodu braku w nich najnowszych osiągnięć.
Metafizyka, nawet jeśli z rzetelnego opisu osoby nie da się jej całkowicie wyrugować, nie stanowi już – według coraz liczniejszej grupy filozofów – gwarancji udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o świat osoby ludzkiej.
Samodzielność w istnieniu, rozumność, wolność, a nawet społeczność, dowartościowane zostały innymi, wnoszącymi ze sobą wiele ożywienia i urozmaicenia, pojęciami. Człowiek będący swego rodzaju uwzniośleniem całej, również
poza nim pozostającej, materii przez swoją świadomość, psychiczne i duchowe
zakotwiczenie, staje się coraz bardziej wartością samą w sobie i za każdym
razem niepowtarzalną. Co więcej, „drogą” do jego najbardziej wiarygodnego
poznania. Osoba to już nie tylko problem elementarnych zaspokojeń, ale coraz
częściej świat bezinteresownych dążeń i pragnień; ideałów oraz przeświadczeń
i wielkości – miar, zupełnie nieznanych innym istotom. Każda, niezastąpiona
niczym innym ani nikim innym, osoba stanowi świat dla siebie. Każda jest
ośrodkiem świata i miarą wszechrzeczy.
Kiedyś H. Waldenfels chciał teologii w kontekście. Trudno się temu dziwić,
jeśli oczekujemy od teologii wydobywania najgłębszego sensu naszej codzienności. A może w nie mniejszym stopniu jest potrzebna świadomość, że i filozofia jest „w kontekście”. Ten kontekst dziś nie liczy się specjalnie z filozofią,
a tym bardziej teologią i chce decydować nie tylko o naszym rozumieniu oso-
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by, jej godności, rozumieniu tego, co jest dla niej najlepsze, ale też o jej przeznaczeniu.

Abstract
In the Christian understanding, the dignity of human being is not established
by philosophical anthropology, but it is discovered. Philosophy laying claim to
this must comprise all the human reality. This can be achieved only by creating
methodology according to a criterion constituting the wisdom character of philosophy and its striving to get to know the absolute truth, which is only possible with keeping its fundamental purpose, which is reaching the first reasons of
everything through the natural light of intellect. Philosophy giving up this requirement, plunges into crisis. It becomes an analysis or description of fragments of the reality, comprised by detailed science, thus showing a partial, not
a full image of the human existence.

ks. Janusz Szulist

INTERPRETACJA RZECZYWISTOŚCI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ
W ŚWIETLE TEOLOGII HENRI DE LUBACA
Henri de Lubac (1896-1991) interpretuje Objawienie, opierając się na zasadniczym dla człowieka doświadczeniu „communio” rozpatrywanym w wymiarze skończonym i nieskończonym. Centrum życia wspólnoty (szczególnie
wspólnoty Kościoła) stanowi Eucharystia będąca nie tylko spotkaniem z Chrystusem, ale zobowiązująca chrześcijan w ramach kapłaństwa powszechnego do
niesienia wcielonego Słowa Bożego bliźnim, by na tej drodze przemieniać
świat aspekcie relacji społeczno-politycznych.
Niniejszy artykuł składa się z trzech części. Pierwsza ukazuje zasadniczy rys
posłania chrześcijan dotyczący spełniania posług kapłańskich. W drugim punkcie
omówione zostanie centralne znaczenie Eucharystii i Kościoła dla rzeczywistości
stworzonej. I wreszcie w ostatniej części jest mowa o relacji (właściwie o znaczeniu) nadprzyrodzoności dla struktur społeczno-politycznych.
1. Jednocząca funkcja kapłaństwa
Sakramenty Kościoła towarzyszą człowiekowi w drodze do zbawienia. De
Lubac wskazuje na podwójną rolę sakramentów w życiu chrześcijan: jedność
z Bogiem (aspekt nadprzyrodzony) oraz jedność z braćmi w wierze (aspekt
społeczny).1 Takie znaczenie sakramentu jest szczególnie widoczne na przykładzie Kościoła interpretowanego jako Ciało Mistyczne Chrystusa.2
Człowiek posiada możność uczestnictwa w rzeczywistości zbawczej na mocy
kapłaństwa powszechnego. Kapłaństwo zaś hierarchiczne, o którym wspomina
de Lubac, jest niezbędne w procesie składania ofiar i przypomina o roli Chrystusa jako Głowy Ciała Mistycznego w stosunku do wspólnoty wierzących.

1

Por. H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft, Einsiedeln 1943, s. 74; H. Doering, Die
sakramentale Struktur der Kirche in katholischer Sicht, w: Die Sakramentalitaet der Kirche in
der oekumenischen Diskussion. Referate und Diskussion einer Symposions anlaesslich des 25jaehrigen Bestehens des Johann-Adam-Moehler-Instituts, hrsg. v. Johann-Adam-MoehlerInstitut, Padeborn 1983, s. 20-38.
2
Por. H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft … dz. cyt., s. 68; M. Honecker, Kirche als
Gestalt und Ereignis. Die sichtbare Gestalt der Kirche als dogmatisches Problem, Muenchen
1963, s. 72-75.
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1.1. Kapłaństwo powszechne jako sposób ustalania pozycji wiernych
w stosunku do Kościoła
Kapłaństwo jest konieczne dla Eucharystii. De Lubac wskazuje na kapłaństwo powszechne, w którym każdy wierny posiada udział w posłaniu Chrystusa
na mocy chrztu świętego. Jedność w wierze oraz chrzest powodują, iż chrześcijanie są nowonarodzeni w Krzyżu dla sprawowania urzędu królewskiego i są
namaszczeni do wypełniania funkcji kapłańskich. De Lubac zwraca uwagę, iż
tradycja kapłaństwa powszechnego sięga początkami czasów Starego Testamentu: „Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”
(Wj 19,6).3 W czasach zaś Nowego Testamentu Chrystus jest określany jedynym i prawdziwym Kapłanem. Wierni są zobowiązani natomiast, by się w to
kapłaństwo Chrystusowe „wżyć”. Ciało Mistyczne Kościoła powstaje z wiernych świadomych swego kapłańskiego powołania.4 De Lubac zwraca uwagę, iż
godność kapłaństwa powszechnego jest tak wielka, że sama Dziewica Maryja
jako Matka Boża jest nim przyobleczona.5
Kapłaństwo wiernych posiada charakter duchowy, który jest określany
w tradycji jako pewne przeciwieństwo do cielesnych ofiar „starego porządku”.
Mówiąc o duchowym charakterze powszechnego kapłaństwa, wskazuje się na
dyspozycję wiernych do składania siebie w ofierze na ołtarzu ludzkiego serca,
co dokonuje przemiany natury człowieka.6 Określenie duchowego charakteru
kapłaństwa jest nieodłączne od jego aspektu kultycznego. Zbieżność (właściwie wynikanie jednego z drugiego) aspektu kapłańskiego i kultycznego sprzyja
powstawaniu specyficznej społeczności zanoszącej kult Bogu. Charakter
czynności kultycznych jest racją ku temu, iż takowa wspólnota zyskuje szczególne miejsce w społeczności albo w stosunku do innych grup społecznych.
Dokładnie taką sama specyfiką odznaczał się Naród Wybrany pośród innych
narodów czasu Starego Testamentu.7

3

Różnica pomiędzy kapłaństwem starotestamentalnym a kapłaństwem Chrystusowym wynika ze
skuteczności ofiar Nowego Przymierza. Zob.: G. de la Rosa, Wir sind alle Auserwaehlte. Ueber
das gemeinsame Priestertum aller Glaubigen, Muenchen 1980, s. 40; P. Kraemer, Dienst und
Vollmacht in der Kirche. Eine rechtstheologische Untersuchung zur Sacra-Potestas-Lehre des II.
Vatikanischen Konzils, Trier 1973, s. 65.
4
Zob. A. Winklhofer, Ueber die Kirche. Das Geheimnis Christi in der Welt, Frankfurt am Main
1963, s. 211nn.
5
Por. H. de Lubac, Die Kirche. Eine Betrachtung, Einsiedeln 1969, s. 118n.
Wypełnianie funkcji kapłaństwa powszechnego wynika zarówno z przynależności do Ciała
Mistycznego, jak też z bycia członkiem Ludu Bożego. Zob.: G. de la Rosa, dz. cyt., s. 38.
6
Przemiany natury ludzkiej w trakcie spełniania urzędu kapłańskiego zmierza w kierunku zbawienia. Takie jest też uzasadnienie wszelkich funkcji i urzędów w Kościele. Por.: P. Kraemer,
dz. cyt., s. 46nn.
7
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 119nn.; P. Kraemer, dz. cyt., s. 20nn.; G. Greshake,
Priestersein. Zur Theologie und Spiritualitaet der pristerlichen Amtes, Freiburg im Breisgau
1982, s. 109-113.
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1.2. Kapłaństwo hierarchiczne
Na mocy sukcesji apostolskiej oraz przez nałożenie rąk ustanawiani są kapłani, którzy sprawują najświętszą ofiarę przemieniającą otaczający świat.8
Kapłaństwo hierarchiczne nie czyni uprzywilejowanej klasy lub grupy osób
pośród wspólnoty Kościoła. De Lubac dowodzi, iż kapłaństwo hierarchiczne
nie jest doskonalszą formą chrztu ani nie wprowadza podziałów klasowych, jak
ma to miejsce u gnostyków albo manichejczyków. Wszyscy tworzący wspólnotę Kościoła posiadają takie oto wspólne elementy: „podporządkowanie temu
samemu duchowemu prawu, udział w tym samym życiu, kosztowanie tej samej
łaski i sakramentów, ten sam cel”. Mocą przelanej krwi Chrystusa wszyscy
otrzymali doskonalszą godność oraz tworzą wspólnotę charakteryzującą się
braterstwem będącym uznaniem godności bliźniego. Prawo uczestnictwa
w świętych obrzędach wynika stąd, iż wierni przyobleczeni są w Chrystusa.
Chrystus jest więc swoistą bramą znoszącą starotestamentalne podziały i ograniczenia. De Lubac dobitnie stwierdza, iż w aspekcie kapłaństwa duchowego
(wewnętrznego) nie istnieje żadne zróżnicowanie wiernych. Kapłaństwo hierarchiczne natomiast posiada swoją tradycję i jest istotne dla funkcjonowania
Ciała Mistycznego z uwagi na instytucjonalne znaczenie nadane kapłanom
w celu składnia ofiar „w imieniu” albo „dla wspólnoty wiernych”.9
W relacji odniesienia kapłana do wspólnoty de Lubac przestrzega przed
pewnym błędem, jakoby kapłan był jedynie przedstawicielem wspólnoty, któremu to wspólnota zleciła określone funkcje. Urząd kapłański byłby wówczas
jedynie w linii prostej pochodną wspólnoty. Tej błędnej koncepcji przeciwstawia się prawda, iż kapłan podczas Mszy świętej występuje „in persona Christi”
co oznacza, iż zawsze fundamentalnym będzie odniesienie kapłana do Chrystusa, które niemalże jest namacalne w procesie ofiary składanej podczas Eucharystii.10 Jak dowodzi de Lubac, człowiek podąża śladem wezwania Bożego
i przynosi Bogu dary, które mocą Chrystusa przemieniane są w ofiarę miłą
Bogu.11
Podsumowując, należy stwierdzić, iż kapłaństwo powszechne i kapłaństwo
sakramentalnie nie tworzą dwóch grup chrześcijan w różny sposób przyporządkowanych Chrystusowi, a więc posiadających różną godność i wartość
8

Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 121n.; J. P. de Jong, Die Eucharistie als Symbolwirklichkeit, Regensburg 1969, s. 180nn.; G. Baetzing, Die Eucharistie als Opfer der Kirche
nach Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1986, s. 92n.
9
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 122nn.; P. Kraemmer, dz. cyt., s. 49-53.
W stosunku do wspólnoty wskazuje się na służbę jako na zasadniczy wymiar kapłaństwa hierarchicznego. Zob.: H. Kueng, Wozu Priester? Eine Hilfe, Zuerich 1971, s. 27-30; G. Greshake, dz.
cyt., s. 63-67.
10
Zob. tamże, s. 59n.
11
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 124nn.; tenże, Corpus Mysticum. Kirche und Eucharistie im Mittelalter, Einsiedeln 1969, s. 248nn.; G. Greshake, dz. cyt., s. 63-67; W. Kern,
Jesus. Mitte der Kirche, Innsbruck 1979, s. 120-125.
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przed Bogiem. Kapłaństwo sakramentalne zostało ustanowione dla sprawowania Eucharystii, natomiast ta przymnaża nowego życia w zebranej wspólnocie.
To jednak nie przeczy różnym powołaniom w ramach Ciała Mistycznego,
w którym różnorodność członków jest koniecznym warunkiem egzystencji
w ramach nadprzyrodzonego Bożego organizmu.12
2. Eucharystia i Kościół w jednym Ciele Mistycznym Chrystusa
Kościół jako Ciało Mistyczne służy rysowaniu przed wierzącymi perspektywy nieskończoności, która jest szczególnie doświadczana w czasie sprawowania ofiary eucharystycznej. Stąd centrum życia chrześcijan zmierzających do
zbawienia jest Msza święta będąca źródłem łask, jak też ukazująca sposób
obecności Kościoła w rzeczywistości ziemskiej. Relacje członków Ciała Mistycznego przebiegające w kierunku wertykalnym i horyzontalnym są wzorowane na odniesieniu Matki Chrystusa zarówno do Boga, jak też do wspólnoty
pierwotnego Kościoła.
2.1. Interpretacja Kościoła jako Ciała Mistycznego
Henri de Lubac wskazuje na kategorię Ciała Mistycznego jako na pewien
łącznik pomiędzy nauką o Kościele a nauką o Eucharystii. Nauka o ciele duchowym była obecna w chrześcijaństwie od samego początku, a w dobie średniowiecza doczekała się systematyzacji w odniesieniu do Kościoła, jak i też
w odniesieniu do Eucharystii, czego wyrazem jest mowa o ziemskim życiu
Jezusa, a także o chwale Zmartwychwstałego upamiętnianych w sposób duchowy podczas Najświętszej Ofiary w wspólnocie Kościoła. Relacja pomiędzy
ziemskim a niebieskim (albo pomiędzy naturalnym a nadnaturalnym) nie jest
w nauce katolickiej relacją przeciwieństwa. Jest to natomiast relacja wzajemności, w której nadnaturalne przewyższa ziemskie. W niektórych przypadkach
mówi się o swoistej kontynuacji pomiędzy wymiarem skończonym a nieskończonym. Opierając się na tradycji Pawłowej i Tomaszowej odnośnie do koncepcji Kościoła jako Ciała Mistycznego, wskazuje de Lubac na fakt, iż wymiar
skończony tego Ciała odsyła do wymiaru nieskończonego. Nie wolno pozostać
tylko przy rzeczywistości materialnego ciała.13 Relacja pomiędzy ciałem rzeczywistym a mistycznym cechuje się równouprawnieniem.14
Ciało Mistyczne funkcjonuje dokładnie tak samo jak ciało rzeczywiste. Stanowi ono rzeczywistość cechującą się jednością wiary. Ciało Mistyczne Kościoła przedstawia pełnię misterium Chrystusa pośród rzeczywistości ziem-

12

Por. za H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 126n.
Por. tamże, s. 111nn.
14
Zob. A. Winklhofer, dz. cyt., s. 150nn.; B. Poschmann, Die Lehre von der Kirche. Geschichtlich beleuchtet und dogmatisch dargelegt, Siegburg 2000, s. 148nn.
13
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skiej. Wiara chrześcijan pozwala odczytywać głębię i sens rzeczywistości
zbawczej, w której porusza się człowiek w ramach doczesności.15
2.2. Kościół Matką
W kontekście rozważań o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa pojawia się w teologii de Lubaca koncepcja Kościoła jako Matki. Specyfika tak
rozumianego Kościoła leży w tym, iż „przyciąga on do łona swoje dzieci”.16
De Lubac, powołując się na teologię Maximusa, dowodzi, iż gromadzenie
chrześcijan w łonie Kościoła jest dlatego możliwe, bo wierzący posiadają tę
samą naturę dzieci Bożych niezależnie od różnic czysto przyrodzonych. Nie
należy też pominąć działania Chrystusa, który inicjuje wszelkie procesy zjednoczeniowe w ramach wspólnoty Kościoła.17
Rola Kościoła jako Matki wyraża się też w karmieniu członków Kościoła
pokarmem w postaci łask i darów. Tak rozumiany Kościół cechuje się żywotnością i rozwojem.
Wreszcie bóle rodzenia i łzy Matki Kościoła odpowiadają nie tylko sytuacjom, kiedy rozpowszechnia się grzech18 ale także czasom, kiedy Kościół jest
prześladowany. De Lubac, powołując się na Ojców Kościoła (konkretnie: Cypriana), stwierdza: „tylko ten ma Boga za Ojca, dla kogo Kościół jest Matką”.
Innymi słowy: konsekwencją ojcostwa Boga jest macierzyństwo Kościoła.19
15

Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 113nn.; tenże, Geheimnis aus dem wir leben, Einsiedeln 1990, s. 63nn.; B. Poschmann, dz. cyt., s. 148; A. Winklhofer, dz. cyt., s. 232n.
Opisując rzeczywistość Kościoła, de Lubac zwraca uwagę też na pewne niebezpieczeństwo.
Otóż istniały w historii teologii poglądy, wedle których w odniesieniu do Kościoła istnieje tylko
co duchowe, mistyczne, niematerialne. W przypadku rzeczywistości skończonej nie można było
mówić w ogóle o Kościele jako takim. Do powyższych problemów przyłącza się podział na
znaczenie pozytywne i negatywne terminu: „mistyczny”. Nadinterpretacja dotyczyła tu mówienia o mistycznym w znaczeniu tylko niewidzialnego (znaczenie negatywne) albo tylko i wyłącznie w znaczeniu moralnym (znaczenie pozytywne).
Na przestrzeni wieków w historii teologii termin mistyczny w odniesieniu do Kościoła i Eucharystii doczekał się w miarę kompleksowej definicji. De Lubac powołuje się na symbol chleba
składającego się z wielu ziaren, który łączy w jedno dwa misteria: misterium Kościoła i misterium Eucharystii; albo innymi słowy: aspekt widzialny Kościoła z duchową głębią Ofiary eucharystycznej. Podczas Eucharystii wierni łączą się w jedno Ciało uobecniające osobę Jezusa Chrystusa. Ta interpretacja teologiczna ukazuje sens mistycznego jako czegoś więcej niż bycie tylko
odbiciem rzeczywistego albo niż stanowienie tylko jedności pochodnej moralnemu przyporządkowaniu. Por.: H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 115nn.
16
Por. tenże, Geheimnis aus dem wir leben … dz. cyt., s. 117n.,120nn.
17
Por. za tenże, Katholizismus als Gemeinschaft … dz. cyt., s. 48n.; S. Mirbach, „Ihr aber seid
Leib Christi”. Zur Aktualitaet des Leib-Christi-Geheimnis fuer eine heutige Pastoral, Regensburg 1998, s. 173n.
18
Grzech w pierwszym rzędzie burzy odniesienie człowieka do Boga. Zob.: G. Schwenzer, Die
grossen Taten Gottes und die Kirche. Zur Ekklesiologie Edmund Schlinks, Paderborn 1969,
s. 19nn.
19
Por. za H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft … dz. cyt., s. 58n.
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2.3. Uświęcenie celem istnienia Kościoła i sprawowanie Eucharystii
Opisując zależność Eucharystii od Kościoła, de Lubac przypomina naukę, iż
do urzędu kapłańskiego przynależy wykonywanie trzech funkcji: kierowanie,
nauczanie i uświęcanie. Tym trzem zadaniom odpowiada rozróżnienie Mikołaja z Kuzy: „ordo”, „praesidentia” i „cathedra”. Kierowanie, nauczanie i uświęcanie składają się na służbę, jaką wykonuje Kościół z polecenia Chrystusa.20
Trudno wskazać jednoznacznie, która z tych funkcji jest najważniejsza, będąc źródłem innych. Bez wątpienia jednak urząd kapłański obejmuje wszystkie
trzy. Stosowany w Kościele tytuł „Summun Pontifex” odnosił się wprawdzie
początkowo do nauczania. Z czasem jednak kojarzony jest z funkcją sakralną
(kultyczną) – czynienia świata świętym. Kapłaństwo więc kojarzone jest zasadniczo ze sprawowaniem kultu, na co wskazuje też Biblia.21 Celem istnienia
Kościoła jest uświęcanie i zbawianie świata prowadzące do coraz większej
jedności w świecie.22 Temu celowi służą też wszystkie pouczenia i przykazania
przekazane wspólnocie wierzących.23 Pasterze Kościoła, którym została przekazana władza rządzenia, nie wykonują swojego urzędu, by tworzyć społeczności stanowiące konkurencję dla społeczności ziemskich. Celem służby pasterzy jest uświęcanie; karmienie wiernym niebieskim pokarmem, wprowadzanie
wiernych do coraz to doskonalszej jedności. Z tej racji, iż jedność jest ostatecznym celem, to Eucharystia jako sakrament jedności jest tzw. „sakramentem
sakramentów”, ponieważ najpełniej służy zbawieniu wiernych i budowaniu
wspólnoty Kościoła.24
2.4. Eucharystia sposobem istnienia Kościoła
Sprawowanie Eucharystii jest prawem Kościoła i jest fundamentem dla
wspólnoty uczniów Chrystusa. Podczas świętych obrzędów zostaje ukazana
hierarchia Kościoła, a wierni znoszą Bogu miłą ofiarę. W Eucharystii jest

W szerszym znaczeniu Kościół jest widziany jako Rodzina Boża, w której urzeczywistniają się
relacje macierzyństwa i ojcostwa. Zob.: W. Rebell, Zum neuen Leben berufen. Kommunikative
Gemeindepraxis im fruehen Christentum, Muenchen 1990, s. 72-78.
20
Ze spełnianiem poszczególnych funkcji związane jest posiadanie właściwych charyzmatów
będących darami Ducha Świętego. Zob.: G. Schwenzer, dz. cyt., s. 136-140.
21
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 127nn.; J.L. Leuba, Die Ekklesiologie Karl Barths,
w: Unsichtbare oder sichtbare Kirche. Beitraege zur Ekklesilogie, hrsg. v. M. Hauser, Freiburg
1992, s. 66.
22
Por. O.H. Pesch, Einheit der Kirche – Einheit der Menschheit, w: Einheit der Kirche – Einheit
der Menschheit. Perspektiven aus Theologie, Ethik und Voelkerrecht, hrsg. v. O.H. Pesch, Freiburg im Breisgau 1978, s. 37n.
23
Zob.: M. Honecker, dz. cyt., s. 70n.
24
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 129n.; K. Rahner, Einheit der Kirche – Einheit der
Menschheit, w: Einheit der Kirche – Einheit der Menschheit. Perspektiven aus Theologie, Ethik
und Voelkerrecht, hrsg. v. O.H. Pesch, Freiburg im Breisgau 1978, s. 73nn.
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uobecniony Chrystus, a kapłan działający w imieniu Chrystusa przenika Ciało
Mistyczne (czyli Kościół) skutkami sprawowanych czynności.
Ludowi Bożemu przysługuje z natury charakter liturgiczny. Jest to społeczność powołana po to, by sprawować kult. W wykonywaniu tych czynności
łączą się dwa wymiary rzeczywistości zbawczej. Wymiar niewidzialny (łaski)
i wymiar widzialny w formie wspólnoty zebranej po to, by świętować Eucharystię. Wspólnota sprawująca Najświętszą Ofiarę w konkretnym miejscu wyraża
cały Kościół jako Ciało Mistyczne. Ta prawda – tak argumentuje de Lubac –
potwierdza się w sytuacji, kiedy pasterze Kościoła zebrani w różnych miejscach na świecie sprawują dokładnie „tę samą ofiarę ‘w pokoju i komunii’
z innymi braćmi, którzy są rozproszeni po świecie”. Braterstwo i jedność, które
bez wątpienia zachodzą w czasie Mszy świętej, odnoszą się nie tylko do
współbraci aktualnie obecnych, ale także do papieża, a przez to i do Chrystusa.25 De Lubac wskazuje też na jedyność ołtarza, na którym jest składana ofiara. Warunkiem koniecznym dla opisywanej jedności jest jedność w wierze
i w przyjętym chrzcie.26
„Nie tylko Kościół czyni Eucharystię” – jak podaje de Lubac, ale też „Eucharystia buduje Kościół”, co ma miejsce wtedy, gdy składana ofiara zostaje
przyjęta przez Boga, a modlitwy zostają wysłuchane. Eucharystia jest dopełnieniem dzieła rozpoczętego na chrzcie świętym w sensie rozwoju życia
wiecznego w wierzących i budowaniu jedności. Dawcą życia wiecznego jest
Chrystus obecny podczas najświętszej ofiary.27
Powszechność Eucharystii w odniesieniu do całej wspólnoty Kościoła wyraża się w symbolu chleba. Chleb składający się z wielu ziaren odpowiada idei
jednego Kościoła obejmującego swym zasięgiem cały świat. W tym sensie
służba Kościoła jawi absolutny charakter czynności ofiarniczych, które są
przeznaczone dla wszystkich bez wyjątku, co odpowiada również przeznaczeniu zbawienia. Kapłani pośród tak rozumianego Kościoła i Eucharystii zanoszą
nie tylko ofiarę miłą Bogu, ale stanowią jedność ze świętymi. W tym sensie
mówi się o niebieskiej liturgii w odniesieniu do sprawowania Mszy świętej.28

25

Zob. M.D. Philippe, Einheit in Christus. Das Geheimnis des mystischen Leibes, Zuerich 1965,
s. 51n.
26
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 130-133.; tenże, Corpus Mysticum … dz. cyt.,
s. 39nn.; S. Mirbach, dz. cyt., s. 171.
27
Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 133nn.; tenże, Geheimnis aus dem wir leben … dz.
cyt., s. 79n.
28
Por. tenże, Die Kirche … dz. cyt., s. 135n.
Składanie ofiar jest jednocześnie realizacją powołania do świętości. Zob.: J. Ratzinger, Kirche,
Oekumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie, Einsiedeln 1987, s. 27.
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2.5. Liturgia Eucharystii otwarciem przed wiernymi perspektywy
nieskończoności
W dzisiejszym świecie – jak zauważa de Lubac – spotyka się wiele różnych
„Ciał”, które usiłują funkcjonować na wzór Ciała Mistycznego. I tak tworzone
są organizacje i systemy, które w aspekcie wykonywania swoich funkcji są
kopią struktur kościelnych albo odpowiadają charakterowi organicznie pojmowanej religii. Można powiedzieć, iż człowiek naturalnie poszukujący nieskończonego wynajduje przeróżne formy zastępcze dla religii i Kościoła.
Tymczasem liturgia Mszy świętej otwiera przed człowiekiem głębię, której
nie można „skopiować”. W wierze będącej warunkiem doświadczenia liturgicznego człowiek odkrywa głębię i znaczenie śmierci krzyżowej dla siebie
osobiście. Wierny, obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania, ciągle na
nowo jest obdarowywany przez obecnego Jezusa owocami aktów zbawczych.
Spotkanie z misterium Chrystusa podczas Mszy świętej jest tym, co wskazuje
na nieskończony wymiar struktur organicznych.29
Istnienie Eucharystii i Kościoła nie powinno skłaniać do stwierdzenia, iż
istnieją dwa Ciała Mistyczne: jedno w odniesieniu do Kościoła i drugie w odniesieniu do Eucharystii. De Lubac stanowczo podkreśla, iż istnieje tylko jedno
Ciało Mistyczne i to dla Kościoła i dla Eucharystii. Osoby tworzące Ciało stanowią część zmartwychwstałej ludzkości i podczas Eucharystii doświadczają
tej samej pełni i tego samego życia, jakie w Chrystusie kryje się pod postaciami
chleba i wina. W oparciu o interpretacje pism św. Pawła należy stwierdzić, iż
„pomiędzy Chrystusem a Kościołem zachodzi mistyczna tożsamość”, co powoduje też stan, w którym realizm i mistycyzm w odniesieniu do Kościoła
i Eucharystii wzajemnie się uzupełniają.30
3. Kościół sprawujący Eucharystię w realiach rzeczywistości ziemskiej
Kościół za względu na wymiar widzialny jest partnerem w stosunku do państwa. Centrum relacji państwowo-kościelnych wyznacza człowiek, który zarówno jest powołany do przemiany świata doczesnego; jak też służy urzeczywistnianiu ideału jedności reprezentowanego przez Kościół. Realizacja postulatu wolności chrześcijańskiej charakteryzującej naturę ludzką jest niezbędnym
warunkiem dla zaistnienia tzw. otwarcia człowieka na nieskończoność w ramach struktur społeczno-politycznych.
3.1. Poszukiwanie rozwiązań dla odniesienia Kościoła do państwa
Kościół istnieje w ramach rzeczywistości ziemskiej ze względu na widzialny charakter wyrażający się w takich elementach, jak: cielesność członków
29
30

Por. H. de Lubac, Die Kirche … dz. cyt., s. 136n.; W. Kren, dz. cyt., s. 125-130.
Por. za tamże, s. 138nn.; S. Mirbach, dz. cyt., s. 110-117,214n.
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Kościoła, instytucje doczesne, struktury zewnętrzne itd.31 Relacja Kościoła do
państwa znaczona jest naśladownictwem, ale także rywalizacją w aspekcie
ustalenia właściwych sobie wpływów, a właściwie obszarów oddziaływania.
Równowaga w zakresie wspomnianych wpływów jest, jak wskazuje de Lubac,
„krótkotrwała” i „niestała”, czego dowodzą okresy prześladowań Kościoła, jak
też czasy tryumfu politycznego hierarchii kościelnej.32
Skutkiem podziału władzy na świecką i duchową jest wewnętrzne rozdarcie
nie tylko świata, ale i Kościoła. W epoce Starożytnej albo w państwie Izraela
religia była częścią systemu politycznego (np. religia państwowa). W ten sposób zostały oszczędzone człowiekowi dywagacje prowadzące często do wewnętrznego rozdarcia i pomieszania porządków, co przy niewłaściwej interpretacji jest powodem patologii politycznych oraz kościelnych. Tymczasem
współcześnie życie chrześcijan w kontekście istnienia porządku świeckiego
i duchowego oznacza ciągły wybór, jak wskazuje de Lubac, „pomiędzy posłuszeństwem kapłanowi a posłuszeństwem władcy”.33
Propozycję przezwyciężenia rozdarć wewnętrznych i zewnętrznych stanowi
wizja doskonałej jedności i porządku ukazana przez św. Augustyna, a odnosząca się do pokojowego współistnienia porządku państwowego i kościelnego.
W powołanie zatem chrześcijan jest wpisane szukanie rozwiązań i środków
wyrazu dla zaistnienia jedności wzorowanej na sposobie trwania Ciała Mistycznego Chrystusa, czyli Kościoła.34
Szukanie właściwego odniesienia pomiędzy Kościołem a państwem należy
rozpocząć od analizy natury człowieka. Element cielesności oraz duch nieustannie kolidują ze sobą. O ile w przypadku natury człowieka można mówić
o instynktownym odniesieniu pierwiastka duchowego do cielesnego; o tyle
w przypadku życia społeczno-politycznego można ograniczać, a nawet formować w oparciu o umowy instynktowne dążenia człowieka. Konieczność takich
umów wskazywał przecież Rousseau nie tylko w stosunku do państwa, ale
także w obrębie religii. Teorie jednak podobne do koncepcji umowy społecznej
w gruncie rzeczy są absolutyzacją państwa i ostatecznie jeszcze bardziej odda-

31

Zob.: J. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche. Wirken Gottes im Handeln der Menschen,
Freiburg im Breisgau 1992, s. 235-238.
32
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele, Kraków 1997, s. 137n.; A. Rich, Kirche und Demokratie, w: Kirche und moderne Demokratie, hrsg. v. T. Strohm, H.-D. Wendland, Darmstadt
1973, s. 187-191; H. Maier, Kirche und Gesellschaft, Muenchen 1972, s. 36-46.
33
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 138n.
Sposób jedności pomiędzy władzą kościelną a władzą świecką w czasach pierwotnego chrześcijaństwa był dyktowany specyfiką społeczności lokalnych. Zob.: J. Blank, Kirche und Staat im
Urchristentum, w: Kirche und Staat auf Distanz. Historische und aktuelle Perspektiven, hrsg.
v. G. Denzler, Muenchen 1977, s. 13n.
34
Por. za H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 140n.; M. Honecker, dz. cyt., s. 56n.
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lają człowieka nie tylko od Dobrej Nowiny, ale także od poprawnej interpretacji natury ludzkiej.35
Uważna lektura Ewangelii jest pomocna nie tylko dla określenia odniesienia
Kościoła do państwa, ale także służy wyznaczeniu chrześcijańskiej wizji państwowości.36 Pismo święte ukazuje Boga jako Istotę, która „weszła w historię
ludzkości „publicznie” oraz „faktycznie”. Objawienie Boga znajduje środek
wyrazu w ludzkiej historii.37 W ten sposób wieczność i nieskończoność stała
się udziałem czasowości oraz skończoności oraz wnosi nowe treści i rysuje
nowe horyzonty przed człowiekiem.38 Tak należy m.in. interpretować Zmartwychwstanie jako nadanie nowej jakości naturze ludzkiej.39
3.2. Fundamentalne znaczenie wolności w relacji pomiędzy państwem
a Królestwem Bożym
Nauka Jezusa jest ukazaniem człowiekowi wolności w kontekście aktywności społecznej i politycznej. Otóż z uwagi na wolność stworzenie dąży do obiecanej ojczyzny, która jest kojarzona z niebem albo z Królestwem Bożym.
Przed człowiekiem stoi nieustannie alternatywa wyboru pomiędzy zapomnieniem w wymiarze skończonym a rozwojem znajdującym cel w Królestwie
Boży. W tym duchu należy interpretować pośrednie lub bezpośrednie wskazania Jezusowe w stosunku do państwowości (por. J 18,36; Mt 22,21; Łk 12,14;
Mt 22,24-27).40
Henri de Lubac w kwestii politycznego zaangażowania rozróżnia wyraźnie
pomiędzy skończonością oraz nieskończonością. Zadaniem człowieka jako
obywatela jest znalezienie równowagi pomiędzy tymi dwoma rzeczywisto35

Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele …dz. cyt., s. 141n.
Ważnym sposobem istnienia Kościoła w rzeczywistości państwowej jest oddziaływanie
Ewangelii na szeroko pojmowaną opinię publiczną przy użyciu środków społecznego przekazu.
Zob.: H.-J. Doerger, Kirche in der Oeffentlichkeit. Programme und Probleme ihrer publizistischen Repraesentanz, Stuttgart 1979, s. 27nn.
37
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 153n.
38
Uwzględnienie skończoności i nieskończoności prowadzi w efekcie do zachowania w ramach
struktur społecznych człowieka w jego integralności, co jest też wspólnym mianownikiem dla
wykładni antropologicznej Kościoła oraz państwa. Zob.: J.A. Stuettler, Kirche und Staat, Aschefenburg 1969, s. 57.
39
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 142n.
W obliczu skończoności można nawet mówić o konieczności istnienia Kościoła, który otwiera
przed człowiekiem perspektywę zbawienia. Zob.: L. Dullaart, Kirche und Ekklesiologie. Die
Institutionslehre Arnold Gehlens als Frage an der Kirchenbegriff in der gegenwaertigen systemantischen Theologie, Muenchen 1975, s. 156nn.
40
Zob. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 143; J. Meyer zu Schlochtern, dz. cyt.,
s. 356-359.
Rozdział Kościoła od państwa jest postulatem wynikającym m.in. z liberalistycznej interpretacji
nienaruszalnych wolności przysługujących każdemu człowiekowi. Zob.: P. Rath, Trennung von
Staat und Kirche? Dokumente und Argumente, Reinbek bei Hamburg 1974, s. 14n.
36
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ściami. Akcentowanie tylko jednego wymiaru kosztem zaniku z życia drugiego
prowadzi do stanów nienaturalnych, a nawet patologicznych.41
Chrześcijaństwo w kontekście życia społeczno-politycznego dokonało swoistej odnowy czy nawet przewrotu moralnego, wskazując na nowe wartości czy
też reguły postępowania pochodzące od Boga albo zmierzające w kierunku
Absolutu. Czasy jednak obecne, jak wskazuje de Lubac, podejmują ciągłe próby sięgające początkami czasów antycznych, by przedmiotem kultu uczynić
państwo, a więc by władzy przypisać boski charakter. W tym kontekście nauka
o miłości Boga jako o ideale etycznym i moralnym jest powrotem do upragnionej równowagi pomiędzy ziemią a niebem w życiu ludzkim. Szczególną rolę
spełnia tutaj Kościół jako przypominający o konieczności wolności. Taka rola
Kościoła jednak nie kwestionuje istnienia „dwóch władz”42 i nie podważa nadprzyrodzoności Kościoła widzianego w kontekście struktur doczesnych.43
3.3. Rys walczącego Kościoła
Henri de Lubac charakteryzuje Kościół jako „walczący”, ponieważ wspólnota wierzących na zawsze pozostanie „znakiem zaniepokojenia” dla świata.
Taka obecność Kościoła nie stanowi jednak zarzewia dla konfliktów i wojen.
Otóż Kościół swoją obecnością apeluje do ludzi w sytuacjach, kiedy łamane
jest prawo i kiedy relacje państwowe są sprzeczne z wymogami natury ludzkiej. Walka, o której wspomina się w stosunku do Kościoła, nie jest zatem
działaniem przy użyciu oręża, ale jest ona inicjowaniem i wyzwalaniem
w człowieku sił duchowych zmierzających do naprawy świata, a dokładnie do
przezwyciężenia niesprawiedliwości. Wyznacznikiem, a jednocześnie celem,
dla tak pojmowanej walki jest zbawienie dokonane na drzewie Krzyża. 44
Wzorem dla sposobu obecności Kościoła w świecie jest „walczący Izrael”.
Takie przyporządkowanie nie pozwala jednak na określenia Kościoła jako
„wiecznego wojownika”, ponieważ fundamentalnym przesłaniem Ewangelii
jest pokój, a w ramach Kościoła gromadzeni są ludzie realizujący wskazania
Jezusowe i budujący w ten sposób Boży ład w świecie. Poszukiwanie zgody
41

Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 143n.; J. Ratzinger, dz. cyt., s. 175-180.
Uleganie tylko duchowej stronie życie ludzkiego charakteryzowanej przez nieskończoność nazywa de Lubac „pułapką wewnętrzności”. Zob.: H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt.,
s. 152n.
42
Historycznym odniesieniem dla nauki o dwóch władzach, a więc nauki o rozdziale Kościoła
od państwa, jest m.in. średniowieczna teoria o „dwóch mieczach”. Zob.: J. A. Stuettler, dz. cyt.,
s. 32-35.
43
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 144n.
44
Por. tamże, s. 155nn.; H. Fries, Aspekte der Kirche, Stuttgart 1963, s. 79-89.
Wezwanie do przezwyciężenia niesprawiedliwości znajduje odzwierciedlenie w dokumentach
społecznych Kościoła Katolickiego: „Rerum novarum”, „Mater et Magistra”, „Pacem in terris”.
Zob.: U. Scheuner, Christliche Kirche und internationale Ordnung, w: Einheit der Kirche –
Einheit der Menschheit. Perspektiven aus Theologie, Ethik und Voelkerrecht, hrsg.
v. O.H. Pesch, Freiburg im Breisgau 1978, s. 117nn.
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i pokoju w świecie posiada zawsze pierwszeństwo przed wszelkimi działaniami
charakteryzowanymi przemocą.45
Pozycja Kościoła wobec świata w interpretacji de Lubaca nie jest znaczona
kwestionowaniem decyzji, jak i istnienia władzy świeckiej. Wręcz przeciwnie,
z uwagi na Boskie pochodzenie władzy Kościół zobowiązany jest do modlitwy
za rządzących, by oni postępowali w zgodzie z własnym sumieniem ukształtowanym przecież na podstawie wskazań prawa naturalnego.46 Dodatkowo opierając się na nauczaniu Chrystusa a także Apostołów, nie przypisuje się Kościołowi nadrzędności wobec prawa państwowego. Kościół wręcz przeciwnie,
podporządkowuje się poleceniom sprawiedliwej władzy, natomiast kwestionuje
i będzie odrzucać wszelką tyranię.47
Jako ekstremalny przejaw prawości władzy należy interpretować postawę
wielu męczenników chrześcijańskich, którzy w proteście wobec niesprawiedliwej (w sensie braku odpowiedniości do prawa Bożego) władzy nie wahali
się oddać własnego życia. Postawa więc wierzących jest w interpretacji de
Lubaca wewnętrznym drogowskazem.48 Na takie zachowanie wskazuje nauka
o Kościele jak i o Eucharystii, w której gotowość do ofiary powinna wyznaczać
także etos życia politycznego.
Służba państwu interpretowana już u Jana Chryzostoma jako „służba Cezarowi” oznacza czynienie wszystkiego wobec społeczności, co nie w stoi
w sprzeczności ze służbą Bogu. Takie przekonanie podkreśla realizm w ocenie
sytuacji społeczno-politycznej zarówno Ojców Kościoła, jak też de Lubaca.
Traktowanie Kościoła jako wspólnoty zupełnie wyobcowanej z realiów ziemskich nie odpowiada zarówno naturze, jak też posłaniu Kościoła, którym jest
przecież niesienie światu zbawienia.49
Wzajemne odniesienie władzy świeckiej do kościelnej było też przedmiotem refleksji papieża Leona XIII, który w pierwszej kolejności wskazuje na
wspólne pochodzenie władzy; następnie zaś domaga się współpracy pomiędzy
tymi dwoma porządkami, która powinna prowadzić do zgody przy zachowaniu
odrębności natury rzeczy ziemskich i niebieskich.50
45

Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 157nn.; L. Dullaart, dz. cyt., s. 208-214.
Konieczność przezwyciężenia podziałów była już właściwa dążeniom członków pierwotnego
Kościoła. Zob.: W. Rebell, dz. cyt., s. 48-61.
46
Por. H. Maier, dz. cyt., s. 272n.
47
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 159n.
48
Por. tamże, s. 163n.
Postawa wierzących w stosunku do świata znajduje wzorzec w zwróceniu się Boga do świata
w osobie Jezusa Chrystusa. Zob.: J.L. Leuba, dz. cyt., s. 74n.
49
Por. Jan Chryzostom, In Mattheum 70,2 (PG 57,656), za: H. de Lubac, Medytacje o Kościele
… dz. cyt., s. 161; H. Maier, dz. cyt., s. 274nn.; L. Huber, Prinzipien und Moeglichkeiten christlicher Kulturpolitik, w: Katholik und christliche Partei, hrsg. v. K. Forster, Wuerzburg 1965,
s. 143n.; J.-L. Leuba, dz. cyt., s. 75nn.
50
Por. Leon XIII, Immortale Dei, s. 13n., za: H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt.,
s. 162; J.A. Stuettler, dz. cyt., s. 55.
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Istnienie sfery duchowo-ludzkiej określanej współcześnie jako egzystencjalna ukazuje też granice stawiane władzy państwowej.51 Otóż władza świecka
nie ma prawa ingerować w rzeczywistość ducha człowieka. Jest to domeną np.
Kościoła, w której człowiek kształtuje własną prywatność w wymiarze sumienia. Istnienie tak rozległej enklawy wobec władzy dążącej z natury do absolutyzowania jest powodem, jak zauważa de Lubac, ciągłego niezadowolenia,
a także podejmowania prób zawładnięcia całym człowiekiem jako elementem
(a więc przedmiotem) struktur społeczno-politycznych. Wyłomem wobec tych
dążeń jest postawa, jak i sposób obecność Kościoła w świecie.52
3.4. Kościół wzorem jedności dla społeczności państwowych
Jedność narodu albo jedność w Kościoła w historii myśli ludzkiej były
kształtowane najczęściej w obliczu rozbicia znajdującego źródło w roszczeniach innych narodów i wspólnot lub w czynnikach natury wewnętrznopaństwowej. W ten sposób jedność była albo skutkiem zwycięskiego boju albo
była wyrazem równowagi utrzymywanej przemocą. Tak pesymistyczne wizje
jedności skłaniały niektórych myślicieli, np. Rousseau do przekonania, iż powszechna zgoda i jedność są właściwie utopią.53
Przeciwieństwo do pesymistycznych teorii społecznych prezentuje Kościół.
Otóż w Kościele stanowiącym źródło, jak też model jedności wiele podmiotów
żyje w zgodzie opartej o dwie reguły. Po pierwsze, wspólnota Kościoła jest
zgromadzona w jedno jako skutek zanoszonego wspólnie kultu.54 Po drugie
w ramach Kościoła kształtowana jest jedność ze względu na dziecięctwo Boże
a więc ze względu na świadomość wspólnego pochodzenia od Stwórcy.55
Jedność proklamowana przez Kościół stoi w bliskiej relacji do wolności.
Człowiek, transcendując w kierunku Królestwa Bożego, jak też w kierunku
bliźnich, dowodzi z jednej strony swojej wolności. Z drugiej zaś strony, człowiek swoim teleologicznym działaniem ukazuje fundamentalny wymiar rozwoju inspirowanego natchnieniami Ducha Świętego. Obecność Ducha w realiach

51

W odniesieniu do Kościoła ludzki wymiar odnosi się do charakteru skończoności wspólnoty
wiernych. Zob.: M.D. Philippe, dz. cyt., s. 5-19; B. Poschmann, dz. cyt., s. 148nn.
52
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 164n.
Ze względu na doskonały charakter Kościół jest przedstawiony w kontekście pism Schleiermachera jako miejsce umożliwiające rozwój absolutnej wolności. Zob.: R. Strunk, Politische Ekklesiologie im Zeitalter der Revolution, Gruenewald 1971, s. 80nn.
53
Por. za H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 149.
54
Zob. A. Winklhofer, dz. cyt., s. 235nn.; O.H. Pesch, Einheit der Kirche – Einheit der Menschheit. Eine theologische Besinnung, w: Einheit der Kirche – Einheit der Menschheit. Perspektiven
aus Theologie, Ethik und Voelkerrecht, hrsg. v. O.H. Pesch, Freiburg im Breisgau 1978,
s. 25-28.
55
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 150; H. Fries, dz. cyt., s. 71-78.
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ziemskich jest spełnieniem odwiecznych pragnień za jednością i ukazuje jednocześnie, jak bardzo konieczna jest dla świata wspólnota Kościoła.56
W procesie jednoczenia całej ludzkości opieranie się tylko na ludzkich zasobach może okazać się zwodnicze. Stąd potrzeba działania Bożego, które
będzie prowadzić ludzi do jedności interpretowanej jako ideał. Sytuowanie
zgody międzyludzkiej w przyszłości odpowiada kondycji ludzkiej, jak też dowodzi prawdy, iż z uwagi na skończony wymiar rzeczywistości nigdy nie zostaną usunięte ostatecznie teraźniejsze podziały i konflikty.57
Wspólnota Kościoła, w której głosi się zbawienie przeznaczone dla wszystkich, ukazuje braterstwo jako zasadniczy rys swojej obecności w świecie. Solidarność obecna w wspólnocie wierzących jest też wyzwaniem dla relacji właściwych polityce.58
Zakończenie
W centrum eucharystycznej eklezjologii znajduje się człowiek widziany jako osoba w naturalny sposób ukierunkowana na poszukiwanie Boga, co jest
jednocześnie ukazaniem rozwoju życia Bożego w człowieku. Charakter egzystencji ludzkiej ubogaconej o pierwiastek nadprzyrodzony wyraża się w kapłaństwie powszechnym, a także hierarchicznym. Czynności kapłańskie służą
ukazywaniu aktualnej obecności Chrystusa w rzeczywistości ziemskiej i stanowią impuls ku wszelkim przemianom w świecie. Właśnie wymiar widzialny
sakramentów szczególnie Kościoła oraz Eucharystii kształtuje relację pomiędzy wymiarem nadprzyrodzonym a rzeczywistością społeczno-polityczną.
Można tutaj mówić nawet o wzorczym charakterze rzeczywistości sakramentalnej w aspekcie jedności, a także o konieczności przemiany świata w kierunku urzeczywistniania zbawienia. Analiza pism Henri de Lubaca pozwala na
sformułowanie prawidłowości, iż nawet tak teologiczne kategorie jak eklezjologia eucharystyczna znajdują się w ciągłej relacji do rzeczywistości społeczno-politycznej i w tym sensie stanowią inspirację dla badań przeprowadzanych
w takich dziedzinach, jak socjologia i politologia.

56

Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 149n.; A. Winklhofer, dz. cyt., s. 156;
R. Strunk, dz. cyt., s. 244-252.
57
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 151n.
Odniesienie jedności Kościoła do jedności pomiędzy ludźmi jest najbardziej widoczne w perspektywie zbawienia. Zob.: J. Meyer zu Schlochtern, dz. cyt., s. 54nn.
58
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele … dz. cyt., s. 153n.
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Zusammenfassung
Die grundlegende Erfahrung des Menschen stellt nach Henri de Lubac die
„communio“ dar. Das betrifft nicht nur die sakramentale Wirklichkeit sondern
auch die soziale Dimension der Kirche. Diese Welt, die die Kirche bei den
Feiern von den Sakramenten schafft, ist ein Vorbild für jede Form der Beziehungen in den Gesellschaften. Die Vorbildfunktion der Kirche betrifft die ständige Verkündigung der folgenden Werten: Einheit, das friedliche Zusesamenleben in der Gesellschaft, Freiheit und Integrität der Person.
Die Anwesenheit der Kirche in der Gesellschaft erinnert auch an die übernatürliche Dimension der Welt. Der Mensch soll also auch den Willen Gottes in
seinen Entscheidungen berücksichtigen.
„Interpretation der sozial-politischen Wirklichkeit aufgrund der Theologie
von Henri de Lubac“ ist in drei Punkten dargestellt: 1. Die Einheitsfunktion des
Priestertums; 2. Die Eucharistie und die Kirche in einem Mystischen Leib
Christi; 3. Die Kirche, die die Eucharistie feiert, in der Realität der irdischen
Wirklichkeit.

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski

KARDYNAŁ AUGUST HLOND JAKO TWÓRCA
PODSTAW ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ NA POMORZU ŚRODKOWYM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Wstęp
Inspiracją do podjęcia niniejszego tematu stał się trwający od 18 lat proces
beatyfikacyjny sługi Bożego Augusta Hlonda i zasługi kardynała dla Pomorza
Zachodniego. Postać tę warto przypomnieć, bowiem to dzięki zdecydowanym
działaniom kardynała Hlonda w niezwykle trudnych warunkach społecznopolitycznych oraz w skomplikowanych okolicznościach prawnych na terenie
Ziem Zachodnich i Północnych, w skład których wchodziło również stanowiące część składową Pomorza Zachodniego - Pomorze Środkowe, ustanowił polską administrację kościelną. Przed zakończeniem działań wojennych
w 1945 r. tereny Pomorza Zachodniego, pod względem administracji kościelnej, wchodziły w skład diecezji berlińskiej oraz wolnej prałatury pilskiej1.
Było to pociągnięcie śmiałe, które z perspektywy czasu przez niektórych
historyków Kościoła uznane zostało nawet za największe spośród licznych dzieł
1

Jurysdykcję nad Pomorzem w 1819 r. przejął biskup wrocławski. Ważne pod względem administracyjnym zmiany przyniosła bulla de salute animerum z 16 VI 1821 r. Do diecezji chełmińskiej przydzielono wówczas cały wschodni pas z miastami: Lębork, Bytów, Człuchów i Złotów.
Dekanat Wałecki, aż do zakończenia pierwszej wojny światowej pozostawał przy diecezji poznańskiej. Powiat słupski zgodnie z pismem biskupa Rozentrefera z 12 XII 1899 r. uznano za
teren delegatury dla Brandenburgii i Pomorza, zaś Szczecinek w 1906 r., przynależny dotąd do
diecezji chełmińskiej, również oddano tejże delegaturze. Pismem papieża Piusa XI z 1 V 1923 r.
utworzono administrację apostolską z siedzibą w Tucznie. Była ona jednak zależna od arcybiskupa poznańskiego. W jej skład weszły m. in. dekanaty: lęborski, złotowski, człuchowski
i wałecki. Z terytorium administracji 14 VI 1929 r. utworzono wolną prałaturę w Pile. Obszary
leżące zaś na zachód od prałatury pilskiej wchodziły w skład diecezji Berlińskiej. Metropolitą dla
wolnej prałatury pilskiej i nowo założonego 14 VI 1929 r. biskupstwa berlińskiego był abp wrocławski. Stan ten przetrwał aż do końca II wojny światowej. Por. Krótki zarys Diecezji Gorzowskiej. W: Schematyzm Diecezji Gorzowskiej 1969. Red. E. Jagodziński,. Gorzów Wlkp. 1969,
s. 19;Bończa-Bystrzycki, Przynależność diecezjalna okręgu szczecineckiego i słupskiego pod
koniec XIX wieku i w początkach XX wieku. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. R.1:1992, nr 1,
s. 127-135; L. Bończa-Bystrzycki, Katolickie nabożeństwa polskie w dekanacie lęborskim
w latach 1871-1945. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. R. 3-4: 1994/1995, nr 3-4, s. 14-158;
W. Szulist, Historia przynależności obszaru obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
W: M. Czerner, Kronika Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-1992. Koszalin 1995, s. 9;
T. Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821-1920. Radom 2004, s. 63-70.
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dokonanych przez wielkiego prymasa ze względu na skutki2. „Był to krok na
miarę historyczną, chyba jeden z najdonioślejszych w dziejach Kościoła w Polsce[...]”3. Na terenie Pomorza Zachodniego, a nawet całego terytorium przywróconych Polsce po II wojnie światowej Ziem Odzyskanych tworzył ją niemal od podstaw, gdyż w 1933 r. diaspora katolicka na całym Pomorzu Zachodnim liczyła 60 535 osób, co stanowiło zaledwie 3,15% ogółu ludności prowincji, a 7,4% mieszkańców regionu4. W pierwszych miesiącach okresu powojennego uporządkowanie spraw kościelnych na terenach Ziem Odzyskanych Polski
było szczególnie istotne także z punktu widzenia interesów państwowych, ponadto należało zabezpieczyć katolickie i protestanckie świątynie oraz kaplice,
narażone na dewastacje szabrowników tak państwowych jak i prywatnych oraz
określić granice dekanatów i parafii. Powyższe działania bez wątpienia przyspieszyły proces integracji tych ziem z resztą obszaru Polski5. O ile w latach
1945-1946 władze lokalne, w tym Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej były pozytywnie nastawione na potrzeby Kościoła, o tyle wkrótce
po opublikowaniu ustaw z marca i września 1946 r. regulujących status dóbr
poniemieckich, okazało się, że Kościół katolicki nie otrzyma na własność poniemieckich kościelnych gospodarstw rolnych6. Publikacja niniejsza rozpoczęta
została przypomnieniem skróconego rysu biograficznego sługi Bożego kard.
Augusta Hlonda, później omówiono uprawnienia uzyskane w Stolicy Apostolskiej w 1945 r., następnie zobrazowano proces tworzenia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, po czym przywołano bezpośrednie
związki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim.
1. Rys biograficzny
August Józef Hlond urodził się 5 VII 1881 r. w Brzęczkowicach, które
z czasem stały się dzielnicą Mysłowic7. W 1893 r. wyjechał do zakładu salezjańskiego w Velsalice (Włochy), skąd po roku przeniósł się do Lombriasco
koło Turynu, gdzie ukończył gimnazjum8, W 1896 r. wstąpił do nowicjatu
2

S. Kosiński, Kardynał August Hlond Prymas Polski 1881-1948. Ateneum Kapłańskie.
R.66:1974, t. 82, z. 1, s. 111.
3
Tenże. Kardynał August Hlond – Prymas odrodzonej Polski (Zarys biograficzny) Nostra.
Biuletyn Salezjański. R.36:1981, nr 208-209, s.7.
4
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871-1945, Koszalin 1995, s. 5.
5
E Wiązowski, Salezjanie na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2000, Warszawa 2008, mps,
s. 51-68; Tenże, Wyznania przymusowe. Powiat Słupski. Biuletyn Informacyjny. R. 7:2007, nr 34, s. 40-42; Tenże, Tworzyła się nowa społeczność. Powiat Słupski. R. 7:2007, nr 1-2, s. 37-38.
6
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003., s. 77-79.
7
Nekrolog salezjanów polskich 1891-1976. Łódź-Kraków 1976, mps., s. 361.
8
S. Kosiński, Rys historyczny Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce. W: Ł. Kaliński. Rodzina
Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób w 100-lecie śmierci św. Jana Bosko. Warszawa
1988, s. 31.
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Zgromadzenia Salezjańskiego w Foglizzo i po złożeniu ślubów wieczystych od
1897 r. podjął w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie studia filozoficznoteologiczne, które 10 VII 1900 r. uwieńczył doktoratem z filozofii. W tym samym roku powrócił do Oświęcimia. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 IX
1905 r. w Krakowie9. Jako nauczyciel i wychowawca pracował w zakładach
salezjańskich w Oświęcimiu, Przemyślu i Wiedniu. W latach 1919-1922 pełnił
urząd inspektora nowo erygowanej austriacko-niemiecko-węgierskiej inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Wiedniu10, działając równocześnie wśród tamtejszej Polonii11. W 1922 r. mianowany został administratorem
apostolskim nowo utworzonej diecezji katowickiej obejmującej polską część
Śląska. W latach 1900-1905 był redaktorem Wiadomości Salezjańskich,
w 1923 r. założył tygodnik katolicki Gość Niedzielny, a dla katolików niemieckich Sontagstote. W 1924 r. otworzył diecezjalny sekretariat Caritas, przejął
także jurysdykcję nad Śląskiem Cieszyńskim. Biskupem katowickim ustanowiony został w 1925 r., sakrę biskupią otrzymał natomiast 3 I 1926 r. z rąk
metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego.
Już 24 VI 1927 r. powołany został na arcybiskupa. gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz prymasa Polski. W następnym roku od papieża Piusa XII
otrzymał nominację na kardynała. W celu pogłębiania katolickich zasad społecznych w 1927 r. erygował Katolicką Szkołę Społeczną, Katolicką Szkołę
Pielęgniarek, Studium Wychowawcze, Instytut Wyższej Kultury Religijnej,
a 1930 r. powołał Akcję Katolicką oraz osobiście ułożył jej statut12. W 1929 r.
objął protektorat nad stowarzyszeniem Opieka nad Rodakami na Obczyźnie
i zdynamizował jego działalność13. W 1929 r. założył w Poznaniu Seminarium
Zagraniczne, zaś po nominacji papieskiej na protektora wychodźstwa polskiego
w 1932 r. utworzył Towarzystwo Chrystusowe14. Koncentrując uwagę na zasadniczych funkcjach rodziny, jako jeden z pierwszych zauważył fundamentalną rolę funkcji wspólnotowej i położył akcent na podmiotowy charakter rodzi-

9

Życiorys Prymasa Polski. Pokłosie Salezjańskie. R. 26:1948, nr 12, s. 250–251.
Zob.S. Zimniak, „Dusza wybrana”. Rys salezjańskich korzeni myślenia i działania kardynała
Augusta Hlonda prymasa Polski (1881-1948). Rzym-Warszawa 2000, s. 7n.
11
S. Pływaczyk, Ks. August Hlond – salezjanin. Pokłosie Salezjańskie. R. 26:1948, nr 12, s. 253261.
12
S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa 1992,
s. 91n.
13
Zob.: Ksiądz Kardynał Hlond organizatorem polskiego duszpasterstwa emigracyjnego. Sydney 1979, s. 7n.
14
S. Kosiński, Kardynał August Hlond a chrześcijańska miłość. Chrześcijanie. T.2:1976, s. 91n.;
E. Szymanek. Jego życie można zamknąć w jednym słowie – Służba. Kardynał August Hlond
(1881-1948). Słowo Powszechne. R. 1992,, nr 1-2, s. 5.
10
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ny w życiu religijnym15. Jako salezjaninowi nieobojętne było mu również należyte wychowanie młodzieży16.
Po wybuchu II wojny światowej pod naciskiem władz państwowych opuścił
Poznań, a później musiał opuścić również Polskę i przez Rumunię udał się do
Rzymu17. Tam informował Stolicę Apostolską oraz świat drogą radiową i poprzez raporty o przebiegu i skutkach agresji18. Po odrzuceniu przez okupacyjne
władze niemieckie jego starań o powrót do Polski rozwinął działalność na
rzecz okupowanego kraju oraz opiekował się uchodźcami i żołnierzami w obozach jenieckich19.
Od 10 VI 1940 r. przebywał w Lourdes, kontynuując tam działalność o charakterze duszpasterskim oraz charytatywnym, zabiegał ponadto o pomoc finansową oraz prawną dla uchodźców wojskowych i cywilnych20. Po zajęciu przez
niemieckich faszystów Francji, 6 VI 1943 r. wyjechał do pozostającego pod
okupacją włoską opactwa benedyktynów w Heutecombe 21. Aresztowany 3 II
1944 r. przez Gestapo i wywieziony do Paryża, zdecydowanie odrzucił propozycję kolaboracji, po czym był internowany w Bar-le-Duc, później w Wiedenbrűck (Westfalia), gdzie 1 VI 1945 r. został uwolniony przez armię amerykańską22. W 1946 r. z woli Piusa XII kard. Hlond zrezygnował z arcybiskupstwa
poznańskiego23 i, zatrzymując godność prymasa Polski, objął arcybiskupią
stolicę warszawską24.
15

Zob. J. Ozdowski, Rodzina w pismach kardynała Augusta Hlonda. Chrześcijanin w świecie.
R 11:1979, nr 10, s. 42–50.
16
Zob. J. Gliściński, Prymas Hlond a wychowanie młodzieży. Słowo Powszechne. R. 1992, nr 3,
s. 8.
17
Zob. S Wilk, Wyjazd kardynała August Hlonda z Polski i jego starania o powrót do kraju na
początku II wojny światowej. Seminare. T 1: 1975, s. 201 – 230; M. Przeciszewski, Prymas
czasów przełomu. Gość Niedzielny. R 30:1988, nr 43, s. 3.
18
Kard. August Hlond Prymas Polski. O położeniu Kościoła katolickiego w Polsce po trzech
latach okupacji hitlerowskiej 1939-1942. Chrześcijanin w świecie. R. 10: 1978, s. 25-53
S. Kosiński, Raporty Kardynała Hlonda o sytuacji Kościoła w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej. Chrześcijanin w świecie. R. 10: 1978, s. 25–53; S. Kosiński, Dwa raporty kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski w sprawie prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach
1939-1940. W: Materiały i Studia. Red. Stopniak, T 7, z. 3, s. 9-150; E. Wiązowski, Matka
Boża w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nostra. Biuletyn Salezjański. R.36:1981, nr 208209 s. 105.
19
Zob. T. Lewicki, Memoriały Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda o sytuacji w kraju
pod okupacją hitlerowską. Lublin 1986, mps, s. 6n.
20
Zob. J. Królak, Kardynał August Hlond wobec problemów duszpasterskich na rzecz uchodźstwa polskiego we Francji południowej w latach 1940-1944, mps., Lublin 1977, s. 15n.
21
Na tułaczce. Wyjątek z kroniki opactwa Heutecombe z roku 1944, drukowany po uwolnieniu
Francji. Rycerz Niepokalanej. R. 25: 1946 numer prymasowski, s. 11-12.
22
S. Wilk, Z tułaczych szlaków prymasa Augusta Hlonda. Roczniki Teologiczno- Kanoniczne.
T. 21:1974, z. 4, s. 67–83.
23
Tenże, Archidiecezja gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej. Lublin 1987, s. 21n.
24
Zob. S. Ziembicki, Warszawa wita Prymasa. Rycerz Niepokalanej. R. 25: 1946 numer prymasowski, s. 18-28..

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski

211

Kontynuując wytężoną pracę w Warszawie, m.in. powołał do życia Radę
Prymasowską do odbudowy kościołów warszawskich. Do najdonioślejszych
jednak jego dokonań powojennych, jako krok na miarę historyczną i jeden
z najdonioślejszych w dziejach Kościoła w Polsce w XX w. zalicza się właśnie
ustanowienie przez niego administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych, ponieważ w związku z przejęciem tych terytoriów przez polskie
władze i akcją przesiedleńczą milionów Polaków ze Wschodu na Zachód problem ten musiał być załatwiony niezwłocznie,25. Zmarł w Warszawie 22 X
1948 r.26. Pogrzeb zmarłego prymasa stał się ogólnonarodową manifestacją.
Spoczął w katedrze p.w. św. Jana w Warszawie27. Tam również 19 I 1992 r.
prymas Polski kard. Józef Glemp otworzył proces beatyfikacyjny sługi Bożego
kard. Augusta Hlonda28.
2. Uprawnienia uzyskane w Stolicy Apostolskiej w 1945 r.
Po uwolnieniu kard. Hlond przez dwa tygodnie przebywał w Paryżu, okres
ten wypełniony był oficjalnymi wizytami i wywiadami oraz urzędowymi wystąpieniami o charakterze kościelno-narodowym29. 24 kwietnia, amerykańskim
samolotem wojskowym, odleciał do Rzymu i już następnego dnia spotkał się
z papieżem Piusem XII, by zorientować się w ogólnej sytuacji politycznej, a po
przeanalizowaniu możliwości swojego powrotu do Polski oraz po podjęciu stosownych czynności i starań celem zabezpieczenia w nowej sytuacji Kościoła
w kraju, jak również żywotnych interesów narodu polskiego pod względem
religijnym, ustalił z papieżem program przyszłej pracy w Polsce. Otrzymał ponadto od Stolicy Apostolskiej szerokie uprawnienia, jakich dotąd nie posiadał
żaden z jego poprzedników, przede wszystkim w odniesieniu do Ziem Zachodnich i Północnych. 7 lipca ukazała się w prasie zagranicznej deklaracja prymasa, w której wyraźnie zaznaczył, iż „powraca do rodaków, aby goić rany zadane
Polsce i Kościołowi”. Trzy dni później, wraz ze swoim kapelanem ks. Bolesławem Filipiakiem i sekretarzem ks. Antonim Baraniakiem SDB30, pojechał sa25

S. Kosiński, August Hlond 1926-1948. W: Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu.
Red. F. Lenort. Poznań 1982, s. 358-360; E. Wiązowski, Tworzyła się nowa społeczność. Powiat
Słupski. R. 7:2007, nr 1-2, s.37-38.
26
Salesiani defunti dal 1864 al 1986. Roma 1986, s. 306; Prymas Polski Wielki Syn św. Jana
Bosko nie żyje! Pokłosie Salezjańskie. R.26:1948, nr 11, s. 227.; H. Goździewicz, Był wielki do
końca. Pokłosie Salezjańskie. R.26: 1948, nr 12, s. 265–268.
27
Polska żegna Prymasa. Rycerz Niepokalanej. R.27:1948, nr 12, s.323-328; Uroczystości pogrzebowe. Pokłosie Salezjańskie. R.26:1948, nr 12, s. 274-280.
28
S. Kosiński, Hlond August SDB. W: Encyklopedia katolicka. T 6. Lublin 1993, kol. 188-1990.
29
Zob. Tenże, August Kardynał Hlond Prymas Polski. Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień.
Łódź 1979, s. 195n.
30
Z. Grocholewski, Filipiak Bolesław kard. W. Encyklopedia katolicka. T.5. Lublin 1989, kol.
208-209; M. Przykucki, Z kalendarium życia i prac Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego. W: W służbie Kościoła Poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie
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mochodem przez Florencję, Bremę, Innsbruck, Monachium i Rawicz do Poznania, gdzie przybył 20 lipca i zamieszkał tymczasowo przy parafii Matki Boskiej
Bolesnej na Łazarzu i z zapałem rozpoczął proces odbudowy Kościoła.
Pełnomocnictwa, którymi obdarzyła Stolica Apostolska prymasa Polski, zostały zawarte w dekrecie Świętej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, stanowiącej wówczas część Sekretariatu Stanu z 8 VII 1945 r.,
nr prot. 4167/1945, podpisanym przez mons. Domenico Tardiniego.
Dekret kongregacji wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza traktowała
o specjalnych pełnomocnictwach ordynariuszy, których udzieliła im Stolica
Apostolska w czasie wojny, uwzględniając specjalne warunki, w jakich znalazły
się polskie diecezje. Zgodnie z dekretem pozostawały one nadal ważne i ordynariusze mogli z nich korzystać. Prymas także miał obowiązek poinformować
rządców diecezji, że gdyby potrzebowali nowych uprawnień, to za jego pośrednictwem mogą się o nie zwrócić do Stolicy Apostolskiej. Jeżeli byłaby możliwość telegraficznego skontaktowania się z Watykanem, kard. Hlond miał załatwić te sprawy tak, jak czynią to ambasady papieskie, czyli najpierw telegraficznie powiadomić Sekretariat Stanu o liczbie i naturze postulowanych pełnomocnictw, a następnie po otrzymaniu odpowiedzi z Rzymu wystawić odpowiednie reskrypty. Zobowiązano również prymasa, aby jeżeli będzie to możliwe, pod koniec roku lub później przesłał do Sekretariatu Stanu dokładne sprawozdanie31.
Część druga dekretu dotyczyła pełnomocnictw nadzwyczajnych kard. Hlonda. Został w nie wyposażony na wypadek braku łączności z Watykanem, mógł
z nich skorzystać również w sytuacji, gdyby delikatność materii nie pozwalała
na telegraficzną łączność z Watykanem, a równocześnie groziło niebezpieczeństwo wielkiej szkody. Pełnomocnictwa te obejmowały „wszystkie i poszczególne łaski oraz dyspensy, które Stolica Apostolska zwykła udzielać” z wyjątkiem:
dyspensowania kapłanów od celibatu, dyspensowania od przeszkody powinowactwa w pierwszym stopniu linii prostej po dokonaniu małżeństwa i nominowania biskupów. W punkcie traktującym o nominacjach biskupów dodano, że
jeżeli wakujących diecezji nie można oddać pod zarząd wikariuszy kapitulnych,
zaradzi się temu przez nominację administratorów apostolskich ad nutum
Sanctae Sedis (na skinienie Stolicy Apostolskiej), co oznaczało, że nominacje te
mogły być w każdej chwili, po odzyskaniu łączności z Watykanem, przez papieża odwołane bez podania przyczyn32.
Specjalne pełnomocnictwa udzielone kard. Hlondowi zezwalały udzielania
władzy biskupa rezydencjalnego tak wikariuszom kapitulnym, jak i administraurodzin Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Dr. Antoniego Baraniaka. Red. L. Bileżewski.
Poznań-Warszawa-Lublin 1974, s. 9.
31
J. Pietrzak, Działalność..., s. 198-199.
32
K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Szczecin 2003, s. 62.
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torom apostolskim. Zasięg terytorialny pełnomocnictw obejmował całe terytorium Polski. Decyzje Stolicy Apostolskiej były śmiałe i nadzwyczajne, ale
w ówczesnej sytuacji nie było innego sposobu szybkiej i realnej interwencji.
Alternatywne rozwiązania dotykały drażliwych kwestii wówczas jeszcze nierozstrzygniętych i mogły być podjęte w sytuacji ustabilizowanej, czyli w odleglejszym czasie. W dekrecie najprawdopodobniej celowo użyto sformułowań
ogólnych, dyskretnych i elastycznych, gdyż w okolicznościach, kiedy stosunki
w kraju nie były jeszcze jasne i nie dysponowano szczegółowym rozeznaniem
potrzeb Kościoła w Polsce, nie chciano krępować działalności wysłannika papieskiego kazuistyką. Pełnomocnictwa zostały wydane po konferencji w Jałcie,
a przed konferencją w Poczdamie, co według ks. adm. K. Milika było „rzeczą
prawie bezsporną, że słowa Rzymu „tutto teritorio polacco” uwzględnia jałtańskie określenie „znaczne nabytki terytorialne”, czyli późniejsze Ziemie Odzyskane”33. Wydaje się jednak, że należy podzielić opinię Jana Żaryna, iż problem
zasięgu terytorialnego pełnomocnictw prymasa Polski do dziś nie został ostatecznie rozwiązany i budzi emocje tak wśród historyków polskich, jak i niemieckich i z wyjaśnieniami trzeba poczekać do zakończenia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego kard. A. Hlonda34.
W 1948 r., kiedy po kraju rozeszły się pogłoski, jakoby Ziemie Północne
i Zachodnie tylko tymczasowo należały do Polski, co budziło w społeczeństwie
niepokój i hamowało zapał do pracy, kard. Hlond zabrał głos, zwracając się do
ludności katolickiej Ziem Odzyskanych z orędziem: napisał:. „W Polsce katolicyzm jest wiarą narodu i religią mas. W każdej doli był Kościół z ludem polskim, a lud z Kościołem. Toteż, gdy wybiła godzina równania rachunków stuleci, a Wy, Kochani Bracia i Siostry, ruszyliście z wszystkich dzielnic polskich
i zza granicy, by się osiedlać na piastowskich ziemiach nadodrzańskich, na pomorskich wyżynach i wybrzeżach[..] – szedł z Wami Kościół. Nazajutrz po
usadowieniu się w nowych osiedlach otwieraliście opuszczone świątynie, oddawaliście się w opiekę pasterską ofiarnym księżom i zawiązywaliście nowe
gminy wiernych pod hierarchicznym przewodem Waszych czcigodnych i jakże
gorliwych Księży Administratorów Apostolskich. W mozole swych zadań czerpaliście hart z ukochania Polski, a ufność i wytrwanie z wiary i Kościoła. Nic
dziwnego, że wspólne dokonania ludności przesiedleńczej i dotychczasowych
mieszkańców polskich tych ziem stanowią już obecnie jedno z wielkich i pamiętnych osiągnięć narodu. Niemało pozostaje wam jeszcze do zrobienia [...].
Trwajcie. Nie poddawajcie się lękom ani zniechęceniu. Bądźcie ufni, spokojni[...]. Nie dajcie się wprowadzić w błąd i nie dopuszczajcie do duszy rozterki,
jakoby Kościół mógł mieć zastrzeżenia, co do polskiej przyszłości Ziem Odzyskanych [...]. Złóżcie z serc niepokoje. Wyleczcie dusze z bólu. Krzepcie się
33
34

J. Pietrzak, Działalność..., s. 201.
J. Żaryn, Dzieje..., s. 76.
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wiarą, że nie darmo potem życiowego trudu użyźniacie odłogi i puszczacie
w ruch zakłady przemysłowe. Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, w kopalni, w każdej pracowni, a w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe! Iżby na całym obszarze Rzeczypospolitej każdy czuł się
dobrze jako człowiek, jako obywatel państwa, jako wyznawca ewangelicznej
prawdy i jako wierny syn Kościoła. [...]. Ze stolicy, która ofiarą całopalenia dała
świadectwo prawom Narodu do niepodległego bytu i do swobodnego wyznawania Wiary pokoleń, ślę Wam wszystkim, autochtonom i osiedleńcom rzewne
braterskie pozdrowienia i prymasowskie błogosławieństwo”35.
Kardynał prymas przystąpił do odbudowy zburzonych kościołów i kaplic36,
lecz przede wszystkim utworzył administrację kościelną na Ziemiach Odzyskanych. „Ten sługa ołtarza, salezjański zakonnik, a jednocześnie tak przewidujący
i potężny mąż stanu, dobrze wyczuł polską rację stanu, posyłając jak najprędzej
do świątyń, które przemawiają z rozwalonych i rozdartych serc polską mową
rodzimą – polskich kapłanów i polskich hierarchów”, odnosząc się do tego
przedsięwzięcia kard. Hlonda mówił 31 VIII 1965 r. kard. Stefan Wyszyński
podczas przemówienia na uroczystościach wrocławskich37.
3. Proces tworzenia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych
Problem ustanowienia nowej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych, krystalizował się w umyśle prymasa już w Rzymie. Tam bowiem
niezwłocznie po rozeznaniu sytuacji w kraju 28 VI 1945 r. skierował do Sekretariatu Stanu pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność ustanowienia administratorów apostolskich narodowości polskiej dla Warmii, Gdańska, prałatury
pilskiej, części diecezji berlińskiej oraz Dolnego Śląska ze stolicą w Opolu. Uzasadniał ów projekt potrzebą chwili, spowodowaną opuszczeniem tych terenów
przez Niemców oraz równoczesnym napływem na ich miejsce polskich osiedleńców, a także ogólnym chaosem, także w dziedzinie kościelnej38.
Na podstawie uzyskanych 8 VII 1945 r. od Piusa XII nadzwyczajnych pełnomocnictw na całym terytorium polskim facolta specjalissime prymas przejął
jurysdykcję od niemieckich władz kościelnych i w porozumieniu
35

Orędzie Kardynała Prymasa Augusta Hlonda do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych.
Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. R. 4: 1948,
nr 5-6, s. 206-211.
36
Zgon Prymasa Polski. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. R 4:1948, nr 11-12, s. 338-339.
37
S. Wilk, August kardynał Hlond w świetle wspomnień. Homo Dei – Przegląd AscetycznoDuszpasterski. R. 42:1973, s. 276.
38
Decretum [Dekret] Prymasa Polski Augusta Kard. Hlonda, Gniezno uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy roku Pańskiego 1945. Zarządzenia Administracji Apostolskiej
Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. R 1:1945, nr 1, s. 206-211.
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z abpem Adamem Sapiehą39 wybrał kandydatów na administratorów apostolskich: ks. Andrzeja Wronkę dla Diecezji Gdańskiej i Chełmińskiej, ks. Teodora
Benscha dla Diecezji Warmińskiej, ks. Bolesława Kominka dla Administracji
Apostolskiej Śląska Opolskiego, ks. Karola Milika dla Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska (Wrocław) i ks. Edmunda Nowickiego dla administracji
Apostolskiej w Gorzowie (Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Wolna Prałatura Pilska)40.
Ze specjalnych uprawnień kard. Hlond mógł korzystać „na całym polskim
terytorium”41. Sformułowanie to było celowo nieprecyzyjne i pozwalało na
niezwykle swobodną interpretację. Pełnomocnictwa prymasa obejmowały
z pewnością obszar II Rzeczypospolitej, lecz trudno jednoznacznie orzec, czy
dotyczyły także Ziem Zachodnich i Północnych. Wydaje się, iż Watykan celowo tak niedokładnie sformułował tekst dekretu, aby kard. Hlondowi umożliwić
powołanie polskiej administracji kościelnej na obszarach przyłączonych do
Polski w 1945 r. Prymas Polski, najprawdopodobniej działając w dobrej wierze,
przekroczył przyznane mu przez papieża Piusa XII uprawnienia i uczynił to
niejako za nieoficjalnym przyzwoleniem administracji watykańskiej. Stolica
Apostolska zdawała sobie sprawę, że decyzje kard. A. Hlonda są konieczne
z uwagi na dobro polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Jednocześnie Watykan uważał, iż ostateczne ustanowienie stałej administracji
kościelnej na tym obszarze może nastąpić dopiero po uregulowaniu granicy
polsko-niemieckiej w drodze konferencji pokojowej. Pius XII doskonale orientował się, że Niemcy nie pogodzą się z utratą ziem wschodnich, natomiast Polacy będą domagać się ustanowienia polskiej struktury kościelnej na obszarach
przyłączonych po 1945 r. Watykan szukał zatem jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu i chwilowa niesubordynacja prymasa stanowiła swoiste
alibi dla papieża w konfrontacji z episkopatem Niemiec, a jednocześnie ratowała katolicyzm na ziemiach przyłączonych do Polski42.
Była to decyzja trafna i niezwykle doniosła ze względu na niepewność sytuacji międzynarodowej w czasie tzw. „zimnej wojny” i wobec przybywających
na te ziemie, przerażonych spustoszeniami przesiedleńców43 Chętnie zgadzał
się na wyjazd na tereny Ziem Odzyskanych księży ze swej diecezji „ by posłannictwo narodu na tych rozległych terenach zostało godnie spełnione”. Sam
także przemierzył wzdłuż i wszerz Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Pomorze, Go-
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J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce 1945-1989, Warszawa 2007, s.229.
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rzowskie i Warmię, przemawiając, błogosławiąc, konsekrując i modląc się
razem z ludem44
Nominacja administratorów apostolskich wymagała porozumienia z ordynariuszami niemieckimi, którzy posiadali jurysdykcję na tych terenach. Przed
ogłoszeniem nominacji administratorów apostolskich kard. Hlond konferował
z niektórymi niemieckimi rządcami kościelnymi i w szybkim tempie przejmował władzę od ordynariuszy niemieckich45. I tak 17 sierpnia deklarację zrzeczenia się jurysdykcji podpisał wikariusz generalny wolnej prałatury pilskiej ks.
Johann Bleske, gdyż ordynariusz pilski prałat Franz Hartz przebywał już na
terenie Niemiec, a do bpa Konrada v. Preysinga w Berlinie, kard. Hlond wysłał
jedynie list z prośbą o zrzeczenie się jurysdykcji nad częścią swej diecezji położonej na wschód od Odry.
Wręczenie dekretów nominacyjnych odbyło się w Poznaniu, w wigilię święta Wniebowzięcia NMP we wtorek 14 sierpnia, mimo że dekrety nosiły datę
15 sierpnia, a rządy administratorzy mieli objąć 1 września46. O ustanowieniu
administracji apostolskiej, mianowaniu administratorów kard. Hlond powiadomił Stolicę Apostolską pismem z 29 VIII 1945 r. i załączył doń oryginały czterech deklaracji o zrzeczeniu się jurysdykcji przez ordynariuszy niemieckich.
Załączył również kopię swojego listu do bpa Preysinga, kopię dekretów nominacyjnych administratorów oraz mapę z zaznaczonymi granicami nowych administracji. Informacje te uzupełnił w następnym piśmie z 22 IX 1945 r. O dokonanych nominacjach prymas powiadomił również władze państwowe, które
analogicznie, jak i prezydent Bolesław Bierut informację tę przyjęły z niezadowoleniem. Bierut odmówił nawet przyjęcia ks. E. Nowickiego, którego kard.
Hlond delegował jako pierwszego spośród mianowanych administratorów do
przedstawienia się władzom państwowym47.
Pierwsza relacja kard. Hlonda z 29 sierpnia dotarła z Polski do Rzymu w połowie września. Mons. Tardini, potwierdzając jej odbiór pismem z 20 września,
przesłanym przez ambasadę włoską w Warszawie, komunikował prymasowi, iż
z radia dowiedział się o zerwaniu konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolska
a Polską i prosił go o częstsze relacje z Polski. Na podstawie tego i innych dokumentów, zdaniem ks. Stanisława Wilka, można wnioskować, że do końca
września, a nawet do połowy października 1945 r. ani papież, ani Sekretariat
Stanu nie kwestionował i nie podnosił zastrzeżeń w stosunku do decyzji podję-
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tych przez kard. Hlonda, a co więcej, istnieją przesłanki wskazujące, że decyzje
te spotkały się ze zrozumieniem i z aprobatą Stolicy Apostolskiej.
Skargi na administratorów apostolskich i na kard. Hlonda z Czechosłowacji
i z terenów niemieckich zaczęły docierać do Stolicy Apostolskiej po 6 października. Początkowo próbowano usprawiedliwiać decyzje prymasa Polski,
lecz z czasem liczba skarg i zażaleń zaczęła wzrastać i poddano analizie prawniczej treść dekretu o nadzwyczajnych uprawnieniach oraz przygotowano pismo, które zostało wysłane do kard. Hlonda z datą 27 X 1945 r., mons. Tardini
poinformował również prymasa, iż papież szanował wszystkie akty prawne
administratorów apostolskich już dokonane i te, których dokonają w przyszłości, aż do nowej regulacji spraw. Specjalne uprawnienia udzielone kard. Hlondowi, Stolica Apostolska odwołała w lutym 1946 r. przy okazji podniesienia
przez papieża Piusa XII metropolity krakowskiego abpa Adama Stefana Sapiehy do godności kardynalskiej; zaś. mons. Tardini listem z 4 III 1946 r., poinformował kard. Hlonda, że papież w 28 II 1946 r. odwołał „specjalissime facolta”, przyznając w zamian jemu i kard. Sapiesze liczne i szerokie uprawnienia.
Po odwołaniu nadzwyczajnych uprawnień kard. Hlond przygotował dokładne
sprawozdanie, w którym zawierała się także obszerna relacja z ustanowienia
administratorów apostolskich: Le cinque Administrazioni Apostoliche create in
Polonia nell’agosto 1945 z 24 X 1945 r.48.
Opatrznościowym okazał się apel prymasa Polski kard. Augusta Hlonda,
skierowany 5 XII 1945 r. do przełożonych zakonnych zgromadzonych na Jasnej
Górze, o pomoc pasterską na Ziemiach Zachodnich i Północnych49, który
brzmiał: „Po latach nawiedzenia i pokuty Polska sposobi się duchowo do swych
nowych posłannictw. Zakony starsze i młodsze chcą mieć godny udział w historycznych zadaniach Kościoła i pod przewodnictwem Prymasa obradują na Jasnej Górze nad wzmożeniem swego ducha i ściślejszym dostosowaniem swej
działalności do potrzeb wielkiej chwili. Chrystusowi Królowi i niebieskiej Królowej ślubują wierną i ofiarną służbę”50.
Przez nazwę „Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury
Pilskiej” wskrzeszono dawną tradycję piastowskich biskupów na tym terenie
oraz starano się ożywić tradycję biskupstw kołobrzeskiego 1000 – ok.1015),
lubuskiego (1125-1556) i kamieńskiego (ok. 1125-1534)51.
48
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W 1945 r. sytuację prawną Kościoła oraz jego jednostek organizacyjnych
określała Rada Ministrów 12 IX 1945 r., uchwaliła jednostronne zerwanie konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską
z 10 II 1925 r52. Rząd komunikował ponadto, iż nie przyjmuje do oficjalnej
wiadomości nominacji administratorów apostolskich, dokonanej w sierpniu
przez Stolicę Apostolską.
Zerwanie konkordatu wywołało zdumienie w środowiskach watykańskich,
tym bardziej, że Stolica Apostolska dowiedziała się o tym z radia. W oświadczeniu opublikowanym 26 IX 1945 r. w „L’Osservatore Romano” Stolica Apostolska odrzuciła zarzuty rządu warszawskiego jako bezpodstawne. Mianowanie
administratorów na Ziemiach Zachodnich i Północnych Watykan uzasadniał
okolicznościami – chodziło o to, że mianowanie tymczasowych administratorów apostolskich należało do praktyki i do zwyczajów Stolicy Apostolskiej,
jako sposób zaradzenia sytuacjom anormalnym, a na terenach Ziem Odzyskanych miejscowi ordynariusze nie byli już w stanie spełniać swoich funkcji. Watykan uznał za niezrozumiałe stwierdzenia zawarte w komunikacie rządu, iż
„nie przyjmuje się do rządowej wiadomości” tych nominacji, ponieważ w tym
przypadku chodziło o decyzje nieobjętą postanowieniami konkordatu. W systemie konkordatowym, Stolica Apostolska nie ma zwyczaju prosić rządu, by
decyzję taką akceptował lub uznawał, natomiast jeśli o decyzjach takich uprzedza – czyni to jedynie ze względów kurtuazyjnych i w sposób poufny. Odrębny
żal z powodu zerwania konkordatu wyraził Pius XII w liście z 17 I 1946 r. skierowanym do kard. Hlonda53.
Zerwanie konkordatu nie było aktem przypadkowym, lecz formą manifestacji nowej polityki wobec Kościoła w Polsce i wobec Stolicy Apostolskiej oraz
zapowiadanego nowego porządku prawnego w polityce wyznaniowej, do jakiego zmierzały nowe władze, a cele tej polityki miały swoje źródło w stalinizmie.
Episkopat Polski na antypapieską kampanię, szeroko propagowaną w prasie,
zareagował listami pasterskimi. W liście z 24 V 1948 r., skierowanym do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych, biskupi podjęli niełatwe zadanie wyjaśnienia stosunku Stolicy Apostolskiej do sprawy zachodniej granicy Polski oraz
administracji kościelnej na tych ziemiach. Odpierali jako bezpodstawny zarzut
skierowany przeciwko Kościołowi i papieżowi, jakoby popierał on myśl o rewizji granic państwa polskiego oraz poddawał w wątpliwość polską przyszłość
Ziem Odzyskanych. W liście pasterskim z 23 IX 1948 r. Episkopat Polski wyjaśniał wiernym, że Stolica Apostolska nie może aktualnie podjąć decyzji o zmianach w strukturze polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
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i Północnych, zanim o nowych granicach nie zadecydują międzynarodowe
umowy54.
Terytorium powierzone ks. Nowickiemu stanowiło teren niezwykle rozległy,
bo liczący 44 836 km², rozdzielony na trzy części nie tylko przez administrację
kościelną, ale i państwową, a nawet tradycje historyczne. Mianowanie jednego
administratora apostolskiego dla lubuskiej części archidiecezji wrocławskiej,
polskiej części diecezji berlińskiej i prałatury pilskiej, nosiło wyraźne piętno
kompromisu między mało osiągalnym wówczas ideałem, a jego szansą realizacji. Najprawdopodobniej prymas rozwiązanie to traktował jako doraźne i wymagające korekty.
Nie wiadomo, jak formalnie administrator gorzowski objął władzę, gdyż ordynariusze berliński i prałatury pilskiej przebywali poza granicami Polski, dlatego nie można im było okazać dekretów nominacyjnych, władze państwowe
natomiast nominacji oficjalnie nie uznawały, aczkolwiek z decyzjami administratorów liczyły się.
Ks. Edmund Nowicki tak po latach wspominał swoją nominację: „[...] były
już cztery kandydatury, brakowało tylko piątej, której Ks. Kardynał absolutnie
znaleźć nie mógł [...]. I wtedy któregoś dnia zawiadomił mnie kapelan Ks. Kardynała telefonicznie, że Eminencja prosi mnie na kawę. Przyszedłem, a tu Ks.
Kardynał mi oświadcza, że trzeba jednego (jeszcze) administratora na Ziemie
Zachodnie i że on uważa, że ja powinienem się temu poświęcić, przyjmując
stanowisko Administratora Apostolskiego Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego i Prałatury Pilskiej”. Ks. Nowicki urzędu nie chciał przyjąć, broniąc się
złym stanem zdrowia. Prymas argumentów jego nie chciał jednak przyjąć.
Rozmowa ta miała miejsce między 10-15 sierpnia. Dodać należy, iż 10 sierpnia
kard. Hlond wysłał na Pomorze Zachodnie, celem zbadania istniejących tam
potrzeb duszpasterskich, ks. Floriana Berlika TChr. Natomiast ks. E. Nowickiego55 prymas doskonale znał jako pracownika kurii poznańskiej.56.
Na początku września 1945 r. ks. adm. E. Nowicki swoje pierwsze orędzie
skierowane do kapłanów zaczął od przypomnienia: „Czcigodni bracia kapłani.
W dziejach narodu naszego po raz wtóry przeżywamy wiekopomne chwile na
tych kresach. Oto przed wiekami pierwsi Piastowie ustalają suwerenność Polski nad Pomorzem Zachodnim i przyłączają do Państwa Polskiego teren et54
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nicznie doń należący. Równocześnie dociera z Polski na Pomorze wiara chrześcijańska. Wielka to wtedy była i potężna Rzeczpospolita [...]57. Zaś w orędziu
skierowanym tego samego dnia do wiernych napisał: „Po długich wiekach
przedziwne drogi Opatrzności Bożej prowadzą naród nasz z powrotem na to
rozległe i wspaniałe dziedzictwo praojców naszych, stanowiące kiedyś widomy
dowód wspaniałości i potęgi Rzeczypospolitej. I jak niegdyś jedność religijna
i organizacja władzy duchownej i świeckiej przyczyniły się do scalenia ziem
polskich aż po Bałtyk, tak i dziś w momencie, kiedy Państwo Polskie w znojnym trudzie wykuwa tu zręby swoje, spieszy Polsce z pomocą Ojciec św. Oto
za pośrednictwem prymasa Polski ustanawia tu naszą rodzimą katolicką administrację kościelną, by ta, wnosząc prawdziwą wiarę i błogosławieństwo Boże,
wsparła skuteczne wysiłki narodu i zarazem była tu spójnią jedności, która jest
podstawą wszelkiej siły i mocy. Cały obszar ziemi lubuskiej, udzielnej prałatury pilskiej i Pomorza Zachodniego złączony jest w jedną kościelną jednostkę
administracyjną pod nazwą Administracji Apostolskiej[...]. W duchu więc Bożym bierzcie Najmilsi we władanie te ziemie, które Opatrzność powierza pracowitej i zmęczonej dłoni waszej. Ukochajcie tę krainę całym sercem. Początkowe trudy i cierpienia mężnie przetrwajcie. One miną, a Wy zostaniecie jako
założyciele szczęśliwej przyszłości dla dzieci Waszych, jako historyczni architekci zrębów wspaniałości Rzeczypospolitej[...]58.
Granic administracji gorzowskiej nie zmieniono aż do ogłoszenia 28 VI
1972 r. przez papieża Pawła VI bulli Episcoporum Poloniae coetus ustanawiającej tu nową organizację kościelną, terytorium Ordynariatu Gorzowskiego
podzielił na trzy diecezje: gorzowską, szczecińsko - kamieńską i koszalińskokołobrzeską59.
4. Bezpośrednie związki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim
O bezpośrednim zainteresowaniu kard. Augusta Hlonda Pomorzem Środkowym świadczy list skierowany do ks. Jana Ziei, który już 29 maju 1945 r.
osiadł w Słupsku, prowadził duszpasterstwo i zainicjował w tym mieście funkcjonowanie wielu dzieł, a wśród nich m.in. od 1 IX 1945 r. formalne funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka w Słupsku. Idea powołania takiego domu była
57
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nowością w skali kraju, gdyż wcześniej nikt w Polsce nie próbował stworzyć
podobnej instytucji. Dom miał przyjmować wszystkie kobiety spodziewające
się potomstwa i pozostające w przykrych dla nich warunkach bez względu na
stan cywilny kobiety – matki i bez względu na okoliczności zajścia w ciążę60.
Ks. Zieja zdawał sobie sprawę z tego, że powstanie Domu Matki i Dziecka
w Słupsku może się wielu katolikom nie podobać. Tymczasem spotkało go
miłe zaskoczenie, bo powstanie Domu spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Nadchodziły listy z dowodami uznania. Napisał również prymas Polski
August kard. Hlond: „Serdecznie błogosławię inicjatywę Domu Matki i Dziecka w Słupsku. Inicjatywa ta, zrodzona z najczystszego ducha chrześcijańskiego, zasługuje na wszelkie poparcie i niewątpliwie znajdzie odgłos w sercach
polskich. Załączam parę groszy na piękny, społeczny i narodowy cel”61.
Wizytę na terenie północnej części administracji apostolskiej gorzowskiej
kard. Hlond złożył jesienią 1947 r. Aparat bezpieczeństwa do pobytu prymasa
Polski na Pomorzu Zachodnim przygotował się wyjątkowo skrupulatnie.
W Szczecinie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego uniemożliwił
zorganizowanie komitetów katolików świeckich, które miały czuwać nad „właściwym” przebiegiem wizyty prymasa. Kard. Hlond rozpoczął tę wizytę 25 X
1947 r. od Gorzowa Wlkp. Celebrował tam dwa nabożeństwa, a następnego
dnia przez Barlinek, Lipiany oraz Dąbie udał do Szczecina, gdzie przybył
27 października około godz. 19.00 i w kościele p.w. Królowej Korony Polski
odprawił Mszę św. W tej samej świątyni celebrował również poranną Mszę św.
dnia następnego, później zwiedził miasto oraz wizytował kościoły: garnizonowy i p.w. św. Andrzeja Boboli. Władzom nie udało się w powitaniu skutecznie
zablokować aktywnego udziału szczecińskiej młodzieży akademickiej. Ze
Szczecina kard. Hlond wyjechał 28 października o godz. 11.30, odwiedzając
kolejno: Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Koszalin. Następnie 29 października
prymas wizytował Miastko, Szczecinek i Jastrowie. W Miastku burmistrz Karol Zieleń w oczekiwaniu na prymasa własnoręcznie dekorował bramy triumfalne, a później, witając go chlebem i solą rozpłakał się. W Szczecinku zaś kard
Hlond wygłosił krótkie kazanie, w którym wypowiedział znamienne słowa: „nie
pozwólcie się opętać bezbożnikom, twardo jest nam i ciężko, lecz my wszystko
przetrwamy, my Polacy, jesteśmy wytrwali w wierze swoich ojców”62. Następnego dnia w Jastrowiu podejmowali prymasa burmistrz Jastrowia i starosta wałecki. W ostatnim dniu wizyty - 30 października kard. Hlond udał się do Złotowa i Zakrzewa, w tej ostatniej z wymienionych miejscowości odprawił modli60
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twę przy grobie wielce zasłużonego obrońcy polskości ks. Henryka Domańskiego.
Starosta wałecki B. Kubacki został 15 XI 1945 r. przez Wydział SpołecznoPolityczny Urzędu Wojewódzkiego pouczony, że udział w powitaniu kard.
A. Hlonda „dowodzi braku orientacji politycznej w odniesieniu do zagadnień
wyznaniowych”. Starostę złotowskiego zaś 19 XII 1947 r. zobowiązano do
wyjaśnienia, kto był inicjatorem zorganizowania banderii konnej, rowerzystów
oraz kto prowadził orkiestrę strażacką i czy zostały przeprowadzone dochodzenia wobec kupców, którzy podczas wizyty kardynała zamknęli sklepy. Dla
zdyskontowania odwiedzin prymasa 1 XI 1947 r. Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Szczecinku zorganizowało manifestacyjne złożenie wieńców pod pomnikiem bohaterów Armii Czerwonej.
Oficjalny udział niektórych urzędników państwowych w uroczystościach
związanych z pobytem prymasa Polski na Pomorzu Zachodnim świadczył
o tym, że lokalna administracja szczebla gminnego i powiatowego nie była
w pełni zorientowana, iż w polityce państwa wobec Kościoła katolickiego
w drugiej połowie 1947 r. nastąpiły radykalne zmiany. Wielu lokalnych urzędników, będących praktykującymi katolikami, nadal traktowało Kościół jako
jedną z kluczowych instytucji partycypujących w życiu politycznym i wykluczało możliwość zaistnienia otwartego konfliktu między władzami państwowymi a hierarchią Kościoła katolickiego oraz wspólnotą wiernych.
Władze centralne doskonale zdawały sobie sprawę, iż w sytuacji, gdy większość społeczeństwa jest wierząca, metody walki z Kościołem muszą być dopracowane i „subtelne”. Do działań związanych z przebiegiem wizyty kard.
Hlonda negatywnie odniósł się na naradzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 13 XI 1947 r. minister Stanisław Radkiewicz 63. „W Szczecinie niedawno, gdy przyjechał Hlond – nie wiem kto, czy nasi pracownicy, czy dołowe
jednostki w dołowych ogniwach naszej organizacji partyjnej, czy to może po
prostu prowokacja – wysypano szosę szkłem, popękały opony, a dalszy rezultat
był taki, że zebrali się chłopi i powieźli Hlonda. Kto na tym wygrał? Nie trzeba
być wielkim politykiem, aby widzieć szkodliwość podobnych form walki, jeśli
ich nie uważać za prowokację [...]. Mamy do czynienia z przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym, najbardziej umiejącym posługiwać się podstępem,
z tym wszystkim, co łączy się w pojęciu jezuity i dlatego też ta czujność i właściwe nastawienie całego aparatu jest koniecznym warunkiem, aby nie dostarczać przeciwnikowi dogodnych sytuacji, aby nie było faktów, które by oni mogli wykorzystać przeciwko nam”64.
Radkiewicz ponadto poinformował, że sprawa walki z Kościołem należy do
zadań partii, aparat bezpieczeństwa pełni tylko funkcję dodatkową, pomocniczą,
63

K. Kowalczyk, W walce..., s. 119-120.
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uwrażliwiał na potrzebę koordynacji działań między partią a pionem bezpieczeństwa w tym zakresie65.
Kwestia stosunków państwo – Kościół była również omawiana podczas kolejnych zebrań Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Na posiedzeniu 12 XI 1947 r. zobowiązano Jakuba Bermana do opracowania memoriału dotyczącego funkcjonowania i ograniczania wpływów Kościoła. W dokumencie przekazanym 22 XI 1947 Bolesławowi Bierutowi i Romanowi Zambrowskiemu66 zaproponowano strategię walki z Kościołem67.
Ograniczenie wpływów katolicyzmu miało nastąpić m.in. przez przekonanie
inteligencji humanistycznej o niepatriotycznym obliczu Kościoła, konfliktowanie Kościoła z drobnomieszczaństwem, laicyzowanie szerokich mas oraz kontynuowanie stosowanej już polityki wzajemnego omijania się państwa i Kościoła. Zamierzano również pozbawić Kościół podstaw ekonomicznych68.
Na podstawie wytycznych Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej pracownicy centralnego aparatu partyjnego przeprowadzili w terenie rozmowy instruktażowe z aktywem. Kierunki walki z Kościołem
na Pomorzu Zachodnim zostały sprecyzowane 15-16 XII 1947r. w Szczecińskim Komitecie Wojewódzkim Polskiej Partii Robotniczej. Podczas narady
sekretarzy Hilary Chechłowski z Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej stwierdził, że księża prowadzą wrogą politykę wobec partii i rządu przy
pomocy organizacji i prasy katolickiej. Była to zapowiedź partii komunistycznej
przystąpienia do ostrej konfrontacji z Kościołem katolickim.
Po wyeliminowaniu legalnej opozycji w drugiej połowie 1947 r. władze
przystąpiły do oficjalnej walki z Kościołem katolickim. Pod koniec 1947 r.
w stosunkach państwo-Kościół w województwie szczecińskim nastąpiło definitywne odejście od polityki kohabitacji na rzecz konfrontacji z Kościołem69.
Kard. Hlond jednak, ustanawiając ponad dwa lata wcześniej Administrację
Apostolską Kamieńską, Lubuską i Prałatury Pilskiej, zdążył utworzyć już podstawy administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim.
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Podsumowanie
Sługa Boży kard. August Hlond (1881-1948) zmarł w Warszawie, w 68 roku życia, 52 roku ślubów w Zgromadzeniu Salezjańskim i 44 roku kapłaństwa.
Przez 22 lata był prymasem Polski, 21 lat kardynałem, 20 lat arcybiskupem
i metropolitą gnieźnieńsko-poznańskim, dwa lata arcybiskupem i metropolitą
warszawsko-gnieźnieńskim, rok biskupem i trzy lata administratorem apostolskim. Po wybuchu II wojny światowej okoliczności tak się ułożyły, że musiał
wyjechać z Polski, bo nie było innego wyjścia, ale dzięki temu mógł głosić
światu prawdę o barbarzyństwie i okrucieństwie najeźdźców – przede wszystkim hitlerowskiego, przez co oddał Polsce ogromną przysługę. Decyzje kard.
Hlonda dotyczące utworzenia nowych administracji apostolskich na Ziemiach
Zachodnich i Północnych, w tym Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej oraz mianowanie ks. prał. Edmunda Nowickiego
pierwszym jej rządcą w charakterze administratora apostolskiego, miały przełomowe znaczenie w późniejszym tworzeniu struktur kościelnych na Pomorzu
Środkowym. To z terytorium Ordynariatu Gorzowskiego papież Paweł VI bullą
Episcoporum Poloniae coetus z 28 VI 1972 r., dokonując podziału Ordynariatu
Gorzowskiego na trzy diecezje wydzielił i ustanowił obejmującą Pomorze
Środkowe Diecezję Koszalińsko- Kołobrzeską. W pierwszych miesiącach po
zakończeniu działań wojennych Kościół katolicki był jedną z podstawowych
instytucji wpływających na trwałość więzi społecznych na tym terenie,
a w nowej rzeczywistości politycznej odgrywał również kluczową rolę integracyjną w przełamywaniu różnic regionalnych między ludnością napływową
i autochtoniczną. Kard. Hlond interesował się również bezpośrednio Pomorzem
Środkowym; osobiście wyraził uznanie i poparcie ks. Janowi Ziei w związku z
założeniem przez niego Domu Matki i Dziecka w Słupsku, a po pobycie 27-28
października 1947 r. w Szczecinie, drogę powrotną do Warszawy kontynuował
właśnie przez Pomorze Środkowe, odwiedzając kolejno: Kamień Pomorski,
Kołobrzeg i Koszalin, natomiast 29 października złożył wizytę w Miastku,
Szczecinku i Jastrowiu... Nie wszystkie swoje wspaniałe i dalekosiężne plany
zdołał zrealizować, gdyż kres intensywnej działalności położyła śmierć, ale na
stworzonych przez niego podstawach dzieło to mogli kontynuować inni.
Zusammenfassung
Kardinal August Hlond (1881-1948) starb im Alter von 68 Jahren in Warschau – 52 Jahre nach seinem Gelübde in der Kongregation der Salesianer und
nach 44 Jahren seines Priestertums. Seit 22 Jahren war er Primas von Polen, 21
Jahre Kardinal, 20 Jahre Erzbischof in Gniezno und Metropolit von Poznan,
zwei Jahre Metropolit/Erzbischof von Warszawa-Gniezno, ein Jahr Bischof und
drei Jahre apostolischer Administrator. Nach dem Ausbruch des Zweiten Welt-
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krieges musste er Polen verlassen und nutzte dies, die Wahrheit über die Barbarei und Grausamkeit der deutschen Invasoren zu verkünden. Auf diese Weise
konnte er Polen am besten dienen. Die Entscheidungen des Kardinals Hlond
über die Schaffung einer neuen apostolischen Verwaltung in den westlichen und
nördlichen Gebieten Polens, darunter auch die Apostolische Administratur
Kamień, Lubusz und die Prälatur Pila sowie die Ernennung von Prälat
Monsignore Edmund Nowicki als ersten Leiter der Apostolischen
Administratur, waren für die spätere Entwicklung der kirchlichen Strukturen in
Mittelpommern von herausragender Bedeutung. Dies gilt für das Gebiet
Gorzów, das Papst Paul VI. mit seiner Bulle Episcoporum Coetus Poloniae vom
28. Juni 1972 errichtete. Dazu wurden drei Diözesen gebildet, darunter die Diözese Mittelpommern Koszalin-Kołobrzeg. In den ersten Monaten nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges war die katholische Kirche eine der wichtigsten
Institutionen, die die sozialen Bindungen nachhaltig beeinflusste und die der
neuen politischen Realität entsprach. Sie spielte auch eine wichtige Rolle beim
Abbau bestehender Unterschiede zwischen der einheimischen und der eingewanderten Bevölkerung. Kardinal Hlond setzte sich auch direkt für Mittelpommern ein und äußerte seine persönliche Anerkennung für Pfarrer Jan Zieja, dessen Engagement zur Einrichtung des Mutter-Kind-Hauses in Słupsk er unterstützte. Nach seinem Aufenthalt vom 27. bis 28. Oktober 1947 in Stettin führte
ihn sein Weg auf der Rückreise nach Warschau über Mittelpommern; dabei
besuchte er Kamień Pomorski, Kołobrzeg und Koszalin sowie am 29. Oktober
Miastko, Szczecinek und Jastrowie. Nicht alle seine großen und langfristig angedachten Pläne konnte er selbst realisieren, da er bereits 1948 starb. Er legte
jedoch die die Grundlagen, auf denen andere seine Arbeiten fortgesetzt haben.

Piotr Goniszewski

ŻYDOWSKIE ROZUMIENIE BIBLII
NA PRZYKŁADZIE
KSIĘGI BERESZIT PARDES LAUDER
W Lineamencie dla Synodu Biskupów, poświęconego Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła, w punkcie odnoszącym się do dialogu z narodem żydowskim, padają następujące postulaty:
„W sposób szczególny trzeba rozważyć dwa zagadnienia, a mianowicie oryginalny wkład żydowskiego rozumienia Biblii oraz przezwyciężenie wszelkich
możliwych form antysemityzmu i antyjudaizmu.”1
Przedmiotem niniejszego artykuły będzie podjęcie tego pierwszego postulatu, a dokładniej, próba prezentacji żydowskiego rozumienia Pisma św. Jak
mówi Synod: „Dzielą oni z chrześcijanami wielką część kanonu Pisma Świętego, którą chrześcijanie nazywają Starym Testamentem.”2
ST jest więc wspólną płaszczyzną, na której może dokonywać się dialog
pomiędzy przedstawicielami judaizmu i chrześcijaństwa. Rodzi się jednak problem odmiennego sposobu interpretowania tego wspólnego dziedzictwa. To
odmienne podejście Żydów do Biblii będzie przedstawione w oparciu o najnowsze, polskie tłumaczenie Księgi Rodzaju (Bereszit), Tory Pardes Lauder3
[=TPL]. Wybór tego przekładu jest próbą aplikacji wskazań Lineamenty Synodu na polską rzeczywistość dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Zrozumienie
tego, jak judaizm rabiniczny w Polsce patrzy na Pismo św., może być bardzo
pomocne we właściwym wykorzystywaniu ksiąg Biblii w tym dialogu.
Artykuł ten będzie próbował odpowiedzieć na postawiony wyżej problem
w dwóch rozdziałach. W pierwszym, zaprezentowana zostanie specyfika polskiego tłumaczenia Księgi Bereszit. W drugim rozdziale, metody interpretacji
Pisma św. zawarte w komentarzach tego wydania.

1

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.
Linamenta.
(http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427
_lineamenta-xii-assembly_pl.html z dnia 6.09.2009r.).
2
Tamże.
3
S. Pecaric (oprac.), Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu
z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza
Rasziego z punktacją samogłoskowa i Haftary z błogosławieństwami, tł. S. Pecaric, E. Gordon,
Kraków 2001.
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Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie księgi Bereszit Pardes Lauder

1. Tłumaczenie Tory Pardes Lauder jako przykład interpretacji
1.1. Ogólne uwagi o tłumaczeniu Tory Pardes Lauder
Tłumaczenie jakiegoś tekstu napisanego w obcym języku zawsze wiąże się
z pewnym napięciem. Rodzi bowiem problem wyboru pomiędzy wiernością
oryginałowi a wymogom języka, na jaki dokonywany jest przekład. Trudność
ta ujawnia się szczególnie przy translacji utwór starożytnych, takich jak literatura biblijna. Przy pracy nad Biblią mamy do czynienia nie tylko z innym językiem, ale odmienną kulturą i mentalnością, która stoi za tekstem spisanym.
Prawdziwe jest więc powiedzenie, że każdy przekład jest w pewnym stopniu
interpretacją.
Współczesne polskie, katolickie, przekłady Pisma Świętego starają się pogodzić wymogi języka polskiego z wiernością tekstowi oryginalnemu. Na tym
tle bardzo ciekawie prezentuje się najnowsze polskie, żydowskie, tłumaczenie
Tory. Przekład ten warunkują dwa założenia, na które wskazują tłumacze we
wstępie4. Pierwszy postulat zakłada użycie języka, który będzie zrozumiały dla
współczesnego czytelnika i pokrywa się to ze specyfiką katolickich przekładów
Biblii. Drugi z kolei wskazuje na uwzględnienie tradycji żydowskiej. Jak
przedstawione będzie to poniżej, ten aksjomat ma zastosowanie nie tylko
w przypadku komentarzy, ale ujawnia się w samym przekładzie. W ramach
tego postulatu zawiera się zamierzone przez tłumaczy modyfikowanie antropomorfizmów występujących w tekście hebrajskim5. Preferowanymi źródłami
w tym procesie są: Targum Onkelos6 [=TO] i More newuchim7 Majmonidesa.
Uwzględnienie żydowskiej tradycji w samym tłumaczeniu wskazuje, że ma
ono nie tyle oddawać dosłownie tekst hebrajski, co przekazywać odbiorcy właściwe rozumienie oryginału. To właściwe rozumienie to nic innego jak sym-
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S. Pecaric, E. Gordon, Przedmowa tłumaczy, w: S. Pecaric (oprac.), Chumasz Pardes Lauder.,
s. 6. Uwagi odnośnie do tego przekładu: M. Piela, Nowy przekład Księgi Rodzaju, SJ 6 2/10
(2002) – 1/11 (2003), s. 173-183.
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Tamże,
6
TO jest targumem do Pięcioksięgu napisanym w języku aramejskim. Powstał w II w. w Palestynie, ale jego wersja obecna pochodzi z diaspory babilońskiej (III/IV w. po Chr.). Więcej na
temat tego targumu: S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (BZ.TNT 1),
Kraków 1994, s. 358-359; M. Rosik, Literatura żydowska okresu biblijnego i rabinicznego, w:
M. Rosik, I. Rapoport, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego
i rabinicznego (BB), Wrocław 2009, s. 151-152.
7
Majmonides, czyli Mosze Ben Majmon (1135-1204), jest jednym z największych teologów
i filozofów żydowskich. Jednym z jego najważniejszych pism jest More newuchim, czyli Przewodnik błądzących. Dzieło to stanowi traktat o charakterze filozoficzno-teologicznym, w którym
autor stara się pogodzić tradycję żydowską z filozofią. Polskie tłumaczenie pierwszej części
przewodnika: Majmonides, Przewodnik błądzących t. 1, tłum. H. Halkowski, U. Krawczyk,
Kraków 2008.
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bioza Tory Pisanej i Tory Ustnej8. Czytelnik w TPL ma dostęp do tekstu masoreckiego, który jest umieszczony obok przekładu, więc cały czas może konfrontować i weryfikować wybór tłumaczy9. Pomoc stanowią także komentarze,
które wyjaśniają odstępstwa od oryginału oparte na autorytecie różnych myślicieli żydowskich. Komentarze zostaną omówione w rozdziale 2.
Tak przedstawione założenia TPL pokazują, że już sam tekst przekładu jest
interpretacją, która daje wgląd w specyficzne rozumienie Pisma Świętego
w żydowskiej tradycji.
1.2. Przykłady interpretacji tekstu w ramach tłumaczenia
W tym punkcie przedstawione zostanie kilka przykładów interpretacji tekstu
w translacji księgi Bereszit (Rdz). Dla uchwycenia specyfiki najnowszego żydowskiego tłumaczenia, wybrane teksty będą zestawione z oryginałem hebrajskim (TM)10, przekładem żydowskim I. Cylkowa11, oraz katolicką BT12, BP13
i BPaul14.
1.2.1. Rdz 2,7
Pierwszym omawianym tekstem będzie fragment drugiego opowiadania
o stworzeniu człowieka (Rdz 2,7).
TM

xP;îYIw: hm'êd"a]h'ä-!mi ‘rp'[' ~d"ªa'h'(-ta, ~yhiøl{a/ hw"’hy> •rc,yYIw:
`hY")x; vp,n<ïl. ~d"ßa'h'( yhiîy>w:) ~yYI+x; tm;äv.nI wyP'Þa;B.
TPL
I Bóg nadał kształt człowiekowi. [Ukształtował go] z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza duszę życia. I człowiek stał się mówiącą istotą.

8

Tora Pisana to spisany tekst Biblii. Wg tradycji rabinicznej, Bóg na Synaju objawił obok Tory
Pisanej także Torę Ustną. „Tora Ustna to cała wielowiekowa tradycja interpretacji Tory Pisanej”:
S. Pecaric, E. Gordon, Wstęp, w: S. Pecaric (oprac.), Chumasz Pardes Lauder…, s. 5. Na temat
Tory Pisanej i Ustnej: S. Mędala, Wprowadzenie..., s. 340-341.
9
Oczywistym założeniem jest znajomość języka hebrajskiego.
10
K. Elliger, W. Rudolph (red.), Biblia Hebraica Stuttartensia, Stuttgart 19904.
11
Żydowskie tłumaczenie Pięcioskięgu I. Cylkowa ukazało się w roku 1895. Tłumaczenie to
charakteryzuje duża wierność oryginałowi hebrajskiemu. Podobnie jak TPL, wydanie I. Cylkowa
po prawej stronie umieszcza TM, po lewej tłumaczenie polskie, a pod tekstem zawarte są komentarze, które odwołują się m.in. do tradycji żydowskiej. Reprint tego tłumaczenia, zawierający
także dodaną biografię I. Cylkowa, napisaną przez H. Halkowskiego, zawiera wydanie z 2006r.:
I. Cylkow, Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, Kraków 2006.
12
Biblia Tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 20005.
13
Biblia Poznańska: Pismo Święte Stary i Nowy Testament, Poznań 2005.
14
Biblia Paulińska: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2008.
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I. Cylkow
I tak utworzył Wiekuisty Bóg człowieka z prochu ziemi, i tchnął w nozdrza
jego dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą.
BT

BP

BPaul.

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu
ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał
się człowiek istotą
żywą.

I ukształtował JahweBóg człowieka, proch
z roli, i tchnął w jego
nozdrza oddech życia,
i tak stał się człowiek
istotą żywą.

PAN Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia.
Odtąd człowiek stał
się istotą żyjącą.

W tym przykładzie niezwykle interesująca jest ostatnia część wersetu
w tłumaczeniu TPL, informująca, że człowiek był „mówiącą istotą”. W TM
w tym miejscu mamy zwrot hY"x; vp,n<, który dosłownie tłumaczony to „duszą
żyjącą”. Jest to określenie o charakterze idiomatycznym, który oznacza istotę
obdarzoną życiem. Zgodnie z sensem oryginału, BT i BP oddają ten idiom
przez zwrot „istota żywa”, zaś I. Cylkow i BPaul. przez „istota żyjąca”.
W ramach perykopy Rdz 2,4-20, hY"x; vp,n< jest użyty ponownie w w. 19, tym razem na określenie zwierząt. W celu uwydatnienia różnicy pomiędzy zwierzętami a człowiekiem, tłumacze TPL zamieniają w odniesieniu do człowieka
określenie hY"x; vp,n< („istota żywa”) na „mówiąca istota”15. Podstawą takiej zmiany jest TO, który omawiany werset kończy frazą al'l.m;m. x:wrUl. ~d"a'b. tw"h]w: („i był
w człowieku duch mówiący”).
Widać wyraźnie, że zmiana ta jest świadectwem interpretacji w ramach
samego tłumaczenia. Autorzy nie ograniczają się do wyjaśnienia różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzętami w komentarzu. W oparciu o TO wprowadzają to rozróżnienie w sam tekst przekładu.
1. 2. 2. Rdz 6,2
Drugi przykład interpretacji w ramach przekładu stanowi tekst Rdz 6,2,
mówiący o związku ~yhil{a/h'-( ynEb. z córkami ludzkimi.
TM

WxÜq.YIw: hN"hE+ tbojß o yKiî ~d"êa'h'( tAnæB.-ta, ‘~yhil{a/h'(-ynEb. WaÜr>YIw:
`Wrx'(B' rv,îa] lKoßmi ~yviên" ‘~h,l'

15

Tak też jest to wyjaśniane w komentarzu pod tekstem.
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TPL
(…) że synowie przywódców zobaczyli, iż córki ludzkie są piękne. I brali sobie
żony – którąkolwiek zechcieli.
I. Cylkow
Że ujrzawszy synowie Boscy córki ludzkie, iż piękne były, pojęli sobie żony ze
wszystkich, które sobie upodobali.
BT
Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali
je sobie za żony,
wszystkie, jakie im się
tylko podobały.

BP
Synowie Boga spostrzegli,
iż
córki
człowiecze są piękne:
pojęli więc za żony te
wszystkie, które sobie
upodobali.

BPaul.
A synowie Boży widząc, że są one piękne,
brali za żony wszystkie, które im się podobały.

W omawianym fragmencie nie mamy do czynienia z taką ingerencją w tekst
hebrajski, jak to było w przypadku Rdz 2,7. Translatorzy nie wprowadzają
w tłumaczeniu słowa odmiennego od tego, jakie występuje w TM. Fakt interpretacji jest widoczny w wyborze znaczenia słowa ~yhil{a/16. BT, BP i BPaul.
przekładają zwrot ~yhil{a/h-'( ynEb., jako „synowie Boga”, traktując ~yhil{a/h'( jako termin
oznaczający Boga Izraela. Z kolei I. Cylkow oddaje ~yhil{a/h'(-ynEb. jako „synowie
Boscy”17. Wśród uczonych nie ma zgody co do sensu tego określenia w kontekście perykopy Rdz 6,1-4. Komentatorzy widzą tu bogów, aniołów, dawnych
władców lub potomków Seta18. W tradycji międzytestamentalnej fragment Rdz
6,1-4 stanowi źródło i inspirację dla takich tekstów jak apokryficzna Księga
Czuwających (1Hen 1-36), która mówi o stosunkach upadłych aniołów z córkami ludzkimi19. Te wszystkie fakty powodują, że tłumacze TPL, w celu unik16

Co warto zauważyć, słowo ~yhil{a/ występuje w tym tekście z rodzajnikiem.
S. Szymik wskazuje, że ~yhil{a/ z rodzajnikiem może oznaczać, oprócz Boga Izraela, bliżej
nieokreśloną sferę boskość: S. Szymik, Imiona ´él i ´élöhîm jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: „Mów, Panie, bo słucha sługa Twój”, KP R. Rubinkiewicz, red. W. Chrostowski,
Warszawa 1999, s. 216-217.
18
Zwrot ~yhil{a/h(-' ynEb. już w tradycji judaizmu II Świątyni był odnoszony do aniołów. W przekładzie
greckim Hi 1,6; 2.1 to określenie jest oddawane jako a;ggeloi tou/ qeou/,, czyli „aniołowie Boga”.
Jednak w greckim wariancie omawianej wyżej perykopy mamy tłumaczenie dosłowne ui`oi. tou/
qeou/, czyli „synowie Boga”. Na temat egzegezy Rdz 6,2: R.J. Clifford, R.E. Murphy, Księga
Rodzaju, w: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red. nauk. wyd. oryg.), W. Chrostowski
(red. nauk. wyd. polskiego), Katolicki komentarz biblijny (PSB), Warszawa 2004, s. 21-22.
19
Omówienie Etiopskiej Księgi Henocha (1Hen), w której skład wchodzi Księga Czuwających:
S. Mędala, Wprowadzenie…, s. 132-137. Tłumaczenie polskie praktycznie kompletnej wersji
etiopskiej: R. Rubinkiewicz, Księga Henocha etiopska, w: R. Rubinkiewicz (red.), Apokryfy ST
(PSB), Warszawa 1999, s. 144-189.
17
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nięcia skojarzeń o charakterze mitologicznym, idą za opinią Rasziego20 i z bogatego zakresu semantycznego wyrazu ~yhil{a/ wybierają słowo „przywódcy”.
W efekcie mamy „synów przywódców”, czyli istoty ludzkie.
Omawiany przykład pokazuje, jak tłumacze zawężają znaczenie terminu
~yhil{a/, starając się w ten sposób uniknąć błędnej interpretacji przez czytelnika.
1. 2. 3. Rdz 25,27
Kolejny przykład, dotyczący fragmentu Rdz 25,27, ukazuje ten sam zabieg,
jaki został zastosowany w przypadku Rdz 2,7. Translatorzy wprowadzają do
przekładu słowo odmienne od tego, jakie występuje w TM.
TM

‘bqo[]y:w> hd<+f' vyaiä dyIc:ß [;dEïyO vyai² wf'ª[e yhiäy>w: ~yrIê['N>h; ‘WlD>g>YIw:¥
`~yli(h'ao bveÞyO ~T'ê vyaiä
TPL
Chłopcy wyrośli i Esaw znał się na myślistwie, [był] człowiekiem [chodzącym
po] polach, a Jaakow był uczonym, przebywał w namiotach.
I. Cylkow
I podrastali chłopcy; i stał się Esaw mężem biegłym w myślistwie, mężem
pola, a Jakób mężem skromnym, przebywającym w namiotach.
BT
A gdy chłopcy urośli,
Ezaw stał się zręcznym
myśliwym, żyjącym w
polu. Jakub zaś był
człowiekiem spokojnym, mieszkającym w
namiocie.

BP
Kiedy chłopcy dorośli,
Ezaw stał się zręcznym
myśliwym, człowiekiem stepu. Jakub zaś,
będąc łagodnego usposobienia, trzymał się
namiotów.

BPaul.
Gdy chłopcy urośli,
Ezaw stał się zdolnym
myśliwym i wędrował
po polach. Jakub był
natomiast człowiekiem
spokojnym i mieszkał
w namiocie.

Wszystkie katolickie tłumaczenia (BT, BP, BPaul.) rozumieją hebrajski
zwrot ~T', jako oznaczający spokojną naturę Jakuba. Zgodnie z zakresem semantycznym tego hebrajskiego słowa, I. Cylkow w swoim przekładzie wskazuje, że patriarcha był człowiekiem „skromnym”. Rzeczownik ~T' można oddać
20

Uzasadnienie w komentarzu pod tekstem. Jeśli chodzi o Rasziego, to jego imię brzmi w pełni
Szlomo Jicchaki (ben Jicchak). Żył on w latach 1040-1105 i był słynnym komentatorem Biblii
i Talmudu.
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też jako „doskonały”, „pobożny”, „uczciwy”, „sprawiedliwy”, „prawy”21. Wg
TPL Jakub był „uczonym”. Ta zmiana jest wprowadzona w oparciu o tradycję
żydowską, którą przekazuje m.in. TO, Targum Pseudo-Jonatana22[=TPJ]
i Raszi. Wskazuje na to komentarz pod tekstem tłumaczenia TPL. W TO występuje następująca fraza an"p'lwau-tybe vymev;m. ~yliv. rb;g> bqo[]y:w> („Jakub był człowiekiem pokoju, służącym w domu nauki”). U Pseudo-Jonatana zaś odnośny
fragment brzmi następująco yyy ~dq-!m !plwa [bt rb[d avrdm-ybb vmvm ywdbw[b ~ylv
rbg wbq[yw („Jakub był człowiekiem pokoju w swoich czynach, służącym w domu studiów Ebera, szukał nauki przed obliczem Pana”). Widać wyraźnie, jak
tradycja targumiczna rozwija obraz Jakuba, jaki zawiera Rdz 25,27. Patriarcha
jest przedstawiony jako człowiek o pokojowym usposobieniu, oddany studiom
Prawa.
W oparciu o tę tradycję, tłumacze TPL wprowadzają na określenie Jakuba słowo „uczony”.
W przedstawionym przykładzie widać wyraźnie, jak translatorzy TPL wykorzystują żydowską tradycję targumiczną, włączając ją w sam przekład tekstu.
W wyniku tego zabiegu ukazany jest jeszcze wyraźniejszy kontrast pomiędzy
Ezawem a Jakubem.
1. 2. 4. Rdz 32,4
Czwarty z kolei przykład dotyczy tekstu Rdz 32,4, który mówi o poselstwie
Jakuba do jego brata Ezawa.
TM

ry[ifÞ e hc’r>a:ï wyxi_a’ wf’Þ[e-la, wyn”ëp’l. ‘~ykia’l.m; bqoÜ[]y: xl;’v.YwI :
`~Ad)a/ hdEïf.
TPL
Jaakow wysłał przed sobą aniołów do swojego brata Esawa, do ziemi Seir, na
pola Edomu.
I. Cylkow
I wysłał Jakób posłańców przed sobą do Esawa, brata swego, do ziemi Seir, do
dziedziny Edomu.

21

t w: P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski ST (PSB), Warszawa
1999, s. 381.
22
Pochodzi on z ok. VII w. z Palestyny. Więcej na temat TPJ: S. Mędala, Wprowadzenie…,
s. 357-358; W. Chrostowski, Palestyńskie targumy Pięcioksięgu, CT 61 (1991), s. 34-37.

230

Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie księgi Bereszit Pardes Lauder

BT
Stąd Jakub wyprawił
przed sobą posłów do
swego brata Ezawa,
do ziemi Seir, czyli do
kraju Edomu,

BP
Jakub wysłał przed
sobą posłańców do
brata swego Ezawa,w
okolice Seiru, w ziemi
Edomitów,

BPaul.
Potem wysłał przed
sobą poselstwo do
swojego brata Ezawa,
do kraju Seir, czyli do
Edomu.

Występujący w TM termin ~ykia'l.m; przekłady katolickie (BT, BP i BPaul.)
i I. Cylkow rozumieją dosłownie. Zgodnie z kontekstem, chodzi o wysłanie do
Ezawa zwykłych posłów. Tłumacze TPL oddają jednak słowo ~ykia'l.m; jako
„aniołowie”, idąc za opinią Rasziego. Ten hebrajski zwrot może oznaczać zarówno „posłańców”, co jest zgodne z jego etymologią, jak i „aniołów”. Jednak
w oparciu o kontekst tego fragmentu chodzi bez wątpienia o zwykłych ludzi.
Dlaczego w TPL występują więc aniołowie, skoro jest to niezgodne z kontekstem? Odpowiedź daje komentarz, który odwołuje się do tradycji midraszy.
Przykład ten jest bardzo intrygujący, pokazuje bowiem wykorzystanie
tradycji żydowskiej w ramach przekładu, wbrew kontekstowi samego tekstu.
1. 2. 5. Rdz 32,29.31
Ostatni z prezentowanych przykładów dotyczy Rdz 32,29.31. Są to dwa
wersety perykopy mówiącej o potyczce Jakuba z tajemniczą istotą określoną
jako ~yhil{a/.
TM

lae_r"f.yI-~ai yKiÞ ^êm.vi ‘dA[ rmeîa'yE ‘bqo[y] : al{Ü rm,aYo©w:
`lk'(WTw: ~yvinÞ "a]-~[iw> ~yhi²l{a/-~[i t'yrIôf'-yKi(
~ynIåP' ‘~yhil{a/ ytiyaiÛr"-yKi( lae_ynIP. ~AqßM'h; ~veî bqo±[]y: ar"ôq.YIw:
`yvi(p.n: lceÞN"Tiw: ~ynIëP'-la,
TPL
I powiedział [obcy]: Nie będziesz już miał na imię Jaakow, lecz Israel, bo walczyłeś z Boskością i z ludźmi – i przemogłeś.
Jaakow nazwał to miejsce Peni El, bo [powiedział]: Widziałem Boskość twarzą
w twarz, a moje życie ocalało.
I. Cylkow
I rzekł: ”Nie Jakób będzie nazywane odtąd imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś.”
I nazwał Jakób imię miejscowości tej: Peniel: „gdyż widziałem bóstwo twarzą
w twarz, a ocalała dysza moja.”
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BT

BP

BPaul.

Powiedział: «Odtąd nie
będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo
walczyłeś z Bogiem i z
ludźmi, i zwyciężyłeś».
Jakub dał temu miejscu
nazwę Penuel, mówiąc:
«Mimo że widziałem
Boga twarzą w twarz,
jednak ocaliłem me
życie».

A [tamten] rzekł: Nie
będą cię już zwali
iminiem Jakub, lecz
Izrael, bo z Bogiem się
potykałeś i z ludźmi
i zwyciężyłeś.
I Jakub dał potem
miejscu temu imię
Penuel: „Bo widziałem
– [mówił] – Boga twarzą w twarz, a jednak
pozostałem przy życiu”.

Wtedy
powiedział:
„Nie będziesz się już
nazwał Jakub, lecz
Izrael, bo walczyłeś
zwycięsko z Bogiem
i z ludźmi.
Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel,
mówiąc: „Choć widziałem Boga twarzą
w twarz, to jednak
ocaliłem moje życie.

W tym fragmencie ponownie pojawia się problem wyboru znaczenia słowa
~yhil{a/. Cała perykopa Rdz 32,25-33 ma charakter etiologiczny. Wyjaśnia, dlaczego Izraelici nie spożywają stawu biodrowego, a także odpowiada na pytanie
o pochodzenie toponimu Penuel oraz imienia Izrael. W tej perykopie Jakub
walczy z tajemniczą istotą, którą tekst hebrajski określa jako ~yhil{a/. Przekłady
katolickie (BT, BP, BPaul.) interpretują ten zwrot jako odnoszący się do Jedynego Boga. Przemawia za tym kontekst, który związany jest z toponimem laeWnP..
Nazwa tej miejscowości nawiązuje prawdopodobnie do kananejskiego boga
Ela. Rzeczownik lae, który wchodzi w skład tej nazwy, jest używany także na
określenie Boga Izraela23. Podobnie w imieniu laer'f.yI występuje ten sam zwrot.
Te dwie przesłanki wskazują, że Jakub walczy w tej scenie z samym Bogiem.
Z kolei I. Cylkow w w.29 przekłada ~yhil{a/ jako „istota boska”, a w w.31 jako
„bóstwo”. Najwyraźniej stara się uniknąć bezpośredniego utożsamienia owej
tajemniczej postaci z Bogiem. Tłumacze TPL idą tą samą drogą w celu uniknięcia antropomorfizmu. Słowo ~yhil{a/ odczytują jako „Boskość”. Chodzi tutaj
najprawdopodobniej o postać anioła, co potwierdza żydowska tradycja zawarta
w TO (w. 31: ywyd: ak'a]lm;, czyli „anioł Pana”) i w TPJ (w. 31 yyyd ayykalm, czyli
„aniołowie Pana”) oraz komentarze pod tekstem tej perykopy w TPL.
W ostatnim przykładzie tłumacze wybierają takie znaczenie słowa
~yhil{a/, które pozwala im na uniknięcie antropomorfizmu. Widać też wyraźnie
oparcie tej interpretacji w tradycji żydowskiej.

23

Na temat imienia Bożego lae: S. Szymik, Imiona..., s. 208-213.
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Przeanalizowane wyżej przykłady pokazują bardzo ciekawe zjawisko zachodzące w samym teksie przekładu. Tłumacze nie opierają się jedynie na tekście oryginalnym, ale także na tradycji żydowskiej. Te dwa elementy pozwalają
na stworzenie takiego przekładu, który odpowiada żydowskiej wrażliwości w
rozumieniu Pisma św. Tłumaczenie TPL nie zatrzymuje się jedynie na prostej
translacji z hebrajskiego na język polski. Sam tekst polski jest swoistą refleksją
nad Pismem św., dokonaną w oparciu o wielowiekową żydowską tradycję interpretacyjną. Konkretne wybory znaczenia słów, zmiany w stosunku do oryginału, nie są rozumiane jako fałszowanie tekstu, ale jako próba jego głębszego
zrozumienia. Fakt, że obok tłumaczenia umieszczony jest TM, pozwala czytelnikowi na włączenie się w ten swoisty „dialog” żydowskiej tradycji z tekstem
oryginalnym.
2. Interpretacja w komentarzach Tory Pardes Lauder
Zrozumienie żydowskiego podejścia do Pisma św. ujawnia się także w komentarzach umieszczonych pod tekstem przekładu24. Katolickie tłumaczenia
Biblii także posiadają komentarze. Ich charakter zależy od odbiorców, do których jest kierowany przekład. Najczęściej są to wyjaśnienia pastoralne i noty,
które tłumaczą pewne trudne pojęcia, fragmenty itp. Przykładem takiego podejścia jest BPaul. wydana w 2008r. Pod tekstem przekładu umieszczony jest
komentarz pastoralny. Z kolei w kolumnach z boku tekstu wyjaśniane są pewne
trudne pojęcia, toponimy, pewne warianty tekstu itp. Świadectwem bardziej
naukowego podejścia do komentarzy jest BJ25. Inną grupę stanowią naukowe
wydania Pisma św., gdzie tekst wyjaśniany jest zgodnie z zasadami egzegezy
biblijnej.
W przedmowie do TPL tłumacze wskazują na dwa typy komentarzy
umieszczanych pod tekstem26. Pierwszą grupę stanowią wyjaśnienia konkretnego fragmentu, odwołujące się do opinii największych rabinów, lub szerzej do
Tory Ustnej. Często takie opinie wprowadzane są poprzez postawienie pytania27. Przykładem niech będzie komentarz do Rdz 12,1:
„z twojego kraju – Lecz czy już wcześniej nie opuścił swego kraju i wraz ze
swym ojcem nie przybył do Charanu? Bóg powiedział do Awrama: „Idź jeszcze dalej i opuść dom twojego ojca”. (Raszi) Najważniejszą podróżą, jaką każdy z nas musi odbyć w tym życiu, jest ta do nas samych, do naszego wnętrza.
Bo to jest celem naszego życia na świecie. Może właśnie dlatego wyrazy: lech
„iść” i lecha „dla siebie”, złożone są z tych samych liter, aby nam powiedzieć,
24

Pod TM występuje komentarz Rasziego w języku hebrajskim.
Biblia Jerozolimska: Biblia Jerozolimska, Poznań 2006.
26
S. Pecaric, E. Gordon, Przedmowa tłumaczy, w: S. Pecaric (oprac.), Chumasz Pardes Lauder…, s. 7.
27
Tamże.
25
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że najważniejszą podróżą człowieka jest ta, jaką odbywa jego dusza do głębi
siebie samej. (r. Menachem Mendel z Kocka)”
W tym wyjaśnieniu przytoczone są dwie opinie. Wypowiedź Rasziego
wprowadzona pytaniem, rozszerza i rozjaśnia tekst biblijny. Z kolei, wypowiedź rabina Menachema ma charakter bardziej pastoralny i stanowi pewną
aplikację tekstu Tory w życie czytelnika. Na tym przykładzie widać wyraźnie
pewien styl komentarzy z pierwszej grupy. Najczęściej rozszerzają one i rozwijają lakoniczne oraz niejasne fragmenty Tory. Często mają formę haggady,
czyli opowiadania, narracji. W niektórych przypadkach komentarze tej grupy
mają charakter pastoralny i egzystencjalny. Pokazują znaczenie konkretnego
tekstu dla życia i wiary odbiorcy tekstu.
Druga grupa komentarzy dotyczy treści przekładu. Zawierają one wyjaśnienia
tłumaczy odnoszące się do ich wyborów przy translacji konkretnego fragmentu
oraz różne jego warianty, interpretacje, tłumaczenia w tradycji żydowskiej28.
Przykład takiego komentarza to Rdz 12,6: „dębu More - Na podst. Targum Onkelos, Rasziego. Czasem tłumaczone jako „terebint” (Ibn Ezra, Ramban); terebint
mógł rosnąć ponad tysiąc lat i służyć jako znak rozpoznawczy.
Lub Rdz 25,27: „uczonym – Na podst. Targum Jonatan, Targum Onkelos,
Rasziego, Kil Jakar; dosł.: „doskonały”, „spokojny”, „silny wewnętrznie”.
W tych przykładach widać, które teksty z tradycji żydowskiej zostały wykorzystane przy wyborze tłumaczy. Podane są także tradycje alternatywne oraz
dosłowne brzmienia niektórych słów hebrajskich. Pozwala to zrozumieć i skonfrontować prze czytelnika wybór translatorów.
Przy omawianiu komentarzy w TPL należy uwzględnić także tzw. poziomy
rozumienia i interpretacji Tory. Ta tradycyjna metoda egzegetyczna nazywana
jest Pardes29. Jest to akronim, pod którym kryją się cztery poziomy interpretacji tekstu Pisma św.: Pszat (jXp), Remez (zmr), Drasz (Xrd) i Sod (dws).
Pszat (jXp) jest to zwykły poziom odczytywania tekstu. Chodzi przede
wszystkim o podstawowe rozumienie, jakie zawierają w sobie księgi biblijne.
Remez (zmr) to rozumienie tekstu na zasadzie pewnej analogii czy też alegorii. W ramach tej metody ma zastosowanie gematria, czyli operowanie na wartościach liczbowych liter alfabetu hebrajskiego. Przykładem może być fragment komentarza do Rdz 41,45:

28

Tamże.
Słowo to, pochodzenia perskiego, oznacza w języku hebrajskim „sad”, „ogród”, a także „raj”.
Przeszło do języków współczesnych na oznaczenie raju np. ang. „paradise”. Na temat metody
Pardes: T. Jelonek, Wartość tradycji żydowskiej dla interpretacji Biblii, w: W. Chrostowski
(red.), „Bóg jest miłością [1J4,16]”, (KP J. Kudasiewicz), Warszawa 2006, s. 169-172; I. Rapoport, Zasady żydowskiej egzegezy tekstu do czasów końcowej redakcji Talmudu, w: M. Rosik,
I. Rapoport, Wprowadzenie…, s. 172-177.
29
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„Cafnat Paneach – (…) Gematria (wartość liczbowa) liter tego imienia
(osiemset dwadzieścia osiem) równa jest gematri określenia: megale mesutarim
„wyjaśniający rzeczy, które zostały ukryte” (…).
Drasz (Xrd), trzeci poziom interpretacji, wydobywa z tekstu Tory treść, która nie wynika dosłownie, bezpośrednio z danego fragmentu. Dokonuje się to
m.in. poprzez analogię, porównanie itp. Przykładem jest Rdz 1,1:
„Stwarzanie – Było to stworzenie „czegoś” z „niczego” (jesz meajin), stąd nie
może tu być mowy o zjawisku czasu (Sforno). Bóg stworzył świat z aijn,
z niczego. Dodatkowo, czasownik bara (stwarzać) odnosi się tylko do Boga,
nigdy nie jest używany w stosunku do tworzenia czegoś przez ludzi.”
Ostatni z poziomów interpretacji Tory to sod (dws). Jest mistyczne, nawiązujące do tradycji kabalistycznej, interpretowanie Tory. Główne źródło stanowią
tu opinie wielkich mistyków żydowskich oraz najważniejsze dzieło Kabały
Księga Zohar30.
Wszystkie cztery poziomy rozumienia Tory są zastosowane w TPL przy interpretacji Rdz 1,1. W innych miejscach komentarza do Rdz występują w różnej konfiguracji. Czasami jeden poziom, czasami więcej.
Komentarze w TPL wyrastają bardzo mocno z żydowskiej Tradycji Ustnej.
Sięgają zarówno do judaizmu starożytnego, średniowiecznego, jak i czasów
nowożytnych. Podobnie jak tekst przekładu, zapraszają czytelnika do „dialogu”
z Pismem św., do wnikania w głębsze rozumienie jego myśli. W komentarzach
ujawnia się bardzo wyraźnie związek Tory Pisanej z Ustną, co stanowi istotę
żydowskiego rozumienia Pisma św.
Podsumowanie
Zarówno tekst przekładu, jak i charakterystyka komentarzy w TPL ukazują
specyficzne, żydowskie rozumienie Pisma św. To rozumienie ma swoje źródło
w koncepcji Tory Pisanej i Tory Ustnej. Księgi biblijne są nierozerwalnie
związane z żydowską tradycją interpretacji. Oba elementy uzupełniają się
i wzajemnie na siebie oddziałują. Jeżeli Pismo św. ma być rzeczywistym pomostem łączącym wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, to należy mieć
realną świadomość odrębności, jakie wiążą się z rozumieniem Biblii w obu
wspólnotach. Poszanowanie tych różnic oraz ich zrozumienie jest nieodłącznym warunkiem prowadzenia dialogu międzyreligijnego na płaszczyźnie biblijnej.

30

Polski przekład fragmentów Księgi Zoharu, tłumaczonych z retranslacji hebrajskiej (oryginał
został napisany w j. aramejskim): I. Kania, Opowieści Zoharu. O Kabale i Zoharze, Kraków
2005.
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Summary
The aim of this article is presentation of the Jewish interpretation of Bible in
new polish translation of the Book of Genesis (Bereishit Torah Pardes Lauder).
The first chapter presents how the translator changed or modified hebrew
words and placed others words in text of polish translation. It shows how author used meaning of the words agreed with the theological doctrine of Judaism. All this changes have origin in the Jewish exegetical tradition called Oral
Torah. The second chapter of this article presents interpretation in commentary
under text of translation TPL. Commentary also refers to the Jewish tradition.
Article shows very close relationship between Books of Torah and Oral Torah.
In the Jewish understanding of Bible the tradition is inseparably related with
the written text.

ks. Andrzej Oczachowski

OBJAWIENIE. NATCHNIENIE. BIBLIA
Podejmując się lektury Pisma św., czy to jako jego odbiorcy podczas liturgii
słowa, czy prywatnie – czytając je na sposób akademicki lub duchowy - zakładamy, że mamy do czynienia z wyjątkową księgą – natchnioną przez Ducha
Bożego, w której zawarte jest objawienie tego, co Bóg chciał i stale chce przekazywać człowiekowi. Religijny fenomen natchnienia jest czymś bardzo trudnym do uchwycenia i zdefiniowania; podobnie jest z określeniem tego, co Bóg
chciał nam w Biblii objawić. Sama zaś Biblia – jako świadectwo piśmiennictwa sprzed dwóch tysięcy lat - podlega nieustannie wnikliwym badaniom i jest
bodajże najdokładniej przebadanym tekstem ze wszystkich literackich dokonań
człowieka.
W niniejszym przedłożeniu chcemy spojrzeć na „proces komunikowania”
się Boga z człowiekiem, który został uznany przez Kościół za autentyczny
i skończony, gdyż „nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia
publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa”
(DV 41). Z pokorą przyjmujemy nauczanie Kościoła (Soboru Watykańskiego II
i I, Florenckiego i Trydenckiego), które trzyma w ryzach próby opisania procesu „przenikania” tego, co boskie i transcendentne do tego, co ludzkie i ograniczone. W temacie tym powstało bardzo wiele publikacji, które nie tyle powtarzają ogólnie znane i przyjęte prawdy, ile próbują podejść do niego z różnych
stron. Tak też jest i z niniejszym opracowaniem. Tytuł: „Objawienie. Natchnienie. Biblia” sugeruje diachroniczną metodę analizy fenomenu omawianej
ingerencji Bożej – od arbitralnego stwierdzenia, że naprawdę Bóg przemówił
do człowieka, przez odkrywanie przebłysku świadomości u hagiografa, że ma
przekazać to objawienie dalej (ustnie i na piśmie), do stwierdzenia, że dobrze,
iż czytamy tę a nie inną Biblię i nie poddajemy się zwątpieniu, pomimo powielania tendencyjnych tez przez autorów książek w stylu: Kod Leonarda da Vinci, czy reżyserów filmów, jak na przykład: Anioły i Demony. Przyjęta kolejność: objawienie – natchnienie – kanon (czyli Biblia), odpowiada, jak się wydaje, procesowi wychodzenia Boga w kierunku człowieka przez revelatio, inspiratio, scriptio.

1

Sobór Wat. II Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym – Dei Verbum (DV), Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski, Poznań 1986. Tekst ten w niniejszym opracowaniu traktowany jest jako tłumaczenie oficjalne i nazywane umownie „palotyńskie”.
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1. Objawienie
Teologom chrześcijańskim łatwiej przychodzi określić, czym jest treść objawienia niż opisać samo pojęcie. Objawienie biblijne, czyli to związane z historią Narodu Wybranego, a ostatecznie z Jezusem, nazywane historycznym
(lub inaczej nadprzyrodzonym, publicznym), jako szczególny rodzaj ujawnieniu się Boga i tego, co chciał zakomunikować człowiekowi, ma swoje ramy
czasowe i przedmiotowe. Ramy czasowe określa się najogólniej dwoma wydarzeniami: powołanie Abrahama i śmierć ostatniego Apostoła – św. Jana. Określenie przedmiotu objawienia Bożego (zakresu treściowego) napotyka na trudności i ujawnia zmianę i rozwój (ewolucję) w rozumieniu tego zagadnienia. Do
niedawna akcentowano bardziej aspekt doktrynalny objawienia, to znaczy
przekonanie, że niesie ono w sobie zespół prawd o Bogu i człowieku, który
pozostaje w relacji do Niego. Współcześnie za przedmiot objawienia uznaje się
w pierwszej kolejności „Osobę Boga Żywego, Jej istnienie i przymioty oraz
tajemnice wewnętrznego, trynitarnego życia Bożego”2. Objawienie biblijne
rozumiemy w sensie szerokim jako całą treść Pisma św., a w sensie węższym
(w rozumieniu proponowanym na przykład przez św. Tomasza z Akwinu) jako
tę jego część, która została ujawniona autorowi natchnionemu w sposób wyjątkowy, nadprzyrodzony (w odróżnieniu od doświadczenia życiowego – historycznego hagiografa i jego rozumowania – wnioskowania). Ujawnienie Bożych
tajemnic dokonywało się w tajemniczy sposób, opisywany w Biblii różnymi
określeniami. Przykładowo: „spoczęła na mnie ręka Pana” (Ez 37,1), „zostałem
porwany do nieba” (2 Kor 12,2-3), „ujrzałem w zachwyceniu” (Dz 11,5), „doznałem zachwycenia” (Ap 1,10). Opis tego zjawiska jest u różnych teologów
różny (utonięcie ludzkiego „ja” w osobowości Boga; wyparcie „ja” proroka
przez „ja” boskie; stopienie myśli proroka z Bożą myślą). Zauważmy dwie
ważne opinie: według G. von Rada doświadczenie prorockie jest inne od mistycznych doświadczeń świętych ludzi (np. św. Jana od Krzyża, św. Teresy);
prorok doświadcza nieznanych mu dotąd prawd, pochodzących z objawienia
Bożego, natomiast mistyk w swoim przeżyciu ekstatycznym nie wykracza poza
treść objawienia. Zachodzi zatem istotna różnica materialna (treściowa) przeżycia ekstatycznego (prorockiego lub mistycznego), lecz od strony formalnej
doświadczenia duchowo-psychiczno-somatycznego, ta różnica nie musi zachodzić. Druga opinia – H. Langkammera: prorok miał pełną świadomość spotkania z Bogiem osobowym. Został wyniesiony na taki poziom percepcji, że wiedział, iż otrzymuje nowe treści religijne3.
Przez promulgatę Konstytucji Dei Verbum Kościół zdogmatyzował swoje
przekonania co do objawienia zawartego w Piśmie św. W rozdziale pierwszym
2

Por. I.S. Ledwoń, M. Rusecki, Objawienie Boże, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin
– Kraków 2002, s. 859-871, tutaj 859, 867.
3
R. Łukaszyk, W. Słomka, Ekstaza, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1989, k. 824-5
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tego dokumentu – „O samym objawieniu”, została podana „opisowa definicja
objawienia”4. Według niej „spodobało się Bogu objawić siebie samego” (Seipsum revelare) i dać do poznania – więcej: „zanotować tajemnicę swej woli”
(swego zamysłu; Notum facere sacramentum voluntatis suae); zamysł ów dotyczy podniesienia człowieka do natury Boga samego (divinae naturae consortes; 2a). To podwójne działanie Boga, w następnym akapicie nazwane jest „objawieniem” (hāc revelatione), jako swego rodzaju manifestacja (ujawnienie
się) niewidzialnego Boga (Deus invisibilis) i ono faktycznie ma uprzytomnić
inicjatywę Boga, by człowieka „zaprosić i przyjąć do wspólnoty ze sobą” (2b).
Wreszcie, z kolejnego zdania wynika, że to działanie Boga – „ten plan objawienia” (haec revelationis oekonomia5) należy uznać za wejście w dzieje człowieka; nabiera ono waloru historyczności i jak gdyby „przy okazji” dowiadujemy się, że jest to „historia zbawienia, w której Bóg dokonuje dzieła” (opera,
in historia salutis a Deo patrata; 2c). Zatem „zbawienie” jest tu rozważane
jako działanie Boga w historii ludzkości i jest „jakąś” nazwą tej obecności Boga w dziejach człowieka („zbawcza obecność”). Samoobjawienie się Boga
i zaproszenie człowieka do komunii z Nim wydaje się być, przy takim porządku prezentacji „objawienia”, pierwszorzędne w stosunku do zbawienia. Zbawienie bowiem jest „tytułem” do zaangażowania się Boga w los człowieka.
Dopiero w kolejnym zdaniu tekstu Dei Verbum zostały te dwie kwestie zestawione na jednym poziomie: „prawda odnośnie do Boga i do zbawienia człowieka (tam de Deo quam de hominis salute veritas), która jaśnieje przez to
objawienie w Chrystusie” (per hanc revelationem ... in Christo illuescit; 2d).
Na zakończenie pierwszego rozdziału Dei Verbum powtórzono to samo stwierdzenie: przez Boskie Objawienie „Bóg chciał ujawnić i udzielić siebie samego
i odwieczne zamysły swej woli odnośnie do zbawienia ludzi” (6a). Jest więc
objawienie Boga jako siebie samego równorzędne z ujawnieniem woli zbawczej i teolog (egzegeta), który bada tekst natchniony ma prawo poszukiwać w
nim pouczenia o Bogu jako takim („prawdy o Bogu” – veritas de Deo; 2d).
Powyższe uwagi o naturze objawienia wiążą się jednocześnie z nauką
4

Termin sformułowany przez A. Jankowskiego we Wprowadzeniu do Konstytucji dogmatycznej
o Objawieniu Bożym, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s. 343. Ten sam
autor po trzydziestu latach podpisał się pod nowym polskim tłumaczeniem tekstu Dei Verbum,
poprawiającym niedociągnięcia starszej translacji (palotyńskiej). W dalszej dyskusji będziemy
się odwoływać do tłumaczenia tego dokumentu w opracowaniu P. Leksa: „Słowo Twoje jest
prawdą...”. Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997. A. Jankowski dał do tej pozycji
przedmowę ze wspomnianym podpisem (zob. s. 7). Wykorzystany zostanie także z tego opracowania dokładniejszy podział tekstu Dei Verbum na akapity oznaczane literami a, b, c itd.
5
P. Leks przetłumaczył ten fragment: „Objawienie w ramach tego zbawczego porządku [tego
planu, ekonomii] (dokonuje się przez wewnętrznie ze sobą związane wydarzenia i słowa)”
i rzeczownik „objawienie” stał się podmiotem zdania, a w oryginale to ów „plan” (ekonomia)
jest podmiotem; „objawienie” natomiast stoi w dopełniaczu. Powinno zatem być: Ten plan [ta
ekonomia] objawienia dokonuje się ... . por. s. 8 [tekst dwujęzyczny tekstu DV].
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o przedmiocie i prawdzie objawienia zawartego w Biblii. W DV 11 zapisano
stwierdzenie, że „Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą
prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo św. utrwalona dla naszego
zbawienia” (tłumaczenie palotyńskie). W wielu opracowaniach teologicznych
(komentarzach) do tego Dokumentu znajdziemy wniosek, że takie ujęcie tematu „prawdy objawionej” było wielkim novum w podejściu do bezbłędności
i prawdy Pisma św. Szczegółowa analiza kolejnych etapów redagowania Dei
Verbum pokazuje, że dociekania Ojców Soborowych zmierzały w kierunku
ujęcia prawdy objawionej nie jako przedmiotu materialnego ale formalnego,
nie w duchu mentalności grecko-rzymskiej, jako pojęcie abstrakcyjnostatyczne, ale zgodnie z mentalnością semicko-izraelską: jako dynamiczne
nastawienie6. Zbawienie, którego Bóg dokonał i uwierzytelnił przez swojego
Syna, rzutuje na całość objawienia; ono też, rozumiane jako „przedmiot formalny prawdy objawienia”, wyznacza drogę poszukiwania tego, co w Biblii
jest bezbłędne, i co można by uznać za „przedmiot materialny objawienia”
(który nie został określony wprost, lecz który należy przez rzetelne prace egzegetyczne poszukiwać i określać)7. To, co Pismo św. stwierdza, jeśli należy do
porządku zbawienia (jeśli znajduje się w nim jako „element” pouczający
o zbawieniu, lub ukierunkowujący na zbawienie), jest prawdą. W Piśmie św.
jest wiele tajemnic – tematów objawionych. Zostały one w DV (11a) nazwane
„Divinitus revelata” – sprawy na sposób boski objawione8. W tłumaczeniu
palotyńskim brzmi to: „Prawdy przez Boga objawione”, co kłóci się zasadniczo
z ideą Konstytucji, by mówić o „jednej” prawdzie objawienia. Jeśli „te sprawy” w sposób nieodzowny przyczyniają się do wyrażenia „prawdy zapisanej
w Księgach Pisma ze względu na nasze zbawienie” (tłumaczenie P. Leksa), to
cieszą się przywilejem bezbłędności. Ojcowie Soborowi w użytych sformułowaniach chcieli uniknąć „urzeczowienia” prawdy biblijnej i rozbicia jej na
wiele pojedynczych; nie ma mowy w DV „o prawdach („veritas”; pluralis) –
religijnych czy świeckich, ale o prawdzie, która cała mieści się w porządku
zbawienia”9. W ramach prac Komisji Teologicznej (w trakcie obrad Vat. II)
„burzliwa dyskusja” toczyła się nad ostatecznym sformułowaniem Konstytucji;
w końcowej redakcji nie orzeka się tego, czy ten lub inny temat w Biblii został
bezbłędnie objawiony, lecz że to, co Bóg przekazał ze względu na nasze zbawienie, jest prawdą objawioną. Zatem, także pierwsze sformułowanie z DV
o objawieniu się Boga samego (DV 2a) należy umieścić w ramach tego formalnego zakresu objawionej prawdy.

6

Zob. I. de la Potterie, La vérité de la Sainte Écriture et l’Historie de salut d’après la
Constitution dogmatique „Dei Verbum“, NRTh 98 (1966), s. 152.
7
Por. P. Leks, Słowo Twoje, s. 185.
8
P. Leks, Tłumaczenie tekstu, s. 13.
9
Por. P. Leks, Słowo Twoje, s. 185.
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2. Natchnienie
Przez to pojęcie rozumiemy, prawie że nieuchwytne na ludzki sposób, wnikanie Bożego Ducha w świadomość człowieka, by go poruszyć – zainspirować
do przekazania Bożego słowa (lub opisania obrazu, otrzymanego od Boga).
„Wnikanie” oznacza tu to, co w potocznym języku określamy jako komunikowanie się Boga z człowiekiem. W starszych warstwach Starego Testamentu
rozumienie tego zjawiska nie było zbyt skomplikowane; na kartach Biblii czytamy o tym, jak Bóg „mówi” – a więc daje słyszeć, lub „pokazuje” – a więc
daje widzieć to, co ma być przekazane do odbioru, a nawet nakazuje prorokowi
spisać to, co usłyszał (lub zobaczył). Przykładowo: „Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie
słowa, jakie powiedziałem do ciebie. Bo oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy – mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie»”. (Jr 30,1-3)
Przy współczesnym krytycznym nastawieniu biblijnych opisów nie jesteśmy zbyt skłonni uwierzyć, że dotarcie Boga do człowieka dokonywało się tak,
po prostu, na drodze zmysłowych bodźców. Ale też próbujemy odpowiedzieć
na pytanie – w jaki sposób prorok widział, lub słyszał Boga? Nadprzyrodzone
widzenie lub słyszenie (Boga) to, z jednej strony, doświadczenie objawienia
(obiektywnej tajemnicy Bożej), a z drugiej, osobiste (subiektywne) przeżycie
czegoś „innego”, spoza rzeczywistości ziemskiej. Natchnienie biblijne rozciąga
się od owego subiektywnego przeżycia (doświadczenia prorockiego) aż po
spisanie „słowa Bożego” przez skrybę, według tego, jak Duch Boży chciał.
Zapytajmy, co gwarantuje autentyczność przekazanego słowa: czy wielkie,
ekstatyczne przeżycie, w ramach którego Bóg objawia siebie i to, co ma do
przekazania, czy raczej samo rzetelne spisanie, dokonujące się pod wpływem
tajemniczego poruszenia duchowego? Odpowiedź na to zagadnienie podpowiada autor hasła „ekstaza” w Encyklopedii Katolickiej: „Ani ekstaza, ani wizja, ani powołanie się na otrzymane słowo nie jest niezawodnym znakiem rozpoznawczym, który mógłby odróżnić proroka autentycznego od fałszywego;
decydująca jest sama treść przesłania – objawienia, a ta weryfikuje się w postępującym czasie10. Spełnione proroctwa potwierdzały autorytet proroków,
a także ich komunikowanie się z Bogiem, które zawsze pozostawało tajemnicze. Wcielenie Logosu – Słowa Bożego ujawniło, że do odebrania „przesłania”
od Boga niepotrzebne są ekstatyczne doświadczenia, bo naoczny świadek, Jan,
napisał w pierwszym Liście, że ujrzeli Go [Jezusa, Syna Bożego] własnymi
oczami, dotykały Go ich własne ręce (1 J 1,1). Przez Jezusa zostało powiedziane autentyczne słowo Boże, więcej – w Nim uczniowie zobaczyli Syna Boże10

W. Mundle, Ekstase, w: TBLNT, t. I, s. 221.
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go. Jednak do utrwalenia tego fenomenu potrzebne jest jeszcze „natchnienie”,
a więc tajemnicze duchowe usposobienie Ewangelistów, by spisać to, co widzieli i słyszeli. Zrozumienie, czym jest Nowy Testament – opisem i interpretacją tego, co uczynił i powiedział Jezus, jasno pokazuje, jak w Piśmie Świętym sprawy boskie mieszają się ze sprawami ludzkimi i opisanie ingerencji
Boga w świadomość oraz wolę hagiografa (autora natchnionego) jest niezwykle trudne. Przez wieki podawano różne definicje natchnienia; wybitnym interpretatorem tej kwestii był św. Tomasz z Akwinu, który traktował natchnienie
jako szczególną łaskę Bożą daną hagiografowi po to, by spisał to, co otrzymał
z trzech źródeł: z doświadczenia, rozumowania i objawienia; nadto został
oświecony co do tego, które z treści przyjętych ma spisać, bo nie wszystko,
czego doświadczył, zostało przez Boga dopuszczone „do publikacji” (por. dwa
epilogi czwartej Ewangelii – „jest wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus”; 21,25). Natchnienie zatem, według niego, to niejako podwójny proces:
wpierw odebranie „informacji” (natchnienie prorockie), a następnie jej przekazanie, w takiej ilości i jakości, jak tego chce Bóg – w tradycji ustnej (natchnienie funkcyjne) i – w tradycji spisanej (redakcja ksiąg; natchnienie skrypturystyczne).
Współczesna debata nad natchnieniem, jeśli jeszcze w niektórych kręgach
trwa (bo w wielu już ją zawieszono, jako niepotrzebną), skłania się ku uznaniu,
że nie można jednym sposobem rozumienia natchnienia objąć całej Biblii.
„Najlepiej przyjąć możliwość, że każdy z różnych sposobów rozumienia natchnienia można odnieść do jakiejś części materiału zawartego w Piśmie
św.”11. Jako pewną alternatywę dla natchnienia werbalnego (spisanie konkretnych słów na wyraźne polecenie Boga) podaje się takie jego rozumienie, że
Bóg działa przez swe opatrznościowe formowanie osobowości ludzi, którzy
napiszą to, co chcą napisać, jakkolwiek ostatecznie będzie to tylko to, co chciał
Bóg, by zostało utrwalone. Natchnienie jest zatem bardziej związane z ukształtowaniem człowieka, niż z jednorazowym pochwyceniem go dla przekazania
Bożej nauki. Znajduje to swoje oparcie w oficjalnym nauczaniu Kościoła: „Do
sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi
własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy Jego działaniu [...] przekazali na
piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał” (DV 11).
3. Biblia
Termin Biblia jest polonizmem zastępującym grecki rzeczownik „to biblion” – księga (w pluralis – ta biblia) i oznacza dokładnie „księgi”, „zbiór
ksiąg”. Sobór Florencki w 1442 r. dokładnie i uroczyście określił, o jaki zbiór
11

J. Goldingay, Natchnienie, w: Słownik Hermeneutyki Biblijnej, Warszawa 2005, s. 613. [jest
on profesorem międzywyznaniowego uniwersytetu teologicznego – Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA].
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chodzi, a Sobór Trydencki w 1546 r. definicją dogmatyczną określił, że księgi
z tego zbioru są święte i kanoniczne. Kształtowanie się kanonu chrześcijańskiego (katolickiego) było procesem kilkusetletnim, a wpływ na to miały trzy
najważniejsze wektory – procesy historyczne: stosunek chrześcijaństwa do
judaizmu (z którego chrześcijaństwo wyrastało), obrona przed herezjami i rozwój Kościoła.
Chrześcijaństwo najwcześniejszych lat i dziesięcioleci stanęło przed koniecznością określenia swojej relacji wobec judaizmu i ksiąg Starego Testamentu. Należy zauważyć, że wszyscy pisarze Nowego Testamentu, za wyjątkiem św. Łukasza, byli Żydami, natomiast pokolenie poapostolskich pisarzy,
myślicieli chrześcijańskich i teologów, a więc Ojcowie Kościoła już nimi nie
byli12. Kościół Jerozolimski, nazwany przez św. Ireneusza „Kościołem, z którego wywodzą się wszystkie inne, stolicą obywateli nowego przymierza” 13,
doskonale wiedział, że Jezus wprowadził ogromne novum w życie swoich towarzyszy i naśladowców – Apostołów i uczniów, Żydów, którzy uwierzyli
w Niego, choć jednocześnie chciał to widzieć i interpretować jako moc odnawiającą i wypełniającą starą religię Żydów. Dzieje Apostolskie są świadkiem
napięcia w młodym Kościele, tym jeszcze sprzed roku 70, pomiędzy frakcją
konserwatywną – zachowania ciągłości z tradycją żydowską, a nowymi tendencjami – ograniczenia do zupełnego minimum wkładu judaizmu w budowanie nowej „doktryny” chrześcijańskiej. „Grupa Jakuba” w Jerozolimie miała
koncepcje zbieżne z palestyńskim judaizmem, natomiast stronnictwo misyjne,
utożsamiane z Pawłem, podzielało idee hellenizującej diaspory (uniwersalizmu
i ograniczenia obowiązywalności Prawa). Po roku 70 relacje chrześcijańskożydowskie znaczone były kolejnym fazami (stopniami) konfliktu, aż do wzajemnych wykluczeń (formalnych, bądź nie). Akceptacja, lub odrzucenie Pierwszego Przymierza wpisywało się w rodzącą się tradycję Kościoła, zarówno co
do doktryny, jak i zasad etycznych. Znajdzie to swoje potwierdzenie w powstających jeszcze księgach (uznanych później za kanoniczne), jak i w kształtującej
się samoświadomości Kościoła; „żydowska polemika przeciw chrześcijaństwu
stawała się coraz bardziej defensywna, podczas gdy chrześcijańska doktryna
była zdolna pójść własną drogą”14. Zabrała jednak z sobą pisma żydowskie
(Stary Testament), o których Justyn Męczennik w Dialogu z Żydem Tryfonem
powiedział, że „fragmenty dotyczące Chrystusa w waszych pismach są złożone, a raczej nie w waszych, tylko naszych”15. Teologowie chrześcijańscy
upewnili się, że mają do czynienia z nową jakością pism starotestamentalnych,
12

Hermas, znany z dzieła pt. Pasterz, mógł być Żydem. Natomiast Justyn Męczennik, mimo że
urodził się w Samarii, był poganinem.
13
Przeciw herezjom 3,12,5. Cytaty Ojców Kościoła za: J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji
(100-600), Kraków 2008, s. 13.
14
J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 21.
15
Dialog, 29,2. J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 19
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gdy odkryli, że ich grecka wersja bardziej odpowiada mesjańskości Jezusa
(w zapowiedziach), niż wersja hebrajska. Dlatego też, między innymi z tego
powodu, przejęli kanon Starego Testamentu z Septuaginty16. Nawet św. Augustyn do tego stopnia krytycznie podchodził do judaizmu, który nie przyjął
Chrystusa, że porównał jego zwolenników i obrońców do ludów pogańskich,
jako obcej dla „ludu Bożego” społeczności. Polemika chrześcijaństwa z judaizmem (Kościoła z Synagogą) jest pierwszym ważnym faktorem wpływającym
na kształtowanie się tradycji, myśli chrześcijańskiej, a później także i kanonu
biblijnego17.
Drugi nurt mający wpływ na określenie zakresu ksiąg świętych obowiązujących w Kościele wyznacza polemika z błędami i herezjami, szczególnie z antykanonem Marcjona. Kościół w drugim wieku, pod wpływem jego błędnych
nauk, wypowiedział się na temat własnego rozumienia Pisma i jego doktrynalnego sensu. Marcjon w swojej koncepcji teologicznej przeciwstawił Jezusa
i Jego Boga Ojca Bogu stworzycielowi, Bogu Żydów. Tego Boga trzeba było
wręcz potępić, a wraz z nim pisma żydowskie. Według niego Jezus przyszedł
po to, aby odrzucić Prawo i Proroków, a nie wypełnić18. „Późniejsi zwolennicy
Marcjona wnieśli nawet poprawkę do Ewangelii Mateusza (5,17) i odczytywali
ten fragment: „Nie przyszedłem wypełnić Prawo, lecz je znieść”19. Powtórzmy
za znawcą wpływu Marcjona na doktrynę chrześcijańską młodego Kościoła:
„Marcjon był pierwszy odpowiedzialny za ideę Nowego Testamentu”20. To on
stworzył własny „kanon”, wobec którego Kościół musiał zająć jednoznaczne
stanowisko. I tak uczynił. Ten anty-kanon Marcjona stanowiła Ewangelia Łukasza i Listy Pawła: Galatów, 1,2 Koryntian, Rzymian, 1,2 Tesaloniczan, Efezjan, Kolosan, Filipian, Filemona. Czy, gdyby nie konieczność reakcji na ten
spis Marcjona, to nie powstałby kanon Kościoła? Wśród chrześcijan, w lokalnych wspólnotach, ale też szerzej, panowała tendencja do cytowania pism apostolskich jako autorytatywnych i normatywnych21. Ta tendencja doprowadziła
dwa wieki później do sprecyzowania przekonania, jakie księgi czytać, a jakie
odrzucić. To duch apostolskości w kościele sprawiał, że wykorzystywano poprawne księgi i trzymano się prawowiernej nauki: „Kanoniczność i apostolskość stały się prawie synonimami”22. Apostolskość to inaczej zgodność z tym,
co przejęli Apostołowie od Jezusa i czego sami nauczali. Ta nauka jest niezmienna; zmienne były ilości ksiąg uważanych za autorytatywne, lecz zawsze

16

Por. J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 19-20.
J. w. s. 22.
18
Przeciw Marcjonowi, 4,36,11. J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 82.
19
J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 82.
20
J. Knox, Marcion and New Testament, Chicago 1942, 24-31.
21
Por. J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 85.
22
J. Knox, Criticism and Faith, New York 1952, 66-67.
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obejmowały one w wymiarze powszechnym Kościoła naukę pewną, wyrażoną
i „precyzyjnie sformułowaną po raz pierwszy w tym celu, aby odeprzeć herezje”23.
Trzeci element, mający ważny wpływ na kształtowanie się kanonu chrześcijańskiego, to rozrost terytorialny Kościoła i idąca za tym potrzeba określenia
w nowych wspólnotach tego, co wolno, a czego nie wolno czytać na zgromadzeniach liturgicznych. Lokalne synody, np. w Kartaginie (397, bądź 401 r.),
czy dekrety papieskie, np. Innocentego I (405 r.), w sposób, który określilibyśmy jako pozytywistyczny (tzn. od podstaw), kształtowały świadomość swoich
wiernych, co jest prawdziwą nauką apostolską i co należy do tradycji Kościoła.
Odbywało się to oczywiście na płaszczyźnie dysput (czasami gorących debat)
wielkich uczonych ze wschodu i zachodu – chrześcijaństwa łacińskiego i greckiego: „Orygenes przybył do Rzymu i zapoznał się z tradycją biblijną Kościoła
wielkich męczenników Piotra i Pawła. Podobnie, w nieco późniejszym czasie,
Ambroży i Augustyn przyjaźnie przyjęli opracowania Orygenesa, a przez niego
dokonań Szkoły Aleksandryjskiej”24.
Niezaprzeczalny walor duchowy Pisma św. z jednej strony i mgliste jego
początki z drugiej wytwarzają napięcie wiary w przyjęciu tej Księgi jako normatywnej dla chrześcijańskiego życia. Wciąż będziemy zapraszani przez samego Boga do tego, by czytać karty Biblii, spisane ludzką ręką, tak, jakby podyktował je Duch Boży dla zbawczego pożytku człowieka. O wiecznym naszym przeznaczeniu zostało już zapisane ostatnie słowo Boga i dlatego jest ono
dla nas takie ważne.
Summary
As we undertake a reading of Holy Scripture we can be certain that we are
dealing with an exceptional book - one which has both been inspired by the
Holy Spirit and which contains the revelation of the message God has deemed
to hand down to us. The religious phenomenon of inspiration is a concept difficult to grasp and to define, and it is equally challenging to characterize precisely what God intended to make manifest through the Bible. As a testimony of
writing dating back two thousand years, the Bible is continuously subject to
thorough study and of all literary works remains the text which has been most
painstakingly and precisely researched. The Church has decreed the process
of God's communication with man as being both authentic and complete; therefore, no new public revelation is to be expected prior to the glorious Second
Coming of Christ. Consequently amongst theologians there exists an ardent
desire to describe the historical event of the preservation of God's word which
is relevant to each and every generation.
23
24

Por. J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji, s. 120.
Por. R. Brown, An Introduction to the New Testament, New York 1996, s. 15.
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JEZUS INTERPRETATOR PISM (Łk 4,16-18 i 24)
W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus rozpoczyna swoją Nauczycielską misję od
wygłoszenia Manifestu mesjańskiego podczas nabożeństwa w synagodze nazaretańskiej1. Jego wystąpienie jest włączone w posługę lektora i komentatora świętych
Pism i nie jest to jedyny przykład interpretacji Biblii przez Jezusa w Łk.
Mam świadomość, że nie jest możliwe w tak krótkim tekście przedstawić to
zagadnienie w sposób wyczerpujący. Moim celem jest jedynie wskazać miejsca
w trzeciej Ewangelii, w których Chrystus komentował ST, sposób, w jaki to
czynił, oraz sformułować podstawowe wnioski na temat Jezusowej interpretacji
tekstów starotestamentalnych.
1. Jezus interpretuje Pisma
Chociaż cytaty i aluzje biblijne znajdują się w wielu miejscach Łk, to jednak liczba fragmentów, w których Chrystus sam dokonuje interpretacji Pism
Starego Testamentu, jest ograniczona. Należą do nich następujące perykopy:
1) Nabożeństwo w Nazarecie (Łk 4,16-31),
2) Nauka o Najważniejszym Przykazaniu (Łk 10, 25-37),
3) Oczyszczenie Świątyni (Łk 19,45-46),
4) Dyskusja z sadyceuszami o zmartwychwstaniu umarłych (Łk 20, 27-40),
5) Pytanie o pochodzenie Mesjasza (Łk 20,41-44),
6) Wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22, 66-70),
7) Chrystofanie wobec uczniów (Łk 24, 13-48).
Spośród wymienionych, najwięcej uwagi poświęcę dwóm perykopom: Łk 4,
16-31 i Łk 24, 13-48. Uczynię tak z dwóch powodów: po pierwsze są one najbardziej rozbudowane, a po drugie, wydają się być klamrą spinającą początek
i koniec nauczycielskiej misji Jezusa. Pozostałe perykopy omówię na tyle wyczerpująco, na ile pozwalają mi ramy artykułu.
2. Nabożeństwo w Nazarecie (Łk 4,16-31)
Perykopa Łk 4,16-31 opisuje pobyt Jezusa w Nazarecie, gdzie podczas nabożeństwa w Synagodze Jezus czyta mesjańskie proroctwo z Iz, komentuje je

1

W sposób najbardziej wyczerpujący ideę perykopy Łk 4,16-31 jako Manifestu Mesjańskiego
przedstawił U. Busse, Das Nazareth – Manifest Jesu eine Einführung in das lukanische jesusbild
nach Lk 4,16-30, Sttutgart 1978.
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i odnosi do siebie, co powoduje najpierw niedowierzanie słuchaczy, a potem
ich gniew, którego wybuch zagraża życiu samego Jezusa.
Bardzo piękna jest literacka konstrukcja tekstu. Perykopa składa się
z dwóch części.2 Każda z nich odznacza się wzrastającą dynamiką wydarzeń,
prowadzącą do punktu kulminacyjnego, i dzieli się na trzy sekcje, co ukazuje
poniższy schemat.
Cz. I – 4,16-21:
16 – przybycie Jezusa do Nazaretu
16c-20b – udział w nabożeństwie synagogalnym
20c-21 – autoprezentacja Jezusa
Cz. II – 4,22-30
22 – pierwsza reakcja słuchaczy
23-27 – potrójny komentarz Jezusa
28-30 – ostateczna reakcja słuchaczy
Każda z 2 części ma budowę chiastyczną o charakterze centrycznym3.
Nas interesuje przede wszystkim część pierwsza.
A – sunagwgh,n
synagoga (w. 16b)
B – avne,sth avnagnw/nai
Jezus powstaje (w. 16c)
C – evpedo,qh auvtw/| bibli,on
wręczenie zwoju (w. 17a)
D – avnaptu,xaj to. bibli,on
otwarcie zwoju (w.17 b)
E – Pneu/ma kuri,ou
czytanie z Księgi Izajasza (ww.18-19a)
D1– ptu,xaj to. bibli,on
zamknięcie zwoju (w. 20a)
C1 – avpodou.j tw/| u`phre,th
oddanie zwoju (w.20b)
B1 – evka,qisen
Jezus siada (w.20c)
A1 – sunagwgh
synagoga (w. 20d)
W centrum tej części znajduje się cytat z Księgi Izajasza. Jezus interpretuje go jako zapowiedź nadejścia mesjasza i wskazuje słuchaczom, że to
w Nim spełnia się ona. Równocześnie wyjaśnia, jaki cel ma Jego mesjańska
działalność. Gdy przyjrzymy się zacytowanemu fragmentowi, zauważymy, że
jego również można przedstawić w postaci struktury centrycznej. Jest to o tyle
2

Opinie co do budowy literackiej Łk 4,16-31 są różnorodne, jednak różnice poglądów między
uczonymi nie są bardzo znaczące i przy drobnych korektach można zauważyć, że są zbieżne.
Osobiście przyłączam się jednak do opinii takich badaczy, jak M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim
wg NT, Tarnów 2001, s. 71 i J.S. Siker, „First to the Gentiles”: A Literary Analysis of Luke
4:16-30, JBL 111 (1992), ss. 73–90.
3
Struktury te, zwłaszcza drugą, opisał A.R.C. Leaney, A Commnetary on the Gospospel according to st. Luke, wyd. II, Londyn 1958, s. 53. Szczegółowo opisał je R.J. Irudhayasamy,
A Prophet in the Making: A Christological Study on Lk 4,16-30 in the Background of the Isaianic
Mixed Citation and the Elijah-Elisha References, Frankfurt – Berlin 2002, s. 95.
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ważne, że element centralny tego typu konstrukcji literackiej wskazuje na intencje autora wypowiedzi4.
A – kuri,ou
Pan
B – khru,xai
proklamować
C – a;fesin
uwolnienie
D – tufloi/j avna,bleyin
przywrócić wzrok
C1 – a;fesin
uwolnienie
B1 – khru,xai
proklamować
1
A – kuri,ou
Pan
Łatwo zauważyć, że centralnym tematem tej wypowiedzi są wyrażają terminy uwolnienie i przejrzenie. Ślepota i przywrócenie wzroku są tu rozumiane
metaforycznie, odnoszą się nie do zmysłu wzroku, ale do postawy serca.
Mieszkańcy Nazaretu są duchowo ślepi, ponieważ nie widzą w Jezusie obiecanego mesjasza i nie rozumieją Pism. Święty Łukasz pokazuje także, że to duchowa ślepota wynika z ich braku wiary i kierowania się powierzchownymi
sądami. Jezus przyszedł, by uwolnić każdego z mroków niewiary, pozwolić mu
wierzyć i widzieć wielkie dzieła Boga.
3. Nauka o Najważniejszym Przykazaniu (Łk 10, 25-37),
Perykopa Łk 10, 25-37 jest opisem dyskusji uczonego w Prawie z Jezusem
na temat zasady, która prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego.
Strukturę perykopy możemy przedstawić w następujący sposób:
cz. I
A - Pytanie: Co mam czynić … ?
B
- Co czytasz w Prawie
1
B
- (Prawo:) Będziesz miłował …
A1 - Odpowiedź: To czyń …
cz. II
A - (Co mam czynić …?) Kto jest moim bliźnim?
B
- Przypowieść o byciu bliźnim
B1
- kto się okazał bliźnim?
1
A - Odpowiedź: idź i Ty czyń …
Refrenem tej perykopy są frazy: Co mam czynić, aby żyć (10, 25 i 29.) oraz to
czyń, a będziesz żył (10,28. i 37.). Powyższe frazy wyznaczają strukturę pery-

4

Struktura cytatu z Księgi Izajasza jest przedstawiana na dwa sposoby, ja opowiadam się za
stanowiskiem przedstawionym przez K. Mielcarka i M. Rosika. Por. K.Mielcarek , Problematyka
literacko-hitoryczna Łk 4,16-30, RTK XXXV z.1 (1988), s. 86 oraz M. Rosik, Jezus w synagodze w Nazarecie – zapowiedź misji namaszczonego proroka, WPT 9 (2001) nr 2, s. 146.
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kopy, która składa się z dwóch części5. W pierwszej znajduje się dialog Jezusa
z uczonym. W drugiej odpowiedź Jezusa zostaje doprecyzowana kolejnym pytaniem uczonego i zilustrowana przypowieścią o Miłosiernym Samarytaninie.
Struktura centryczna obu części perykopy ujawnia sens nauczania.
W I części w centrum znajdują się dwa przykazania: miłości Boga z Pwt 6,45
i miłości bliźniego z Kpł 19,18. W drugiej części zostaje doprecyzowane,
w jaki sposób to drugie przykazanie powinno być zrealizowane. Tu właśnie
spoczywa główny akcent nauczania Jezusa. Chrystus łączy oba przykazania ze
sobą, czego nie spotykamy w ST. Ponadto wskazuje, że są one ze sobą nierozdzielnie związane. Przykazanie miłości Boga można zrealizować jedynie, miłując bliźniego. Ten nakaz był z kolei najczęściej interpretowany w duchu ekskluzywizmu narodowego, moim bliźnim, bratem jest drugi Żyd. Samarytanin
nie jest bliźnim, lecz wrogiem. Przypowieść nie pozostawia żadnych złudzeń.
Bliźnim jest ten, kto jest obok mnie; kto potrzebuje mojej pomocy. Być bliźnim
wobec innych to okazywać im miłosierdzie.
4. Oczyszczenie Świątyni (Łk 19,45-46)
Dwa kolejne fragmenty Ewangelii odnoszą się do wydarzeń w świątyni i polemik z przeciwnikami Jezusa: kapłanami, faryzeuszami oraz saduceuszami. Wyrzucenie handlarzy ze świątyni jest pierwszą polemiką i wstępem do pozostałych.
Perykopę możemy podzielić na trzy części:
I. Wypędzenie handlarzy
II. Wyrocznie proroków
III. Reakcja ludu i przywódców ludu.
Przychodząc do świątyni, Jezus zastaje w niej handlarzy sprzedających
zwierzęta ofiarne i bankierów wymieniających pieniądze pielgrzymów na monety tyrejskie – jedyne, jakie przyjmowano do skarbca świątyni. Cały ten handel dokonuje się w przedsionku świątyni, napełniając ją zgiełkiem licytujących
się kontrahentów. Wypędzając handlujących, Jezus powołuje się na dwa fragmenty ksiąg prorockich, którymi uzasadnia swoje postępowanie, są to: Iz 56,7
i Jr 7,11.
Jezus w swojej wypowiedzi połączył dwa orędzia prorockie dotyczące świątyni. W pierwotnym tekście Izajasza nazwanie świątyni domem modlitwy dla
wszystkich narodów było zapowiedzią nawrócenia innych narodów na wiarę
w Boga prawdziwego. Było też obietnicą włączenia ich do Ludu Bożego i do
sprawowania kultu. Drugie orędzie jest z kolei sarkastycznym upomnieniem
Jeremiasza, piętnującym fałszywy kult Boga polegający na formalizmie ofiarniczym, z którym nie łączyło się odrzucenie grzechu.
5

H. Langkammer, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Łukasza,
Lublin 2005, s. 291
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W rozumieniu arcykapłanów upomnienia Jeremiasza dotyczyły czasów minionych, natomiast obietnice Izajasza zostały już częściowo zrealizowane, gdyż
poganie mają dostęp do świątyni i mogą się w niej modlić, a częściowo są
sprawą przyszłości, gdy nastaną czasy mesjańskie. Postępowanie Jezusa jest
dla nich zaskakujące i oburzające. Wynika z niego, że w świątyni dzieje się tak
jak za czasów Jeremiasza oraz że już nadeszły czasy mesjańskie. Tymczasem
oni uważają, że nie dzieje się nic złego w przypadku handlu na terenie świątyni, ponieważ dotyczy to oddawaniu chwały Bogu.
Jezus demaskuje jednak obłudę duchowych przywódców. Ich prawdziwą intencją wcale nie jest cześć Boga, ale pragnienie zysku. Handel odbywał się na
dziedzińcu pogan, co obrazuje arogancję, pychę kapłanów, którzy uważali pogan za gorszych i dlatego zgodzili się, by handel odbywał się tam, gdzie oni są.
Jezus się na to nie zgadza. Ani na pogardę dla pogan ani na dzielenie świątyni
na miejsca lepsze i gorsze. Świątynia należy do Boga. Cała. Jedyne, co może
się w niej odbywać, to kult i modlitwa6. Podkreśla, że świątynia nie jest tylko
miejscem kultu dla Izraela. Bóg chce być czczony przez wszystkie narody.
Piętnuje też nadużycia w stosunku do pielgrzymów, którzy są nieuczciwie traktowani przez handlarzy wykorzystujących swoją pozycję. W ten sposób świątynia stała się miejscem oszustwa i grabieży niczym jaskinia zbójców.
5. Dyskusja z saduceuszami o zmartwychwstaniu umarłych (Łk 20, 27-40)
Następna perykopa to czwarta polemika Jezusa z jego przeciwnikami. Tym
razem toczy się ona z sadyceuszami i dotyczy zmartwychwstania umarłych.
Plan perykopy można przedstawić następująco:
Cz.I
Nadejście saduceuszy (w.27)
Cytat (w. 28)
Problem żony 7 mężów (ww. 29-33)
Cz.II
Nowe życie zmartwychwstałych (ww.34-36)
Cytat (w.37)
Nauka o zmartwychwstaniu (w. 38)
Komentarz słuchaczy (ww. 39-40)
Według saduceuszy jedynym natchnionym Pismem jest Tora, a w niej nie ma
nauk dotyczących życia wiecznego. Sadyceusze sądzili, że gdyby takie życie istniało, byłoby przedłużeniem życia obecnego i prowadziłoby do wielu absurdalnych sytuacji. I przedstawiają jedną z nich: żona siedmiu mężów; jeśli istnieje
życie wieczne, mężczyźni będą się kłócić w przyszłym świecie o tę kobietę.
6

S.O. Abogunrin, Ewangelia wg św. Łukasza w: W.R. Farmer (red.) Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 1287-1288.
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Jezus udziela im odpowiedzi, odwołując się do dwóch argumentów.7 Najpierw
wyjaśnia, że życie w przyszłym świecie nie jest prostym przedłużeniem życia doczesnego, ale nowym sposobem istnienia. Następnie odwołuje się do Księgi Wyjścia, gdzie Bóg, powołując Mojżesza, objawia się jemu jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (Wj 3,6). Jezus wskazuje, że w tych słowach zawarta jest nie tylko
identyfikacja Jahwe z Bogiem Ojców, ale głębsza treść. Związek Boga z tymi Patriarchami jest wieczny i osobisty. Abraham był przyjacielem Boga. Ludzie mogą
utracić przyjaciół, ale Boga to nie dotyczy. Wynika stąd, że umarli żyją i że pewnego dnia będą mieli udział w życiu zmartwychwstałym, które zapoczątkuje Mesjasz.
Celem ludzkiej egzystencji jest bowiem życie dla Boga i Bożej chwały.8 „Bóg jest
Bogiem Żywych”, a wieć istnieje zmartwychwstania.
6. Pytanie o pochodzenie Mesjasza (Łk 20,41-44)
Polemika z Sadyceuszami zamyka usta przeciwnikom Jezusa, teraz On sam
zadaje istotne pytanie o relacje Mesjasza z Dawidem. Króciutka perykopa zbudowana jest z trzech elementów:
A – Pytanie Jezusa
B – Cytat
A1 – Pytanie Jezusa
Istotą zagadnienia jest interpretacja Ps. 101,1. W tradycji judaistycznej Mesjasz jest synem Dawida, czyli jego potomkiem, człowiekiem. W tradycji ludowej Mesjasz, jest królem-wojownikiem, który przywróci ziemskie królestwo
swego praojca Dawida. Jezus zwraca jednak uwagę na fakt, że sam Dawid
nazywa go swoim Panem, czyli uznaje za kogoś większego od siebie. Jezus nie
zaprzecza, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida, ale podkreśla, że będzie
kimś więcej niż tylko człowiekiem. Możemy przyjąć, że był to problem dyskutowany w środowisku uczonych żydowskich, ale nierozstrzygnięty. Jezus nie
pozostawia wątpliwości. Jego pytanie, którym kończy swoją wypowiedź jest
retoryczne. Mesjasz jest Panem Dawida, czyli pochodzi z Nieba. Jego królestwo nie będzie tylko odbudowaniem ziemskiego państwa. On zasiądzie na
tronie Boga i zapoczątkuje Boże panowanie na ziemi.
7. Wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22, 66-70)
Następny fragment to kulminacyjny punkt przesłuchania Jezusa przed Sanhedrynem. Należy on do dużej perykopy opisującej proces Jezusa i ma ona
strukturę chiastyczną:

7
8

I. H. Marshall, The Gospel of Luke, Exeter 1978, s.737-738.
S.O.Abogunrin, Ewangelia wg św. Łukasza, dz. cyt, s. 1290.
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A - Zgromadzenie Sanhedrynu
B - Pytanie do Jezusa
C - Odpowiedź Jezusa
B1 - Ponowne zapytanie Jezusa
C1- Odpowiedź Jezusa
1
A - Wyrok zgromadzenia
W centrum tekstu znajduje się dialog Jezusa z oskarżycielami, którzy pytają
Go o Jego mesjańską godność. W swojej pierwszej odpowiedzi, Jezus demaskuje najpierw nieszczerość sędziów, którzy już wydali na Niego wyrok i nie
mają zamiaru przyjmować faktów do wiadomości. Następnie opisuje siebie
cytatem nawiązującym do Dn 7,13 i Ps 101,1. Odpowiedź Jezusa nie pozostawia miejsca na wątpliwości. ON uważa siebie za obiecanego Mesjasza, Syna
Dawida i tajemniczego Syna Człowieczego. Dla Sanhedrynu jest oburzające
bluźnierstwo, choć nie potrafią tego udowodnić.
8. Chrystofanie wobec uczniów (Łk 24, 13-48)
Ostatnia perykopa, do której chcę się odwołać, to Chrystofanie z Łk 24. Nie
zawierają one żadnych cytatów ze ST, ale są komentarzem do wszystkich wypowiedzi Jezusa, w których powołuje się On na Słowo Boże. Pierwsza Chrystofania dotyczy uczniów idących do Emaus; druga zaś Apostołów i uczniów
Jezusa zgromadzonych w Jerozolimie.
Plan tych opisów jest podobny:
A - Rozmowa uczniów
B - Pojawienie się Jezusa
C - Wątpliwości uczniów
D -Wyjaśnienie Pism
C1- Odkrycie obecności Jezusa
B1 - Zniknięcie Jezusa
1
A - Rozmowa uczniów
Na podkreślenie zasługują wersety ukazujące niewiarę lub brak wiary
uczniów (25. i 41.) oraz wyjaśnienia Chrystusa przez odwołanie się do Pism ST
(27.; 32.; 44. i 45.). W obu opowiadaniach spotykamy się zatem ze schematem:
wątpliwości – pojawienie się Jezusa – wyjaśnienie Pism. W obu przypadkach
tajemnica Jezusa zostaje wyjaśniona przez Słowo Boże objaśnione przez Chrystusa. Uczniowie są niewidomi, zarówno fizycznie - nie widzą Jezusa, choć na
niego patrzą; jak i duchowo – nie widzą sensu wydarzeń, w których uczestniczyli. Zostają jednak uwolnieni od swojej ślepoty przez interwencję zmartwychwstałego Pana.
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9. Wnioski dla adresata Ewangelii
Analiza porównawcza fragmentów Trzeciej Ewangelii prowadzi do oczywistej konkluzji: Jezus przyszedł jako mesjasz, aby uzdrawiać duchowe zaślepienie i wypełnić Boże obietnice. Tylko On daje człowiekowi możliwość odnalezienia prawdziwego znaczenia zbawczych obietnic Boga. Prowadzi to w konsekwencji do sformułowania następujących wniosków:
I.
Jezus jest jedynym interpretatorem Pism ST.
II.
Bez Jezusa nie można zrozumieć orędzia i obietnic Biblii.
III.
Jezus pogłębia rozumienie ST, wykraczając poza jego zwyczajowe i często nacjonalistyczne rozumienie.
IV.
Jezus jest centrum Pisma, ponieważ w Nim wypełniają się
wszystkie Boże obietnice.
V.
Dar rozumienia Pisma ST Chrystus powierzył wspólnocie
swoich uczniów – Kościołowi.
Summary
In Gospel according to St. of Luke Jesus often appears in the part of the
commentator of the Holy Scripture. My article analyses pericops in which
Jesus appears in this part and the manner into which He interprets the Old Testament. There are seven of their and they belong to them: 4,16-31; 10, 25-37;
19,45-46; 20, 27-40; 20,41-44; 22, 66-70 and 24, 13-48.
In all discussed fragments of Lc happens again the regularity: Jesus reveals
the true sense of prophet predictions and orders of the Old Testament. On the
special attention I deserve two fragments: 4,16-31 and 24, 13-48. They determine the buckle coupling whole Evangel and resume the aim of the teaching of
Jesus. Show also the basic problem which wants to resolve Jesus - the spiritual
blindness. The study of all pericops makes for following conclusions:
1. Jesus is an one and only interpreter of Writings OT.
2. Without Jesus one cannot understand the proclamation and
promises of Bible.
3. Jesus deepens the understanding OT, transcending his customary and often nationalist understanding.
4. The centre of the Script is Christ, because in Him fulfil all God
promises.
5. The gift of the understanding of the Script Jesus charged to the
community of his own disciples - to the Church.

ks. Tomasz Tomaszewski

LECTIO DIVINA W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI
I W PRACACH SYNODU BISKUPÓW Z 2008 ROKU
W ostatnich latach widoczne jest w całym Kościele ożywione zainteresowanie praktyką określaną jako lectio divina1. Papieska Komisja Biblijna
w dokumencie z roku 1993 zatytułowanym Interpretacja Biblii w Kościele
stwierdza, że lectio divina jest indywidualną lub wspólnotową lekturą dłuższego lub krótszego fragmentu Pisma Świętego przyjmowanego jako słowo Boże,
która pod wpływem poruszenia Ducha Świętego rozwija się w medytację, modlitwę i kontemplację2.
W ten nurt odnowy lectio divina wpisuje się oczywiście bardzo wyraźnie
nauczanie papieży, szczególnie Jana Pawła II i Benedykta XVI3. Dlatego celem
niniejszego artykułu jest analiza wypowiedzi obecnego Ojca Świętego na temat
lectio divina. Pochodzą one z pierwszych pięciu lat jego papieskiej posługi,
którą rozpoczął z chwilą wyboru na Stolicę Piotrową dnia 19 kwietnia 2005
1

To zainteresowanie widoczne jest choćby w ilości polskich publikacji dotyczących lectio divina. Wśród nich warto zauważyć następujące pozycje: F. Koenig, Odnowa praktyki «lectio divina», Opole 2003; W. Zatorski, Usłyszeć Słowo Boże. Praktyka „lectio divina”, Kraków 2003;
Uważajcie, jak słuchacie (Łk 8, 18). Teoria i praktyka lectio divina, H. Witczyk, S. Haręzga
(red.), Kielce 2004; Lectio divina, J.M. Popławski (red.), Lublin 2008. Cenną inicjatywą jest
również wydawanie polskiego tłumaczenia 17-tomowego Lectio divina na każdy dzień roku
G. Zeviniego i P.G. Cabry. Do tej pory w Wydawnictwie Sióstr Loretanek ukazało się kilkanaście tomów tego dzieła. Oczywiście nie sposób wymienić tutaj wszystkich, bardzo licznych
inicjatyw związanych z lectio divina, podejmowanych w wielu miejscach Polski, w sposób
szczególny przez środowisko naukowe biblistów.
2
Jest to własne tłumaczenie z francuskiego oryginału dokumentu: „La Lectio divina est une
lecture, individuelle ou communautaire, d’un passage plus ou moins long de l’écriture accueillie
comme Parole de Dieu et se développant sous la motion de l’Esprit en méditation, prière et contemplation” (L'interprétation de la Bible dans l'Eglise, IV, C, 2). R. Rubinkiewicz proponuje
następujące tłumaczenie: „Lectio divina jest lekturą indywidualną lub wspólnotową dłuższego
czy krótszego tekstu Pisma Świętego przyjętego jako Słowo Boże, która rozwija się w czasie
medytacji, modlitwy i kontemplacji za poruszeniem Ducha” (Interpretacja Biblii w Kościele.
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich,R. Rubinkiewicz (red.),
Warszawa 1999, s. 93-94). Natomiast K. Romaniuk tłumaczy ten tekst w taki sposób: „Lectio
divina jest to indywidualna albo zbiorowa lektura nieco dłuższego fragmentu Pisma św. jako
Słowa Bożego, odbywająca się wskutek pewnego poruszenia przez Ducha św. i przechodząca
w medytację, modlitwę i kontemplację” (Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994, s. 106).
3
Tematem lectio divina w nauczania Jana Pawła II zajęli się m.in.: S. Haręzga, Eklezjalne konteksty lectio divina w nauczaniu Jana Pawła II, w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści
KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, S. Szymik, H. Ordon (red.), Lublin 2004, s. 221230; F. Koenig, Odnowa praktyki «lectio divina», s. 201-212.
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roku. W tym okresie, a dokładnie w dniach 5-26 października 2008 roku, odbyło się w Watykanie XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. W związku z tym, przedmiotem
badań w tym artykule będzie również obecność zagadnienia lectio divina
w dokumentach przygotowujących ten synod oraz w samych obradach synodalnych.
1. Nauczanie Benedykta XVI
To, że propagowanie lectio divina leży Benedyktowi XVI na sercu i że jest
ono przez niego postrzegane jako decydujący element odnowy dzisiejszej wiary, przejawia się w przesłaniu, które kieruje on do różnych kategorii osób. Jego
pierwsza papieska wypowiedź dotycząca lectio divina była związana z obchodzoną jesienią 2005 roku czterdziestą rocznicą uchwalenia przez Sobór Watykański II Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym „Dei verbum”.
W przemówieniu do uczestników kongresu odbywającego się z tej okazji
w Rzymie papież zwrócił uwagę na to, że dzięki temu soborowemu dokumentowi została bardziej doceniona podstawowa wartość słowa Bożego. To zrodziło z kolei odnowę życia Kościoła, przede wszystkim w kaznodziejstwie, katechezie, teologii, duchowości i działalności ekumenicznej. W tym właśnie kontekście Benedykt XVI przypomniał i polecił prastarą tradycję lectio divina:
„Częste czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą staje się wewnętrzną
rozmową, kiedy to czytając, słuchamy Boga, który przemawia, a modląc się,
odpowiadamy Mu ufnym otwarciem swych serc (por. Dei verbum, 25). Praktyka ta, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele - jestem
o tym przekonany - nową duchową wiosnę. Jako stały element duszpasterstwa
biblijnego Lectio divina winna być zatem coraz bardziej propagowana, również
przy użyciu nowych metod, starannie dobranych i dostosowanych do naszych
czasów. Nigdy nie można zapominać, że słowo Boże jest lampą dla naszych
stóp i światłem na naszej ścieżce (por. Ps 119[118], 105)”4.
Również w kontekście rocznicy ogłoszenia Konstytucji „Dei verbum” Ojciec Święty zwrócił uwagę na lectio divina, przemawiając do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra podczas rozważania przed niedzielną modlitwą
Anioł Pański: „Spośród wielorakich owoców tej biblijnej wiosny chciałbym
wspomnieć o upowszechnieniu prastarej praktyki lectio Divina, czyli «duchowej lektury» Pisma Świętego. Polega ona na długim obcowaniu z tekstem biblijnym, wielokrotnym czytaniu go, niejako «przeżuwaniu», jak mówią Ojcowie, by wycisnąć z niego, jeśli można tak powiedzieć, wszystek «sok», aby stał
się pożywką dla medytacji i kontemplacji i niczym limfa przenikał konkretne
4

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowej konstytucji „Dei verbum” - 16.09.2005, „L’Osservatore Romano” 11-12 (2005), s. 25.

ks. Tomasz Tomaszewski

257

życie. Aby praktykować lectio Divina, umysł i serce muszą być oświecone
przez Ducha Świętego, czyli przez samego Inspiratora Pisma, a zatem muszą
być nastawione na «nabożne słuchanie»”5.
W dniach od 2 do 23 października 2005 roku odbywało się w Watykanie XI
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Eucharystia
źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła. Na rozpoczęcie pierwszej synodalnej kongregacji generalnej Benedykt XVI wygłosił rozważanie w oparciu
o tekst 2 Kor 13, 11. Zatrzymując się nad obecnym w nim greckim czasownikiem froneite, powiedział do uczestników synodu: „Myśleć myślami Chrystusa. Możemy to czynić, jeśli czytamy Pismo Święte, w którym myśli Chrystusa
są Słowem, rozmawiają z nami. W tym duchu powinniśmy praktykować lectio
Divina - odczytywać w Piśmie Świętym myśl Chrystusa, uczyć się myśleć
razem z Chrystusem, myśleć zgodnie z Chrystusem i dzięki temu mieć w sobie
uczucia Chrystusa, umieć przekazywać także innym myśli Chrystusa, uczucia
Chrystusa”6.
Owocem tego synodu stała się, podpisana przez Benedykta XVI 22 lutego
2007 roku, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis” o Eucharystii jako
źródle i szczycie życia i misji Kościoła. W punkcie dotyczącym liturgii słowa
papież zwrócił uwagę na to, że środkami koniecznymi do tego, by pomagać
wiernym docenić skarby Pisma Świętego obecne w lekcjonarzu, są duszpasterskie inicjatywy, celebracje słowa oraz modlitewna lektura (lectio divina)7.
Ojciec Święty podkreśla również pierwszorzędne znaczenie słowa Bożego,
w tym lectio divina, w kontekście dążeń ekumenicznych: „Wspólne słuchanie
słowa Bożego; praktykowanie lectio divina Biblii, czyli czytania połączonego
z modlitwą; zdumienie nowością słowa Bożego, które nigdy się nie starzeje
i nigdy nie wyczerpuje; przezwyciężenie naszej głuchoty na te słowa, które są
niezgodne z naszymi przekonaniami i opiniami; słuchanie i badanie w jedności
z wierzącymi wszystkich czasów - to wszystko stanowi drogę, którą należy
przebyć, by osiągnąć jedność w wierze jako odpowiedź na słuchanie słowa”8.
Szczególną grupą wypowiedzi Benedykta XVI, które zawierają odniesienia
do lectio divina, są jego przemówienia do kapłanów, osób konsekrowanych
i alumnów. W swojej homilii podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek,
mówiąc o tym, że kapłan ma się stać przyjacielem Jezusa, Ojciec Święty zwrócił uwagę na lectio divina jako jeden ze środków do osiągnięcia tego celu:
5

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” - 6.11.2005, „L’Osservatore Romano” 2 (2006), s. 40.
6
Benedykt XVI, Rozważanie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej Synodu Biskupów 3.10.2005, „L’Osservatore Romano” 1 (2006), s. 11.
7
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, nr 45, „L’Osservatore Romano” 4 (2007), s. 22.
8
Benedykt XVI, Homilia na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 25.01.2007,
„L’Osservatore Romano” 3 (2007), s. 17.
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„Powinniśmy poznawać Jezusa w sposób coraz bardziej osobisty, słuchając
Go, żyjąc razem z Nim, przebywając blisko Niego. Słuchać Go - w lectio divina, czyli czytając Pismo Święte w sposób nie akademicki, ale duchowy. W ten
sposób uczymy się spotykać Jezusa obecnego, przemawiającego do nas. Powinniśmy rozmyślać i zastanawiać się nad Jego słowami i Jego czynami, przed
Nim i z Nim. Czytanie Pisma Świętego jest modlitwą, powinno być modlitwą powinno brać początek z modlitwy i prowadzić do modlitwy”9.
Zwracając się do uczestników kapituły generalnej salezjanów, papież napisał: „Codzienna lectio divina i Eucharystia są światłem i mocą życia duchowego konsekrowanego salezjanina. Pokarmem jego dnia musi być słuchanie
i rozważanie słowa Bożego; ma on pomagać również młodzieży i wiernym
świeckim doceniać jego znaczenie w codziennym życiu, a także starać się dawać świadectwo tego, o czym mówi słowo”10.
Natomiast w przemówieniu do zakonników i zakonnic z okazji Światowego
Dnia Życia Konsekrowanego Benedykt XVI wyraził ufność, że Rok św. Pawła
umocni w nich „wolę przyjęcia Pawłowego świadectwa i rozważania każdego
dnia Słowa Bożego oraz wiernego praktykowania lectio divina, modlenia się
z wdzięcznością «psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha» (Kol 3, 16)”11.
Trzeba podkreślić, że Ojciec Święty nie tylko wypowiada się teoretycznie
na temat lectio divina, ale również ją praktykuje. Do tej pory dwukrotnie poprowadził lectio divina dla alumnów, odwiedzając ich z okazji święta patronalnego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzymskiej. Benedykt XVI
rozważał z nimi teksty Ga 5, 13-16 oraz J 15, 9-1712. Natomiast w Roku Kapłańskim, podczas tradycyjnego wielkopostnego spotkania z duchowieństwem
swojej diecezji, Biskup Rzymu poprowadził lectio divina do Listu do Hebrajczyków13.
Kwestia lectio divina poruszona została również w innych papieskich wystąpieniach skierowanych do mieszkańców Rzymu. W przemówieniu do
uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, mówiąc o wspólnotach parafialnych, papież powiedział: „Aby takie wspólnoty, nie utraciły swojej tożsamości

9

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek - 13.04.2006,
„L’Osservatore Romano” 5 (2006), s. 12.
10
Benedykt XVI, Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów - 1.03.2008,
„L’Osservatore Romano” 4 (2008), s. 8.
11
Benedykt XVI, Przemówienie do zakonników i zakonnic z okazji obchodów Światowego Dnia
Życia Konsekrowanego - 2.02.2009, „L’Osservatore Romano” 4 (2009), s. 20.
12
Benedykt XVI, Przemówienie do alumnów Rzymskiego Wyższego Seminarium Duchownego 20.02.2009, „L’Osservatore Romano” 4 (2009), s. 28-30; «Lectio divina» w Rzymskim Wyższym
Seminarium Duchownym - 12.02.2010, „L’Osservatore Romano” 5 (2010), s. 15-19.
13
Benedykt XVI, «Lectio divina» dla duchowieństwa diecezji rzymskiej - 18.02.2010,
„L’Osservatore Romano” 5 (2010), s. 24-28.
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i swej żywotności, koniecznym jest ich edukacja w modlitewnym zasłuchaniu
słowa Bożego poprzez praktykę lectio divina”14.
Później Benedykt XVI nawiązał jeszcze dwukrotnie do tego wystąpienia.
Pierwszy raz w homilii podczas uroczystości Bożego Ciała: „Przed kilkoma
dniami, gdy otwierałem doroczny kongres diecezjalny, zwróciłem uwagę na to,
jak ważne jest, by jako Kościół nieustannie wsłuchiwać się w Słowo Boże,
w modlitwie i zgłębiając Pisma, zwłaszcza przez praktykowanie lectio divina,
czyli medytacyjnej i adoracyjnej lektury Biblii”15. Kolejny raz temat ten powrócił w papieskiej homilii podczas Nieszporów na zakończenie roku 2009:
„Aby być wiarygodnymi świadkami prawdy o człowieku, trzeba w duchu modlitwy wsłuchiwać się w Słowo Boże. W związku z tym pragnę przede wszystkim
zalecić dawną tradycję lectio divina. Parafie oraz różne instytucje kościelne,
także dzięki pomocy wikariatu, będą mogły z pożytkiem propagować tę dawną
praktykę, tak by stała się ona istotną częścią zwyczajnego duszpasterstwa”16.
Ważnymi wypowiedziami dotyczącymi lectio divina są papieskie słowa
skierowane do ludzi młodych. W orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży,
odbywający się 9 kwietnia 2006 roku pod hasłem „Twoje słowo jest lampą dla
moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105), Benedykt XVI zachęcał młodych, aby dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby
była dla nich niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Następnie
napisał: „Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowania się nim jest lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy
szlak, podzielony na etapy. Od lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu
jednego fragmentu Pisma Świętego i na odkrywaniu jego zasadniczych elementów, przechodzi się do meditatio, będącej niczym duchowy przystanek,
kiedy dusza zwraca się do Boga, starając się pojąć to, co Jego słowo mówi nam
dzisiaj na temat konkretnego życia. Potem ma miejsce oratio, w czasie której
prowadzimy bezpośrednią rozmowę z Bogiem, i tak dochodzimy na koniec do
contemplatio, pomagającej nam zachować wrażliwość serca na obecność Chrystusa, którego słowo jest «lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień
zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 19). Czytanie, studiowanie i rozważanie Słowa powinny następnie znaleźć wyraz w życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i Jego nauce”17.
14

Benedykt XVI, Przemówienie podczas Kongresu Diecezji Rzymskiej - 26.05.2009:
http://www.vicariatusurbis.org/DOCUMENTI/Santo%20Padre/Benedetto%20XVI/ConvegnoEcc
lesialeDiocesano2009InterventoPapa26052009.pdf (24.03.2010).
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Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 11.06.2009, „L’Osservatore Romano” 10 (2009), s. 11.
16
Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie roku 2009 - 31.12.2009,
„L’Osservatore Romano” 2 (2010), s. 14.
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Benedykt XVI, Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano” 4
(2006), s. 7.
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Podczas spotkania młodzieży Rzymu i Lacjum na placu św. Piotra, 21-letni
student inżynierii chemicznej Simone, nawiązując do powyższego orędzia
i dziękując za nie, zadał Ojcu Świętemu pytanie: „Jak mogę rozpoznać, że to,
co czytam, jest słowem Bożym dotyczącym mojego życia?”. Papież odpowiedział: „Pismo Święte wprowadza we wspólnotę z rodziną Bożą. A więc nie
można czytać go samemu. Oczywiście, ważne jest, by czytać Biblię w sposób
bardzo osobisty, podczas osobistej rozmowy z Bogiem, ale jednocześnie jest
ważne, by czytać ją wraz z osobami, które dzielą naszą życiową drogę. Ważne
jest, by korzystać z pomocy wielkich mistrzów Lectio divina. Mamy, na przykład, wiele pięknych książek kard. Martiniego, prawdziwego mistrza Lectio
divina, który pomaga wejść w żywą treść Pisma Świętego. On, znający dobrze
wszystkie okoliczności historyczne, wszystkie elementy charakterystyczne
związane z przeszłością, stara się jednak zawsze pokazać również, że słowa
pozornie należące do przeszłości są także słowami chwili obecnej”18.
Na mistrzów lectio divina pojawiających się na przestrzeni dziejów Kościoła Benedykt XVI zwracał uwagę w swoich katechezach podczas środowych
audiencji generalnych. Mówiąc o Orygenesie, papież zacytował fragment jego
Listu do Grzegorza zachęcający go do wytrwałego oddawania się lectio Bożych pism w celu poszukiwania ukrytego w nich sensu. Następnie Ojciec Święty skomentował ten cytat: „Od razu widoczna staje się «pierwszorzędna rola»,
jaką Orygenes odegrał w dziejach lectio divina. Biskup Mediolanu Ambroży który nauczy się czytać Pisma na dziełach Orygenesa - wprowadzi ją potem na
Zachodzie, a następnie przekaże Augustynowi i późniejszej tradycji monastycznej”19. Benedykt XVI powrócił do tych myśli w katechezie o św. Ambrożym, który „poznawać i komentować Biblię nauczył się na podstawie dzieł
Orygenesa, niekwestionowanego mistrza «szkoły aleksandryjskiej». Ambroży
rozpowszechnił w środowisku łacińskim medytację Pisma Świętego na wzór
Orygenesa, wprowadzając na Zachodzie praktykę lectio divina. Metodę lectio
stosował Ambroży w całym swym przepowiadaniu i we wszystkich pismach,
które zrodziło właśnie modlitewne słuchanie słowa Bożego”20.
Wygłaszając katechezę na temat św. Paulina z Noli, papież zauważył, że jego „życie w asceterium w Cimitile upływało w ubóstwie i wypełnione było
modlitwą i lectio divina. Pismo Święte, które czytał, nad którym medytował
i które przyswajał, było dla świętego z Noli światłem, w którego promieniach
przyglądał się swojej duszy, dążąc do doskonałości”21. Natomiast mówiąc
o postaci św. Grzegorza Wielkiego, Ojciec Święty podkreślił, że zdaniem tego
doktora Kościoła, „przewodnicy wspólnot chrześcijańskich powinni starać się
18

Benedykt XVI, Rozmowa z młodzieżą Rzymu i Lacjum na placu św. Piotra - 6.04.2006,
„L’Osservatore Romano” 6-7 (2006), s. 47.
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Benedykt XVI, Audiencja generalna - 2.05.2007, „L’Osservatore Romano” 7-8 (2007), s. 41.
20
Benedykt XVI, Audiencja generalna - 24.10.2007, „L’Osservatore Romano” 12 (2007), s. 37.
21
Benedykt XVI, Audiencja generalna - 12.12.2007, „L’Osservatore Romano” 2 (2008), s. 49.
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odczytywać wydarzenia w świetle słowa Bożego: w tym sensie wielki papież
poczuwa się do obowiązku, by wprowadzić pasterzy oraz wiernych na duchową drogę oświeconej i konkretnej lectio divina, osadzonej w kontekście własnego życia”22.
W jednej ze swoich katechez środowych Benedykt XVI zwrócił również
uwagę na rolę, jaką odgrywało Pismo Święte w teologii monastycznej i teologii
scholastycznej: „W klasztorach XII w. metoda teologiczna była związana
głównie z wyjaśnianiem Pisma Świętego - sacra pagina, jak mawiali autorzy
tamtego okresu, i uprawiano zwłaszcza teologię biblijną. Znaczy to, że wszyscy mnisi byli zapalonymi słuchaczami i czytelnikami Pisma Świętego, i jednym z ich głównych zajęć była lectio divina, czyli modlitewne czytanie Biblii.
Według nich, zwykłe czytanie tekstu świętego nie wystarcza, by pojąć jego
głęboki sens, wewnętrzną jedność i transcendentne przesłanie. Dlatego należało
praktykować «lekturę duchową», której towarzyszyło otwarcie na Ducha Świętego. W ten sposób - na wzór ojców Kościoła - interpretowano Biblię alegorycznie, by na każdej stronicy Starego i Nowego Testamentu odnajdować, co
mówi ona o Chrystusie i o Jego dziele zbawienia”23.
2. Prace Synodu Biskupów
Do kompetencji papieża należy zwołanie synodu, zatwierdzenie wyboru
członków, wyznaczenie zagadnień, jakie mają być rozpatrywane, ustalenie
porządku obrad oraz otwarcie i zamknięcie synodu. Trzeba jednak podkreślić,
że synod działa kolegialnie i to do pewnego stopnia w wymiarze uniwersalnym. Najpierw w całym Kościele przeprowadza się konsultacje w sprawie
przedmiotu obrad synodalnych. Po wybraniu tematu sekretariat synodu opracowuje Lineamenta, czyli zawierający zarys problematyki dokument wstępny,
który zostaje następnie rozesłany do wszystkich episkopatów i innych zainteresowanych instytucji, z prośbą o uwagi i propozycje.
Zagadnienie lectio divina pojawia się już we wprowadzeniu do Lineamentów XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat
Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Jednym z celów tego synodu było bowiem: „przyczynić się do odnowy słuchania Słowa Bożego, podczas liturgii
i katechezy, a w szczególności poprzez Lectio Divina, dostosowane w odpowiedni sposób do różnych okoliczności”24. W rozdziale drugim zatytułowanym
Słowo Boże w życiu Kościoła jest mowa o ważnej roli, którą w ewangelizacji
odgrywa spotkanie z Pismem Świętym: „Ono jest jej podstawowym celem:
22

Benedykt XVI, Audiencja generalna - 4.06.2008, „L’Osservatore Romano” 7-8 (2008), s. 37.
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«Katecheza musi być prawdziwym wprowadzeniem do Lectio Divina, czyli do
czytania Pisma Świętego, ‘według Ducha’, który żyje w Kościele» (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 127)”25.
Następnie dokument zaleca: „Trzeba gorąco popierać przede wszystkim tę
praktykę korzystania z Biblii, która pochodzi z początków chrześcijaństwa
i która była obecna w Kościele w całych jego dziejach. Tradycyjnie nazywa się
ją Lectio Divina i wyróżnia się w niej różne etapy (lectio, meditatio, oratio,
contemplatio). Pochodzi ona z doświadczenia monastycznego, ale dziś Duch,
za pośrednictwem Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, zaleca ją duchowieństwu, wspólnotom parafialnym, ruchom kościelnym, rodzinom i młodym”26.
„Wynika stąd (...) proponowanie odpowiednich form bezpośredniego spotkania
ze Słowem, zwłaszcza w postaci Lectio Divina dla młodych i dla dorosłych”27.
W Lineamentach sformułowano również następujące pytania dotyczące lectio divina: Czy praktykuje się lectio divina? W jakiej formie? Jakie czynniki
temu sprzyjają, a jakie to utrudniają?28 Jak jest zorganizowany apostolat biblijny we wspólnocie diecezjalnej? Jakie formy spotkania ze słowem Bożym się
proponuje (grupy biblijne, grupy słuchania, kursy biblijne, dni Biblii, lectio
divina) i w których uczestniczy najwięcej chrześcijan?29
Na podstawie otrzymanych z całego Kościoła uwag i odpowiedzi na postawione pytania sporządzono dokument nazywany Instrumentum laboris. Już we
wstępie do Instrumentum laboris XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów, wśród wielu dobrych owoców, które słowo Boże wydało
we wspólnocie chrześcijańskiej, zauważono także „powolne choć owocne odrodzenie praktykowanej na różne sposoby Lectio Divina”30.
Ponadto jeden z punktów tego dokumentu został w całości poświęcony właśnie lectio divina, które zostało określone jako szczególne doświadczenie modlitewnego spotkania ze słowem Bożym:
„We wszystkich Kościołach zauważa się nowe, szczególne zainteresowanie
Lectio Divina. W niektórych jest ona wielowiekową tradycją. W pewnych diecezjach po Soborze Watykańskim II tradycja ta stopniowo się rozwija. W wielu
wspólnotach staje się nową formą modlitwy i duchowości chrześcijańskiej, co
ma bardzo pozytywne znaczenie dla ekumenizmu. Zauważa się również potrzebę dostosowania jej klasycznej formy do różnych sytuacji, mając na uwadze
25

Lineamenta, nr 23.
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Tamże, pytanie 6 do rozdziału II.
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Tamże, pytanie 3 do rozdziału III.
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realne możliwości wiernych, tak aby zachować istotę tej modlitewnej lektury,
dbając przy tym o jej jakość jako pokarmu umacniającego wiarę wszystkich.
Warto tu przypomnieć, że Lectio Divina jest lekturą Biblii, której historia
sięga początków chrześcijaństwa i która towarzyszyła Kościołowi w jego dziejach. Pozostaje ona żywa w doświadczeniu monastycznym, lecz dziś Duch,
poprzez Nauczycielski Urząd Kościoła, zaleca ją jako istotny z duszpasterskiego punktu widzenia element, którego wartość trzeba odkryć w życiu Kościoła
jako takim, w przygotowaniu i formacji duchowej kapłanów, w codziennym
życiu osób konsekrowanych, we wspólnotach parafialnych, w rodzinach,
w stowarzyszeniach i ruchach, w życiu zwyczajnych wiernych, dorosłych
i młodych, którzy mogą znaleźć w tej formie modlitwy łatwo dostępny i możliwy do zastosowania środek, pozwalający spotkać czy to osobiście, czy to we
wspólnocie Słowo Boże. (...)
Fakt, że Lectio Divina jest dla Ludu Bożego czymś nowym, wymaga odpowiedniej pedagogii inicjacji, która pozwala dobrze zrozumieć, o co chodzi,
i przyczynia się do wyjaśnienia znaczenia różnych stopni i ich zastosowanie
zarazem wiernego, jak i roztropnie twórczego. Istnieją bowiem różne sposoby
postępowania, takie jak Siedem Stopni (Seven Steps), praktykowanych w różnych Kościołach partykularnych w Afryce. Nazwa pochodzi stąd, że spotkanie
z Biblią jest niczym droga, na którą składa się siedem momentów: obecność
Boga, lektura, medytacja, zatrzymanie się, komunikacja, rozmowa, wspólna
modlitwa. Sama nazwa Lectio Divina w różnych regionach jest różnie modyfikowana i nazywa się ją na przykład Szkołą Słowa czy Modlitewną lekturą.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że człowiek, który słucha/czyta dzisiaj,
jest inny niż człowiek w przeszłości, żyje w sytuacji naznaczonej przez pośpiech i fragmentaryczność. Wymaga to formacji światłej, cierpliwej i stałej
kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich. Cennymi i już sprawdzonymi
praktykami mogą być dzielenie się doświadczeniami, wzbudzonymi przez usłyszane Słowo (collatio), czy praktyczne decyzje, zwłaszcza dotyczące dobroczynności (actio).
Lectio Divina musi się stać źródłem, które inspiruje różne czynności wspólnoty, jak rekolekcje, skupienia, nabożeństwa i doświadczenia religijne. Ważnym celem jest dążenie do dojrzałości w czytaniu Słowa, umiejętności mądrego
rozeznania realnej sytuacji. Lectio Divina nie jest bowiem praktyką zarezerwowaną dla pewnych wiernych bardzo zaangażowanych czy grup specjalizujących
się w modlitwie. Jest ona rzeczywistością, bez której nie możemy być prawdziwymi chrześcijanami w zsekularyzowanym świecie. Dzisiejszy świat wymaga
osobowości kontemplatywnych, czujnych, krytycznych, odważnych. Wymaga
on niekiedy nowych i nieznanych dotąd wyborów. Będzie wymagał szczególnych interwencji, które nie wypływają z przyzwyczajenia czy obiegowych opi-
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nii, lecz ze słuchania Słowa Pańskiego i tajemniczego dostrzegania Ducha
Świętego w sercach”31.
Instrumentum laboris stało się podstawą do dyskusji całego zgromadzenia
synodalnego. Obrady rozpoczęło tzw. Relatio ante disceptationem wygłoszone
przez generalnego relatora synodu, kard. Marca Ouellet. W drugiej części swojego wystąpienia, zatytułowanej Communio - Słowo Boże w życiu Kościoła,
określił on lectio divina jako radosną kontemplację Pisma Świętego, stwierdzając jednocześnie, że „byłoby pożądane, aby Synod zachęcił do poszukiwania
nowych, prostych i atrakcyjnych metod, odpowiednich dla całego ludu Bożego
lub dla poszczególnych kategorii wiernych, by zachęcić ich do ciągłej lektury
Słowa Bożego, zarówno wspólnotowej, jak i osobistej, i rozpowszechnić tę
praktykę”32.
Na pewnym etapie obrad kard. Marc Ouellet przedstawił tzw. Relatio post
disceptationem. Zebrał w nim i podsumował poszczególne wypowiedzi wygłoszone w czasie kongregacji generalnych oraz wskazał pewne kierunki do pracy
w grupach33. Czwarty punkt drugiej części tego wystąpienia został zatytułowany Egzegeza, teologia, lectio divina. Relator generalny zauważył, że podczas
wypowiedzi w auli synodalnej zaakcentowana została ważność lectio divina
w naszych czasach. Jest to forma modlitwy, która oczyszcza pragnienia i rodzi
gotowość do zgadzania się z wolą Bożą. Stwierdzono równocześnie, że ta praktyka nie jest jednak łatwa. Przypomniano także, że osobista lektura Pisma Świętego nie może być odizolowana od wspólnoty i kontekstu eklezjalnego. Kard.
Ouellet sformułował również pytanie do pracy w grupach: Jak formować do
lectio divina?34
Przed zakończeniem swoich obrad XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne
Synodu Biskupów skierowało Orędzie do Ludu Bożego. Jego trzecia część została zatytułowana Dom Słowa: Kościół. Ukazano w niej strukturę Kościoła
wspartą, zgodnie z Dz 2, 42, na czterech duchowych filarach: głoszenie słowa
Bożego, Eucharystia, modlitwa, wspólnota braterska. Kwestia lectio divina
została poruszona w związku z modlitwą: „Trzeci filar duchowej budowli Kościoła, domu Słowa, stanowi modlitwa. (...) Obok Liturgii Godzin i wspólnotowych form celebracji Słowa tradycja wprowadziła praktykę lectio divina, modlitewnej lektury w Duchu Świętym, która może otworzyć przed wiernym skarb
31

Instrumentum laboris, nr 38.
M. Ouellet, Relatio ante disceptationem - 6.10.2008, „L’Osservatore Romano” 12 (2008),
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Podczas wystąpień w auli synodalnej pojęcie lectio divina pojawiło się ponad sto razy. Analiza
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Słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym. Rozpoczyna się ona odczytaniem (lectio) tekstu, co skłania do
postawienia sobie pytania o autentyczną znajomość jego rzeczywistej treści: co
mówi tekst Biblii sam w sobie? Po lekturze następuje medytacja (meditatio),
w której zadajemy sobie pytanie: co tekst biblijny mówi do nas? I tak dochodzimy do modlitwy (oratio), która nasuwa kolejne pytaie: co my powiemy Panu
w odpowiedzi na Jego Słowo? Końcowym etapem jest kontemplacja (contemplatio), podczas której, jako Boży dar, przyjmujemy Jego sposób patrzenia na
rzeczywistość i jej oceniania oraz zadajemy sobie pytanie: jakiego nawrócenia
umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan?”35.
Ostatnim punktem obrad było głosowanie nad Propositiones. Zgodnie z regulaminem synodalnym, są one przeznaczone dla Ojca Świętego, a nie do opublikowania. Jednak tym razem Benedykt XVI zezwolił na podanie ich do wiadomości publicznej36. Temat lectio divina pojawił się w kilku spośród 55 propozycji. Synod zaproponował, aby wierni byli wprowadzani w osobistą lub
wspólnotową modlitewną lekturę słowa Bożego. Świadomi szerokiego i aktualnego rozpowszechnienia lectio divina i innych podobnych metod, ojcowie
synodalni upatrują w niej bowiem prawdziwy znak nadziei i w tym kontekście
zachęcają wszystkich odpowiedzialnych w Kościele do zwielokrotnienia wysiłków37. Podkreślono również ważność życia kontemplacyjnego i jego drogocenny wkład w tradycję lectio divina38. Synod zalecił także lekturę modlitewną
słowa Bożego, a w szczególności lectio divina, jako istotny element w formacji
kandydatów do kapłaństwa i to na każdym jej etapie39. Ponadto wskazał
wspólne praktykowanie lectio divina jako drogę do osiągnięcia jedności chrześcijan40. Te przedstawione papieżowi propozycje posłużą mu do przygotowania
oczekiwanej przez cały Kościół posynodalnej adhortacji apostolskiej.
Podczas obrad synodalnych również sam Benedykt XVI poruszył zagadnienie lectio divina. Zabrał bowiem głos na czternastej kongregacji generalnej
i, wychodząc od dwunastego punktu Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu
Bożym „Dei verbum”, wskazał na to, że o egzegezie teologicznej, czyli odpowiedniej w odniesieniu do Pisma Świętego, można mówić tylko wtedy, gdy
współistnieją ze sobą dwa nurty metodologiczne: historyczno-krytyczny i teologiczny. Skutkiem nieobecności tego drugiego nurtu jest - zdaniem Ojca
Świętego - „powstanie głębokiego rozziewu między egzegezą naukową a lectio
35
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divina. (...) Tam gdzie egzegeza nie jest teologią, Pismo Święte nie może być
duszą teologii, i na odwrót, tam gdzie teologia nie jest zasadniczo interpretacją
Pisma Świętego w Kościele, teologia pozbawiona zostaje fundamentu. Dlatego
ze względu na życie i misję Kościoła oraz przyszłość wiary jest absolutnie
konieczne przezwyciężenie tego dualizmu egzegezy i teologii. Teologia biblijna i teologia systematyczna są dwoma wymiarami jednej rzeczywistości, którą
zwiemy teologią”41.
Ojciec Święty nawiązał do tego wystąpienia w swoim rozważaniu przed
modlitwą Anioł Pański, w którym to podsumował prace zakończonego właśnie
XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów obradującego na
temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła: „Kwestią, której poświęcono
wiele refleksji, była relacja między Słowem i słowami, czyli między Słowem
Bożym i Pismem, które je wyraża. (...) Pismo Święte jest Słowem Bożym
w słowach ludzkich. Oznacza to, że każdy tekst musi być odczytywany i interpretowany z uwzględnieniem całości Pisma Świętego, żywej Tradycji Kościoła
i światła wiary. (...) Konieczne są zatem zarówno egzegeza naukowa, jak lectio
divina, które się uzupełniają, próbując dotrzeć poprzez znaczenie dosłowne do
znaczenia duchowego, które Bóg chce nam ukazać dzisiaj”42.
Lectio divina stanowi więc istotny przedmiot nauczania papieża Benedykta
XVI, a także stało się jedną z ważniejszych kwestii podjętych przez zwołane
jego decyzją XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone tematowi Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. W związku z tym pojawia się pilna konieczność, aby również na początku trzeciego tysiąclecia lectio
divina, czyli zgodne z wielowiekową i nadal aktualną tradycją słuchanie słowa
Bożego, stała się żywym spotkaniem oraz pomogła „odnaleźć w biblijnym
tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie”43.
Riassunto
Negli ultimi anni in tutta la Chiesa si può notare un interesse animato verso
una pratica spirituale chiamata lectio divina. In questa corrente si iscrive anche
l’insegnamento del papa Benedetto XVI, il quale tale lettura della Sacra
Scrittura valuta come un elemento importante del rinnovamento
contemporaneo della fede. Per questo il Santo Padre promuove la lectio divina
nei suoi insegnamenti indirizzati a varie categorie delle persone. La questione
41
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di lectio divina era presente anche durante le varie tappe dei lavori della XII
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che nell’ottobre del
2008 discuteva il tema La Parola di Dio nella vita e nella missione della
Chiesa. Attualmente la Chiesa aspetta una conclusione di questi dibattiti in
forma di un’esortazione post-sinodale del Santo Padre. Senza dubbio in essa
troverà un luogo anche la questione di lectio divina.

ks. Edward Sienkiewicz

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.

Kościół po transformacji systemowej w Polsce,
zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Polski (8 maja 2010 r.), w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, odbyła
się konferencja naukowa, poświęcona rzeczywistości Kościoła katolickiego
w kontekście przemian, które zwykło się określać transformacją systemową.
Zmiana porządku politycznego i co za tym idzie, ekonomicznego oraz kulturowego w Europie, zaowocowała nowymi wyzwaniami, także dla Kościoła.
Prelegenci zaproszeni na konferencję do Koszalina zajęli się głównie perspektywą właściwą dla Kościoła katolickiego w Polsce, niemniej sam problem
trudno jest rozpatrywać w odniesieniu do jednego tylko kraju, a nawet kontynentu. Oprócz prelegentów w konferencji wzięli udział wykładowcy WSD,
klerycy, studenci teologii w Instytucie Teologicznym i wielu zaproszonych
gości.
Ks. Edward Sienkiewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, przypomniał
między innymi kontekst społeczny i kulturowy sporu o człowieka, w który
zaangażował się Kościół katolicki w Polsce. Wszędzie tam, gdzie władza rości
sobie pretensje do zawładnięcia całą rzeczywistością ludzką, łącznie z sumieniem, prędzej czy później dochodzi do zniewolenia człowieka i podeptania
jego godności. Referent, powołując się na słowa Jana Pawła II z pierwszej encykliki papieża z Polski, Redemptor hominis, ukazał misję Kościoła w warunkach komunistycznej dyktatury jako wypełnienie podstawowego zadania, którym jest podążanie za człowiekiem w każdej sytuacji oraz umożliwienie mu
spotkania z Misterium paschalnym Chrystusa. Ta obecność Kościoła w przestrzeni życia publicznego, mimo że jej Kościołowi tak zdecydowanie wówczas
odmawiano, umożliwiła w zasadzie jedyną w tamtych warunkach przestrzeń
wolności. Poza tym poczucie godności, które doprowadziło do powstania masowego ruchu „Solidarność”. Zrzeszeni w nim intelektualiści oraz robotnicy
bez stosowania przemocy, opierając się na zasadach chrześcijańskiego systemu
wartości, doprowadzili do zmiany systemu władzy w Polsce i w konsekwencji
do upadku Muru Berlińskiego oraz rozpadu Związku Sowieckiego. Przełom ten
wyzwolił wielkie nadzieje, które w dużym stopniu nie zostały zaspokojone.
Odniesionych wówczas zwycięstw, szczególnie w wymiarze dowartościowania
podmiotowości ludzkiej, sprawiedliwości społecznej i wolności, nie wykorzy-
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stano. Podobnie jak do dnia dzisiejszego nie zostały dokończone rozpoczęte po
roku 1989 reformy. Pojawiły się nowe zagrożenia i próba wykorzystania solidarnościowego przełomu przez wąskie elity polityczne w walce o władzę. Dlatego też transformacji systemowej nie powinno się dziś uznawać za zakończoną, Ona wciąż trwa, podobnie jak wciąż aktualny jest spór o człowieka i kształt
naszego życia społecznego, w następujących po sobie kryzysach, będących
skutkiem braku szacunku do stanowionego prawa i ciągle bardzo wysokiej
korupcji. Dodatkowym, bardzo niepokojącym zjawiskiem jest brak etyki
w sporze o władzę oraz jaskrawe podporządkowanie temuż aktywności politycznej liderów poszczególnych partii. W związku z tym ideały solidarnościowe są ciągle potrzebne i niezbędne. Podobnie jak umożliwiająca zakorzenienie
ich oraz trwanie obecność Kościoła w przestrzeni publicznej, której w sposób
coraz bardziej zdecydowany chce się Kościołowi i dziś odmówić, rzekomo
w imię wolności człowieka.
Kolejny prelegent, ks. dr Grzegorz Chojnacki z Uniwersytetu Szczecińskiego, podkreślił w swoim referacie, że Kościołowi nie wolno się uchylać od zaangażowania politycznego, które jednak powinno być funkcją metapolityczną.
W ten sposób autor nawiązał do podstawowego aksjomatu J. B. Matza, uznawanego obok J. Moltmanna, protestanckiego teologa, za przedstawiciela teologii politycznej. Stanowisko takie potwierdza również katolicka nauka społeczna, a także tradycja Kościoła, sięgająca do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zaangażowanie Kościoła w spór o dobro wspólne i jego obecność w życiu społecznym, zwłaszcza tam, gdzie szczególnie potrzebne jest świadectwo
chrześcijańskiej wiary, najskuteczniej broniące godności i wolności człowieka,
zdaniem ks. Chojnackiego, musi mieć taki właśnie charakter, aby nie uległ on
instrumentalizacji przez siły polityczne lub nie stał się politycznym graczem.
Kościół, który nie potrafi oprzeć się takiej pokusie, ostatecznie traci swoją
funkcję oczyszczania życia politycznego, by stawało się ono etycznie dobre.
Ks. dr hab. Marek Jagodziński z Radomia, profesor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawił w swoim wykładzie komunikacyjny model Kościoła jako komunii. Według prelegenta, nawiązującego do
eklezjologii niemieckiego jezuity Medarda Kehla, podejmującego perspektywę
Kościoła jako sakramentu Komunii Boga, model ten jest bardzo pomocny
w zrozumieniu i wypełnianiu podstawowego zadania Kościoła, jakim jest doprowadzenie człowieka do Misterium paschalnego Jezusa. Według ks. Jagodzińskiego, przedstawiony przez niego projekt, aby rzeczywiście pomógł wykonać zadanie wszystkim poczuwającym się do odpowiedzialności za Kościół,
nie może się ograniczać tylko do analizy współczesności czy też formułowania
komunikacyjnych strategii integracji wiary i życia wewnątrz „środowiska wiary”. Ale powinien odnosić się także do społecznych form wiary, które już istnieją i prowadzą ku przyszłości Kościoła.

ks. Edward Sienkiewicz
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Problem przyszłości Kościoła po transformacji systemowej został podjęty
również w drugiej części koszalińskiej konferencji, po dyskusji, która odnosiła
się do pierwszych trzech wykładów i krótkiej przerwie. Przyszłość tę jednak
można sobie wyobrazić – jak chce kolejny mówca ks. dr Wojciech Wójtowicz,
diecezjalny duszpasterz studentów i nauczycieli – tylko w realizującej się,
w konkretnej wspólnocie wierzących, komunii Boga z ludźmi i komunii międzyludzkiej („jedno serce i jeden duch” – por. Dz 4,32). Kiedy staje się to widoczne, Kościół potwierdza swoją wiarygodność, ma moc przyciągania i jako
wspólnota przekonana do prawdy oraz żyjąca w prawdzie, płynącej z Objawienia wypełnionego w Jezusie Chrystusie, ma również przyszłość niezależnie od
tego, kto i dlaczego chciałby Kościołowi jej odmówić. Zależnie jednak nie tyle
od ilości i nagłośnienia heroicznych czynów katolików, ile raczej od prostej,
codziennej wierności Ewangelii.
Przywoływana wielokrotnie podczas konferencji cezura roku 1980, bez którego trudno sobie wyobrazić rok 1989 i wszystko, co on zapoczątkował w naszej rzeczywistości, jest bardzo istotna także w sytuacji wschodnich katolików
w Polsce, a więc wspólnoty ormiańskiej, neounickiej i w szczególności grekokatolickiej, o czym w swoim wykładzie mówił ks. dr hab. Jarosław Moskałyk,
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki transformacji systemowej w tych wspólnotach doszło do bardzo długo oczekiwanej
normalizacji życia strukturalno-organizacyjnego, rozwoju własnej autonomii
eklezjalnej, integracji społeczno-religijnej, wzrostu zainteresowania tradycyjną
formą rytualno-obrzędową oraz umocnienia więzi ze spuścizną historycznoduchową. Nowo zaistniała rzeczywistość – jak zauważył ks. Moskałyk – wpłynęła bardzo pozytywnie na budowanie relacji wewnątrz społeczności przynależącej do Kościoła wschodniej tradycji oraz oddziałuje wciąż na tworzenie
przez nią samoistnej świadomości podmiotowej. A ta była poważnie zagrożona
w państwie realnego socjalizmu, kiedy to grekokatolików nie traktowano jako
autonomiczny podmiot eklezjalny, mówiąc jedynie o ich obrządku. Nie jest ona
nadal w pełni wyzwolona od lęku, wynikającego ze stereotypu bycia prześladowaną mniejszością, co dziś stanowi istotne wyzwanie, wpisującym się
w szeroki nurt zmagań wszystkich katolików o zachowanie tożsamości, wynikającej z bogactwa kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa. Zgoda na jej utratę
lub pomniejszenie byłaby bowiem zgodą na zubożenie i pozostawienie samemu sobie człowieka, czego Kościołowi, wiernemu nakazowi Chrystusa, nigdy
uczynić nie wolno.
Na konferencję nie dojechał znany publicysta dr Tomasz Terlikowski, który
wcześniej potwierdził swoją obecność. Nadesłany przez niego referat pt. „Kościół, bioetyka i polityka”, odczytał Łukasz Trzeciak, doktorant w poznańskim
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Według T. Terlikowskiego, przekonanie dużej części społeczeństwa o mieszaniu się Kościoła do polityki mają się
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nijak do rzeczywistości, w której wpływ Kościoła na życie polityczne, zresztą
nie tylko w Polsce, autor uznał za fikcję. Podając wiele przykładów, dowodził
wręcz braku jakiegokolwiek wpływu Kościoła na stanowione prawo. Poza tym
polityków nawiązujących konsekwentnie do katolickiej nauki społecznej
T. Terlikowski określa jako nieobecnych w parlamencie lub znajdujących się
na najlepszej drodze, by się poza nim znaleźć. Jego zdaniem, polityków - nawet gdyby chcieli upominać się o wartości chrześcijańskie - nie wspierają hierarchowie Kościoła. Zarzucił hipokryzję niektórym środowiskom dziennikarskim, związanym z mediami katolickimi (np. „Tygodnik Powszechny”), którzy
piętnują mieszanie się do polityki Kościoła, kiedy któryś z jego pasterzy otwarcie wspiera jedną formację polityczną (PIS), ale kiedy taka sama sytuacja dzieje się w stosunku do innego ugrupowania (PO), to ich zdaniem Kościół wypełnia tylko swoje posłannictwo, chcąc być obecnym w przestrzeni życia publicznego. Ostatecznie T. Terlikowski uznał w swoim tekście, że Kościół za mało
angażuje się w debaty publiczne na temat kwestii moralnych, a polskich biskupów ocenił jako zbyt pobłażliwie rozliczających polityków z obietnic przedwyborczych, którymi zabiegają oni o poparcie Kościoła.
Konferencję zakończyła burzliwa dyskusja, którą zamknęło krótkie podsumowanie wygłoszonych referatów i samego problemu, jaki był w nich poruszany, a także zapowiedź ukazania się przedstawionych przez autorów zagadnień w osobnej, poświęconej koszalińskiej konferencji publikacji.

ks. Tomasz Tomaszewski

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej

zorganizowanej z okazji Roku Kapłańskiego
w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
23 stycznia 2010 roku
23 stycznia 2010 roku, w ramach obchodów Roku Kapłańskiego, w auli
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie odbyła się sesja popularnonaukowa na temat kapłaństwa. Jej uczestnikami byli nie tylko księża, klerycy
i osoby konsekrowane, ale również studenci Instytutu Teologicznego w Koszalinie. Sesji przewodniczył ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański. Oprócz niego,
o zabranie głosu zostali poproszeni kapłani diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
głównie pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Słowo wstępne wygłosił rektor WSD w Koszalinie, ks. dr Dariusz Jastrząb,
który powitał wszystkich obecnych, a przede wszystkim szczególnego gościa ks. dr. hab. Romana Bogacza, kierownika Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie oraz kierownika Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. To właśnie ten wybitny polski biblista wygłosił główny wykład pod
tytułem „Nowość kapłaństwa Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków”.
Na początku ks. Bogacz zaznaczył, że List do Hebrajczyków jest wspaniałym i zbudowanym bardzo misternie wykładem, w którego centrum znajduje
się tekst na temat kapłaństwa Chrystusa, czyli Hbr 9, 11-12. Bardzo ważny dla
zrozumienia treści Listu do Hebrajczyków jest kontekst historyczny, związany
przede wszystkim ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej, ustaniem kultu ofiarniczego i wygaśnięciem kapłaństwa Starego Testamentu, które przez ostatni
okres było faktycznie sprawowane niegodnie. Choć poza nim żadna inna księga Nowego Testamentu nie nazywa Jezusa kapłanem, to należy podkreślić, że
List do Hebrajczyków ukazuje nie tylko kapłaństwo, ale całą misję Jezusa
Chrystusa.
W tym piśmie jest najpierw mowa o wyniesieniu na prawicę Boga Syna Bożego, który stał się uczestnikiem krwi i ciała, czyli człowieczeństwa. Kapłanem
może być bowiem tylko i wyłącznie człowiek. Jednak arcykapłaństwo Jezusa
Chrystusa jest całkowicie wyjątkowe. Arcykapłani Starego Prawa byli bowiem
oddzieleni od ludzi. Natomiast nowy Arcykapłan przyjął pełnię człowieczeństwa, wraz z cierpieniem i śmiercią po to, aby upodobnić się do ludzi. Wzorcem dla kapłaństwa Chrystusowego stał się pogański, przedizraelski kapłan
Melchizedek, który złożył Abramowi ofiarę z chleba i wina. Jezus jest Arcyka-
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płanem miłosiernym i współczującym, który wprowadza ludzi przed Boży tron
łaski. Wszedł On do nowej świątyni, którą jest niebo, i otworzył nam do niej
drogę nową i żywą.
Po wykładzie nastąpiły krótkie referaty, związane tematycznie z kwestią
kapłaństwa. Ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, pracownik Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej, mówiąc na temat „Świętość i ofiara w kapłaństwie
Starego Testamentu”, zauważył, że dzisiaj świętość ma przede wszystkim znaczenie moralne, wewnętrzne. Natomiast w Starym Testamencie oznaczała ona
zewnętrzne zachowywanie przepisów rytualnych, co pozwalało na zbliżenie się
do świętości, której źródłem jest sam Bóg. W samym sercu zbudowanego koncentrycznie Pięcioksięgu, w Kpł 16 znajduje się opis liturgii Dnia Przebłagania.
Właśnie ten rytuał zawiera całą kwintesencję rozumienia ofiary, która miała
być przebłaganiem za grzechy. Jej najistotniejszym elementem była krew zwierząt ofiarnych.
Ks. dr Wojciech Wójtowicz, absolwent teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, wygłosił referat pod tytułem
„Święcenia jako sakrament w służbie komunii”. Zwracając uwagę na rozumienie Kościoła, stwierdził, że jego istotę najlepiej oddaje dzisiaj termin communio. Odniesieniem fundamentalnym dla kapłana jest jego komunia z Bogiem,
w której musi istnieć nie tylko wymiar kapłański, ale i prorocki. Z tego osobowej relacji z Bogiem powinna się rodzić inwencja i kreatywność kapłana. Kapłan ma również służyć budowaniu komunii ludzi z Bogiem, prowadząc ich do
zbawienia. Nie jest on funkcjonariuszem, ale ma „być dla” w miłości pasterskiej, która czyni kapłana człowiekiem misji i dialogu. Dlatego powinien on
rozpoznawać odpowiedzialność ludzi świeckich za Kościół, otwierając się na
współpracę z nimi, a także ze współbraćmi kapłanami.
Ks. dr Jacek Lewiński, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki
i Homiletyki, podejmując temat „Znaki liturgiczne w celebracji sakramentu
święceń”, wyjaśnił najpierw, że te znaki to: osoby, gesty, znaki naturalne
i przedmioty. Razem ze słowami tworzą one dany obrzęd. W liturgii święceń
można wyróżnić obrzędy przygotowawcze, obrzędy istotne i obrzędy wyjaśniające. Istotnym obrzędem podczas udzielania wszystkich trzech stopni sakramentu święceń jest nałożenie rąk i modlitwa święceń. Znak nałożenia rąk pojawia się w historii Kościoła właściwie od początku, mając swoje źródło
w Starym Testamencie. Świadectwo o zastosowaniu tego gestu podczas ustanawiania prezbiterów można znaleźć w 1 Tm 4, 14 i 2 Tm 1, 6. Inne znaki to
m.in. włożenie rąk kandydata do święceń w ręce biskupa, przekazanie insygniów, namaszczenie, przekazanie przedmiotów związanych z misją biskupa,
prezbitera i diakona oraz pocałunek pokoju.
Ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak, pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej, poruszył temat „Kapłaństwo w dialogu ekumenicznym”. Najpierw,
odwołując się do nauki Soboru Watykańskiego II o powszechnym kapłaństwie
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wiernych, postawił pytanie, czy ksiądz może być nazywany kapłanem. Jednak
po tym ostatnim soborze Kościół katolicki naucza ostatecznie, że kapłaństwo
sakramentalne jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa, a nie w kapłaństwie wiernych. Jest to bardzo ważne w dialogu ekumenicznym z Kościołem
prawosławnym, w którym ksiądz jest kapłanem, czyli składającym ofiarę. Dlatego katolicy i prawosławni wspólnie uznali święcenia za sakrament, przyjęli
ich trójstopniowość oraz to, że tego sakramentu udziela biskup. W dialogu
z luteranami, którzy nie uznają święceń za sakrament, następuje również pewne
zbliżenie. Polega ono choćby na stwierdzeniu, że święcenia czy ordynacja są
jednorazowe i przyjmowane na całe życie.
Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja z udziałem
uczestników sesji. Większość pytań skierowana była do ks. dr. hab. Romana
Bogacza. Na koniec ks. dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej oraz organizator całej sesji, podziękował wszystkim
prelegentom i słuchaczom oraz zaprosił ich do udziału w Nieszporach ekumenicznych, którym w kaplicy seminaryjnej przewodniczył biskup koszalińskokołobrzeski Edward Dajczak.

