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Wolność w ujęciu Odo Marquarda 
 

W epoce dominacji liberalizmu we wszystkich obszarach ludzkiej aktywno-

ści, zrozumiałe jest, że sam termin „wolność” ciągle jest poddawany analizie  

i interpretacji, i to przez myślicieli bardzo różnych orientacji światopoglądo-

wych. Wolność – poddawana różnorodnym klasyfikacjom i próbom definio-

wania – stanowi oręż do przeforsowywania zupełnie ze sobą sprzecznych pro-

pozycji ideowych. Wystarczy wspomnieć chociażby klasyczne sformułowanie 

Sartre’a: „Człowiek jest wolny, człowiek jest wolnością”
2
, które w konsekwen-

cji domaga się śmierci Boga, by dać człowiekowi autentyczną wolność, nie-

skrępowaną nakazami i zakazami, powalającą wybrać siebie i własne wartości, 

być prawdziwie „kowalem” własnego losu. Z tym rozumieniem wolności kłóci 

się chociażby jej chrześcijańskie ujęcie, które znajduje swój wyraz w Pawło-

wym sformułowaniu: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Gal 5,1), 

ukazujące Boga jako dawcę i gwaranta ludzkiej wolności. Wśród ścierających 

się, czy wręcz zwalczających się wzajemnie tendencji myślowych dotyczących 

wolności – jak zwykle – niezmiernie oryginalnie do tego problemu podchodzi 

niemiecki myśliciel Odo Marquard
3
, podkreślając swój związek z obecnymi  

w tradycji filozoficznej tendencjami sceptycznymi i sprzeciwiając się tym sa-

mym wszelkiemu dogmatyzmowi i iluzji
4
.  

 

 

                                                 
1 Ks. Jarosław Babiński, ur. 1974, kapłan diecezji pelplińskiej, dr teologii i nauk humanistycz-

nych w zakresie filozofii, adiunkt przy Katedrze Teologii Współczesnej WT UKSW w Warsza-

wie oraz wykładowca w WSD w Pelplinie. Autor trzech pozycji książkowych (ostatnio Irreligia, 

Pelplin 2010) oraz kilkudziesięciu artykułów i recenzji. 
2 J.-P. Sarté, L’Existentialisme est un humanisme, Paris 1946, s. 37. 
3 Ur. w 1928 roku w Słupsku (Stolp), uczeń Joachima Rittera, profesor filozofii (od 1993 r. 

emerytowany), związany między innymi z uniwersytetami w Münster i Gieβen. Jego naukową 

sylwetkę przedstawia: A. Zaidler-Janiszewska, O pożytkach z filozoficznego kaskaderstwa. Szkic 

do portretu Odo Marquarda, w: O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia 

filozoficzne, Warszawa 1994, s. IX-XXIV; A. Jaitner, Zwischen Metaphysik und Empirie. Zum 

Verhältnis von Transzendentalphilosophie und Psychoanalyse bei Max Scheler, Theodor  

W. Adorno und Odo Marquard, Würzburg 1999, s. 138-177; R. Leonhardt, Skeptizismus und 

Protestantismus. Der philosophische Ansatz Odo Marquards als Herausforderung an die evan-

gelische Theologie, Tübingen 2003, s. 37-142. 
4 Por. M. Geier, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, Warszawa 2000,  

s. 52. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
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1. Zagadnienie wolności w filozoficznej refleksji Odo Marquarda 

Temat wolności po wielokroć jest obecny w jego filozoficznej refleksji. Jak 

do każdego problemu, tak i do tego podchodzi z „przymrużeniem oka”, usiłu-

jąc prowokacyjnym ujęciem zagadnienia zmusić do refleksji i stworzenia kry-

tycznego dystansu do bezmyślnie przyjmowanych i powielanych dziś schema-

tów
5
, zburzyć zakresowo-terminologiczny schemat i pchnąć myślenie w zupeł-

nie nowy, zaskakujący obszar. W swojej refleksji Marquard nie odnosi się więc 

do modnych aktualnie debat, związanych z wolnością. Nie wyraża deklaracji 

poparcia dla żadnego z dobrze okopanych w schemacie swoich rozwiązań na-

ukowych gremiów, wzajemnie się zwalczających. Stara się ukazać wolność 

jako fenomen uwikłany w świat, historycznie wciąż obecny w filozoficznej 

refleksji i różnorodnie przez nią podejmowany, odpowiedzialny za zaistnienie 

wielu konstytuujących rzeczywistość relacji, a przede wszystkim – zakwestio-

nować możliwość jej jednoznacznego, pełnego określenia i usystematyzowania 

wiążących się z nią zjawisk. 

„Ludzka wolność opiera się na podziale władz”
 6

 – to podstawowa i wielo-

kroć powtarzana przez Marquarda teza, będąca punktem wyjścia do rozważań 

nad fenomenem wolności. Może wydawać się kontrowersyjna, jako że zdaje 

się sugerować możliwość uzależnienia wolności od politycznego systemu jej 

sprawowania, a tym samym jej ograniczenie. Zdaniem niemieckiego filozofa 

podział władz jest właśnie szansą dla wolności, gdyż implikuje różnorodność, 

ta zaś oznacza pluralizm. Wolność nie jest uzależniona od jednego ośrodka 

(władzy), ale jest odkrywana przez konfrontację różnych stanowisk. Nie jest 

negatywną, lecz pozytywną przyczyną zdeterminowania ludzkich działań. Idea 

ta, zaczerpnięta z nauki o politycznym podziale władzy z rozważań Monteskiu-

sza, poddawana refleksji w ramach filozofii, rodzi deterministyczno-

pluralistyczną koncepcję wolności. Dla Marquarda jej przyjęcie jest możliwe  

w kontekście rozważań nad wolnością, realizujących się w trzech zasadniczych 

przestrzeniach: wolności rozumianej jako „zerowa determinacja” ludzkich 

działań, wolności do zła rozumianej jako „alibi Boga”, wreszcie wolności jako 

wektora pozytywnie determinującego ludzkie działania.  

Początkiem rozważań o wolności zawsze jest problem relacji między inde-

terminizmem a determinizmem. Dla refleksji nad jej rozumieniem jako niema-

                                                 
5 Zob. W. Kersting, Hypolepsis und Kompensation. Odo Marquards philosophischer Beitrag zur 

Diagnose und Bewältigung der Gegenwart, „Philosophische Rundschau“, (36)1989, s. 168. 
6 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, w: Skepsis in der Moderne. Philosophische Studien, 

Stuttgard 2007, s. 109. (Tłumaczenia tekstów z niemieckiego autorstwa autora, chyba że zazna-

czono inaczej.) Por. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, w: Rozstanie z filozofią pierwszych 

zasad. Studia filozoficzne, tłum. z niem. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 21; Historia uni-

wersalna i multiwersalna, s. 75; Apologia przypadkowości. Dociekania filozoficzne na temat 

człowieka, s. 137, oba teksty w: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, tłum. z niem.  

K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.  
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jącej wpływu na ludzkie działanie i postępowanie, jeśli odnoszona jest do ludz-

kiej cielesności, jest myśl Immanuela Kanta. Zdaniem Marquarda jest on auto-

rem klasycznego sformułowania problemu wolności, którą należy rozumieć 

jako „możność zdarzenia od siebie się rozpoczynającego”
7
, a więc realizujące-

go się w sferze osobowości.  

Naturalizm, głoszący brak realnego wpływu wolności na funkcjonowanie 

człowieka, odrzuca jej istnienie: nie ma wolności – jest natura. To natura, przy-

roda jest odpowiedzialna za przebieg procesów w świecie. Jest to więc próba 

sprowadzenia wolności do konkretnego przypadku rozumianego indetermini-

stycznie, czyli jako brak determinacji tak z zewnątrz, jak i wewnątrz. Nie ma tu 

miejsca na wolność czy Boże prawo, Boską konieczność
8
. Kant usiłuje rozwią-

zać ten problem przez swoją koncepcję autodeterminacji. Jego zdaniem 

wszystko zależy od sposobu rozumienia człowieka. Jeśli będzie on ujmowany 

ze strony swej cielesności, (jako fenomen), będzie podlegał determinacji, więc 

mówienie o jego wolności jest bezprzedmiotowe. Jeśli jednak uwzględnić się 

pragnie fakt posiadania przez człowieka sfery psychiczno-duchowej (czyli 

badać się go będzie jako noumen), to trzeba stwierdzić, że jest w swej aktyw-

ności wolny. Determinacja i wolność dotyczy więc dwóch różnych wymiarów 

jego bytowania: „nie jest to nic innego, jak wolność i niezależność od mecha-

nizmu całej przyrody, rozważana jednak zarazem jako władza istoty, która 

podlega swoistym, mianowicie danym jej przez jej własny rozum czystym 

prawom praktycznym”
9
. Wolności tym samym nie realizuje się w świecie ma-

terialnym, lecz w sferze osobowości, jest więc „autonomią, to jest własnością 

woli, polegającą na tym, że ona jest dla siebie prawem”
10

. Skoro jest niezależna 

od wszelkiego determinizmu, nie stanowi rzeczywistości materialnej, stanowi 

postulat praktycznego rozumu, nie jest zatem dostępna filozoficznemu badaniu.  

Spór deterministyczno-intederministyczny pozostaje więc nierozwiązany. 

Próbą jego przezwyciężenia są propozycje, by problem wolności podjąć na 

nowym polu naukowych badań, jakie stanowią nauki szczegółowe. Nie jest to 

jednak obszar refleksji typowo filozoficznej, a więc pozbawiony kompetencji 

dla rozwiązania tej kwestii, dlatego zagadnienie wolności należy sformułować 

inaczej i poddać je badaniom na innym polu. Dla Marquarda najwłaściwszą po 

temu przestrzenią jest teodycea. Stanowi to pretekst do dokonania swego ro-

dzaju przeglądu różnego rozumienia problemu wolności w odniesieniu do ab-

solutu w aspekcie teodycealno-historycznym. 

 

                                                 
7 I. Kant, Prologomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können, w: Gesammelte Schriften, t. 4, Berlin 1911, s. 344. 
8 Zdaniem Marquarda to dziedzictwo myślenia Spinozy. Zob. Apologia przypadkowości,  

w: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, dz. cyt., s. 121. 
9 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972, s. 143. 
10 Tenże, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1971, s. 87. 
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2. Koncepcja wolności Odo Marquarda na tle tradycji filozoficznej 

„Problem wolności jest metafizycznym, tradycyjnym problemem teodyce-

i”
11

. Pojawia się on w kontekście odpowiedzi na pytania o istnienie zła na 

świecie. Od Leibniza ujmowany jest najczęściej za sprawą jego Teodycei jako 

„wolność ludzi do czynienia zła wobec władzy Boga i jego wezwania do czy-

nienia dobra i jako ograniczenie alibi Boga”
12

. Nie jest to jednak, zdaniem Odo 

Maruqarda, jedyne rozwiązanie. Obok bowiem propozycji autora Teodycei, 

historia filozofii zna również inne, nader interesujące ujęcia problemu wolno-

ści. Pojawiają się one w kontekście „filozofii zła”, będącej próbą zrozumienia 

jego funkcjonowania, przyczyn, znaczenia dla ludzkiej egzystencji i zjawisk 

obecnych w świecie. Zdaniem niemieckiego filozofa można je uogólnić do 

czterech podstawowych projektów, proponowanych przez grecką filozofię 

starożytną, chrześcijaństwo, gnozę i nominalizm oraz filozofię nowożytną. Ich 

ukazanie (i krytyka) staje się pretekstem do sformułowania własnej propozycji 

w tej materii. 

W opinii Marquarda problem wolności niespecjalnie interesował starożyt-

nych. Wprawdzie funkcjonowały już terminy, z których początek bierze zwią-

zana z nią problematyka, jednak tematyka ta nie znajduje szerszego rozwinię-

cia. Również w kontrowersyjnym temacie zła i cierpienia (pojawiającym się 

jako osnowa greckich tragedii) starożytni Helleni nie silili się na całościowe 

próby tłumaczenia tego fenomenu, przyjmując, że nie mają większego wpływu 

na rządzony przez wszechwładne fatum świat. Stąd swe zainteresowanie kie-

rowali ku theoria – temu, co stanowi istotę świata – niezmienną, trwającą, je-

dyną prawdziwą i godną ludzkiego zainteresowania rzeczywistość. Tym sa-

mym relatywizowali świat zła jako nieprawdziwy i nieistotny. Za zło świata nie 

można obarczać też Absolutu: „Bóg jest niewinny”. To demiurg starał się od-

wzorować doskonałość świata idei, lecz nie dał rady. Granicą dobra i istotowo-

ści jest materia: „stanowi alibi dla istotowego i dobrego”
13

. 

Chrześcijaństwo ujmuje problem zła zupełnie inaczej. Cierpienie nie jest 

czymś pomijanym, nieistotnym, gdyż sam Bóg cierpi. Jego cierpienie jest źró-

dłem odkupienia człowieka. W kontekście cierpienia i zła, obecnych w świecie, 

podjęty zostaje problem wszechmocy Boga. On powołał świat do istnienia  

                                                 
11 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 112. Tą tezą Marquard wchodzi na jedno ze 

swoich ulubionych obszarów badań, co sam kiedyś przyznał, pisząc: „niemal zawsze dochodzę 

jakoś do teodycei” (O. Marquard, Człowiek oskarżony i uwolniony od odpowiedzialności  

w filozofii XVIII stulecia, w: tegoż, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, dz. cyt., s. 39). Na 

temat fascynacji omawianego autora problematyką teodycealną zob.: J. Babiński, Motywy teody-

cealne w refleksji filozoficznej Odo Marquarda – polskie odczytania, „Warszawskie Studia Teo-

logiczne” (14)2001, s. 225-229. 
12 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 112 
13 Tamże, s. 113. Por. także Grund und Existenz in Gott, w: F. W. J. Schelling, Über das Wesen 

der menschlichen Freiheit, O. Höffe, A. Pieper (red.), Berlin 1995, s. 57. 
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i decyduje o jego losach. W związku z problemem stworzenia i Bożej wszech-

mocy pojawia się pytanie: skoro Bóg jest wszechmocny i dobry, dlaczego po-

zwala na zło i dopuszcza cierpienie? Przestaje tu być istotny problem demiurga 

czy zła materii, gdyż to nie ona jest pratworzywem rzeczywistości. Bóg stwo-

rzył świat nie z materii, lecz z niczego. On jest więc odpowiedzialny za kształt 

istniejącej rzeczywistości. 

Si Deus, unde malum? To pytanie myśliciele chrześcijańscy rozwiązują, 

wskazując na obdarowanie człowieka przez Stwórcę wolnością. „Alibi istoto-

wo dobrego Boga nie stanowi materia, lecz ludzka wolność, będąca także moż-

liwością wyboru zła”
14

. Za konstruktora takiego myślenia Marquard uważa 

świętego Augustyna, który twierdził, że człowiek – będąc wolny – ma również 

prawo do grzechu, a więc wyboru zła. Wola, osłabiona grzechem, ulega pożą-

dliwościom
15

. Źródła zła i cierpienia, którego konsekwencją jest kara, należy 

szukać w ludzkiej wolności. Bóg zwolniony tym samym zostaje od odpowie-

dzialności za zło obecne w świecie. Ludzkie prawo wyboru zła sprawia, że 

„wszechmogący Bóg zostaje dobrym Bogiem”
16

. 

Ujęcie augustyńskie, jak i późniejszych chrześcijańskich jego interpretato-

rów, zdecydowanie przeciwstawia się próbom wizji złego Boga i substancjal-

nego rozumienia fenomenu zła. Takie zaś intuicje sugeruje gnoza. Według niej 

Bóg nie potrzebuje żadnego alibi, bo po prostu jest zły. Stworzył zły świat  

i tylko inny: suwerenny, całkiem obcy Bóg Odkupiciel może się przeciwstawić 

złemu światu i jego Stwórcy. Musi nastąpić koniec starego świata, by mógł 

zostać stworzony nowy i dobry. Musi przyjść „nowy Stwórca” i „uczynić 

wszystko nowe”. Takie poglądy – inspirowane myślą Marcjona – Odo Marqu-

ard przypisuje współcześnie Adolphowi Harnackowi i Hansowi Blumenbergo-

wi. Dobry Bóg Zbawiciel uwolni od złego świata i jego złego Boga. To idea 

wzywająca do swego rodzaju myślowej rewolucji. Nie potrzeba już bowiem 

żadnej wolności poza „wolnością od alibi”. Wszechmoc przychodzącego Boga 

Zbawcy zło (stary świat i starego Boga) unieważni, uczyni nieistotnym. Te idee 

są starsze od propozycji Augustyna. Przeciwstawia się nim zdecydowanie ko-

ściół katolicki i chrześcijańska metafizyka
17

.  

Idee gnostyckie – skutecznie zwalczane przez chrześcijaństwo w opinii au-

tora Rozstania z filozofią pierwszych zasad powracają wraz z nominalizmem, 

którego klasycznym przedstawicielem jest Wilhelm Ockham. Według niego 

zło świata domaga się zanegowania jego najbardziej podstawowych struktur 

(uniwersalia), aby zagwarantować suwerenność Boga (potentia absoluta), która 

zostanie zachowana nie siłą ludzkiej wolności, lecz wolnością odkupiającego 

                                                 
14 Tenże, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 114. 
15Zob. Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978, VIII, 10. 
16 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 114. 
17 Por. tamże, s. 115. 
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Boga (sola gratia). Tylko przez dar wiary może zostać dana
18

. Konsekwencją 

takiego myślenia jest nauka o usprawiedliwieniu, która w myśli reformatorów  

z Marcinem Lutrem na czele, osiągnęła swój najpełniejszy kształt. Luter – pro-

testując przeciw nauce Soboru o wolności, najpełniej wyrażonej przez Erazma 

z Rotterdamu (De libero arbitio) – napisał De servo arbitio, która stała się fun-

damentem w tej kwestii dla całej późniejszej protestanckiej teologii
19

. 

Reakcją na takie ujęcie są propozycje filozofii nowożytnej. Stara się prze-

zwyciężyć gnostyckie i protestanckie obciążenia i ukazywać pozytywny obraz 

świata i Jego Stworzyciela. Konsekwencją tego są intensywne badania nad 

problematyką wolności. Jedną z najważniejszych prób stworzenia zadowalają-

cego rozwiązania w tej kwestii jest propozycja W. G. Leibniza, zawarta w jego 

Teodycei. Problem wolności w relacji do zła to jeden z centralnych problemów 

tego dzieła.  

Według Marquarda Leibniz pragnie zwolnić Boga z odpowiedzialności za 

zło świata poprzez podkreślenie ludzkiej wolności, przejawianej się możliwo-

ścią wyboru zła. Ludzka wolność stanowi więc „alibi Boga”. Propozycja Leib-

niza to „system optymizmu”, forsujący tezę: ten świat jest najlepszym z moż-

liwych
20

. Obecne w nim zło, przejawiające się na różnych płaszczyznach: me-

tafizycznej, moralnej i fizycznej, Bóg dopuszcza jako conditio res sine quibus 

non. Człowiek jest wolny; wybierając zło, staje się za nie odpowiedzialny.  

W odczuciu Marquarda ten system optymizmu znalazł się w kryzysie wobec 

znanego historycznie faktu trzęsienia ziemi w Lizbonie (1755), który reperku-

sje myślowe wzbudził w całej ówczesnej Europie. W sytuacji tragedii ciężko 

jest mówić o czyjejś winie czy wyborze zła. Kryzys filozoficznego optymizmu 

prowadzi w konsekwencji do narodzin filozofii dziejów, której prekursorami 

stali się Voltaire, Rousseau i Kant
21

. Szczególnie istotne impulsy zrodziły się 

za przyczyną Fichtego
22

, prowadzące do nowego ujęcia tej kwestii, którą 

Marquard określa jako „nadoptymizm”. Stworzenie w myśl założeń tego spo-

sobu myślenia nie jest dobre, lecz złe. Dopiero człowiek przez twórcze dzieło 

historii i jej postęp czyni je dobrym. Świat „wyrwał się” Bogu spod kontroli. 

Historia świata dostała się w ręce Jego „odwrotności”, tzn. ludzkiej społeczno-

                                                 
18 Por. tamże. 
19 Por. tamże, s. 116. 
20 Por. S. Czerniak, Stanowisko filozoficzne O. Marquarda. Próba komentarza z antropologiczną 

pointą, w: Lorenz, Plessner, Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii współczesnej, Toruń 

2002, s. 124. 
21 Zob. O. Marquard, Kriese der Optimismus und die Geburt der Geschichtsphilosophie,  

w: Skepsis in der Moderne. Philosophische Studien, dz. cyt., s. 93-108. 
22 Zob. tenże, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Aufsätze, Frankfurt am Main 1997, 

s. 58; Theodizeemotive in Fichtes früher Wissenschaftslehre, w: O. Marquard, Individuum und 

Gewaltenteilung. Philosophische Studien, Stuttgart 2004, s. 145-158. 
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ści
23

. Człowiek jest wystarczająco wobec Boga wolny, by wziąć odpowiedzial-

ność za zło. Z „systemu optymizmu” tym sposobem rodzi się „nadoptymizm”, 

będący pozbawioną wszelkich wątpliwości wiarą w możliwości człowieka.  

Z prawa do zła w imię wolości rodzi się wiara w „wolność do dobra i szczę-

ścia”
24

. 

Bóg staje się tym samym niepotrzebny. „…siła ludzkiej wolności żywi się 

(…) bezsilnością Boga. To, że człowiek (…) staje się sprawcą, twórcą i zbaw-

cą, ma swą przyczynę w tym, że Bóg ze swej strony przestaje tym wszystkim 

być. Autonomia człowieka żywi się depotencjalizacją Boga”
25

. Człowiek go-

towy jest zająć Jego miejsce, a co za tym idzie – również miejsce głównego 

oskarżonego w teodycei. Nie kwapi się jednak do tego, więc szuka kogoś, kto 

mógłby ponieść winę za zło. Nie „postępowy ja” jestem odpowiedzialny za zło, 

lecz „inny”. Kim on jest? Zdaniem niemieckiego filozofa „inny” to: niepostę-

powy, nieotwarty, nierozumiejący racji „postępowego”, otwartego, forsującego 

zmiany. Tym sposobem w teodycei rodzi się absolutna krytyka współczesno-

ści. „Awangardyści rządzą konserwatystami (reakcjonistami) poprzez pogardę  

i zniszczenie”. Teodycea z ideą wolności do zła czynionego przez człowieka, 

będącego „alibi Boga” kończy się wobec sytuacji waśni człowieka. To, co za-

częło się jako filozofia wolności, kończy się filozofią ucisku”. Zdaniem 

Marquarda ten styl myślenia o wolności nie prowadzi do otwarcia nowej epoki, 

lecz tylko do negacji Boga, której naturalną konsekwencją będzie negacja 

człowieka
26

.  

 

3. „Pozytywna determinacja” jako aktualne pole mówienia o wolności 

Tym samym problem wolności pozostaje nierozwiązany. W związku z tym 

Marquard proponuje przeniesienie problematyki na jeszcze inną płaszczyznę. 

Widząc wielość rozumień i rozwiązań problemu wolności, z których żaden nie 

jest ostateczny i zadowalający, postuluje podjęcie refleksji nad wolnością ro-

zumianą jako pozytywną determinację. Inspiracją dla niego jest myśl N. Hart-

manna, która problematykę wolności rozważa, odnosząc ją do kwestii społecz-

no-politycznych, dokładnie ku problemowi podziału władz: „Nauka o podziale 

władz faworyzuje pojęcie wolności, którą konkretny człowiek jako tę pojmuje, 

która jest inna niż wszystkie inne, to znaczy jest indywiduum. Ta wolność 

człowieka – indywiduum – żyje z podziału władzy”
27

.  

                                                 
23 Por. J. Habermas, Przejście od idealizmu dialektycznego do materializmu – konsekwencje 

Schellingiańskiej idei konstrukcji Boga dla filozofii dziejów, tłum. z niem. M. Łukaszewicz,  

w: tegoż, Teoria i praktyka, Warszawa 1983, s. 244-252. 
24 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 117. 
25 Tenże, Koniec mocy przeznaczenia? Kilka uwag o nieuchronności tego, czym nie da się rozpo-

rządzać, w: tegoż, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, dz. cyt., s. 78. 
26 Zob. tenże, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 117-118. 
27 Tamże, s. 119. 
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Polityczny podział władz – w interpretacji Marquarda mający swą genezę  

w myśli Monteskiusza – na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, jest 

gwarancją politycznej wolności, co więcej – otwiera indywidualne pola ma-

newru dla wolności
28

. Kumulacja kompetencji władzy rodzi wątpliwość co do 

jej właściwego funkcjonowania. Każde wątpienie prowadzi ku sceptycyzmowi, 

który jest wątpieniem, każącym szukać różnych, do siebie niesprowadzalnych 

możliwości rozwiązywania pojawiających się aporii. Niemiecki filozof zwraca 

tu uwagę na etymologię słowa „wątpienie” (niem. der Zweifel), które w swym 

rdzeniu, zawierając „dwa” (niem. zwei), domaga się wielości, różnorodności
29

. 

Tę różnorodność zapewnia właśnie podział władz: „Ich wzajemna niezależność 

oraz istniejąca pomiędzy nimi konkurencja sprawia, że poddawane ich wpły-

wom indywidua uzyskują obszar działania, który można by nazwać niszą auto-

nomii. Wielokierunkowość oddziaływań różnych centrów władzy tworzy sieć, 

przez której oka udaje się przedostać interesom i postawom indywidualnym”
30

. 

Każdy może mieć swoje, inne od pojęć innych ludzi, pojęcie wolności: „Nie 

istnieje jedna istotowa wolność, (…) lecz pluralistyczne, konkurujące ze sobą, 

krzyżujące się wzajemnie i przez to różnostronnie ku sobie balansujące licz-

niejsze potencje (Potenzen)”
31

. Działa zawsze większa ich liczba. Ludzie są 

wolni przez swoje pojmowanie i realizowanie wolności. Stąd – zdaniem 

Marquarda – zawsze korzystne dla człowieka jest mieć wiele przekonań, wizji 

świata czy punktów widzenia: „ludzie bowiem nie są wolni dzięki temu, że 

kopiują Boga jako quasi-wszechmocni szefowie reżyserii świata bądź dzięki 

bezwarunkowej mocy, są natomiast wolni dzięki wolnościom w liczbie mno-

giej, które im przypadają”
32

. Nie brak determinacji czy zerowa determinacja 

czyni człowieka wolnym, lecz przepełnienie nią. Wolne działanie jest „nadde-

terminacją”. Każda pozytywna determinacja przynosi wolność. Człowiek nie 

powinien bać się determinacji, bo nie ona pozbawia go wolności ani też jej nie 

ogranicza. Niebezpieczeństwo ograniczeń niesie niepodzielność jej mocy, jej 

zredukowanie do jednej siły, determinującej ludzkie działania
33

.  

Dlatego właśnie – zdaniem Marquarda – musi nastąpić „dymisja filozofii 

pryncypialnej”. Drogą po temu jest sceptycyzm, który obnaża słabość różno-

rodności koncepcji wolności z racji różnego rozumienia samego terminu, nie-

sprowadzalnych do siebie źródeł i założeń, niekoherencyjność, a raczej antago-

nizm bądź wzajemne wykluczanie się rozwiązań. Należy więc „pożegnać” 

                                                 
28 Por. tenże, Manifest pluralistyczny?, w: Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, 

tłum z niem. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 121.  
29 Por. tenże, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 120; Apologia przypadkowości, dz. cyt., s. 138. 
30 S. Czerniak, Stanowisko filozoficzne O. Marquarda, dz. cyt., s. 126. 
31 O. Marquard, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 120.; tenże, Apologia przypadkowości, dz. 

cyt., s. 139. 
32 Tenże, Apologia przypadkowości, dz. cyt., s. 139. 
33 Por. tamże, s. 140. 
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pryncypialnie, jednosystemowo, jednoznaczeniowo rozumianą wolność na 

rzecz „wolności, tej w liczbie mnogiej: tych wolności. Dochodzi się do tych 

wolności przez różnorodność tego, co uprzednio: przez to, że wielość (…) neu-

tralizuje lub limituje wpływ ich sił na jednostkę”
34

.  

Marquard stwierdza, że realizacja ludzkiej wolności jest czasowa, robocza, 

prowizoryczna, uzależniona od zewnętrznych warunków (determinant): „Istot-

ną cechą wolności jest akceptacja tego, co przypadkowe”
35

. Nie jest ukierun-

kowana na wybór określonego celu, nigdy nie jest on absolutny i ostateczny. 

Człowiek nie wybiera tego, co chce, lecz z tego, co zupełnym przypadkiem jest 

możliwością wyboru. Skoro coś przypadkowo znalazło się w spektrum ludz-

kich pragnień, mogłoby być z powodzeniem zupełnie inne. Skoro ludzki wybór 

jest wynikiem przypadku, nie jest ostateczny, może zostać zmieniony, to jego 

respektowanie wolności musi wyrażać się przede wszystkim postawą toleran-

cji. Wybór jednego człowieka nie może być oceniany i wartościowany z per-

spektywy drugiego człowieka, gdyż obu inne rzeczy się jawią, w innej, przy-

padkowej perspektywie i hierarchii. Co więcej, obaj posiadają też niesprowa-

dzalne do siebie „punkty orientacji”; każdy też posiada ich nie jeden tylko wię-

cej, z racji działania różnych władz
36

. Należy się więc powstrzymać od ocenia-

nia korzystania z wolności przez drugiego z racji braku obiektywnego, pozwa-

lającego na to kryterium. 

Problematyka wolności jest „przeciążona”, zdominowana metafizycznymi, 

tradycyjnymi rozważaniami o wolności jako alibi Boga, będącymi rozpatrywa-

niem rozlicznych wariantów konfliktu między myśleniem o Bogu a ludzką 

wolnością. Deterministyczno-pluralistyczna koncepcja wolności znosi ten kon-

flikt, unika wszelkich skrajności i prowadzi w konsekwencji do systematyczno-

ewolucyjnej, otwartej, sceptycznej formuły myślenia o wolności. Z racji swej 

prowizoryczności – bo filozoficzna refleksja będzie uzależniona od wielu  

w szybkim tempie zmieniających się czynników – może więc wydawać się 

przez swoją prowizoryczność mało konkretna czy poważna. Skoro taka jest 

jednak natura wolności, nie ma innego sposobu, by ją badać. Zresztą, jak 

stwierdza Marquard z dużą dozą charakterystycznego dla siebie poczucia hu-

moru: „Filozofia jest zbyt poważną rzeczą, by sama powagę utraciła”
37

. 

 

4. Próba oceny 

Jak odnieść się to tej propozycji? Jeśli potraktować ją jako swego rodzaju 

„włożenie kija w mrowisko”, pomysł wydaje się przedni. Prowokujące ujęcie, 

kontestacja powszechnie przyjmowanych projektów, postawienie znaku zapy-

                                                 
34 Tenże, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, dz. cyt., s. 20-21.  
35 Tenże, Apologia przypadkowości, dz. cyt., s. 137. 
36 Zob. tamże, s. 137-139. 
37 Tenże, Freiheit und Pluralität, dz. cyt., s. 122. 
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tania nad nienaruszalnymi – wydawałoby się – aksjomatami, na pewno uru-

chamia myślenie i mobilizuje do weryfikacji poglądów, a może raczej, do po-

szukiwania sposobów bardziej głębokiego i solidnego uznawanych za praw-

dziwe rozwiązań. Krytyka Marquarda jest jednak o wiele głębsza i pozwala 

wysnuć konkretne wnioski: 

1. Chociaż sam filozof zdecydowanie wzbrania się przed zaszeregowywa-

niem go do przedstawicieli filozofii postmodernistycznej
38

, to takie uję-

cie wolności – pochwała sceptycyzmu, agnostycyzmu, pluralizmu, rela-

tywizmu, subiektywizmu, promocja tolerancji i niewartościowania zde-

cydowanie w nurcie postmoderny go sytuuje
39

.  

2. Totalna subiektywizacja wolności, jej skrajna indywidualizacja, uzależ-

nienie ludzkiego wyboru tylko od przypadku jako głównego czynnika 

determinującego ludzkie wybory, stawia ludzkie działanie poza obiek-

tywnie weryfikowalnym dobrem i złem, oraz możliwością oceny; nadto 

zdaje się być zaprzeczeniem fundamentalnych zasad celowości i przy-

czynowości. Skoro według Akwinaty „wolność wszystkimi swymi ko-

rzeniami tkwi w rozumie”
40

, to odmówienie wolności relacji do prawdy, 

która jest wzorcem i probierzem wolności, pozbawia tę ostatnią ontolo-

gicznych podstaw w człowieku i podważa fakt jej bytowości. 

3. Postulat tolerancji dla ludzkich wyborów z racji braku kryterium je war-

tościujących, absolutyzuje indywidualne ludzkie wybory. Założenie zaś 

ich prowizoryczności i uzależnienia od chwilowej konwencji i układu 

przypadków oraz determinant zwalnia praktycznie z odpowiedzialności. 

4. Marquard zbyt redukuje zakresowo problematykę wolności, dla której 

problem teodycealnego rozwiązania problemu zła nie stanowi jedynej, 

ani najważniejszej sfery refleksji. Problem wolności to nie problem teo-

dycealny, ale podejmowany również m. in. w zakresie filozofii prawa, 

społecznej, etyki, antropologii, politologii, itd. 

                                                 
38 „Sam nie jestem postmodernistą, choć bez wątpienia rozwijałem i lansowałem określone mo-

tywy tej mody, jak podział władz, pluralność, zwątpienie w system itp.; jestem jednak zdecydo-

wanie przeciwny tej modzie”. Śmiech jest małą teodyceą. Odo Marquard w rozmowie ze Steffe-

nem Dietzschem, w: Apologia przypadkowości, dz. cyt., s. 149. 
39 Ukazuje to zresztą S. Czerniak, dokonując analizy i porównania poglądów O. Marquarda  

i J. F. Lyotarda, jako szczególną cechę autora Apologii przypadkowości, wymieniając negację 

antropologicznego monomitu, narzucającego podmiotom określony wzorzec ich własnej tożsamo-

ści i dopuszczalnych interpretacji świata. Zob.: S. Czerniak, Czy Odo Marquard jest filozofem 

postmodernistycznym?, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, S. Czerniak, A. Szahaj (red.), 

Warszawa 1996, s. 302-308. 
40 Tomasz z Akwinu, De Veritate, 24, 2. 
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Antymetafizyczne nastawienie niemieckiego filozofa problem wolności po-

dejmowany w filozofii sprowadza na niewyjaśnialne bezdroża i skazuje na 

„postmodernistyczne wróżbiarstwo”.  

 

 

Summary 

 

Odo Marquard is one of the most prominent German philosophers of mo-

dern times. He represents a sceptical attitude, referring to the Frankfurt  

School (a pupil of Joachim Ritter), and post-modernism. In his writings,  

he forms an original (and controversial) vision of freedom: "Human  

freedom is based on the division of authority “. This argument derived  

from Montesquieu's thesis  is the starting point for the present  

discussion of the importance of the concept of freedom in the philosophy  

and analysis of the current difficulties associated with him in the  

European tradition of thought. Marquard presents three understandings of  

freedom: freedom as a zero-determination, liberty to evil as an alibi of  

God and freedom as a positive determination of human conduct. Marquard  

is an adherent of  the third concept, which leads him to the post-modern  

approach of anthropology and the rejection of the notion of freedom  

of classical metaphysics. 



ks. Janusz Bujak
1
 

 

Wybrane aspekty antropologii teologicznej  

konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes  

22. Soboru Watykańskiego II  
 

 

 

W dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Wspólnota i służba. 

Osoba ludzka stworzona na obraz Boga z 2004 roku czytamy, że antropologia 

imago Dei zachowała swoje centralne miejsce w katolickiej teologii aż do po-

czątków ery nowożytnej, kiedy to stała się przedmiotem ostrej krytyki
2
. Tym, 

co ją spowodowało, było przede wszystkim uznanie człowieka za podmiot 

całkowicie autonomiczny i oderwany od wszelkiej relacji z Bogiem. „Mistrzo-

wie podejrzliwości” tacy jak Ludwik Feuerbach, Karol Marx, Zygmunt Freud, 

Fryderyk Nietsche, zgodnie twierdzili: to nie człowiek został stworzony na 

obraz Boga, ale Bóg jest wytworem myśli i projekcji człowieka
3
. 

Sytuacja zmieniła się w XX wieku. Początkowo niektórzy teologowie byli 

sceptycznie nastawieni do powrotu koncepcji człowieka jako imago Dei. I tak 

przedstawiciele teologii dialektycznej uznali tę koncepcję za przejaw ludzkiej 

arogancji i próbę zrównania się z Bogiem. Teologia egzystencjalna, akcentując 

wymiar wydarzenia w spotkaniu z Bogiem, krytykowała tezę, domyślnie obec-

ną w doktrynie imago Dei, o stałej i trwałej relacji z Bogiem
4
. Mimo tych  

i innych przeszkód, od połowy XX wieku można zauważyć, że dzięki powro-

towi do Pisma Świętego, Ojców Kościoła i wielkich teologów scholastycznych, 

teologowie katoliccy ponownie zdali sobie sprawę z ogromnego znaczenia, 

jakie doktryna imago posiada dla antropologii teologicznej
5
. Jak ważne jest 

spojrzenie na człowieka w perspektywie obrazu Boga, dostrzegli również bi-

skupi zgromadzeni na Soborze Watykańskim II, którzy w konstytucji dogma-

                                                 
1 Bujak Janusz, ks. dr hab. – ur. 21 VIII 1967 w Wejherowie, Studia teologiczne w WSD Kosza-

lin w latach 1986-1992, studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim  

w latach 1994-1999, habilitacja w roku 2008 na KUL. Wykładowca teologii na Wydziale Teolo-

gicznym US. 
2 Por. Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio. La persona umana creata  

a immagine di Dio, nr 18, s. 254-286, Civilta’Cattolica 4 (2004), (www.vatican.va), tłumaczenie 

własne, por. J. Bujak, Człowiek  jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych 

dokumentach dialogów ekumenicznych,  Szczecin 2007, s. 571-605, tu: 577. 
3 Por. tamże, nr 19, s. 577  
4 Por. tamże, nr 20, s. 578 
5 Por. tamże, nr 21, s.579 

http://www.vatican.va/
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tycznej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes w ten właśnie 

sposób zdefiniowali osobę ludzką stwierdzając, że doktryna imago Dei jest 

fundamentem antropologii chrześcijańskiej
6
. 

 

1. Punkt wyjścia konstytucji  Gaudium et spes:  

dialog ze światem współczesnym 

 

  Najważniejsze sformułowania na temat człowieka jako obrazu Boga zosta-

ły zapisane w pierwszym rozdziale Konstytucji, noszącym tytuł Godność osoby 

ludzkiej, paragrafy od 11 do 22. Aby właściwie zrozumieć antropologię Gau-

dium et spes, należy zrozumieć kontekst, w jakim mowa jest o człowieku  

w świetle Objawienia. 

Już w pierwszych słowach Konstytucji czytamy, że „człowiek w swej jedno-

ści i całości, z ciałem i duszą, z sercem i sumieniem, z umysłem i wolą”  

(GS 3) będzie głównym tematem dokumentu
7
. Takie podejście było podyktowa-

ne pragnieniem ponownego wejścia w dialog Kościoła ze współczesną kulturą, 

co zostało zapowiedziane przez Jana XXIII jako jeden z głównych tematów So-

boru. Spojrzenie na człowieka proponowane przez chrześcijaństwo „stanowi 

fundament stosunku między Kościołem i światem, a także bazę do ich wzajem-

nego dialogu” (GS 40), a jest to spojrzenie w świetle misterium Chrystusa
8
. 

W GS 10, 2 czytamy, że Kościół wsłuchuje się w problemy, obawy i ocze-

kiwania współczesnego człowieka i pragnie w Chrystusie wyjaśnić jego miste-

rium, by pomóc w ten sposób rozwiązać problemy, które nękają ludzkość: 

„Kościół zaś wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, 

może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był 

odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano ludziom inne-

go pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni. Podobnie też wierzy, 

że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w Jego Panu i Na-

uczycielu (…). W świetle więc Chrystusa, Obrazu Boga niewidzialnego, Pier-

                                                 
6 Por. M. Flick – Z. Alszeghy, Fondamenti di una antropologia teologica, Firenze 1982, s. 67;  

L.F. Ladaria, Człowiek stworzony na obraz Boga, w:  Historia dogmatów, t. II, B. Sesboüe (red.), 

Kraków 2001, s. 12. 
7 Por. L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997, s. 25; A. Nossol, 

Teologia człowieka w rozwoju. Zarys antropologii teologicznej – na marginesie Gaudium et 

spes, AK 74 (1970) 2, s. 163-164; na temat powstania dokumentu i jego myśli przewodnich por.  

J. Majka, Wprowadzenie do Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym,  

w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst łacińsko-polski, Pallotinum 1967, 

s. 813-828; historię powstania dokumentu znajdziemy  m.in. w: R.M. Wiltgen, Ren wpada do 

Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, Dębogóra 2010, s. 264-273; R. de Mattei, Il Concilio 

Vaticano II. Una storia mai scritta, Lindau 2010, s. 408-414; H.-J. Sander, Theologischer 

Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes,  

w: Herders Theologischer Kommentar  zum Zwieten Vatikanischen Konzil, P. Hünermann,  

B.J. Hilberath (red.), Herder 2005, s. 616-703. 
8 Por. G. Langemayer, Antropologia teologiczna, Kraków 1995, s. 152. 
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worodnego wszystkiego stworzenia (Kol 1, 15), Sobór pragnie przemówić do 

wszystkich, aby wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz współdziałać w znalezieniu 

rozwiązania głównych problemów naszego czasu” (GS 10)
9
. 

Jest to, podkreśla L.F. Ladaria, tekst o znaczeniu programowym dla antro-

pologii Gaudium et spes, zgodnie z którą całe dzieje ludzkości są odczytane  

w świetle Chrystusa. GS 10 można uznać za streszczenie metody dokumentu 

soborowego, który nie wychodzi bezpośrednio od wykładu wiary, ale od do-

świadczenia ludzi współczesnych, wspólnego wierzącym i niewierzącym. 

Chrystus ukazuje się na końcu, jako odpowiedź na pytania, które stawia sobie 

każdy człowiek
10

. 

 

2. Gaudium et spes 12: człowiek obrazem Boga  

 

Najważniejsze z punktu widzenia antropologii imago Dei słowa zawarte są 

w Gaudium et spes 12 i §22. W Gaudium et spes 12 czytamy:  „Pismo Święte 

uczy bowiem, że człowiek został stworzony na «obraz Boży», zdolny do po-

znania i miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem wszyst-

kich stworzeń ziemskich (Rdz 1,26; Mdr 2,23), aby rządził i posługiwał się 

nimi, dając chwałę Bogu (Ekl 17,3-10)”
11

. 

By określić, na czym polega bycie obrazem Boga, Sobór odwołuje się do 

św. Augustyna, dla którego oznacza to przede wszystkim otwartość na Boga, 

zdolność do poznania Go i umiłowania. Po drugie, biskup Hippony podkreślał 

również dynamiczny wymiar obrazu Boga w człowieku, który jest na tyle ob-

razem Boga, na ile jest w relacji do Niego, zniekształca zaś w sobie ten obraz, 

gdy odchodzi od Boga. Trzecim elementem  wchodzącym w skład imago Dei 

jest panowanie nad światem stworzonym, ale i tu za Augustynem Sobór uznaje, 

że panowanie to skutek, a nie istota bycia imago Dei. W GS 12 mamy więc 

trzy zasadnicze rysy człowieka, w których przejawia się jego istnienie na obraz 

Boga: zdolność do poznania i kochania swego Stwórcy, czyli do budowania  

z Nim wzajemnej relacji, dominacja nad innymi stworzeniami i zwierzętami 

                                                 
9 Por. W. Kasper, The theological anthropology of Gaudium et spes, ,,Communio” (am) 

23(1996), s. 129: ,,In several aspects this document was and is a complete novelty. It speaks not 

only to the Catholic faithful, nor even, for that matter, only to Christian, but is addressed ‘to all 

men without distinction, in order to explain to all how it [the Council] understands the presence 

and activity of the Church in the world of today’ (Gs, n. 2). The concern to enter into dialogue 

with the world in a new way gave rise to a conciliar text whose structure is unprecedented in the 

history of the councils. 
10 Por. L.F. Ladaria, L’uomo alla luce di Cristo nel Vaticano II, w: Vaticano II. Bilancio  

e prospettive. 25 anni dopo 1962/1987, t. 2, R. Latourelle (red.), Assisi 1987, s. 940-941;  

V. Caporale, Antropologia e cristologia nella “Gaudium et spes”, MdT 29 (1988) 2, s. 142-143. 
11 „Sacrae enim Litterae docent hominem «ad imaginem Dei» creatum esse, capacem suum 

Creatorem cognoscendi et amandi, ab eo tamquam dominum super omnes creaturas terrenas 

constitutum, ut eas regeret, eisque uteretur, glorificans Deum”. 
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oraz społeczna kondycja człowieka, chociaż ten ostatni wymiar jest wspomina-

ny bez bezpośredniego związku z imago Dei
12

.  

 

3. Gaudium et spes 22: Chrystus wyjaśnia  tajemnicę człowieka  

 

W tej części konstytucji znajdziemy słowa, które najpełniej wyrażają sobo-

rową antropologię w świetle chrystologii: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się 

naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy 

człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy 

Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni 

człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie (…). 

Ten, który jest «obrazem Boga niewidzialnego» (Kol 1,15; por. 2Kor 4,4,), jest 

człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, 

zniekształcone od czasu pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana natura 

nie ulega zniszczeniu, tym samym została ona wyniesiona również w nas do 

wysokiej godności. Albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjedno-

czył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim 

myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Ma-

ryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny 

oprócz grzechu”
13

. 

J. Ratzinger podkreśla, że GS 22 podejmuje temat poruszony w GS 12 i in-

terpretuje Chrystusa jako eschatologicznego Adama, na którego wskazuje już 

pierwszy Adam. Jest On prawdziwym obrazem Boga, który na nowo stwarza 

człowieka na podobieństwo Boga. Można powiedzieć, że po raz  pierwszy  

w tekście Magisterium Kościoła pojawił się nowy typ teologii całkowicie chry-

stocentrycznej, która, wychodząc od Chrystusa, widzi teologię jako antropolo-

gię. Tekst Gaudium et spes osiąga tu swój szczyt i wskazuje kierunek dla my-

ślenia teologicznego, które zostanie podjęte po Soborze
14

, m.in. przez Jana 

Pawła II w jego pierwszej encyklice Redemptor hominis
15

. 

                                                 
12 Por. L.F. Ladaria, Człowiek stworzony na obraz Boga, w:  Historia dogmatów, t. 2,  

B. Sesboüe (red.), Kraków 2001, 126. 
13 Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis vere clarescit. Adam enim, 

primus homo, erat figura future, scilicet Christi Domini. Christus, novissimus Adam, in ipsa 

revelatione mysterii Patris Eiusque amoris, hominem ipsi homini plene manifestat eique 

altissimam eius vocationem patefacit (…). Qui est „imago Dei invisibilis” (Col 1,15), Ipse est 

homo perfectus, qui Adae filiis similitudinem divinam, inde a primo peccato deformatam, 

restituit. Cum in Eo natura humana assumpta, non perempta sit, eo ipso etiam in nobis ad 

sublimem dignitatem evecta est. Ipse enim, Filius Dei, incarnatione sua cum omni homine 

quodammodo Se univit. Humanis manibus opus fecit, humana mente cogitavit, humana voluntate 

egit, humano corde dilexit. Natus de Maria Virgine, vere unus ex nostris factus est, in omnibus 

nobis similis excepto peccato”. 
14 Por. tamże, 350. 
15 Por. D.L. Schindler, Christology and the Imago Dei: Interpreting Gaudium et Spes, 

,,Communio“ (am) 23 (1996), s. 167-181, gdzie autor przypomina, że Jan Paweł II, który jako 
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Według Ladarii - mimo iż temat człowieka jako obrazu Boga nie zostaje 

głębiej wyjaśniony w GS 12 i 22, to jednak Sobór powiedział tu wystarczająco 

dużo, by zachęcić do większego zwrócenia uwagi na chrystologiczny wymiar 

nowotestamentalnej teologii obrazu
16

.  

 

4. Eschatologiczny i protologiczny wymiar chrystologii i antropologii  

w Gaudium et spes 22 

 

Cytowany fragment Gaudium et spes 22 zawiera w sobie zarówno treści 

chrystologiczne jak antropologiczne. Mauro Gagliardi zwraca uwagę przede 

wszystkim na chrystologiczny wymiar tekstu i stara się z niego wydobyć to, co 

nazywa on „chrystologią adamiczną” obecną już w pismach św. Pawła, przede 

wszystkim w 1Kor 15,21-22.45-49
17

 i Rz 5,12-21
18

. Św. Paweł mówi o dwóch 

                                                                                                                       
młody biskup brał udział w powstaniu konstytucji, w swoim nauczaniu dał chrystologiczną 

interpretację Gaudium et spes. Jeszcze jako biskup Krakowa odniósł się do soborowej antropolo-

gii zawartej w GS 22 w książce U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 

2003, gdzie stwierdził: „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”. W swojej pierwszej encyklice Re-

demptor hominis §8 z 4 marca 1979 Ojciec Święty także cytuje słowa z GS 22; por. J. Giec, 

Oryginalność magisterium Jana Pawła II o człowieku stworzonym na obraz Boży, ,,Theologica 

Ottomana”, 1 (2005), s. 61-80; J. Kupny, Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana 

Pawła II: rozprawa doktorska, Opole 1994, s. 18 nn.; R. Kisiel, Antropologiczne implikacje 

encyklik Jana Pawła II, Legnica 1998, s. 207 nn. 
16 Por. L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, 56; Por. Commissione Teologi-

ca Internazionale, Comunione e servizio, nr 21: „U podstaw nauczania soborowego leży chrysto-

logiczne określenie obrazu: to Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15) (GS  

nr 10). Syn jest człowiekiem doskonałym, który oddaje synom i córkom Adama podobieństwo 

Boże zranione przez grzech pierwszych rodziców (GS nr 22). Syn, objawiony przez Boga, który 

stworzył człowieka na swój obraz, odpowiada człowiekowi na pytania dotyczące znaczenia życia 

i śmierci (GS nr 41). Poza tym Sobór podkreśla trynitarną strukturę obrazu: upodobniając się do 

Chrystusa (Rz 8, 29) i dzięki darom Ducha Świętego (Rz 8,23) zostaje stworzony nowy czło-

wiek, zdolny wypełnić nowe przykazanie (GS nr 22). Święci to ludzie w pełni przemienieni na 

obraz Chrystusa (por. 2Kor 3,18); w nich Bóg ukazuje swoją obecność i łaskę jako znak swojego 

Królestwa (GS nr 24) (…)”. 
17 „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmar-

twychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni 

(…).Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam 

duchem ożywiającym.  Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe 

było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, 

tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowie-

ka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego”. 
18 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć,  

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed 

Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.  A przecież 

śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestęp-

stwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz 
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wymiarach chrystologii: eschatologicznym i protologicznym. Tytuł „ostatniego 

Adama” - bo tak należy tłumaczyć słowa konstytucji soborowej novissimus 

Adam nie zaś, jak jest w tekście: „nowy Adam” - odnosi się przede wszystkim 

do Chrystusa zmartwychwstałego, który przez swoje zwycięstwo nad śmiercią 

w pełni udoskonalił naturę ludzką przyjętą w momencie Wcielenia. Tytuł ten 

ma zatem znaczenie eschatologiczne, dotyczy udoskonalenia natury ludzkiej 

dokonanego po raz pierwszy w Jezusie Chrystusie. Jednak, jak zauważa  

M. Gagliardi, tekst GS 22 mówi również o pierwszym Adamie, który był za-

powiedzią, figurą przyszłego, czyli Chrystusa, czyli o protologicznym i soterio-

logicznym wymiarze osoby i dzieła Chrystusa. Tekst soborowy nawiązuje  

w ten sposób do Rz 5,14, gdzie św. Paweł naucza o Adamie, który był „typem 

tego, który miał przyjść”
19

. Przez tego rodzaju nawiązanie do św. Pawła Sobór 

chciał nas zachęcić do pogłębienia relacji pomiędzy Adamem a Chrystusem 

zarówno w wymiarze chrystologicznym, jak soteriologicznym, protologicz-

nym, antropologicznym i eschatologicznym.  

Należy też zauważyć, że konstytucja Gaudium et spes podnosi znane od 

czasów wieków średnich pytanie o motywy Wcielenia Słowa – Cur Deus ho-

mo? Powierzchowna lektura tekstu mogłaby sugerować, że Ojcowie Soboru 

opowiadają się za opinią, że Wcielenie nie było warunkowe, czyli związane  

z grzechem pierworodnym i potrzebą uleczenia natury ludzkiej, jak twierdzili 

m.in. św. Anzelm i św. Tomasz z Akwinu, lecz bezwarunkowe, związane  

z potrzebą pełnego i definitywnego objawienia „człowieka człowiekowi”, dla-

tego miałoby ono miejsce nawet wtedy, gdyby Adam nie zgrzeszył, o czym był 

przekonany już Duns Szkot. Tak sądzi również wielu komentatorów tekstu 

soborowego, z czym Gagliardi się nie zgadza, ponieważ Ojcowie Soboru byli 

                                                                                                                       
z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszyst-

kich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony 

przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze 

[skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko 

grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grze-

chów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego,  

o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu 

z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich 

ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedli-

wymi. Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. 

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył 

swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą 

do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. 
19 Por. M. Gagliardi, La corretta intepretazione di Gaudium et Spes 22 e le sue conseguenze per 

l’antropologia e l’azione della Chiesa nell’Europa contemporanea, w: Il mistero 

dell’incarnazione e il mistero dell’uomo alla luce di Gaudium et spes 22. Atti del Convegnio 

Interdisciplinare di Cristologia. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 22 giugno 2007, 

M. Gagliardi (red.), Roma 2008, s. 100. 
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ukształtowani przez teologię tomistyczną, której reprezentantem był m.in. Pie-

tro Parente. W swoim podręczniku De Verbo incarnato, tak pisał na temat 

przyczyny Wcielenia: Patres unanimes docent: si Adam non peccasset, ipsa 

Incarnatio facta non fuisset. Ta właśnie opinia uformowała uczestników Sobo-

ru,  dlatego trudno sobie wyobrazić, by większość z nich była zwolennikami 

szkotystów pod tym względem, a więc Wcielenia bezwarunkowego
20

.  

Na eschatologiczny i protologiczny wymiar chrystologii w GS wskazuje 

również wybitny hiszpański teolog L.F. Ladaria. W swojej interpretacji GS 22 

stara się on odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie dla antropologii miało 

Wcielenie Syna Bożego, Logosu? Co oznacza dla człowieka, że to właśnie 

Chrystus jest prawdziwym obrazem Boga, do którego powinniśmy się upodob-

nić? W swojej antropologii teologicznej, skoncentrowanej na Chrystusie, 

prawdziwym obrazie Boga, podkreśla on wartość teologii imago Dei, obecnej 

w Starym i Nowym Testamencie, systematycznie opracowanej po raz pierwszy 

przez Ireneusza z Lyonu i Tertuliana.  Ladaria w swojej lekturze GS i antropo-

logii obrazu Bożego odwołuje się również do teologów XX wieku, przede 

wszystkim K. Bartha, K. Rahnera i H.U. von Balthasara, dostrzega wagę ich 

koncepcji teologicznych ale również dwuznaczność niektórych z nich
21

.  

Ladaria zauważa, że w Nowym Testamencie obrazem Boga jest nazywany 

Chrystus a nie człowiek (2Kor 4,4; Kol 1,15; Hbr 1,2; Flp 2,6). Nie oznacza to, 

że człowiek nie jest już traktowany jako stworzony na obraz i podobieństwo 

Boga, jednak św. Paweł podkreśla powołanie człowieka do upodobnienia się 

do Chrystusa, prawdziwego obrazu Boga, przez wiarę w Niego (2Kor 3,18). 

Ojciec przeznaczył nas, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby Ten był 

pierworodnym między wielu braćmi (Rz 8,29), abyśmy się stali na wzór No-

wego i Ostatniego Adama (1Kor 15,45-49). Przeznaczeniem człowieka jest 

zatem, by dokonało się w nim przejście od bycia obrazem pierwszego Adama 

do bycia obrazem Ostatniego - Chrystusa
22

. 

Ladaria podkreśla, że w GS 22 mamy nie tylko eschatologiczne, ale również 

protologiczne znaczenie Chrystusa dla człowieka i ten właśnie wymiar jest dla 

niego szczególnie ważny. Chrystus jest dla nas wzorem nie tylko jako Ten, 

który zmartwychwstał. Bóg, kiedy stwarzał pierwszego Adama, stwarzał go na 

wzór Chrystusa, w przewidywaniu Jego Wcielenia, które miałoby miejsce nie-

zależnie od grzechu Adama. W tym sensie mamy jasny kierunek od Chrystusa 

do Adama, chociaż musimy pamiętać o chronologicznym pierwszeństwie 

pierwszego Adama. Wynika z tego, że niemożliwe jest, wychodząc od naszej 

obecnej kondycji, aby człowiek osiągnął doskonałość bez bezpośredniej inter-

wencji Boga przez Wcielenie Jego Syna. Możemy zobaczyć, na czym polega 

                                                 
20 Por. tamże, s. 101. 104-105 
21 Por. L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, dz. cyt., s. 57-60. 
22 Por. L.F  Ladaria, Antropologia cristiana, w: Dizionario di teologia fondamentale, R. 

Latourelle, R. Fisichella (red), Assisi 1990, 50. 
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doskonałość człowieczeństwa jedynie dlatego, że objawiła się ona w Chrystu-

sie, który dzieli z nami naszą kondycję ludzką, przyjmując ciało podobne do 

ciała grzechu (por. Rz 8,3). Dzięki uczestnictwu w naszej naturze, może nas 

wybawić od niej.  

Ladaria podkreśla, że należy położyć akcent na jedność zbawczego planu 

Boga, który obejmuje stworzenie i zbawienie człowieka w Jezusie Chrystusie. 

Stworzenie w Chrystusie, a nie jedynie w Synu, to fundamentalna prawda 

chrześcijaństwa, którą współczesna teologia na nowo odkryła. Karl Rahner 

mówił o możliwości Wcielenia jako warunku stworzenia, tak jak K. Barth 

wcześniej pisał, że stworzenie świata było zewnętrznym warunkiem Przymie-

rza Boga z narodem wybranym. Rahner widzi stworzenie jako „gramatykę” 

Objawienia i Wcielenia
23

. Jeśli nie chcemy twierdzić, że zbawienie dociera do 

człowieka niejako z zewnątrz, konieczne jest zobaczenie jego początku już  

w momencie stworzenia. Eschatologia musi być związana z protologią, stwier-

dza niemiecki jezuita
24

.  

Ta jedność zbawczego planu, który obejmuje stworzenie i Wcielenie, nie 

może zaciemnić całkowitej nowości wydarzenia Chrystusa, podkreśla Ladaria. 

W żaden sposób nie można wydedukować przyjścia Chrystusa na świat, wy-

chodząc od człowieka stworzonego na Jego obraz i powołanego do podobień-

stwa do Niego, jak gdyby Wcielenie było czymś koniecznym a nie wolną de-

cyzją Boga (tezę, której głoszenie zarzucano Th. de Chardin i K. Rahnerowi).  

Nowość wydarzenia Wcielenia wyraża się w następujący sposób: – wyłącznie 

w Chrystusie objawia się plan Boga, który był ukryty od stworzenia świata 

(por. Ef 3,5.8-9; Rz 16,25-26); – człowiek od początku przeciwstawiał się temu 

                                                 
23 Por. K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, w artykule pt. O teologii Wcielenia na  

s. 308-309 czytamy: „Dlatego też – wchodząc w tę prawdę jeszcze głębiej niż do tej pory – 

możemy powiedzieć, że stworzenie jest obdarzone, na mocy jego najbardziej wewnętrznej, 

fundamentalnej istoty, możliwością bycia przyjętym, bycia materiałem dla możliwej historii 

Boga. Bóg w akcie stworzenia szkicuje zawsze stworzenie jako gramatykę możliwej samo wy-

powiedzi (Selbstaussage)”.  Warto jednak zwrócić uwagę na krytykę, z jaką spotyka się antropo-

logia i chrystologia niemieckiego jezuity, por. G. Cavalcoli, Karl Rahner. Il Concilio tradito, 

Verona 2009, s. 108 nn.  Na s. 110-111 autor pisze, że dla Rahnera Chrystus wydaje być jedynie 

końcowym efektem rozwoju człowieka, ale ponieważ Chrystus jest Bogiem, dlatego Bóg jawi się 

jako końcowy efekt rozwoju człowieka. Stąd bierze się u Rahnera utożsamienie antropologii, 

teologii i chrystologii. Cavalcoli uważa też, że koncepcja Wcielenia obecna w dziełach Rahnera 

zbudowana jest na dwóch fundamentach: heglizmie i egzystencjalizmie, co wyraża się w dwóch 

najważniejszych punktach jego koncepcji Wcielenia: „ludzkiej autotranscendencji” i „boskiej 

autokomunikacji”; według P. Lisickiego, Punkt oparcia, Warszawa 2000, brak u Rahnera roz-

różnienia, podstawy wszelkiej metafizyki, na przedmiot i podmiot, na umysł poznający i rzecz 

poznawaną. Bez tego rozróżnienia nie ma miejsca na rzeczywistą religię, czyli spotkanie czło-

wieka i Boga ani na prawdziwą miłość, ani na moralność (283). 
24 Por. L.F. Ladaria, Cristo y El misterio de la creación, w: Il mistero dell’incarnazione e il 

mistero dell’uomo alla luce di Gaudium et spes 22. Atti del Convegnio Interdisciplinare di 

Cristologia. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 22 giugno 2007, M. Gagliardi (red.), 

Roma 2008, s. 65-85. 
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planowi Boga, zgrzeszył i utracił przyjaźń z Bogiem; - Objawienie Jezusa nie-

sie ze sobą nowość w stosunku do starego człowieka (por. Rz 6,6; 2 Kor 5,17; 

Ef 4,22); - radykalnie nowy początek możliwy jedynie w posłuszeństwie Chry-

stusa, który uwalnia nas z niewoli grzechu, stanu, z którego człowiek  

o własnych siłach nigdy by nie wyszedł; – nowość przyniesiona przez Chrystu-

sa polega także na tym, że zbawienie realizuje się w osobie Chrystusa, w Jego 

życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. 

Takie jest centralne przesłanie Nowego Testamentu. Poza tym, realizacja 

przewyższa zapowiedź. W Chrystusie jest pełnia bóstwa i z niej otrzymaliśmy 

zbawienie (por. Kol 1,9-10; J 1,16). Jedynie jeśli Chrystus rzeczywiście jest 

tym, czym my jesteśmy – człowiekiem, możemy stać się tym, czym On jest, 

zgodnie ze starożytną doktryną: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł 

stać się Bogiem (św. Ireneusz). Pamiętając o wolności Boga, który mógł zba-

wić nas w innym sposób, musimy podkreślić, że nie ma innej drogi zbawienia  

i osiągnięcia pełni człowieczeństwa niż Wcielenie Syna, w którym wypełniają 

się zbawcze plany Boga. 

Z Wcieleniem wiąże się także obecność pośród ludzi Ducha Świętego, który 

najpierw zamieszkał w ciele Chrystusa, by „przyzwyczaić się” do zamieszkania 

w człowieku. Dlatego Duch Święty jest nam dany jako Duch Jezusa
25

.  

 

5. Chrystus Homo perfectus i perfectus Homo według Gaudium et spes 22 

 

W GS 22 §2 czytamy, że „Ten, który jest «obrazem Boga niewidzialnego» 

(Kol 1,15; por. 2Kor 4,4,), jest człowiekiem doskonałym (…)”. 

Ladaria podkreśla, że Chrystus jest nie tylko Homo perfectus  ale i perfectus 

Homo. 

Homo perfectus znaczy, że Jezus jest człowiekiem doskonałym, prawdzi-

wym, bez braków, bo bez grzechu pierworodnego, który nie należy do natury 

człowieka. W Chrystusie człowieczeństwo jest doskonale zrealizowane, dlate-

go jest to człowieczeństwo egzemplaryczne, wzorcowe, paradygmatyczne, na 

co wskazuje GS 41 - „ktokolwiek idzie za Chrystusem, Człowiekiem doskona-

łym (Hominem perfectum), sam też pełniej staje się człowiekiem”. 

Natomiast sformułowanie perfectus Homo oznacza, że Jezus jest rzeczywi-

ście człowiekiem, wbrew teoriom (doketyzm, apolinaryzm, monofizytyzm, 

monoteletyzm), według których nie był On prawdziwym człowiekiem. Praw-

dziwego człowieczeństwa Chrystusa broniły Sobory pierwszego tysiąclecia 

Kościoła: w Nicei 325, Efezie, Chalcedonie i Konstantynopolu II i III a także 

Sobór Watykański II w GS 38 i 45. Sobór w Chalcedonie w swojej definicji 

dogmatycznej przeciw twierdzeniom monofizyty Eutychesa podkreślił, że „Pan 

nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, 

                                                 
25 Por. L.F. Ladaria, Gesú Cristo, salvezza di tutti, Bologna 2009, s. 18-23. 
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prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współ-

istotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, „we 

wszystkim nam podobny oprócz grzechu” (Hbr 4,15). Przed wiekami z Ojca 

zrodzony jako Bóg, W ostatnich zaś czasach dla nas i dla naszego zbawienia 

Narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki”
26

. Stwierdza 

się tu nie tylko doskonałość ludzką Syna, który przyjął ciało i rozumną duszę, 

ale także współistotność  z naszym człowieczeństwem, z konkretnymi ludźmi, 

do których jest podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Taka jedność była 

konieczna, aby Chrystus mógł odkupić to, co przyjął.  

II Sobór Konstantynopolitański w 553 roku precyzuje, że fakt, iż jedyną 

osobą Chrystusa jest osoba Słowa, nie oznacza, że przyjęte człowieczeństwo 

nie ma znaczenia dla osoby Słowa. Od momentu wcielenia Słowo działa zaw-

sze w połączeniu z naturą ludzką, która jest doskonała, kompletna.  

III Sobór Konstantynopolitański 680/81 jeszcze wyraźniej podkreślił do-

skonałość natury ludzkiej Chrystusa, gdy bronił istnienia w Nim prawdziwej 

ludzkiej woli, która była jednak tożsama. Jego wola ludzka była doskonale 

poddana Ojcu, tzn. nie była obciążona grzechem, dlatego była ona całkowicie 

wolna, doskonała. Wynika stąd, że także jako człowiek Chrystus jest całkowi-

cie oddany Ojcu dla wypełnienia dzieła zbawczego (Rz 8,34; Hbr 7,23; 9,24; 

1J 2,1)
27

.  

Sobór Watykański II należy umieścić w innej perspektywie niż Sobory I ty-

siąclecia, uważa Ladaria. Pierwsze słowa GS 22 sugerują, że doskonałość 

ludzką Chrystusa należy umieścić nie tylko na poziomie eschatologicznym, ale 

także protologicznym: jest On dla nas ludzi wzorem do naśladowania, ponie-

waż na Jego wzór, obraz został stworzony człowiek. Według Ladarii, o ile 

eschatologiczne znaczenie człowieczeństwa Chrystusa zawsze było obecne  

i nie zanikło w teologii Kościoła, inaczej ma się sprawa z jego wymiarem pro-

tologicznym, który został zapomniany, chociaż był on bardzo mocno rozwijany 

w pierwszych wiekach myśli chrześcijańskiej
28

. W Chrystusie natura ludzka 

została przyjęta a nie wchłonięta/unicestwiona (perempta), jak uczą nas Sobo-

ry, zwłaszcza w Chalcedonie i Konstantynopolu II i III. Jednak, zauważa Lada-

ria, tekst soborowy idzie dalej: ludzka natura Chrystusa nie tylko nie została 

przez Niego we Wcieleniu unicestwiona przez naturę boską, ale przeciwnie, 

została wyniesiona do niezwykłej godności „także w nas”. Unia hipostatyczna 

                                                 
26 Dokumenty Soborów Powszechnych, tom I, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 223. 
27 Por. L.F. Ladaria, Gesú Cristo, salvezza di tutti, Bologna 2009, s. 9-11. 
28 Chrystus, który stał się człowiekiem jest wzorem, według którego Ojciec stworzył pierwszego 

Adama w raju ziemskim, jak stwierdzał Tertulian w dziele De carnis resurrectione, cytowanym 

w GS 22: „To, co z gliny powstało, pomyślane było w Chrystusie jako człowieku przyszłym”. 

Podobnie nauczali Ireneusz z Lyonu, Hilary z Poitiers, Grzegorz z Elwiry, Aureliusz Pruden-

cjusz. Na podstawie GS 22 możemy więc powiedzieć, że Chrystus jest wzorem, na podstawie 

którego został stworzony człowiek. W planie Boga dla człowieka od zawsze istniało postano-

wienie, aby człowiek osiągnął doskonałe upodobnienie do Syna. 
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jest faktem jedynym i niepowtarzalnym, ale Syn Boży dzięki niej „w pewien 

sposób (quodammodo) zjednoczył się z każdym człowiekiem”, jak o tym mówi 

GS 22, ale także, choć nie wprost, GS 24 i 32. Zatem wywyższenie natury 

ludzkiej we Wcieleniu ma soteriologiczne konsekwencje dla całej ludzkości. 

Natura ludzka zostaje wywyższona wraz z jego przyjęciem przez Syna Bożego. 

Wydaje się, że Sobór Watykański II podejmuje tu słowa św. Leona Wielkiego 

z Listu do Flaviana: „Adsumpsit formam servi sine sorde peccati, homo agens, 

divina non minuens” („Przyjął „postać sługi”(Flp 2,7) bez zmazy grzechu, wy-

wyższając to, co ludzkie, nie umniejszając zaś tego, co Boże”)
29

. Jeśli w pierw-

szym momencie mamy kierunek od Adama do Chrystusa, aby zrozumieć, kim 

jest Chrystus, natychmiast po tym w świetle wiary konieczny był krok w od-

wrotnym kierunku, aby zrozumieć głębię bytu ludzkiego. Od Adama do Chry-

stusa i od Chrystusa do Adama, dwa kierunki w ścisłej relacji, które wzajemnie 

się uzupełniają.  

Sobór Watykański II stanowił wielki postęp doktrynalny na polu antropolo-

gii teologicznej, nie tylko przez to, co powiedział wyraźnie, ale również po-

przez perspektywy, które otworzył. Ladaria, opierając się na teologii Bartha, 

Rahnera i von Balthasara stwierdza, że w Chrystusie odkrywamy, kim jest 

człowiek, ponieważ znamy powód, dla którego wszystko zostało stworzone: 

ludzie istnieją dlatego, że miał na świat przyjść Chrystus. Jeśli możliwość 

stworzenia człowieka opiera się na możliwości Wcielenia, staje się jasne, kto 

jest modelem, wzorem, na podstawie którego został stworzony człowiek,  

a wraz z tym pojawia się nowa definicja samego bytu ludzkiego: to ten, w któ-

rego zmienia się Bóg, kiedy staje się nie-Bogiem. Stworzenie człowieka na 

obraz i podobieństwo Boga jest zatem gramatyką, która umożliwia Bogu wy-

powiedzenie się. W tym wypadku kierunek nie prowadzi do Chrystusa od 

Adama ale odwrotnie, od Chrystusa do Adama, nawet jeśli w życiu Jezusa 

grzech Adama odegrał ważną rolę, jako bezpośredni powód Wcielenia. W cen-

trum chrześcijańskiej wizji człowieka znajduje się zatem Jezus Chrystus.  

W swoim konkretnym życiu objawia człowiekowi samego siebie. On jest 

człowiekiem doskonałym, a nie jedynie „doskonale”
30

. 

                                                 
29 Dokumenty Soborów Powszechnych, tom I, dz. cyt., s. 201. 
30 Por. L.F. Ladaria, Gesú Cristo, salvezza di tutti, Bologna 2009, s. 38-40; L.F. Ladaria jest pod 

wielkim wpływem teologii K. Rahnera, w tym wypadku jego antropologii i chrystologii. Dla 

zrównoważenia poglądów warto chyba przytoczyć krytyczne uwagi G. Cavalcoli, Karl Rahner. 

Il Concilio tradito, dz. cyt., s. 178-180,  na temat „zmienności Boga” we Wcieleniu, o której 

piszą Rahner i Ladaria. Autor stwierdza, że określenia typu: Bóg staje się „w innym”, pozostając  

w sobie niezmiennym, są sprzeczne i pozbawione sensu, typu „i wilk syty i owca cała”. Chce się 

zachować niezmienność, ale uratować zmienność. Jednak nie jest możliwe zachowanie obu tych 

twierdzeń, sprzecznych ze sobą, należy wybrać. Bóg nie staje się. Już św. Paweł to wyjaśnił, 

mówiąc o przyjęciu ludzkiej natury przez boski Logos. Możemy powiedzieć, jeśli chcemy, że 

natura ludzka staje się „własnością” Boga, ale nie w sensie stania się jednym z atrybutów istoty 

bożej, ale tak, jak się mówi, że żona jest własnością męża, czyli zachowując obie natury w ich 
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Według Ladarii, nauka soborowa zawarta w GS 22 powinna mieć zasadni-

czy wpływ na antropologię teologiczną. Sobór nie sformułował żadnej syntezy 

antropologicznej, ale „wskazał na drogę budowania pełnej antropologii teolo-

gicznej oraz na jednorodne jej scalenie; nie idzie o nic innego, jak tylko o rela-

cję z Jezusem, który jest nie tylko pierworodnym spośród umarłych, lecz także 

spośród stworzeń (por. Kol 1,15.18) oraz Nowym Adamem i tym, którego figu-

rą był pierwszy Adam (por. 1Kor 15,45-49; Rz 5,14)”
31

.  

 Antropologia teologiczna rozwijana przez L.F. Ladarię w oparciu o GS 22 

jest rodzajem „chrystologii adamicznej”. Autor stara się zachować i rozwinąć 

eschatologiczny wymiar chrystologii, ale przede wszystkim zależy mu na od-

zyskaniu dla teologii katolickiej protologicznego, egzemplarycznego znaczenia 

Chrystusa jako Ostatniego Adama. Zastrzega przy tym, że Sobór wskazał dro-

gę, otworzył perspektywę, natomiast teologom pozostawił zadanie dokończenia 

tego, co zostało naszkicowane i stara się wypełnić to zadanie, opierając się na 

poglądach teologów zarówno z pierwszych wieków Kościoła, jak i współcze-

snych, przede wszystkim K. Bartha i R. Rahnera.  

 

 

Zakończenie  

 

Jak wszystkie dokumenty soborowe, tak i Gaudium et spes, należy czytać  

w kluczu „hermeneutyki ciągłości”, o której mówił Ojciec Święty Benedykt 

XVI w przemówieniu do Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005
32

. Chodzi zatem  

o to, by czytać je zgodnie z intentio auctoris, w duchu, w jakim zostały napisane.  

Artykuł ukazuje antropologię imago Dei obecną w konstytucji dogmatycz-

nej Gaudium et spes 12 i 22 Soboru Watykańskiego II. Najpełniej soborową 

antropologię wyrażają słowa z GS 22: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się na-

prawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”. Wielu teologów, m.in.  

J. Ratzinger, L. Ladaria, M. Gagliardi, zwraca uwagę na protologiczny i escha-

tologiczny wymiar antropologii soborowej. Oznacza to, że Chrystus był już 

zapowiedziany w osobie Adama – pierwszego człowieka i jest również „ostat-

nim Adamem” (novissimus Adam). Jesteśmy na obraz pierwszego Adama, któ-

ry ze swej strony został stworzony na wzór Chrystusa, oraz odnowieni i zapro-

szeni do stania się na obraz prawdziwego, drugiego Adama – Chrystusa, który 

                                                                                                                       
różnicy, bez przypisywania naturze boskiej tego, co przynależy ludzkiej, w przeciwnym bowiem 

wypadku pomieszamy Boga z człowiekiem. Nie ma jednak sensu twierdzenie, że boska natura 

mogłaby się zmienić w naturę ludzką, jak larwa w motyla. To była herezja Eutycha, potępiona 

już przez Kościół w Chalcedonie. Bóg, który jednocześnie zmienia się i się nie zmienia, nie ma 

sensu, jest to okropna obraza rozumności wiary i rozumu ludzkiego, stworzonego przez Boga  

w harmonii z wiarą. 
31 Por. L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, s. 27-33. 
32 Por. Benedykt XVI, Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu, ,,L’Osservatore Roma-

no” 2 (2006),  s. 15-20. 
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jest doskonałym obrazem Ojca (por. Hbr 1,3; Kol 1,15), prawdziwym Bogiem  

i prawdziwym człowiekiem.  

 

Summary 

 

This articles presents the anthropology of imago Dei in the Constitution 

Gaudium et spes of the Second Vatican Council. This anthropology is most 

perfectly expressed in GS 22: “The truth is that only in the mystery of the in-

carnate Word does the mystery of man take on light”. Many theologians, 

among others . J. Ratzinger, L. Ladaria, M. Gagliardi, emphasize the 

protological and eschatological character of the council’s anthropology. It 

means, that Christ was preannounced in the person of the first Adam and he is 

the “last Adam” (novissimus Adam) as well. Therefore we are created on the 

image of the first Adam, and invited to becoming on the image of the true and 

second Adam – Christ.  

 

 



Zbigniew Danielewicz
1
 

 

 

Communio Kościoła według Jürgena Moltmanna  

– od wspólnoty podstawowej  

po horyzont nowego stworzenia 
 

 

W teologii ewangelickiej rozumienie Kościoła jako communio  zgromadze-

nia, wspólnoty czy gminy, odsłania z całą wyrazistością jego wymiar horyzon-

talny; taka optyka ukazuje też fundamentalną i pierwotną równość jego człon-

ków jako przybranych dzieci Bożych. Artykuł VII Augsburskiego Wyznania 

Wiary określa Kościół jako: „zgromadzenie świętych, którym naucza się wier-

nie ewangelii i należycie udziela sakramentów”. Trzy wieki później w podob-

nym tonie Karl Barth i Deklaracja z Barmen Kościoła Wyznającego (1934) 

nazywa Kościół „gminą braci”, w której Chrystus działa przez Ducha Świętego 

w słowie i sakramentach. Kościół jest tu przede wszystkim rzeczywistością 

wewnętrzną i duchową. Urząd i zewnętrzne struktury posiadają w rozumieniu 

ewangelików funkcjonalną, a nie ontologiczną rację bytu. To rozumienie Ko-

ścioła jest także bliskie Jürgenowi Moltmannowi, nestorowi XX-wiecznej teo-

logii ewangelickiej, emerytowanemu profesorowi uniwersytetu w Tübingen
 2

. 

Jednak wspinając się wyżej po schodach poznania moltmannowskiej eklezjolo-

gii, dojrzymy coraz to szersze horyzonty jej rozumienia. Powyżej poziomu 

Kościoła jako wielości wspólnot podstawowych, chrześcijańskich gmin ujrzy-

my, że obejmuje on sobą nie tylko chrześcijan i świat ludzki, ale całość rze-

czywistości stworzonej. Tak szerokie, otwarte i integrujące rozumienie czerpie 

ze wzoru perychoretycznego życia Trójcy Osób Boskich. Na szczycie, escha-

tycznym końcu drogi, teolog ma nadzieję ujrzeć Kościół jako lud Boży nowego 

stworzenia oraz samo nowe stworzenia jako mające udział w komunii życia 

Trójcy Świętej.  

                                                 
1 Zbigniew Danielewicz  – ur. 1964, dr hab. teologii dogmatycznej, licencjat filologii angielskiej. 

Członek TN KUL, Gesselschaft für Evangelische Theologie. Publikował: m.in. w Więzi, Znaku, 

Przeglądzie Powszechnym, Tygodniku Powszechnym, Gościu Niedzielnym. Wydał m.in.: Niebo. 

Historia przyszłości,  ,,Więź”, Warszawa 2005; Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Podręcznik 

teologii dogmatycznej, t. 6, E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), „Więź”, Warszawa 2007; 

Ku Bogu - „wszystkiemu we wszystkim”. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna, Wy-

dawnictwo GWSH, Gdańsk 2009.  Aktualnie profesor Politechniki Koszalińskiej i Gdańskiej 

Wyższej Szkoły Humanistycznej.  
2 Wybrane zagadnienia z tej tematyki poruszałem już wcześniej: por. Jürgena Moltmanna ekle-

zjologia communio, w: A. Czaja, M. Marczewski (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji  

o Kościele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 303-313. Niniejsze opracowanie zawiera zna-

czące poszerzenie i rozwinięcie  tematu oraz  wskazuje liczne implikacje, na których omówienie  

wcześniej zabrakło miejsca.  
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1. Eklezjologia wyrastająca z biografii  

 

Pierwszym istotnym wątkiem biografii Moltmanna dla zrozumienia póź-

niejszej  eklezjologii są lata młodzieńcze. Pod koniec  wojny został wcielony 

do armii,  a wiosną 1945 roku 19-letniego Jürgena wysłano na front. Gdzieś  

w belgijskim lesie poddał się pierwszemu napotkanemu alianckiemu żołnie-

rzowi. Następne cztery lata spędził w obozach jenieckich w Belgii i Szkocji. 

Dziś, z perspektywy dziesięcioleci, mówi o błogosławieństwie tego czasu  

i pierwszym spotkaniu z Biblią (w jego domu rodzinnym, liberalnie prote-

stanckim, czytano raczej Goethego i Nietzschego), ofiarowaną przez amery-

kańskiego kapelana. Sam pobyt w obozie przeżył jednak ciężko: „Doświadczy-

łem upadku moich przekonań, ale w tym upadku znalazłem nową nadzieję  

w wierze chrześcijańskiej, która przyniosła mi nie tylko duchowe, ale także – 

jak sądzę – fizyczne przetrwanie, ponieważ ocaliła mnie przed rozpaczą i pod-

daniem się"
3
. W obozie pojawiła się możliwość podjęcia studiów teologicz-

nych, które postanowił kontynuować, gdy wrócił w 1948 roku do Niemiec, już 

„jako chrześcijanin mający nowe osobiste podejście do teologii, od której ocze-

kiwał poznania mocy nadziei, której zawdzięczał życie" (j.w.). Następne lata to 

studia teologiczne w Getyndze, gdzie poznał swoją przyszłą żonę i matkę ich 

czworga dzieci, uznaną przedstawicielkę teologii feministycznej. Co ciekawe  

i istotne, Moltmann z niewoli powrócił jako chrześcijanin, ale jeszcze nie jako 

członek konkretnego wyznania. Członkiem kościoła reformowanego został pod 

wpływem żony i profesorów-Barthystów
4
. W myśleniu o kościele przynależ-

ność do konkretnej denominacji nie była dla Moltmanna sprawą priorytetową, 

raczej wyraźnie wtórną wobec samego faktu bycia chrześcijaninem. Po stu-

diach został ordynowany na pastora i zanim rozpoczął karierę akademicką, 

poznał pracę duszpasterską z jej zakorzenieniem w konkretnych problemach. 

Swoją pierwszą, niezbyt znaną, programową pracę pt. Wspólnota w per-

spektywie rządów Chrystusa Moltmann wydał w 1959 roku. Pod wpływem 

doświadczeń obozowych  i bliskości teologii Bartha i „Kościoła Wyznającego” 

daje się zauważyć, że już w tej pracy skłaniał się ku eklezjologicznie i poli-

tycznie lewicowej orientacji. Tu już też pojawia się późniejszy „temat życia”: 

historia królestwa Bożego. Głoszenie Chrystusa odbywa się w świecie, którego 

historia jest tłem dla nadchodzącego królestwa Bożego.  Mimo ogromu zła  

i cierpienia na ziemi można wierzyć w jakiś postęp. Oparcie tej wiary nie na 

utopii, ale na pamięci krzyża pozwala bezkompromisowo przyjąć rzeczywi-

                                                 
3 In der Geschichte des dreieinigen Gottes. Beiträge zur trinitarischen Theologie, Chr. Kaiser 

Verlag, München 1991, s. 222. Tytuły prac Moltmanna zamieszczane będą bez zaznaczania 

nazwiska teologa. 
4 A Broad Place. An Autobiography, tłum. M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 2008,  

s. 19-35.53. 
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stość taką, jaka jest, co  prowadzi do  odkrycia nowego partnerstwa Kościoła  

w świecie - Kościół żyje w nim i przenika wszystkie jego wymiary. Wiara nie 

jest rzeczą prywatną, ograniczoną kościelnymi murami. W kościele spotykamy 

zawsze konkretne osoby w ich społecznych relacjach i społecznym zaangażo-

waniu,  spotykamy ludzi z ich obowiązkami, ojców, matki, dzieci,  pracowni-

ków,  przełożonych i podwładnych. Kościelne przepowiadanie cierpi z powodu 

faktu, iż do ludzi zwraca się w oderwaniu od tego nad czym pracują, czym żyją 

i od mocy, z powodu których cierpią.  

W tej wczesnej pracy Moltmann odwołuje się do koncepcji „Boskich roz-

porządzeń” dotyczących rodziny, małżeństwa i władzy Kościoła. Te różne 

mandaty uważa za współzależne, one warunkują się wzajemnie i nie dopusz-

czają żadnej hierarchizacji: „państwo, ekonomia, rodzina, Kościół i kultura - 

każde z nich posiada specjalne zadanie w Bożej historii. Muszą one wzajemnie 

wykonywać te zadania we wzajemnym ograniczeniu i uzupełnianiu się. Tak 

więc zawody wykonywane w świecie  tak samo związane są ze służbą Królestwu 

Bożemu w świecie  /.../ jak działalność apostolska”
5
. Wspólnota w perspektywie 

rządów Chrystusa jako wczesne programowe dzieło zawierało już zarys refor-

my Kościoła. 

Lecz rozumienie communio-wspólnoty nie jest tam jeszcze doprecyzowa-

ne. Moltmann pisał je, będąc pastorem niewielkiej gminy, ale Kościół jako 

communio pojmował wówczas szerzej niż na sposób kongregacjonistyczny. 

Bliższy byłby model communio jako „miasta” lub kościoła regionalnego z róż-

nymi formami działania i posiadającego pomniejsze jednostki. Nie jest jednak 

jasne, jak miałby być zorganizowany. Teologiczne pojmowanie wspólnoty jako 

tej, która „zbiera się wokół słowa” wymagało w tej pracy dopowiedzeń  

w aspekcie socjologiczno-eklezjalnym.
6
 

 

2. Kościół mocny Duchem 

 

Najpełniejszą postać eklezjologia Moltmana uzyskała w dziele: Kościół  

w mocy Ducha Świętego (1975), w ostatnim tomie tzw. wczesnej trylogii 

rozpoczętej Teologią nadziei (1964), po której  przyszedł Bóg ukrzyżowany 

(1972).  Każdy z tych tomów miał w zamierzeniu poruszać całość teologii  

z jednej perspektywy (odpowiednio: Wielkiej Nocy, Wielkiego Piątku  

i Pięćdziesiątnicy). Kościół w mocy Ducha zesłanego w Zielone Świątki 

gromadzi chrześcijan ożywionych eschatologiczną nadzieją płynącą z wiary  

w Zmartwychwstanie Chrystusa, a jednocześnie pamiętających o Golgocie  

                                                 
5 Die Gemeinde im Horizont der Herrschaft Christi. Neue Perspektiven in protestantischen Theo-

logie, Neukirchen 1959, s. 27. Cyt za: G. Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power. The 

Theology of Jürgen Moltmann, Fortress Press, Minneapolis 2001, s. 33-34. 
6 G. Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, s. 26-36. 
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i doświadczających krzyża w swoim życiu. Kościół w mocy Ducha ukazuje 

wizję Kościoła i sakramentów z perspektywy Ducha Świętego i jest pracą  

o wyraźnej orientacji ekumenicznej. Lata 70. były dla teologa z Tybingi 

naznaczone dialogiem, dyskusjami, podróżami i przemianami. Jak zauważa 

Richard Bauckham, znawca teologii Moltmanna, kościelne podróże tego 

okresu wywarły silny wpływ na kształt jego eklezjologii. Dzięki nim zapoznał 

się prawosławiem (Rumunia), zielonoświątkowcami i kościołami niezależnymi 

w Afryce, wolnymi kościołami w Ameryce Północnej, wspólnotami 

podstawowymi w Ameryce Łacińskiej, wspólnotami kościelnymi w Azji 

(Korea) i prześladowanymi chrześcijanami w innych częściach świata
7
. Jeden 

nurt tego dynamicznego czasu stanowiła działalność w ruchu ekumenicznym 

(praca w komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów od 1963 roku),  

a także w dialogu chrześcijańsko-żydowskim i dialogu chrześcijańsko-

marksistowskim.  

Drugi nurt to „teologia polityczna”, współtworzona z J. B. Metzem, której 

celem było nie tyle upolitycznianie Kościoła, co dążenie do chrystianizowania 

polityki kościelnej i polityki tworzonej przez chrześcijan. Źródła takiej 

„politycznej teologii” wypływały ze zrozumienia chrześcijańskiej nadziei, 

która każe aktywnie oczekiwać transcendentnej przemiany świata. Politycznie 

krytyczna teologia nastawiona była na radykalne zmiany w społeczeństwie, na 

krytykę burżuazyjnej i politycznej religii. Postulaty te były bliskie 

optymistycznemu duchowi lat 60. i z czasem znalazły odbicie w teologii 

tworzonej w Ameryce Łacińskiej, Azji czy Afryce – wszędzie tam, gdzie 

istniał głód wyzwolenia i odkupienia, nie tylko eschatologicznego ale  

i doczesnego. Jednak Moltmann nie chciał, by „polityczne” konsekwencje jego 

„teologii nadziei” przybrały postać podbudowy teoretycznej dla  teologii 

wyzwolenia w różnych jej postaciach. Polityczne zatroskanie było w jego 

późniejszej teologii nadal obecne, ale przybrało ono tam formę obrony  

i promocji praw człowieka – uzasadnianych godnością człowieka jako obrazu 

Boga – a także propagowania demokratycznej wolności w społeczeństwie 

bazującej na jego koncepcji społecznej nauki o Trójcy.
8
 

W Kościele w mocy Ducha Moltmann określa swoją eklezjologię jako 

„mesjańską” bądź „relacyjną”. Eklezjologia mesjańska jest to wizja Kościoła 

ugruntowana chrystologicznie i zorientowana eschatologicznie. Każde stwier-

                                                 
7 R. Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, Edinburgh, T&T Clark 1995, s. 122. 
8 Z tego okresu żywiołowych dysput i poszukiwań nowej postaci Kościoła pochodzi także aktu-

alna i dziś wypowiedź zaczerpnięta z dyskusji Moltmanna z Walterem  Kasperem w rzymskim 

Gregorianum w 1973 roku:  „Dla wielu ludzi zainteresowanie chrześcijaństwem zredukowało się 

do krytyki pod adresem Kościoła. Istotnie, Kościół zasługuje na krytykę. Niewiele instytucji  

i spraw tego świata wymaga jej tak bardzo jak Kościół, ponieważ krytyka płynąca z umiłowania 

sprawiedliwości oraz pełnego pasji zaangażowania dla Chrystusa i jego Królestwa zawsze sta-

nowiła początek odnowy”: Por. W. Kasper, J. Moltmann, Jezus – tak, Kościół - nie? O chrystolo-

gicznych źródłach kryzysu Kościoła, tłum. A. Kuć, Homini, Kraków 2005, s. 45. 
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dzenie o Kościele jest twierdzeniem o Chrystusie. Kościół musi być więc, jak 

to wielokrotnie określa Moltmann w tej pracy, wspólnotą lub braterstwem me-

sjańskim. Jako taki partycypuje w misji Chrystusa, będącej w drodze ku przy-

szłości. Ta sytuacja czyni z Kościoła rzeczywistość tymczasową: „Kościół nie 

jest jeszcze królestwem Bożym, ale jego antycypacją w historii /…/ Chrześci-

jaństwo nie jest jeszcze nową ludzkością, ale jego awangardą”
9
. Bycie mesjań-

skim oznacza dla Kościoła partycypowanie w misji Chrystusa, ale też i twór-

czej misji Ducha. Autor wyraźnie podkreśla, czyja jest to misja: „To nie Ko-

ściół ma do wypełnienia misję zbawienia świata, ale to misja Syna i Ducha 

przez Ojca zawiera w sobie Kościół i stwarza go w drodze”
10

.  

 

3. Kościół na wzór Trójcy – otwarty, dynamiczny i relacyjny 

 

Uzupełniając misję Syna misją Ducha, Moltmann zarysowuje w tej pracy 

charyzmatyczną eklezjologię. Misja Ducha polegająca na eschatologicznym 

spełnieniu historii Chrystusa nie zostaje podporządkowana misji Syna, ale obie 

misje Moltmann wprowadza w obszar trynitarnej historii Boga ze światem 

dążącej do przyszłego spełnienia, gdy „Bóg będzie wszystkim we wszystkim”. 

Mesjańska eklezjologia jest więc funkcją mesjańskiej pneumatologii i eschato-

logicznej chrystologii. Partycypujący w misji Syna i Ducha charakter Kościoła 

określa dynamiczne i wydarzeniowe rozumienie samej istoty Kościoła, niedają-

cego się do końca zdefiniować: „nie możemy powiedzieć, gdzie kościół  jest  we 

wszelakich okolicznościach i co sobą obejmuje. Ale możemy powiedzieć gdzie 

kościół się wydarza”. Moltmann przytacza z aprobatą wyrażenie z Wyznania 

Augsburgskiego (art. VII) i Deklaracji z Barmen  (art. III) o tym, że Kościół 

jest obecny tam, gdzie głosi się słowo Boże i sprawuje sakramenty, i dodaje do 

tego: „Kościół jest obecny wszędzie, gdzie manifestuje się obecność Ducha 

Świętego.”
11

  

Eklezjologia „relacyjna” z kolei wskazuje, że jak wszystko inne, co istnieje 

w dziejach, włącznie z Bogiem w Trójcy, również i Kościół istnieje w relacjach 

do innych rzeczywistości: „Kościół nie może zrozumieć siebie tylko w oparciu 

o siebie. Naprawdę może zrozumieć siebie, swoją misję, swoje znaczenie,  swo-

ją rolę i funkcję w relacji do innych”
12

. Więc w relacji, i tylko w relacji, można 

Kościół pojąć; dopiero w relacjach ukazuje się jego żywa natura. Dlatego Ko-

ściół postrzega siebie przez pryzmat relacji z Izraelem, religiami, światem 

świeckim i w końcu ze światem natury. Relacyjność to jeden z najważniejszych 

motywów teologii Moltmanna, i wywodzi się on z moltmannowskiej teologii 

                                                 
9 The Church in the Power of the Spirit. A Contribution to Messianic Ecclesiology, tłum.  

M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 1993, s. 196. 
10 Tamże, s. 64. 
11 Tamże, s. 65. 
12 Tamże, s. 19. 
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relacji trynitarnych. Eklezjologia communio jest przeniesioną w wymiar Ko-

ścioła parafrazą wspólnoty osób Boskich.  

Właściwym kluczem do zrozumienia moltmanowskiej idei communio-

wspólnoty Osób Trójcy są koncepcje współzamieszkiwania
13

 i przestrzeni
14

. 

Osoby Trójcy Świętej wzajemnie w sobie żyją, przebywają i zamieszkują  

(gr. persichoresis, łac. circuminsessio, circumincessio); „są przestrzeniami dla 

siebie nawzajem”, każda Osoba czyni siebie zamieszkiwalną i jest 

„jednocześnie przestrzenią ruchu, życia i zamieszkiwania dwu pozostałych”
15

 

Osoby Boskie żyją więc ze sobą, dla siebie nawzajem i w sobie nawzajem 

(reciprocal in-existence), ponieważ udzielają sobie nawzajem przestrzeni życia. 

„Bóg jest Bogiem przestrzennym, zbawiającym i ostatecznie zamieszkiwalnym 

Bogiem – nie jest tylko najwyższą substancją, nie jest po prostu absolutnym 

podmiotem, ale również przestrzenią życia swego świata (the living-space of 

his world), przestrzenią, gdzie ci, których stworzył, mogą poruszać się, ich 

przestrzenią wiecznego zamieszkania.”
16

 Rodzi się rzeczywista i harmonijna 

jedność Kościoła, która jest odzwierciedleniem perychoretycznej jedności 

Trójcy - kolektywna świadomość  nie wypiera indywidualności osoby,  

a świadomość  indywidualna nie kłóci się z tym co wspólne.
17

 

W uzupełnieniu trynitarnej teologii communio należy jeszcze wspomnieć  

o dwu innych aspektach. Otóż Moltmann  tak wyraźnie podkreśla odrębność 

Osób Boskich w Trójcy, że nie bez przyczyny  stawia mu się zarzut tryteizmu 

(m.in. G. O’Collins, J. J. O’Donnell, W. Kasper). Ich odrębność zaznaczana 

jest poprzez ukazanie ich zaangażowania w ekonomię zbawienia, i to na tyle 

mocno, że Trójca ekonomiczna przesłania niemal immanentną. Ekonomia 

zbawienia jest tak ważna, że rodzi się przekonanie, iż Trójca niejako konstytu-

                                                 
13 Koncepcję współzamieszkiwania teolog oparł na teologii wcielenia i żydowskiej idei szekina: 

„Bóg jest wiecznym mieszkaniem swych stworzeń”. Bóg i świat pozostają w relacji wzajemnego 

zamieszkiwania i partycypacji: „[n]ie istnieje żaden inny sposób wyobrażenia sobie stałej komu-

nikacji między Bogiem a światem”. Por. Bóg w stworzeniu. Ekologiczna doktryna stworzenia, 

tłum.  Z. Danielewicz, Znak, Kraków 1995, s. 268 (obydwa cytaty). 
14 Problem pojawienia się przestrzeni teolog wyjaśnia, odwołując się z kolei do kabalistycznej 

idei zimsum – wycofania się Boga i uczynienia miejsca. Dzięki wycofaniu się Boga możemy 

powiedzieć, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17, 28 ). Można stwierdzić, że 

przestrzeń stworzenia jest udostępnioną „życiową przestrzenią Boga”. Por. The Coming of God. 

Christian Eschatology, tł. M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 1996, s. 299 (ten i następny 

cytat). Por. także, ss. 298-302. W ten sposób Stwórca staje się „Bogiem, który może zostać za-

mieszkany”. Por. Tamże, s. 299. 
15 Aspekt: życie wewnętrzne Trójcy Świętej, a przestrzeń rozwija Moltmann dopiero w zbiorze 

esejów Science and Wisdom (2003), s. 118n. W judaizmie jednym z imion Boga było Makom, 

przestrzeń, oznaczające m.in. wszechobecność Boga (Ps 139). Por. God and Space, w: Science 

and Wisdom, tł. M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 2003,  s. 116-117.  
16 God and Space, (w:) Science and Wisdom, s. 117. 
17 The Spirit of Life. A Universal Affirmation, tł. M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 2001,  

s. 224. 
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uje się w pełni dopiero na krzyżu. Wobec występującego przez wieki w trady-

cji zachodniej przeakcentowania transcendencji Boga wobec stworzeń, Molt-

mann uczy, że potrzeba dziś ponownego odkrycia immanencji Stwórcy  

w swym stworzeniu. 
18

 

Podsumowując spojrzenie na życie Trójcy Świętej jako  podstawy dla wizji 

Kościoła, należy wymienić trzy zakresy wpływu: głębokie zaangażowanie Bo-

ga w historię; przewaga wymiaru zewnętrznego (ekonomicznego) nad imma-

nentnym i transcendentnym; oraz nauka, że wspólnota buduje się i konstytuuje 

poprzez współżycie i współzamieszkiwanie (aspekt dynamiczny). Tak jak 

Trójca Święta konstytuuje się w nieustającej korelacji  ze światem, tak i wspól-

nota Kościoła nie może istnieć i wzrastać bez interakcji ze światem w każdym 

jego wymiarze, również tych na pozór dalekich od wiary: gospodarczym, poli-

tycznym, społecznym kulturowym i  ekologicznym.  

 

4. Kościół wspólnotą ludzi 

 

Tożsamość budowana w relacji do innych, mesjańskość podkreślająca fakt, 

że Kościół jest w drodze, którą wyznaczają misje Syna i Ducha, i w końcu 

pewna niedefiniowalność kościoła jako dynamicznego, wydarzeniowego i tym-

czasowego organizmu przywodzą na myśl obraz kościoła, jako  zgromadzenia 

pielgrzymów, wpatrzonego w to, co przed nim, niezapuszczającego korzeni  

w doczesności, niezatrzymującego uwagi na sobie. Taki Kościół pielgrzymi 

realizuje się we wspólnotach podstawowych, konkretnych gminach, kongrega-

cjach czy zgromadzeniach, które są dla Moltmanna właściwym przedmiotem 

eklezjologii: „Ecclesia jest z definicji i ze swej natury wspólnotą która groma-

dzi się razem”
19

. Kościół to dobrowolna i świadoma – zakresie członkostwa – 

wspólnota uczniów zaangażowanych i oddanych nauczaniu Ewangelii w służ-

bie królestwu Bożemu. Jest on dojrzałą i odpowiedzialną wspólnotą gromadzą-

cą wolnych i równych członków wzajemnie akceptujących się i dbających  

o siebie, otwartych  na świat i szczególnie solidarnych z ubogimi i prześlado-

wanymi. Kongregacja czy wspólnota „jest nie tyle zbiorem zapisanych człon-

ków kościoła, co nowym stylem życia razem, w którym przyjmuje się, że: nikt 

nie jest samotny i nie pozostaje sam ze swymi problemami; nikt nie musi ukry-

wać swoich ułomności; nie ma tam podziału na tych, którzy mają coś do po-

wiedzenia i tych, którzy nic nie mówią; ani starzy, ani mali nie są odizolowani; 

jedni pomagają drugim, nawet jeśli jest to nieprzyjemne lub brakuje zgody;  

                                                 
18 W dalszej argumentacji Moltmann przytacza znany fragment z apokryficznej Ewangelii To-

masza (77):”/.../Podnieś kawałek drewna: jestem tam, unieś kamień,  a znajdziesz mnie tam”.  

Por. The Source of Life, s. 114nn.  
19 Spirit of Life, s. 334. 
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i w końcu członek kongregacji  może czasem pozostawić innego w spokoju, gdy 

ten tego potrzebuje”
20

.  

Na pytanie, czy takie kongregacje istnieją, Moltmann odpowiada, że liczba 

takich wolnych otwartych, dobrowolnych wspólnot stale rośnie w różnych 

regionach świata. I dodaje, iż nie wierzy, by braki w międzyludzkich relacjach 

w naszych kościołach mogły zostać przezwyciężone inaczej, niż przez budo-

wanie kościołów, które są prawdziwie  wspólnotami. Gdy taki obraz kościoła-

wspólnoty teologicznie zakorzeniony jest w jego relacji do trynitarnej historii 

Boga ze światem, to w sytuacji odwrotnej, kościół zarządzany autorytarnie, 

klerykalny i hierarchiczny nie odzwierciedla  trynitarnej i społecznej wizji Bo-

ga;  w takim Kościele eklezjalny uniformizm wypiera pluralizm Ducha i Jego 

charyzmaty. Królestwo Boże – przypomina często teolog – nie istnieje dla do-

bra kościoła, ale Kościół jest dla dobra Królestwa.
21

 Obraz Kościoła, a także 

jego odnowę tworzy się oddolnie. By taką eklezjologię budować, chrześcijań-

ski teolog sam najpierw musi być członkiem jakiejś lokalnej  wspólnoty (siebie 

samego postrzega jako członka „wolnego kościoła” pośród Volkskirche). 

Moltmann umieszcza więc kategorię communio – w jej mocno horyzontal-

nym i socjologizującym rozumieniu - w samym centrum myślenia o Kościele. 

Nie jest to jedna z wielu kategorii opisujących rzeczywistość Kościoła, ale 

raczej określenie synonimiczne – Kościół bowiem jest  wspólnotą, jest zgro-

madzeniem, kongregacją czy gminą. Kościół – wspólnotę nazywa też Kościo-

łem ludzi (of the people), Kościołem, który żyje, cierpi i działa wśród ludzi, 

podczas gdy niemieckie kościoły protestanckie są kościołami pastoralnymi dla 

ludzi (for the people), są „publiczną instytucją zarządzającą religią społeczeń-

stwa”. W Kościele dla ludzi wierni nie są podmiotami, ale przedmiotami
 
dzia-

łalności duszpasterskiej
22

. Trendy przemian w Kościołach pastoralnych zmie-

rzają raczej do „kościelnej wspólnoty” (Kirchengemeinden) niż w pożądanym 

kierunku „Kościoła jako wspólnoty” (Gemeindekirche). Kościół – instytucja 

dla ludzi to pochodna Kościoła państwowego, wspomnienie religii Konstantyń-

skiej. Ograniczając się wyłącznie do zajmowania się potrzebami religijnymi 

                                                 
20 The Passion for Life. Messianic Lifestyle, tłum. M.D. Meeks, Fortress Press, Philadelphia 1978,  

s. 33. Badacz eklezjologii Moltmanna, Van Nam Kim, wylicza kilka podstawowych cech takich 

wspólnot: dobrowolność, ograniczona wielkość umożliwiająca sprawne kierowanie i nawiązanie 

się osobistych relacji między wszystkimi jej członkami, Wieczerza Pańska umieszczona  

w centrum ich życia kultycznego, wspieranie spontanicznych form aktywnego uczestnictwa  

w kulcie, często organizowanie świąt i spotkania poza kontekstem ściśle religijnym, wolność 

tworzenia dodatkowych stowarzyszeń w ramach wspólnoty.  Por. tenże, A Church of Hope.  

A Study of the Eschatological Ecclesiology of Jürgen Moltmann, University Press of America, 

Lantham-Oxford 2005, s. 257-260. 
21 Jesus Christ for Today’s World, tłum. M. Kohl, Fortress Press 1994, s. 147. 
22 Theology in Germany Today, s. 189nn (cyt. Za R. Bauckham, dz.cyt., s. 137). Rozróżnienie 

kościoła „ludzi” i „dla ludzi” („of the people” i „for the people”) Moltmann przejmuje od  

J. B. Metza. Por. The Passion for Life, s. 99. 
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swoich członków, Kościół pastoralny staje się podobny do innych pomoco-

wych organizacji społecznych, a gdy ujęty zostanie w ramy organizacji, to 

mamy już do czynienia z „zinstytucjonalizowaną nieobecnością zaangażowa-

nia i oddania się” – w Kościele ujętym w ramy organizacji brak zaangażowa-

nia zostaje oficjalnie usankcjonowany. Dzisiejszy Kościół, od dawno nie peł-

niąc już nadrzędnej roli wobec państwa, postrzegany jest – patrząc socjolo-

gicznie – jako miejsce usług społecznych. Ta rola określana przez sam Kościół 

jako bycie-dla-innych nie jest też rolą ostateczną. Bycie dla innych jest drogą, 

która w końcu prowadzi do bycia-z-innymi. Bycie-dla-innych odkupuje ten 

świat, podczas gdy bycie-z-innymi jest postacią, jaką odkupiony i wyzwolony 

świat przybierze. W takim więc jedynie sensie Kościół może postrzegać się 

jako cel sam  w sobie - będąc wspólnotą wyzwolonych, a nie hierarchiczną  

i biurokratyczną instytucją.
23

  

Kim jest Inny, ten drugi, jako członek wspólnoty? Moltmann jest krytyczny 

wobec zachodniego indywidualizmu i takiej koncepcji osoby – osoba bez rela-

cji nie istnieje. Osoba nie jest jednostką (individual). Za Buberem i dalej i za 

Feuerbachem, Heglem i Hölderlinem Moltmann powie, że indywidualna osoba 

ludzka żyje w „rezonującym polu jej lub jego relacji“. Dopiero w sieci relacji 

osoba staje się ludzkim podmiotem, ludzkich, a ściślej – międzyludzkich ak-

tywności.
24

  

 

5. Członkowie braterskiej wspólnoty przyjaciół 

 

     W Kościele, w którym przynależność nie jest oparta na wolnym wyborze, 

tylko znikoma mniejszość jego członków aktywnie działa w Kościele – 

Moltmann nazywa go Kościołem bez wspólnoty. Tam każdy przynależy, ale 

nie powierza mu się żadnej odpowiedzialności za życie Kościoła; tam 

prawdziwa wspólnota nie jest możliwa. A właśnie wspólnoty oparte na 

dobrowolnym uczestnictwie (freiwillige Gemeinde) są, w przekonaniu 

Moltmanna, przyszłością Kościoła
 25

. Moltmann porównuje tradycyjne wielkie 

Kościoły do ciała, o jednych dużych  ustach i wielu małych uszach/.../. Nasze 

Kościoły są za wielkie – nie są prawdziwymi wspólnotami wiary, ale 

kościelnymi dystryktami duchowej opieki nad ludźmi. Struktura dużych 

Kościołów nie zostawia miejsca na charyzmaty Ducha Świętego, bo któżby 

zdobył się na to, by po kazaniu w Stiftskirche w Tübingen wstać i mówić 

                                                 
23 Theology of Play, Harper&Row, New York  1971, s. 71nn.   
24 Por. Freedom in Community between Globalization and Individualism: Market Value and 

Human Dignity, w: tenże, God for a Secular Society, tłum. M. Kohl, Fortress Press, Minneapolis 

1999, s. 156. 
25 In der Geschichte des dreieinigen Gottes, s. 232-233.  
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językami. W kościele, w którym potrzeba mikrofonu, by być słyszalnym, 

byłoby to niemożliwe.
26

 

       Ważny więc jest również rozmiar wspólnoty. „Jeśli kościół ma być 

wspólnotą, kościoły lokalne muszą być małe, na tyle nieduże, by umożliwić 

każdemu wzajemne poznanie się. Tylko w takiej wspólnocie  można 

konkretnie doświadczyć miłości Boga.”
27

 Wspólnoty podstawowe Ameryki 

Łacińskiej są jednym z przykładów kościoła rozumianego wspólnotowo. 

Cechują go: dobrowolne uczestnictwo, niewielkie rozmiary, rozbudzenie sił 

twórczych każdego z członków, odłożenie na bok wszelkich przywilejów, 

autonomia w formowaniu życia duchowego  wspólnoty, wspólna koncentracja 

na różnorodnych zadaniach ewangelizacyjnych i społecznych oraz świadomy 

powrót do prostego chrystocentryzmu w życiu religijnym.
28

 

Kolejny wymiar wspólnoty odkrywa tybingeński teolog, wychodząc od po-

jęcia braterstwa. Wyznanie augsburskie tłumaczy „congregatio sanctorum” 

jako „zgromadzenie wiernych”, a Deklaracja z Barmen mówi tu o „wspólnocie 

braci” równych sobie.  Termin „braterstwo” z powodu swych znaczeniowych 

ograniczeń dotyczących płciowości Moltmann proponuje zastąpić pojęciem 

trafniejszym: przyjaźń. Przyjaźń jest wolnym stowarzyszeniem, jest nową rela-

cją, która wychodzi poza różne role społeczne, rodzinne tych, którzy ją dzielą. 

W przyjaźni łączy się uczucie i szacunek. Congregatio sanctorum, wspólnota 

braci jest więc w rzeczywistości wspólnotą przyjaciół, w której odrzuconych 

wita się z uczuciem, a pogardzanych z szacunkiem. Między brać-

mi/przyjaciółmi zanika wszelka postać relacji pan-sługa, układ zależności  

i podrzędności; naturalnie niosą sobie wzajemną pomoc, pocieszenie i wsparcie 

w potrzebie, ponieważ tak bliskie są to relacje. Przyjaźń, do tego co niesie ze 

sobą braterstwo, dodaje jeszcze element wolności. Przyjaciel więc „…to ten, co 

kocha w wolności”
29

. Wymiar otwartej przyjaźni, która jest autentyczną akcep-

tacją innych i różnych od nas samych, jest potrzebny kościołowi. Przyjaźń jest 

tą relacją, która jest właściwa dla wolności,  jaka winna wyróżniać Kościół. 

Otwarta przyjaźń w Kościele, wzorowana na Jezusie, powinna przybierać for-

mę solidarności z ubogimi – nie tylko  w postaci pomocy charytatywnej, ale 

właśnie solidarności z nimi. Kościół jak wolna wspólnota oddanych uczniów – 

inaczej niż kościoły tradycyjne, które akceptują zmieniające się status quo w 

społeczeństwie – jest wolny  do stania się Kościołem krytycznym społecznie, 

                                                 
26 Communities of Faith and Radical Discipleship – An Interview with Jürgen Moltmann, „Chris-

tian Century”, March 16, 1983, s. 246. 
27 A.  Rasmusson, The Church as Polis. From Political Theology to Theological Politics as 

Exemplified by Jurgen Moltmann and Stanley Hauerwas, University of Notre Dame Press 1995, 

s. 82. 
28 The Church in the Power of the Spirit, s. 328-329. 
29 Tamże, s. 314 -317. 
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utożsamiającym się z najbardziej potrzebującymi i usuniętymi na margines 

społeczeństwa.  

Chrystus głosił Ewangelię wszystkim ubogim, którzy, przyjąwszy ją, stają 

się Kościołem – „wspólnotą exodusu”. Jest to exodus eschatologiczny, ponie-

waż sprawia, że ta wspólnota staje w opozycji do mocy i potęg tego świata, 

dzielących świat między siebie i wypełniających go niesprawiedliwością  

i gwałtem. Wspólnota exodusu jest jednocześnie wspólnotą krzyża. Jej bliskość 

z Jezusem ukrzyżowanym wyraża się, gdy wierzący solidarnie tworzą brater-

stwo ze wszystkimi ubogimi: chromymi, upośledzonymi, prześladowanymi itd. 

Jeśli Panem jest ukrzyżowany Jezus, to pojęcie nadrzędności zostaje odwróco-

ne i tam, gdzie Jezus jest królem, tam wszyscy wierzący bez względu na rasę, 

płeć, posiadanie czy status społeczny stają się „towarzyszami Królestwa”,  

równymi sobie, którzy swoje zadania i konflikty rozwiązują koncyliarnie i na 

zasadzie równoważności. Powszechna godność królewska wszystkich wierzą-

cych powinna więc znaleźć wyraz w radykalnej demokratyzacji warunków, 

jakie panują w Kościele. Krzyż Chrystusa obok równości chrześcijan odsłania  

i inną tajemnicę. Otóż tajemnica wspólnoty chrześcijańskiej wyjawia się  

w tym, że im bliżej wierzący podchodzą do krzyża, tym bardziej zbliżają się do 

siebie nawzajem. Potrzebne są ekumeniczne spotkania biskupów i kościelnych 

liderów, potrzebne są konferencje teologów, ale efektywnej i trwałej wspólnoty 

ludzie doświadczą we współdzielonym cierpieniu. „Chrześcijańska wspólnota  

zaczyna się pod krzyżem w braterskim i siostrzanym współdzieleniu cierpie-

nia.”
30

 

Zarysowana wizja Kościoła jako wspólnoty posiada swoje implikacje prak-

tyczne w życiu sakramentalnym. We wspólnocie, w której dobrowolne człon-

kostwo jest wymagane, trudno jest przyjąć chrzest niemowląt.  Moltmann, idąc 

za Barthem, optuje za chrztem dorosłych i proponuje chrzest wszczepiający  

w powołanie chrześcijańskie (berufungstaufe), włączający ochrzczonego  

w naukę i służbę Królestwu Bożemu. Chrzest dorosłych oznacza chrzest tych, 

którzy już wierzą, wyznają swoją wiarę i czują się powołani. Co do drugiego 

sakramentu – Wieczerzy Pańskiej, Moltmann jest zwolennikiem wspólnej ko-

munii, w której doświadcza się wspólnotowości Kościoła i jedności z Chrystu-

sem.  Dziś Ukrzyżowany spotyka nas przy swoim stole, do którego jesteśmy 

zaproszeni. W naszych podzielonych Kościołach jesteśmy jak uczniowie  

w drodze do Emaus. Idziemy obok siebie, choć nigdy razem nie spotykamy się: 

protestancka Ostatnia Wieczerza, anglikańska Święta Komunia, prawosławna 

eucharystia, katolicka Msza św. A jak inaczej rozpoznamy Jego i siebie nawza-

jem jak nie wtedy, gdy On łamie dla nas chleb i daje kielich nowego przymie-

rza. Moltmann jest zwolennikiem interkomunii i nie widzi tu nieprzezwycię-

                                                 
30 The Expectation of His Coming, “Theology” 88 (1985), s. 425; G. Mueller-Fahrenholz, dz.cyt., 

s. 87. 
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żalnych przeszkód. Wspominając lata w obozie jenieckim, mówi, że interko-

munia i wspólna celebracja nie były wówczas problemem. Po powrocie z obo-

zu tradycyjne podziały między Kościołami wydały mu się obce.
31

   

 

6. Szeroki horyzont Kościoła przyszłości:  

communio Boga, zbawionych i nowego stworzenia 

 

Spoglądając w przyszłość chrześcijaństwa, Moltmann przypomina najpierw, 

że wiek XIX był okresem triumfalnego pochodu chrześcijaństwa, wiekiem 

chrystianizmu  w skali globalnej, który poza religią obejmował także sferę 

ekonomiczną i społeczną. Wiek XX przyniósł koniec takiego chrześcijaństwa, 

czy chrystianizmu narodów, ale jednocześnie odsłonił  ponowne narodziny 

Kościoła jako samodzielnej i trwałej wspólnoty z uniwersalną misją, ze 

wszechobejmującą nadzieją na Królestwo Boże i przyszłość świata.  Moltmann 

wierzy, że nowe millenium będzie dla Kościoła tysiącleciem Ducha Świętego, 

którego moc w różnorakiej postaci jest dziś powszechniej doświadczana niż  

w przeszłości, jako energia życiodajnego Ducha Bożego. Patrząc historycznie, 

teolog dostrzega trzy paradygmaty Kościoła: hierarchiczny („święte rządy”) 

właściwy dla kościoła katolickiego, chrystocentryczny właściwy dla 

protestantyzmu poreformacyjnego i charyzmatyczny, cechujący oddolne, 

konkretne charyzmatyczne wspólnoty. Kościół hierarchiczny odróżnia kler  

i laikat, kościoły protestanckie uznają wolność i równość wszystkich braci  

i sióstr, a we wspólnocie charyzmatycznej  każdy z członków zostaje uznany 

jako ekspert w kwestii swego życia, własnego powołania i swoich 

charyzmatów we wspólnoty i jej misji. Te trzy paradygmaty: hierarchiczny 

Kościół Ojca, braterski Syna i hierarchiczny Ducha Świętego łączą się  

w jednym:  trynitarnym modelu Kościoła.  Wspólnota Kościoła, jak wiara 

chrześcijańska w ogóle, będzie tu trynitarnym doświadczeniem Boga. 

Trójjedyny Bóg staje się tu przestrzenią życiową Kościoła, a Kościół Jego 

ziemską przestrzenią.
32

 

O ziemskiej przestrzeni Kościoła można mówić dosłownie i rozumieć ją 

bardzo szeroko jako całość rzeczywistości stworzonej. Świat natury bowiem 

mieści się w obrębie Kościoła. W epoce nowożytnej teolog zauważa 

niepożądany proces zawężania rozumienia Kościoła do świata ludzkiego.  

A przecież, jeśli Kościół będzie pojmowany w perspektywie kosmicznej, to 

                                                 
31 The Church in the Power of the Spirit, s. 240-242; W The Expectation of  His Coming (s. 426-

428) Moltmann przedstawia dość daleko idącą interpretację wspólnej komunii, opisując jej cele-

brację w pewnym więzieniu chilijskim w latach 70. – celebrację  w duchu braterstwa, ale  bez 

chleba i wina. 
32 Die Zukunft des Christentums, „Evangelische Theologie“, 63. Jahrgang, 2 (2003), s. 111.116-

123.         
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całość stworzenia bez wyjątku ma stać się Bożym środowiskiem, Jego 

miejscem zamieszkania; pośród nowego stworzenia Bóg dojdzie do wiecznego 

odpoczynku szabatowego. Dlatego też wszelka interwencja w stworzeniu-

środowisku, której negatywne skutki nie będą mogły być odwrócone, uważa za 

świętokradztwo, a kryzys ekologiczny jest w istocie kryzysem Kościoła.
33

  

Sakralne stworzenie, jako całość, widziane z perspektywy eklezjologicznej 

ma charakter homogeniczny – nie ma świętych, uprzywilejowanych miejsc. Na 

początku dziejów Kościoła, rok 70. przyniósł nie tylko zniszczenie Jerozolimy, 

ale „–…duchowe centrum wspólnot chrześcijańskich również zostało 

zniszczone.”
34

 Geograficznie i historycznie istniało tylko jedno centrum 

chrześcijaństwa, właśnie Jerozolima. Po jej upadku żadne miasto ani miejsce 

takiej funkcji już nie pełniło.
35

 Na ziemi nie mamy trwałego mieszkania, 

jesteśmy tylko pielgrzymami, a nowe, „geograficzne” centrum Kościoła 

dopiero zstąpi z nieba i będzie to niebiańskie Jeruzalem. Bramy Kościoła 

zostaną maksymalnie szeroko otwarte. Jego los razem z Izraelem został 

symbolicznie ukazany w Janowej Apokalipsie 21 w obrazie Niebiańskiego 

Jeruzalem jako świątyni kosmicznej nowych ludów Bożych. Obie wybrane 

wspólnoty będą kamieniami węgielnymi murów i bram miasta świętego, ale 

nie miasta samego, ponieważ ono rozrośnie się do rozmiarów kosmicznych. 

Wszystkie narody ludzkości staną się narodami przymierza i będą miały wolny 

dostęp do miasta świętego.
36

 

W powyższy sposób uniwersalizm zbawienia przezwycięży ostatecznie 

wszelką wcześniejszą postać partykularyzmu. Włączenia całego stworzenia  

w eschatyczną postać communio zbawienia Moltmann może dokonać dzięki 

rozwijanemu coraz wyraźniej – mniej więcej od czasu wydania Boga  

w stworzeniu (1985) – panenteizmowi.
37

 Jego postać jest dość radykalna  

                                                 
33 Por. The Source of Life. The Holy Spirit and the Theology of Life, tłum. M. Kohl, Fortress 

Press, Minneapolis 1997, s. 112-118. Powszechny, sakralny charakter całości stworzenia wyraża 

teologia ekologiczna uprawiana przez teologa od początku lat 80. Por. Bóg w stworzeniu. Ekolo-

giczna doktryna stworzenia, tłum.  Z. Danielewicz, Znak, Kraków 1995 (wyd. niem. 1985)  
34 The Coming of God, s. 309. 
35 Po zburzeniu Jerozolimy, „dla chrześcijan nie ma już żadnego ’świętego miejsca’, które musi 

być czczone lub nawiedzane. Ci, którzy Go czczą, mają ‘oddawać mu cześć w duchu i prawdzie’, 

nigdzie indziej.” Tamże, s. 310. ”Chrześcijańskiego centrum na ziemi nie należy szukać  w Rzy-

mie,  Bizancjum czy Genewie, ale w Jerozolimie.” Por. Christianity in the Third Millenium, 

„Theology Today”, 51 (1994) nr 1, s. 78-79. 86. 
36 Por. The Coming of God, s. 315-317.  
37 W tym nurcie należy odczytać następujące prace: The Coming of God (1995),  Science and 

Wisdom (2003),  In the End – the Beginning. The Life of Hope, tł. M. Kohl,  Fortress Press, Min-

neapolis 2004; Sun of Righteousness, Arise!: God's Future for Humanity and the Earth, tłum.  

M. Kohl, Fortress Pres, Minneapolis  2010. 
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i komponuje się w całość z charakterystycznym immanentyzmem  

i a-spirytualnością tej teologii.
38

    

     Podsumowując, można powiedzieć, że swoją wizję Kościoła jako communio 

Moltmann widzi najpierw jako drogę reformy znanego mu Kościoła 

ewangelickiego w Niemczech, która pozwoliłaby uwolnić się od historycznie 

znanych ograniczeń Kościoła związanego i tym samym ograniczanego przez 

państwo, lub Kościoła pastoralnego, świadczącego „usługi duszpasterskie” dla 

ludności. Wysokie wymagania stawiane przed członkami tak pojmowanego 

Kościoła zapewne nie sprawiłyby, iż ten wymiar kryzysu Kościołów  

protestanckich w Niemczech, jakim jest spadek liczby członków, uległby 

poprawie, ale też nie o ilość teolog z Tybingi  zabiega. 

Eklezjologiczna propozycja Moltmanna jest projektem teologicznym  

i w gruncie rzeczy, patrząc historycznie, nie do końca nowym. Znane są  

z dziejów chrześcijaństwa, w dużej mierze poreformacyjnego, utopijne próby 

budowania Kościoła jako kongregacji równych sobie i bogatych charyzmatami 

Ducha Świętego członków. Nie osiągały one jednak zamierzonego celu  

i przybierały postać nierzadko sekciarską; zapominano, iż żyjemy ciągle  

w sytuacji po grzechu pierworodnym, a Królestwo Boże nie jest z tego świata.  

       Jednak cenniejsze, bardziej oryginalne i inspirujące są swoiście holistyczne 

i panoramiczne aspekty projektu kościelnej wspólnoty otwierające ją nie tylko 

na niechrześcijan, ale na całą ludzkość, a nawet wszelkie stworzenie. One 

stanowią szerszy, niż wspomniany proreformatorski, kontekst odczytywania tej 

eklezjologii. To wizja Kościoła łączy się integralnie z eschatologią i teologią 

nowego stworzenia przepojonego w całości bezpośrednią  obecnością Boga.  

W tej warstwie jednak koncepcja ma raczej charakter wizji, niekiedy poetyki 

teologicznej, bardzo luźno spajanej więzami poprawnej metodologii. Jednak, 

jako teolog nadziei, Moltmann  ufa, że obficie udzielany w naszych czasach 

Duch Święty sprawi, że Kościół Jezusa Chrystusa w przyszłości przybierze 

właśnie taki kształt.  

 

Summary 

 

The communio-oriented vision of the church has a strong tradition in the 

evangelical theology, and so is with Jürgen Moltmann’s approach. There is  

a couple of layers to Moltmann’s ecclesiological project. Firstly, he provides  

a way of reforming the church in Germany and is convinced that the key to the 

process consists in reorganizing the church into small, ,,base communities”, 

                                                 
38 John W. Cooper, teolog kalwiński z Kanady, postrzega stanowisko Moltmanna jako wyraźnie 

neoplatońskie i widzi u niego „najpełniej wyartykułowaną, otwarcie panenteistyczną teologię 

chrześcijańską w historii.” Por. Tenże, Panentheism - the other God of Philosophers. From Plato 

to the Present,  Baker Academic, Grand Rapids 2006, s. 248-249.  
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where all members know each other; the communities, rich in charismata, are 

tied together by mutual care and friendship. Secondly, he sees the eschatologi-

cal communio of the church over against the horizon of the new creation. As 

such, the church will embrace not only the saved ones, but the whole of crea-

tion as well. It is the final phase of the history of salvation when ,,God will be 

all in all.” 

 

 

 

 



ks. Kazimierz Dullak
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Najwyższa władza w Kościele a organy wspomagające ją 
 

 

W ramach niniejszego opracowania przybliżę strukturę hierarchiczną wła-

dzy w Kościele oraz ukażę miejsce organów kolegialnych w tejże strukturze. 

Na szczególną uwagę zasługuje wzajemna zależność wspomnianych organów 

od osób posiadających władzę w Kościele oraz odwrotnie: zależność osób po-

siadających władzę od gremiów kolegialnych. 

 

1. Założenia ogólne 

 

„Lud” to pojęcie, które ma wiele wspólnego z tłumem, masą, narodem  

i państwem. Od tłumu bierze się mnogość, od masy – jej głęboki, zbiorowy  

i jakby odruchowy dynamizm, od narodu – jego historię i organizację, od pań-

stwa – zabezpieczenie swojej egzystencji doczesnej. Ponadto pojęcie „lud” 

wyraża słuszne prawa osób, ich godność, powszechną równość, wolę wyzwo-

lenia się z ucisku
2
.  

W znaczeniu teologicznym, będziemy mówić o Ludzie Bożym, a to pojęcie 

określa Kościół
3
. Nazwa grecka ekklesia, oznacza zgromadzenie ludu. Lud 

Boży to określenie biblijne, odnoszące się najpierw do Izraela jako narodu wy-

branego, później do wierzących w Chrystusa. Do tego określenia nawiązał 

ostatni sobór w konstytucji dogmatycznej (nr 9-17)
4
. Kościół nie jest jakimś 

pobożnym stowarzyszeniem ludzi wierzących, lecz jest instytucją założoną 

przez Boga, którego wola w funkcjonowaniu tej instytucji ma istotne znacze-

nie. Tak więc Kościół to dzieło Boże, do uczestniczenia w którym została po-

wołana ludzkość. Człowiek jest związany z Bogiem nie tylko osobiście, lecz 

także zbiorowo, poprzez wspólnotę ludu, czyli za pośrednictwem Kościoła. 

Sobór Watykański II we wspomnianej konstytucji najpierw mówi o Ludzie 

Bożym, a potem o hierarchicznym ustroju Kościoła, to znaczy, że Kościoła nie 

                                                 
1 Ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w 1995 r. 

ukończył studia na PWT w Poznaniu uzyskując doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicz-

nego, następnie ukończył w 2001 r. WPK UKSW w Warszawie uzyskując doktorat nauk praw-

nych w zakresie prawa kanonicznego, a w 2008 r. na tym samym wydziale przeprowadzono 

przewód habilitacyjny zwieńczony nadaniem tytułu doktora habilitowanego nauk prawnych  

w zakresie Prawa Kanonicznego. Od 2009 r. profesor US. Jest kierownikiem katedry prawa 

kanonicznego WT US, należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 
2 Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 193-194. 
3 Por. R. Łukaszyk, Pojęcie Kościoła  jako ludu Bożego w eklezjologii Vaticanum II, „Rocznik 

Teologiczno-Kanoniczny” 2 (1969), s. 41-62. 
4 Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 111-120. 
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można identyfikować tylko z hierarchią, Kościół bowiem to wspólnota brater-

ska złączonych wiarą w Założyciela i chrztem.  

Tak rozumiejąc Kościół – jak to zostało wcześniej określone – nie możemy 

przykładać do niego sposobów patrzenia politycznego. Kościół nie jest demo-

kracją w znaczeniu politycznym, jednakże wszyscy jego członkowie są sobie 

równi w swej zasadniczej istocie. Podstawą tej równości jest godność ludzka, 

przyjęcie tego samego chrztu, a w konsekwencji dziecięctwo Boże. Kościół jest 

zgromadzeniem zrodzonym z miłości Ojca i ożywionym przez Ducha Święte-

go, a powołanym do kontynuowania dzieła Jezusa Chrystusa. U podstaw Ko-

ścioła leży nie wola ludu, lecz Ewangelia, udział ludu w życiu Kościoła jest 

pozytywną odpowiedzią  na zaproszenie Boga
5
.     

 

2. Najwyższa władza w Kościele    

 

Hierarchiczna struktura Kościoła stawia na czele sprawującego władzę bi-

skupa Rzymu oraz złączone z nim jako głową – kolegium biskupów
6
.  

Z ustanowienia Pańskiego św. Piotr i pozostali apostołowie stanowili jedno 

kolegium. W podobny sposób złączeni są między sobą biskup Rzymu – następ-

ca Piotra i biskupi – następcy apostołów (kan. 330 KPK). Kościół od samego 

początku żyje świadomością, że między biskupem Rzymu a biskupami całego 

Kościoła zachodzi taki sam związek, jaki między św. Piotrem a resztą aposto-

łów. Dzieje się tak dlatego, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu zlecił 

Piotrowi i pozostałym apostołom, aby ten Kościół krzewili i nim kierowali
7
. 

Apostołowie zaś zatroszczyli się o to, by ustanowić swoich następców
8
. Te 

same zadania, które kiedyś spełniali Apostołowie na czele z Piotrem, dzisiaj 

spełnia kolegium biskupów na czele z biskupem Rzymu. Zarówno sam biskup 

Rzymu, jak i kolegium, czyli wspólnota biskupów na czele z papieżem, pono-

szą odpowiedzialność za cały lud Boży. Kolegium biskupów nie jest zespołem 

osób opartych na zasadach demokratycznych w tym sensie, iż nie jest to zespół 

członków równych, którzy delegują swoje władze wyznaczonemu przewodni-

czącemu, gdyż jego struktura i władza wywodzi się z Objawienia. Sobór 

stwierdził, że Jezus „ustanowił (Apostołów) jako kolegium, czyli stały zespół, 

na którego czele postawił wybranego spośród nich Piotra”
9
. Dlatego na ozna-

czenie tego zespołu używane jest również słowo „corpus” (kan. 336 KPK).  

                                                 
5 Gaudium et spes, nr 40. 
6 W niniejszym opracowaniu będę sięgał do najnowszego komentarza opracowanego przez pol-

skich kanonistów, tj. J. Dyduch, W. Góralski i inni, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, 

t. II/1, Pallottinum 2005, s. 156-216.  
7 J 21,17; Mt 28,18 in. 
8 Lumen gnetium, nr 20. 
9 Lumen gnetium, nr 19. 
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Idąc za myślą ostatniego Soboru, przytoczony kanon (330 KPK) wyraża, iż 

między pierwszym kolegium (Piotr-apostołowie) i drugim (papież-biskupi) 

istnieją relacje podobieństwa, a nie tożsamości. Taki paralelizm nie implikuje 

przeniesienia władzy nadzwyczajnej apostołów na ich następców, ani również 

między Głową i członkami kolegium, ale tylko proporcjonalność
10

.  

W ramach kolegium biskupiego mieści się zarówno Głowa, jak i następcy 

apostołów – biskupi. Skoro następca Piotra jest Głową, zaś pozostali – człon-

kami, dlatego występuje tu zasada ograniczonej wyższości i subordynacji. Ko-

legium biskupów jest zawsze pod władzą następcy Piotra. 

Należy również dodać, iż pomiędzy Głową i członkami najwyższej władzy 

w Kościele istnieje jedność, tzn. dwa najwyższe podmioty władzy są ze sobą 

zjednoczone. Biskup Rzymu jest zawsze zjednoczony z pozostałymi biskupami 

(kan. 333 KPK). Jedność ta jest oparta na komunii hierarchicznej. Stąd niektó-

rzy kanoniści twierdzą, że nie należy mówić o istnieniu w Kościele dwóch 

oddzielnych podmiotów władzy: „biskupa Rzymu” i „kolegium biskupów”, ale 

należy mówić raczej o „biskupie Rzymu” i o „biskupie Rzymu działającym 

razem z kolegium biskupów”
11

.  

 

2.1. Biskup rzymski 

Zgodnie z zapisem obowiązującego aktualnie kodeksu biskup rzymski trwa 

w urzędzie udzielonym przez Chrystusa samemu Piotrowi – pierwszemu  

z apostołów, który to urząd ma być przekazywany jego następcom. Tenże, jest 

– jak zostało to wcześniej zaznaczone -  głową kolegium biskupów, zastępcą 

Chrystusa i pasterzem całego Kościoła na ziemi
12

. W myśl Lumen gentium 

papież ma władzę pochodzącą od samego Boga (nr 27). Z tego też tytułu przy-

sługuje mu np. władza rozwiązania węzła małżeńskiego w określonych przy-

padkach. Jako pasterz Kościoła powszechnego, co na mocy prawa Bożego jest 

związane z urzędem wikariusza Chrystusa, przysługuje biskupowi Rzymu wła-

dza jurysdykcji względem całego Kościoła
13

.  

Przypomnę atrybuty władzy urzędu piotrowego. Jest to władza: 1/ zwyczaj-

na – sprawowana na mocy samego urzędu prymacjalnego ustanowionego przez 

Chrystusa, tzn. papież nie otrzymuje władzy na podstawie delegacji danej mu 

przez np. kardynałów; 2/ najwyższa – tzn. papież nie podlega żadnej innej wła-

dzy ludzkiej, jego władzę ogranicza jedynie prawo Boże (LG 27).Nikt nie mo-

że go sądzić (kan. 1404 KPK), nie można wnosić rekursu lub apelacji od dekre-

tu czy wyroku papieskiego (kan. 333 §1; 1629, nr 1 KPK); 3/ pełna – obejmuje 

                                                 
10 J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 

1985, s. 44-47.  
11 L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 332. 
12 Wymienione określenia znajdują swe źródła w Soborze Watykańskim I i II: Pastor Aeternus  

i Lumen gentium nr 23.  
13 J. Krukowski, Administracja w Kościele, dz. cyt., s. 65-67. 
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funkcje władzy uświęcania, nauczania i rządzenia (ustawodawcza, wykonaw-

cza i sądownicza), co nie oznacza, że jest absolutna, gdyż sprawuje swoją wła-

dzę dla dobra wspólnego Kościoła powszechnego i poszczególnych Kościołów, 

innymi słowy: władza ta jest na służbie Kościoła, związana z celem Kościoła, 

uwzględniając to, co mówi prawo Boże; 4/ bezpośrednia – czyli może być 

sprawowana bez konieczności uzyskania zezwolenia, autoryzacji lub licencji 

ordynariuszy miejscowych lub personalnych. Konsekwencją jest prawo wier-

nych zwracania się do papieża ze swymi prośbami lub opiniami; 5/ powszech-

na – tzn. jej zakres rozciąga się na wszystkie sprawy dotyczące wiary i obycza-

jów w ramach porządku kościelnego, jak również na wszystkie Kościoły party-

kularne – wszystkich wiernych; 6/ swobodna – w sposób swobodny, nieskrę-

powany sprawowana, należy mieć tu na uwadze brak ograniczeń zewnętrz-

nych, czasowych i innych uwarunkowań
14

.  

Cezurą czasową władzy papieża w Kościele jest ad quo zgodny z prawem  

i zaakceptowany przez niego wybór wraz z konsekracją biskupią. Czyli tę samą 

władzę otrzymuje od momentu przyjęcia wyboru na papieża ten elekt, który 

posiada sakrę biskupią (kan. 332 §1 KPK). Widać z powyższego, że nie można 

uznać ważności wyboru, pomijając jeden z dwóch wymienionych konstytu-

tywnych elementów. Terminem ad quem w myśl przytoczonego kanonu, pomi-

jam śmierć papieża, jest możliwość zrzeczenia się swego urzędu. Aby było ono 

wiążące, konieczne jest spełnienie dwóch obwarowań: musi być dobrowolne 

tak od przymusu fizycznego, jak i moralnego oraz ma być „odpowiednio uze-

wnętrznione”. Nie ma mowy o przyjęciu takiego zrzeczenia przez kogokol-

wiek. Można jedynie dodać, iż zdaniem niektórych kanonistów papież traci 

swój urząd i związaną z nią władzę również w wyniku popadnięcia w stałą  

i pewną utratę używania rozumu, np. spowodowaną chorobą umysłową
15

. 

Może pojawić się pytanie związane ze sprawowaniem władzy przez biskupa 

Rzymu w poszczególnych Kościołach partykularnych bądź w ich zespołach 

(np. metropoliach). W myśl kan. 333 §1 kodeksu Jana Pawła II władza papieża 

względem wspomnianych Kościołów jest własna, tzn. wynika z powierzonego 

mu urzędu, zwyczajna i bezpośrednia, ponieważ przysługuje mu na mocy urzę-

du nad całym Kościołem powszechnym. A Kościół powszechny jest ustano-

wiony jako communio Ecclesiarum, w którym istnieją wszystkie Kościoły par-

tykularne. Zasada ta nie kwestionuje władzy własnej, zwyczajnej i bezpośred-

niej, jaka przysługuje również biskupom w swoich Kościołach partykularnych 

(kan. 381 KPK). Zadaniem biskupa Rzymu jest wspomaganie władzy bisku-

pów diecezjalnych, dodając jej nowej mocy i utwierdzając ją
16

,  a nie anulowa-

nie czy minimalizowanie ich władzy. Z drugiej strony, zadaniem papieża jest  

                                                 
14 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2, Warszawa 1985, s. 13-14; T. Pawluk, 

Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 116-117.  
15 W. Góralski, Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 1996, s. 113. 
16 Tamże, s. 107. 
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w pewnej mierze określanie granic władzy przysługującej  biskupom diecezjal-

nym „ze względu na dobro Kościoła lub wiernych”. 

 

2.2. Kolegium biskupów 

Wśród szerzej omówionych organów przez Jana Pawła II w kodeksie  

z 1983 r. na pierwszym miejscu pojawia się „kolegium biskupów” składające 

się w swej strukturze z biskupa Rzymu jako głowy kolegium oraz biskupów 

jako pozostałych jej członków. Innymi słowy: kolegium bez głowy nie istnieje 

i nie może być podmiotem władzy. By poszczególne osoby mogły stać się 

członkami ciała – kolegium biskupiego, winny przyjąć konsekrację sakramen-

talną – sakrę biskupią (kan. 336 KPK) oraz mają zachować hierarchiczną 

wspólnotę z głową i pozostałymi członkami kolegium. Oba elementy muszą 

wystąpić jednocześnie
17

. Właściwą drogą inkorporacji członka do kolegium 

biskupiego jest konsekracja sakramentalna, natomiast wspólnota hierarchiczna 

jest wymogiem wewnętrznym dla uzyskania pełnej skuteczności sakramentu. 

Kodeks Jana Pawła II wskazuje na źródło władzy przysługującej kolegium 

biskupów, a mianowicie, w kolegium tym „trwa nieprzerwanie ciało apostol-

skie razem ze swoją głową” (j.w.). Konieczna jest więc głowa do zaistnienia 

kolegium jako podmiotu władzy. Konsens ze strony głowy jest aktem koniecz-

nym dla realizacji przez kolegium swojej władzy, pełnej i najwyższej. Kole-

gium to nie posiada natomiast władzy bez papieża jako głowy. Papież zaś po-

siada władzę pełną i najwyższą nad Kościołem, którą może sprawować zarów-

no jednoosobowo, jak i kolegialnie. Jemu też przysługuje kompetencja swo-

bodnego określenia konkretnych sposobów sprawowania wspólnej władzy 

przez kolegium biskupów (kan. 337 §3 KPK). Uroczyste wykonywanie przez 

kolegium władzy nad całym Kościołem może nastąpić jedynie z inicjatywy 

papieża, a może się to dokonać na soborze powszechnym
18

 (sposób zwyczajny) 

albo poza soborem, gdy biskupi działają w swoich diecezjach na całym świe-

cie, zaś papież wezwie ich do kolegialnego działania lub papież zaaprobuje 

wspólne działanie przebywających oddzielnie biskupów – jest to nadzwyczajna 

kolegialna działalność biskupów
19

. Na członka kolegium biskupiego Vatica-

num II nakłada obowiązek „takiej troski o cały Kościół, która choć nie jest 

sprawowana aktem jurysdykcji, w poważnym stopniu przyczynia się wszakże 

do pożytku Kościoła powszechnego” (LG nr 23). Stwierdzenie to zakłada, że 

biskup jest pasterzem ludu sobie powierzonego, gdyż na soborze, gdy chodzi  

o weryfikację jakiegoś punktu wiary, biskup jest świadkiem wiary swojego 

Kościoła. Gdy powraca do swojego Kościoła, jest wobec niego świadkiem 

wiary całego Kościoła
20

.   

                                                 
17 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 23-24. 
18 W. Góralski, Lud Boży, dz. cyt., s. 118. 
19 Kan. 337 §2 KPK; Lumen gnetium, nr 22. 
20 B. Sesboüé, Władza w Kościele¸ Kraków 2003, s. 253-254. 
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3. Organy wspomagające papieża w sprawowaniu przez niego władzy 

 

Urząd biskupa Rzymu, by funkcjonował w sposób odpowiedzialny i kom-

pleksowy, wspierany jest przez osoby czy to indywidualnie, czy zrzeszone  

w instytucje. Kan. 334 KPK wymienia na pierwszym miejscu synod biskupów, 

następnie (kolegium) kardynałów oraz inne osoby i instytucje stosownie do 

potrzeb (kuria rzymska, legaci papiescy). 

 

3.1. Sobór powszechny  

Skoro sobór jest zwyczajną formą sprawowania władzy kolegium biskupie-

go, to należy dodać, że biskup Rzymu zwołuje go na mocy prymatu jurysdyk-

cji, określa sprawy, które mają być przedmiotem obrad, określa porządek ob-

rad, przewodniczy mu osobiście lub przez wskazanych delegatów, może prze-

nieść obrady na inne miejsce, zawiesić lub rozwiązać, a w końcu papież musi 

też zatwierdzić i promulgować jego końcowe akty i decyzje – jest to wymóg 

dla ważności uchwał soborowych (kan. 338; 341 §1 KPK)
21

. 

 

3.2. Synod biskupów 

Z racji eklezjologicznych, w celu podkreślenia związku synodu biskupów  

z zasadą kolegialności biskupów, zamieszczono traktujące o nim zapisy w bez-

pośrednim następstwie po przybliżeniu figury prawnej związanej z biskupem 

Rzymu i kolegium biskupów. Należy zaraz zaznaczyć, iż w obecnej formie 

synod biskupów jest niewątpliwie owocem ostatniego soboru
22

, choć jego ko-

rzeni należy się dopatrywać w zasadzie synodalności oraz jej ukonkretnieniu  

w postaci istnienia stałych synodów patriarchalnych w Kościołach wschodnich. 

Synod, o którym mowa, przez który biskupi dobrani z różnych stron świata 

świadczą papieżowi wydatną pomoc, w ten sposób zostaje ustanowiony, aby 

był: 1/ centralną instytucją kościelną; 2/ będącą przedstawicielem całego epi-

skopatu katolickiego; 3/ z natury swej trwałą; 4/ co do struktury periodycznie 

oraz okazyjnie wypełniającą swoje zadanie
23

. Dialog i współpraca episkopatu 

światowego z papieżem w okresie przygotowania soboru torowały drogę do 

utrwalenia takiej współpracy w formie instytucjonalnej. Soborowy dokument 

Christus Dominus mówi o omawianym synodzie jako o radzie reprezentującej 

cały episkopat katolicki, która jest wyrazem uczestnictwa biskupów w trosce  

o cały Kościół. Ustawodawca przyjął zasadniczo niezmienione podstawy 

                                                 
21 W. Góralski, Lud Boży, dz. cyt., s. 118-119; T. Pawluk, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 120-

121. 
22 Paweł VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo z 15.09.1965 r., w: Ustrój hierarchiczny Ko-

ścioła. Wybór źródeł, W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.),  Lublin 2006, s. 120-124. 
23 E. Sztafrowski, Współpracownicy papieża w pasterskim posługiwaniu, Warszawa 1979, s. 51-

52. 
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prawne synodu biskupów, wypracowane w okresie posoborowym. Dlatego 

synod w perspektywie obowiązującego kodeksu: 1/ jest stałą radą, wspomaga-

jącą papieża w sprawach Kościoła powszechnego, co nie wyklucza tematyki 

partykularnej, o wydźwięku ogólnokościelnym;  2/ mającą również pobudzać 

ścisłą łączność między biskupem Rzymu i biskupami, jak również temuż pa-

pieżowi świadczyć pomoc swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz 

obyczajów, a także zachowania i umacniania dyscypliny kościelnej;  3/ kolej-

nym celem synodu jest studiowanie i ocena roli Kościoła w dzisiejszym świe-

cie – chodzi o pozostawanie na płaszczyźnie konsultacji jako organ doradczy 

papieża. Doradztwo to wymaga otwartego i szczerego dialogu opartego na 

wnikliwej znajomości spraw. Ten sam synod dostarcza informacji o doświad-

czeniach potrzebnych papieżowi w kierowaniu Kościołem (kan. 342-343 

KPK)
24

. Autor Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi również o możliwości 

wyposażenia synodu biskupów we władzę decyzyjną odnośnie do niektórych 

spraw. Takie decyzje synodu wymagają jednak formalnego zatwierdzenia  

i promulgacji ze strony papieża (kan. 343 §2 KPK). Synod składa się z wybra-

nych biskupów, którzy, jako reprezentanci całego episkopatu kolegialnie, wy-

rażają swoją troskę i odpowiedzialność za cały Kościół.  

Synod biskupów różni się od soboru powszechnego tym, że jest instytucją 

pochodzenia kościelnego, podczas gdy ten drugi (sobór) wywodzi się z usta-

nowienia Bożego. W synodzie bierze udział tylko część biskupów, gdy tym-

czasem sobór powszechny jest zgromadzeniem całego episkopatu. Na synodzie 

skład osobowy ulega zmianom, zaś na soborze ma odzwierciedlenie cały epi-

skopat świata, czyli jest pod tym względem stały. Obie zestawione tu instytucje 

różnią się również celem oraz autorytetem. Należy jeszcze dodać refleksję do-

tyczącą charakteru władzy wykonawczej synodu biskupów. Kanoniści akcentu-

ją, że synod reprezentuje kolegium biskupów, przyznają mu władzę zwyczajną 

wypełnioną w imieniu tegoż kolegium. Inni natomiast podkreślają doradczą  

i narzędziową rolę synodu w stosunku do papieża, przyznają mu tym samym 

tylko władzę delegowaną. Jakiekolwiek ujęcie przyjmiemy za własne, warto 

dodać, iż działalność synodu biskupów jest bardzo prężna, a tym samym po-

moc świadczona biskupowi Rzymu jest nie do przecenienia. Obrazuje to  

w swoim referacie E. Górecki, zestawiając działalność tej instytucji w służbie 

Janowi Pawłowi II
25

.  

 

3.3. Kardynałowie Kościoła rzymskiego 

Kardynałami są duchowni mający po papieżu najwyższą godność  

w Kościele. Tworzą oni szczególne kolegium, którego główną prerogatywą jest 

przysługujące mu prawo wyboru papieża, zgodnie z postanowieniami specjal-

                                                 
24 Por. E. Górecki, Jan Paweł II a Synod Biskupów, w: S. Tymosz (red.), Synodalność Kościoła 

w nauczaniu i działalności Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 16-19.  
25 E. Górecki, Jan Paweł II a Synod Biskupów, dz. cyt., s. 22-33.  
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nego prawa (kan. 359)
26

. Temuż kolegium przewodniczy dziekan (kan. 352 §1 

KPK). Kolegium to jest do dyspozycji biskupa Rzymu, czy to działając kole-

gialnie - podczas konsystorza (kan. 353 KPK), czy są zwoływani razem dla 

rozważenia ważniejszych spraw, czy też pojedynczo – przez wykonywanie 

różnych urzędów (np. kurialnych lub jako legaci papiescy), świadcząc pomoc 

papieżowi, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny
27

. Ponadto 

kardynałowie mają do spełnienia funkcje związane z zarządem Kościoła po-

wszechnego podczas wakatu stolicy biskupa Rzymu, mając jednocześnie na 

uwadze zasadę: sede vacante nihil innovetur (kan. 359 KPK).   

 

3.4. Kuria rzymska  

Kuria rzymska to zespół organów pomocniczych, w skład których wchodzą 

dykasterie (tzn.: kongregacje, trybunały, rady i urzędy), i agendy, za których 

pośrednictwem biskup Rzymu spełnia zadania prymacjalne względem Kościoła 

powszechnego oraz utrzymuje stosunki z państwami, organizacjami międzyna-

rodowymi i innymi wspólnotami wyznaniowymi.  

Ostatnia większa reforma kurii rzymskiej, dostosowującej jej działanie do 

aktualnych potrzeb miała miejsce za Jana Pawła II i weszła w życie dzięki kon-

stytucji apostolskiej Pastor bonus z 28.06.1988 r. Aktualnie funkcjonuje  

9 kongregacji spełniających funkcje wyznaczone, a niekiedy także kontrolne: 

1/ nauki wiary; 2/ dla Kościołów wschodnich; 3/ ds. kultu Bożego i dyscypliny 

sakramentów; 4/ ds. kanonizacyjnych; 5/ ds. biskupów; 6/ ds. ewangelizacji 

narodów; 7/ ds. duchowieństwa; 8/ ds. instytutów życia konsekrowanego sto-

warzyszeń życia apostolskiego; 9/ ds. wychowania katolickiego. Poza kongre-

gacjami papieża wspierają w jego posługiwaniu dla dobra Kościoła powszech-

nego sekretariat stanu, trybunały spełniające funkcje sądownicze oraz 12 papie-

skich rad, a także urzędy spełniające funkcje usługowe względem innych orga-

nów kurii.  

 

3.5. Legaci papiescy 

Chodzi tu o przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, kierowników papieskich 

misji dyplomatycznych, wykonujących swe zadania w płaszczyźnie stosunków 

wewnątrzkościelnych oraz w stosunkach między Kościołem, a państwem, bądź 

organizacją międzynarodową. Legaci papiescy to mężowie posiadający prze-

ważnie święcenia trzeciego stopnia (biskupie), którym papież zleca zadania 

reprezentowania go (najwyższy urząd pasterski) na sposób stały w jakimś kraju 

lub regionie świata
28

.  

                                                 
26 Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Universi Dominici gregis z 22.02.1996 r. o wakacie 

Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego, w: AAS 88 (1996), s. 305-343. 
27 E. Sztafrowski, Współpracownicy papieża, dz. cyt., s. 57-58, 67-75. 
28 Por. Paweł VI, Motu proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum z 24.06.1969 r., w: AAS 61 

(1969), s. 473-484. 
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Prawo legacji przysługujące papieżowi jest jednym z istotnych atrybutów 

podmiotowości publicznoprawnej w stosunkach międzynarodowych, obejmu-

jącym zdolność do wymiany przedstawicieli dyplomatycznych z innymi pod-

miotami publicznego prawa międzynarodowego i w stosunkach wewnątrzko-

ścielnych. Prawo to obejmuje legację czynną i bierną
29

. Zadania zlecone dele-

gatom apostolskim (w relacjach wewnątrzkościelnych), a także ich przywileje, 

należy odczytywać w kontekście powierzonej im misji mającej charakter wy-

łącznie kościelny. Przedstawicielstwo, którym oni kierują, nazywa się delega-

turą apostolską. 

Najczęściej biskup Rzymu wysyła swoich przedstawicieli jednocześnie do 

biskupów Kościołów partykularnych danego kraju oraz do „państw i rządów”. 

Misja takiego legata jest podwójna, ma bowiem charakter religijny i kościelny, 

a także dyplomatyczny w odniesieniu do państwa i jego rządów
30

. Źródłami 

legacji na gruncie kościelnym jest prawo kanoniczne, zaś na gruncie państw – 

zwyczaje i konwencje międzynarodowe.  

Kan. 363 KPK określa klasyfikację legatów papieskich. Pierwszym kryte-

rium jest stabilność powierzonego urzędu, a drugim pozycja wśród przedstawi-

cieli dyplomatycznych. Legaci, którym misja powierzona została na sposób 

stały, są przedstawicielami dyplomatycznymi w ścisłym tego słowa znaczeniu; 

inni w szerokim znaczeniu (§1).  

Legaci papiescy skierowani do Kościołów partykularnych są legatami apo-

stolskimi, ich misja ma cel wyłącznie kościelny – tak najczęściej się dzieje 

wówczas, kiedy Stolica Apostolska z jakimś krajem nie utrzymuje stałych sto-

sunków dyplomatycznych. Częściej mamy do czynienia z legatami o podwój-

nej akredytacji, czyli działających ad intra i ad extra. Tacy legaci w zależności 

od pozycji, jaką zajmują wśród przedstawicieli dyplomatycznych, występują  

w randze: 1/ nuncjusza apostolskiego (ambasadora) – czyli przedstawiciel dy-

plomatyczny pierwszej klasy; 2/ pronuncjusza apostolskiego – ten zasadniczo 

nie jest dziekanem korpusu dyplomatycznego; 3/ internuncjusza apostolskiego 

– przedstawiciel dyplomatyczny drugiej klasy
31

. Ponadto bywają niższego rzę-

du legaci: delegat apostolski, regent, pełnomocnik i nuncjusz ds. nadzwyczaj-

nych albo też stały obserwator. 

Zadaniem legata jest między innymi umacniać więzi między Stolicą Apo-

stolską a Kościołami partykularnymi, do których został posłany. Ponadto ma 

informować papieża o wydarzeniach z poszczególnych Kościołów, a także 

odwrotnie: przekazywać wolę papieża i decyzje dykasterii watykańskich wy-

danych wobec zainteresowanej Wspólnoty kościelnej.  

 

 

                                                 
29 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 64-66. 
30 T. Pawluk, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 162-165. 
31 W. Góralski, Lud Boży, dz. cyt., s. 143-144. 
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Zakończenie 

 

Dla sprawnego i owocnego posługiwania w Kościele organy najwyższej 

władzy kościelnej posługują się osobami i zespołami osób powołanymi do 

określonych zadań. Analogicznie można podjąć refleksję nad władzą biskupa 

diecezjalnego i wspierających go urzędów oraz stanowisk personalnych. Taka 

konstrukcja jest z jednej strony bardzo czytelna i jasno określona, z drugiej zaś 

przyczynia się do sprawnego wypełniania misji, którą zlecił Jezus swoim Apo-

stołom i ich następcom. 

 

Summary 

 

The study brings closer the hierarchical constitution of the church and 

shows the position of the collegial body within that constitution. 

To effectively and fruitfully serve within the church, the supreme church au-

thority employs single persons and teams called to deal with specific issues.  

The mutual dependence of the teams mentioned above deserves special atten-

tion: it works both ways: dependence of the persons holding an office on the 

collegial bodies and vice versa.  

 

 



ks. Dariusz Jastrząb
1
 

 

 

Teologiczna interpretacja lęku  

w Dialogach karmelitanek G. Bernanosa 
 

 

Połączenie teologicznej analizy zjawiska lęku, dokonanej przez H. Ursa 

von Balthasara z  poglądami G. Bernanosa, wyrażonymi w utworze literackim, 

jakim są Dialogi karmelitanek
2
, wbrew pozorom, nie jest zabiegiem ryzykow-

nym. Każdy, kto zapoznał się ze szczupłym objętościowo arcydziełem G. Ber-

nanosa, nie ma wątpliwości co do rzetelnej wiedzy podpartej jego osobistym 

doświadczeniem w zakresie przeżywania lęku. Spośród chrześcijańskich pisa-

rzy zagadnieniu temu poświęcali uwagę artyści tej miary co  L. Bloy, P. Clau-

del, czy Gertruda von Le Fort. A jednak, z punktu widzenia teologicznej re-

fleksji H. Ursa von Balthasara, to właśnie G. Bernanos jawi się jako najwni-

kliwszy pisarz interpretujący w kategoriach religijnych znaczenie lęku w misji 

zbawczej Chrystusa
3
. Teologiczna perspektywa, jaką nam proponuje H. Urs 

von Balthasar w swej książce Chrześcijanin i lęk
4
, dopomaga zrozumieć zna-

czenie, dylematy i trudne wybory bohaterów dramatu Bernanosa, jak i ich pro-

toplastów – karmelitanek zgilotynowanych przez Wielką Rewolucję Francuską 

na kilka dni przed ustaniem terroru.  

Wiadomym jest, że G. Bernanos niejednokrotnie spotkał się z krytyką, za-

rzucającą pisarzowi zbytnią przesadę w ujmowaniu przeżyć duchowych 

uczniów Chrystusa, opisanych w jego utworach. Znający osobiście artystę H. 

Urs von Balthasar, dobitnie broni go, pisząc o ostatnim dziele pisarza z naj-

wyższą estymą, orzekając, że „dialog karmelitanek Bernanosa, również [tu] 

prowadzony jest [on] na najwyższym poziomie kościelnej świętości”
5
. Zaś we 

wspomnianej powyżej książce Chrześcijanin i lęk daje G. Bernanosowi naj-

wyższą cenzurkę swego uznania, wyrażając się o nim: „Kto dłużej zajmuje się 

twórczością Georgesa Bernanosa, ten zapewne nie zgodzi się z zarzutem, ła-

twym przy powierzchownej znajomości, że pisarz ten przesadza z nocą, zwąt-

pieniem i lękiem. […] Sam Bernanos znał lęk od dziecka; lęk przylgnął do 

                                                 
1 Ks. Dariusz Jastrząb (ur. 1960), teolog, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Opublikował: Duchowy 

świat Dostojewskiego.  
2 Zob. G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, tłum. M. Wierzbicka, IW PAX, Warszawa 1985. 
3 Por. E. Guerriero, H. Urs von Balthasar. Monografia, tłum. M. Rodkiewicz, Wyd. M, Kraków 

2004, s. 171. 
4 Zob. H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, tłum. A. i A. Klubowie, WAM, Kraków 1997. 
5 H. Urs von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 2, Modele teologiczne, cz.2, Od Dantego 

do Peguy, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, WAM, Kraków 2008, s. 465. 
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niego i nie opuszczał go przez całe życie. Nie przeszkadzał jednak jego nie-

zwyczajnemu – zwycięskiemu i rycerskiemu – męstwu, był w końcu tylko 

formą jego męstwa, które polegało na tym, żeby być nagim i bezbronnym 

przed Bogiem jak święci, o których pisał”
6
.  

Z przekazu świadków wiadomo, że G. Bernanos rzeczywiście konał obar-

czony wielkim cierpieniem, a jednocześnie w łączności duchowej z Bogiem. 

Kiedy przywieziono go z Tunisu do Paryża, codziennie przyjmował Komunię 

świętą w duchu głębokiej wiary i pobożności. W Dialogach karmelitanek, jed-

na z sióstr, tak jak on umiera w wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat. Są tacy, 

którzy domniemają, że utwór ten nosi znamię jego własnej śmierci; że opisując 

umieranie poszczególnych sióstr, tak naprawdę opisuje własną agonię i własny 

lęk
7
. Z drugiej strony mamy świadomość, że  pierwszym teologiem i filozofem, 

który bez lęku zajął się tematyką lęku (może poza S. Kierkegaardem), by jak 

sam stwierdził, wnieść w nią „nieco jasności i uspokojenia” jest H. Urs von 

Balthasar. Spotkanie się tych dwóch ekspresji: artystycznej i teologicznej, po-

siada zatem znaczenie komplementarności pomagającej dogłębnie zapoznać się 

z pomijanym przez teologów i filozofów zagadnieniem. Ponadto, w zbieżności 

wyrażonych artystycznie przeżyć francuskiego twórcy, z wnikliwą myślą teo-

loga ze Szwajcarii, dostrzegamy jeszcze raz potwierdzenie się prawdy, że kul-

tura odnajduje swe dopełnienie i inspirację w religii, a religia swój locus the-

ologicus w literaturze. 

 

1. Fabularny kontekst zagadnienia 

 

Swoje przedśmiertne dzieło Dialogi karmelitanek (1948), G. Bernanos 

oparł na utworze Ostatnia na szafocie Gertrudy von Le Fort. Przeczuwając 

zbliżającą się śmierć, pisarz zainteresował się propozycją napisania scenariusza 

filmowego
8
, opartego na historycznym wydarzeniu zamordowania w Paryżu na 

Place du Trône Renversé (obecnie Place de la Nation) 16 karmelitanek z Com-

piègne. Zgilotynowania sióstr dokonali francuscy komunardzi 17 lipca 1794 

roku. Po stu latach, 27 maja 1906 roku, męczennice zostały beatyfikowane 

przez Piusa X. 

 Na kanwie tych wydarzeń, przygnieciony cierpieniem, umierający G. Ber-

nanos kreuje literacki obraz fikcyjnej karmelitanki Blanki de la Force oraz jej 

                                                 
6 H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, dz. cyt., s. 61-62. 
7 Por. J. Dobraczyński, Gwałtownicy. Eseje, IW PAX, Warszawa 1951, s. 125-126. 
8 Istnieje różnica stanowisk odnośnie do zakwalifikowania Dialogów karmelitanek bądź to  jako 

scenariusza filmowego, bądź to jako utworu dramatyczno-teatralnego. Bezpośrednim przyczyn-

kiem napisania dzieła była prośba R. Brucbergera i Ph. Agostiniego do napisania scenariusza 

filmowego na kanwie noweli Gertrudy von Le Fort. Zachowanie jednak podziału na sceny i cała 

formalna strona utworu wskazują na to, że sam autor skłaniał się raczej ku traktowaniu swego 

utworu jako dramat. Zob. J. Bartyzel, Dialog o męczeństwie i trwodze, „Znak” 410 (1989) nr 7, s. 

93. 
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współsióstr. Tak naprawdę jednak bohaterem dramatu jest trwoga, którą młoda 

siostra zakonna przeżywa od urodzenia, aż po moment heroicznej śmierci na 

szafocie. W kontekście historii jej życia, pisarz snuje swą głęboką medytację 

na temat doświadczania lęku, prawdopodobnie także przez siebie samego. G. 

Bernanos przeprowadza czytelnika przez odmienne poziomy tego stanu psy-

cho-duchowego: poczynając od lęku na poziomie naturalnym, poprzez neuro-

tyczny, objawiający się jako lęk przed grzechem, aż po tajemnicę lęku Chry-

stusa, o którym piszą synoptycy w swych Ewangeliach. Już na początku dra-

matu czytelnik dowiaduje się o etiologii stanu lękowego Blanki, który związa-

ny jest z wydarzeniem sprzed lat, kiedy to spodziewająca się dziecka matka 

bohaterki przeżyła moment grozy i strachu. Także śmierć matki przy porodzie 

dziecka – sugeruje pisarz – miała wpływ na traumatyczne usposobienie młodej 

markizy, późniejszej karmelitanki. Lękowe zachowania kobiety były na tyle 

niebezpieczne, że brat jej, Kawaler de la Force, uważał nawet, że „–… zło 

wśliznęło się w nią, jak robak do wnętrza owocu…”, a tym złem był właśnie 

„lęk zepchnięty do najskrytszej głębi jej istoty, mróz w rdzeniu drzewa…”
9
. 

W utworze G. Bernanosa, bohaterka jest zatem nosicielką lęku naturalne-

go, przeobrażonego później w  neurotyczny. Przeżycia matki wpiszą się w 

strukturę psychiczną dziecka, staną się „skłonnością”, mechanizmem reagowa-

nia, determinującym jej życie duchowe, jak i jej egzystencję w świecie ze-

wnętrznym. Objawem zdradzającym chorobliwy jej stan jest całkowita nie-

zdolność do funkcjonowania w obrębie spraw życia codziennego. W miarę 

zagłębiania się w dramat, dostrzegamy stopniowo narastającą niemoc bohaterki 

wobec ciężaru duchowej słabości lęku. Młodej arystokratce pozostała jedynie 

droga fugi od realiów świata, który stał się „–… żywiołem, w którym nie umia-

ła[bym] żyć”
10

. Rozpoznając swoje powołanie życiowe na drodze karmelitań-

skiego charyzmatu, główna bohaterka dramatu przekracza bramy furty zakon-

nej, a wraz z jej wstąpieniem do klasztoru czytelnik odkrywa nowy poziom 

rozważań G. Bernanosa na temat interesującej go tajemnicy lęku. 

Pojawiająca się nowa jakość przeżywanego przez Blankę lęku ma za motto 

słowa wypowiedziane przez jej przyjaciółkę, drugą nowicjuszkę, siostrę Kon-

stancję: „Nikt nie umiera za siebie, lecz jedni za drugich, albo nawet jedni  

w miejsce drugich, kto wie?”
11

. Autorka tych słów, w celu zobrazowania ich 

treści, posłużyła się metaforą wymiany ubrań o niejednakowych rozmiarach. 

Prawda duchowej ofiary składanej za siebie nawzajem zobrazowana jest szcze-

gólnie w postawie pierwszej Przeoryszy (Pani de Croissy), która, rozeznając  

u nowicjuszki wspomniane stany lękowe, zdając się całkowicie na wolę Bożą, 

przejmuje na siebie udrękę podopiecznej. Sam moment jej umierania okazał się 

szczytowym czasem dokonywania się ekspiacji. Sposób, w jaki sędziwa siostra 

                                                 
9 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 13-14. 
10 Tamże, s. 22. 
11 Tamże, s. 60. 



Teologiczna interpretacja lęku w Dialogach karmelitanek G.Bernanosa 

 

 

62 

odchodziła ze świata, objawił się wspólnocie niczym przyciasne wdzianko, 

jakby niedopasowane, liche i niegodne stanu duchownego. Zatrwożona Prze-

orysza umierała w sposób nieadekwatnie kompromitujący w stosunku do jako-

ści heroicznie przeżytego życia. 

We wspomnianym wątku, G. Bernanos zawarł jedno z najgłębszych swo-

ich przekonań o duchowej wymianie dóbr pomiędzy ludźmi
12

. Wielokrotnie 

pisarz wyrażał w swych utworach przekonanie, że cierpienie ofiarowane  

w wierze za siostry i braci przynosi zbawcze skutki. Zadośćuczynny akt do-

browolnego przejęcia od duchowej córki paraliżującego ją lęku wprowadza 

tenże lęk w obszar lęku krzyża. Wydźwięk całego dramatu podpowiada nam, 

że żenujący lęk doświadczonej duchowo Przeoryszy, posiadał znamię partycy-

powania w Męce Chrystusa. E. Guerriero badający relacje łączące H. Ursa von 

Balthasara z G. Bernanosem, porównuje ten lęk do lęku, jaki przeżyła przed 

śmiercią przyjaciółka teologa z Bazylei, a zarazem mistyczka Adrienne von 

Speyer. „Jeżeli noc i zaciemnienie oddalającego się od światła są jeszcze zro-

zumiałe, to co oznacza lęk, który nachodzi przełożoną w Dialogach karmelita-

nek, czy najwyższy strach, który zawładnął Adrienne aż do granic obłędu?  

U Bernanosa Balthasar pokazuje żywą wrażliwość dla communio Kościoła, dla 

świętej zamiany, z powodu której święty usilnie błaga o ciemność i ból, by 

inny miał udział w świetle i radości. Co więcej, wejście w noc, życie w agonii 

zyskuje sens jako udział w dziele Tego, który zstąpił do piekła, by Boskie „tak” 

przewyższyło każde „nie” stworzenia”
13

.  

Także siostra Blanka ostatecznie osiągnie wewnętrzny pokój, darowany jej 

przez Boga w ostatnim akcie życia na ziemi. H. Urs von Balthasar przestrzega 

jednak, by zbyt szybko nie orzekać przemiany lęku neurotycznego w lęk skate-

goryzowany przez niego jako „lęk krzyża”. Szwajcarski teolog wskazuje wręcz 

na konieczność oddzielenia obu rodzajów lęków
14

. Siostra Blanka owszem 

umrze jako święta męczennica z hymnem uwielbienia wyśpiewanym dla chwa-

ły Pana, świadoma swej łączności z Ukrzyżowanym. Zanim jednak się to sta-

nie, najpierw przeżyje odebranie duchowego wsparcia, przejawiające się  

w śmierci Przeoryszy, odejściu kapelana, niedopuszczeniu do złożenia ślubów 

zakonnych (przełożona „nie może ryzykować bezpieczeństwa wszystkich [mo-

ich] córek dla panny de la Force”
15

). Sparaliżowana lękiem postanawia opuścić 

klasztor, a po wystąpieniu zeń żyje w swoim własnym domu, zredukowana 

                                                 
12 J. Dobraczyński w swoim studium o G. Bernanosie odnotowuje znamienną opinię E. Mouniera 

na ten temat: „Żadna ludzka dusza nie jest samotna. Istnieje tajemniczy, mistyczny związek dusz, 

podziemny związek […], w którym nasze imiona wpisane są w więź nieznaną, nasze gesty po-

pchnięte ku zależnościom niezamyślonym. Ale to jest związek święty, sojusz zbawienia”, zob.  

J. Dobraczyński, Gwałtownicy, dz. cyt., s. 134. 
13 E. Guerriero, H. Urs von Balthasar. Monografia, dz. cyt., s. 208. 
14 H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, dz. cyt., s. 63. 
15 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 102. 
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przez dotychczasową służbę do niegodziwego poziomu wysługiwania się nią. 

W końcowej scenie dramatu, podczas publicznej egzekucji karmelitanek, do-

tychczasowych współsióstr, niespodziewanie wychodzi z tłumu i dołącza do 

męczennic. Czyni to w całkowitym pokoju serca, cichym śpiewem wielbiąc 

Umiłowanego i objawiając zwycięstwo łaski nad słabością swej natury
16

. 

 

2. Lęk jako słabość 

 

Jak już to powyżej zostało zauważone, Blanka z dramatu G. Bernanosa 

przechodzi przez wszystkie stadia przeżywania lęku, od naturalnego po „lęk 

krzyża”. Niewątpliwie, w swym przeżywaniu trwogi, niejednokrotnie dosięgała 

skrajnie (granicznie) własnej słabości. Tak też była postrzegana – jako słaba.  

Świadczą o tym choćby słowa Siostry Felicyty: „Bez złośliwości, siostro Blan-

ko, trzeba by cię raczej nazywać Blanka de la Faiblesse…” (La force – siła; la 

faiblesse – słabość).  Poprzez bohaterkę dramatu G. Bernanosa odkrywamy  

w Dialogach karmelitanek jeden z paradoksów nauki Jezusa Chrystusa wyra-

żony przez św. Pawła słowami: „Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 

12,9). Znaczyłoby to, że lęk pojęty jako słabość, w rozumieniu pisarza, może 

stać się miejscem wzrostu mocy w wierze, nadziei i miłości, więcej, może stać 

się „miejscem” partycypowania w zbawczej męce Zbawiciela.  

Podstawą do wysnucia takiej tezy służy powszechnie wiadome zaintereso-

wanie pisarza duchowością św. Teresy z Lisieux
17

. Centralnymi terminami tej 

duchowości są terminy: „dziecięctwo”, „małość” i „abandon à Dieu”. Kryją 

one bardzo realną propozycję zbliżenia się do Boga poprzez tak zwaną „małą 

drogę” polegająca na całkowitym i wiernym zawierzeniu Chrystusowi w re-

aliach codzienności. Zupełne poleganie na Bogu, także w przeżywaniu własnej 

słabości, przyczynia się do wzrostu duchowego mocą nie własnej zapobiegli-

wości, ale Tego, który zna swoje dzieci. W tej terezjańskiej perspektywie mo-

żemy zrozumieć słowa, które pisarz wkłada w usta pierwszej Przeoryszy: „On 

właśnie chce  wypróbować w tobie nie twoją siłę, lecz twoją słabość”
18

. Jej 

następczyni, rozwijając myśl G. Bernanosa, ujmuje zagadnienie słabości  

w kontekście eklezjalnym i wspólnotowym: „Nie ma «całego Zgromadzenia». 

                                                 
16Dramat Bernanosa zawiera jeszcze jeden zaskakujący warty wskazania wątek.  Domagająca się 

usilnie od sióstr gotowości do złożenia ofiary z życia, Siostra  Maria od Wcielenia, jako jedyna 

nie umiera na szafocie. Przez przypadek nie jest obecna w momencie aresztowania sióstr  

w klasztorze. Zachowując życie, będzie musiała złożyć ofiarę duchową w obszarze własnego 

honoru i pokory. Bernanos jak gdyby chciał dopowiedzieć, że dla osób pysznych może to być 

próba na miarę męczeństwa. 
17 Por. D. Jastrząb, Wiejski proboszcz Bernanosa, „Colloquia Theologica Ottoniana”, 2 (2009),  

s. 13-14. Z powszechną opinią związku bohaterki Radości Chantal de Clergerie z duchowością 

św. Teresy nie zgadza się I. Sławińska, zob. Moja gorzka europejska ojczyzna, IW PAX, War-

szawa 1988, s. 190. 
18 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 27. 
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Zgromadzenie ma zawsze swoich silniejszych i słabszych członków, siła i sła-

bość są jednakowo potrzebne”
19

. Całość jej wypowiedzi zwieńcza akcent  

o wydźwięku eschatologicznym: „O, jestem tylko biedną zakonnicą, bardzo 

przyziemną, a jednak zawsze myślałam, że jeśli siła jest cnotą, to nie ma jej 

nigdy dosyć dla wszystkich, że silni są silnymi na koszt słabych i że słabość 

zostanie ostatecznie zrehabilitowana i wsławiona w powszechnym odkupie-

niu…”
20

. 

Nieprzejednana słabość lęku pozbawia siostrę Blankę nie tylko psycholo-

gicznej podstawy do zwykłego funkcjonowania w codzienności, jest także za-

grożeniem dla jej wiary w Boga. Stan taki szybko otwiera wrota depresji,  

a nawet rozpaczy. Nowicjuszka karmelitańskiej duchowości, nie popadając  

w te zagrożenia, obiera postawę trwania przy całkowitym zdaniu się na wolą 

Bożą. „Słabość mojej natury nie jest zwykłym upokorzeniem, które On mi 

narzuca, lecz znakiem Jego woli w stosunku do Jego biednej służebnicy”
21

.  

Z punktu widzenia teologii duchowości, takie przyjęcie słabości lęku przez 

Blankę spełnia w niej rolę ogałacającą i oczyszczającą. G. Bernanos pozosta-

wia jej ten, może ostatni, atrybut wierności, upodabniając ją w tym ufnym 

trwaniu do Matki Bożej zanurzonej w misterium krzyża
22

. Do takiego sposobu 

przebycia duchowego etapu, zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem, przygo-

towywała Blankę wspomniana powyżej pierwsza Przeorysza. Obawiając się, 

by słabość nowicjuszki nie wywołała w niej buntu, a co bardziej prawdopo-

dobne pogardy sobą, przestrzega: „bunt jest zawsze sprawą diabelską. A przede 

wszystkim nie pogardzaj nigdy sobą! Bardzo trudno pogardzać sobą, nie obra-

żając Boga w nas”
23

. Postawa wiernego trwania i zdania się na wolę Bożą, bez 

popadania w pokusę buntu i pogardy sobą ochroniły ostatecznie młodą zakon-

nicę od zuchwałej odwagi. Poniższe uwagi podprzeoryszy stanowią zwięzłe 

podsumowanie poglądów samego G. Bernanosa:  „Odwaga także może być 

ułudą szatana, tylko inną. Każdy z nas ryzykuje więc, że będzie igrał ze swoją 

odwagą, czy ze swą trwogą, jak szaleniec, który igra ze swym cieniem. Jedno 

ma tylko znaczenie: abyśmy, odważni czy tchórzliwi, znajdowali się zawsze 

tam, gdzie Bóg chce nas mieć, zdając się na Niego co do reszty. Tak, nie ma 

                                                 
19 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 121. 
20 Tamże, s. 148. 
21 Tamże, s. 20. 
22 Tajemnicę wiernego trwania Matki Bożej dobitnie ujmuje M.-D. Philippe: „Maryja już nie 

pyta quomodo. Milczy w swym złamanym sercu, a Jej umysł jest również złożony w ofierze. 

Przyjmuje swą ofiarę w ciemnościach, w mrokach Krzyża. Uświadamia nam, że Oblubienica 

przyjmuje słowa Oblubieńca, który rani jej serce w tym, co ma ono najświętszego, najbardziej 

kochającego, i który żąda od Niej najwyższej wierności – wierności zachowania Jego skarbu po 

Jego śmierci i życia nim tak, jak On nim żył”, zob. M.-D. Philippe, Misterium Maryi, tłum.  

K. Brodzik, Niepokalanów 2000, s. 208; tenże, Iść za Barankiem. Rekolekcje o Ewangelii św. 

Jana, tłum. D. Szczerba, WKM, Warszawa 1996, s. 123. 
23 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 48. 
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innego lekarstwa na trwogę, jak rzucić się na oślep w Wolę Bożą, tak jak jeleń 

ścigany przez psy rzuca się w wodę zimną i czarną”
 24

. 

W zarysowanym procesie, lęk Blanki staje się stopniowo lękiem krzyża, 

trwogą dzieloną razem z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, trwogą konania wraz 

z Nim. „Konanie nie jest na poziomie psychologicznym; jest na poziomie bo-

skim, w wierze, nadziei i miłości”
25

 napisze M.-D. Philippe. Podobnie swym 

przedśmiertnym utworze, G. Bernanos, przenosi uczucie trwogi z poziomu 

psychosomatycznego na poziom nadprzyrodzony. Nie niweczy pierwszego, ale 

go usprawiedliwia i oświeca, nadając przez to dramatowi głębszy i bogatszy  

w znaczenie wymiar
26

. Przez to konkretne doświadczenie duchowe, powołanie 

realizowane w klasztorze, jak i poza nim, nie jest dla Blanki jedynie miejscem 

pobytu, ani jakimś jedynie drastycznym doświadczeniem. Życie jej przepełnio-

ne trwogą, samotnością w opuszczeniu, staje się uczestnictwem w Najświętszej 

Męce Zbawiciela. Jeżeli lęk jako słabość psychologiczna więzi człowieka  

w straszliwym osamotnieniu, lęk włączony w Mękę Krzyża staje się lękiem 

dzielonym w akcie miłosnym razem z Chrystusem. Odniesiony do Chrystusa, 

staje się przeciwwagą dla lęku człowieka osamotnionego, a staje się lękiem 

komunii. Jak to zdiagnozował trafnie sam Hans Urs von Balthasar: „Naturalny 

z początku strach Blanki zostaje z góry podparty filarem nadprzyrodzonego 

lęku z Góry Oliwnej i wprowadzony do misterium communio sanctorum, gdzie 

ma swoje miejsce”
27

. Poczucie bycia opuszczonym nawet przez Boga może 

                                                 
24 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 117. 
25 M.-D. Philippe, Pragnę. Rozważania o mądrości krzyża, (tłum. A. Kuryś), W drodze, Poznań 

1999, s. 35. 
26 Wprowadzenie przeżywanego lęku w obszar zbawczego lęku krzyża jest, ze strony człowieka, 

aktem koniecznym. Lęk rodzący się w kontekście skłonności do grzechu powoduje, że odkładają 

się w nim „właściwości grzechu”, takie jak ucieczka, zagubienie, rozdarcie, ukrycie się, nijakość. 

Lęk na krzyżu natomiast, spowodowany jest miłością Chrystusa do człowieka. Na krzyżu Chry-

stusa, „zmiana struktury lęku jest tak samo dogłębna  jak zmiana struktury śmierci i cierpienia  

w ogóle”. Łaska, przewartościowując lęk, sprawia, że traci on swe deformacyjne oddziaływanie  

i staje się obszarem - jak to ujmuje Balthasar - „poszerzenia” miłości. Ale Balthasar do tej pierw-

szej zasady odnośnie do lęku przeżywanego przez chrześcijanina (katolika) dodaje dwie kolejne. 

Otóż, „lęk przed grzechem” nie zostaje tak po prostu odebrany człowiekowi wprowadzonemu  

w misterium krzyża Chrystusowego. Łaska działająca z krzyża nie niweluje bowiem różnicy, 

jaka istnieje pomiędzy Tym, który pokonał śmierć mocą swojej miłości odkupieńczej, a tymi, 

którzy w tym misterium przez swoje cierpienie partycypują. W procesie przemiany kwalitatyw-

nej  przeżywania lęku u wierzącego, pewnym jednak jest to, że wyprowadzony mocą łaski,  

z „lęku przed grzechem”, nim jeszcze wprowadzony zostanie w tajemnicę „lęku krzyża”, do-

świadczyć musi pocieszenia i ukojenia duszy. W tej prawdzie zawarta jest trzecia z tez balthasa-

rowskiej analizy lęku. Warunkiem łaski uczestnictwa w „lęku krzyża”, choćby z powodu ekspia-

cji i współcierpienia z innymi członkami Mistycznego Ciała Chrystusa jest oddzielenie się chrze-

ścijanina od grzechu. Nie może być absolutnie mowy o jakimkolwiek przenikaniu się „lęku 

przed grzechem”, a tym, który dostrzegamy u Chrystusa już w Ogrodzie Oliwnym. Por. H. Urs 

von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, dz. cyt., s. 60-66. 
27 H. Urs von Balthasar, Teodramatyka, t.1, Prolegomena, tłum. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, 

W. Szymona, Wyd. M, Kraków 2005, s. 378. 
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stać się wówczas doskonałym naśladowaniem samotności, której Chrystus 

doświadczał podczas agonii dla przyjęcia na siebie całej trwogi ludzkości.  

W perspektywie włączenia ludzkiego lęku w obszar uczucia, które przeżywał 

Jezus w Ogrójcu, lęk nabiera nowego znaczenia. Dzielony z Jezusem Chrystu-

sem staje się wyznaniem wiary. „I widać, jak zbliża się do szafotu poprzez 

tłum, który rozstępuje się zdumiony, mała Blanka de la Force. Twarz jej wyda-

je się wolna od wszelakiej trwogi”
28

. 

 

3. Chrystologiczny wymiar trwogi 

 

Nawet jeśli dramat Dialogi karmelitanek pisany był przez G. Bernanosa  

w momencie jego umierania, to temat konania intrygował pisarza nie tylko  

z powodów osobistych. Przez całe życie, w sposób uprzywilejowany medyto-

wał Przenajświętszą Agonię Pańską. Centralnym punktem, do którego zbiega 

się wiele wątków jego powieści, jest właśnie moment przeżyty przez Chrystusa 

w Ogrodzie Oliwnym, kiedy to: „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Ze-

bedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna 

jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy 

nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to 

możliwe, niech mnie ominie ten kielich»” (Mt 37-38). To właśnie z przeżywa-

nia tajemnicy Męki Pańskiej, rozpoczętej w Ogrodzie Oliwnym, wypływają 

słowa młodej arystokratki zaraz na początku dramatu: „naprawdę był tylko 

jeden poranek, panie bracie: poranek Wielkanocny. Ale każda noc, w którą 

wchodzimy, jest nocą Przenajświętszej Agonii…”
29

. Dialogi karmelitanek są 

zatem, ukrytą formą medytacji nad Agonią Jezusa Chrystusa. W sposób szcze-

gólny skupiają się na określonych aspektach konania Jezusa: trwodze (strachu), 

wyczerpaniu (słabości), ciężarze wyboru (decyzji). 

Jezus Chrystus przyjmuje to doświadczenie, docierając w nim do najdalej 

posuniętych granic wytrzymania. Będąc sam bez grzechu, przyjmuje na siebie 

grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. On najniewinniejszy, staje się 

rzeczywiście ostatni. Baranek prowadzony na rzeź, pozwala się dotknąć bez-

miarowi zła poczynionemu przez człowieka. Także doświadczanie przez Jezu-

sa czuwania w Ogrójcu na poziomie lęku i trwogi, było najintensywniejsze  

z możliwych. Odkrywamy to, przysłuchując się rozmowie sióstr, drugoplano-

wych bohaterek dramatu. Jedna z nich, Siostra Marta stwierdza po usłyszanym 

kazaniu kapelana: „Chrystus w Ogrodzie Oliwnym nie był już panem niczego. 

Nigdy trwoga ludzka nie wzniosła się wyżej, nigdy nie osiągnie takiego po-

ziomu. Przysłoniła w Nim wszystko poza tą częścią duszy, w której dopełniło 

się Boskie przyzwolenie”
30

. Podobne znaczenie ma wypowiedź Siostry Klary: 

                                                 
28 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 183. 
29 Tamże, s. 17. 
30 Tamże, s. 124. 
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„Męczennicy byli podtrzymywani przez Chrystusa, ale Chrystus nie miał po-

mocy od nikogo, bo wszelka pomoc i wszelkie miłosierdzie pochodzą od Nie-

go. Żadna żywa istota nie weszła w śmierć tak samotna i bezbronna”
31

.  

Jezus Chrystus, przeżywający w Getsemani sytuację graniczną, pozostaje 

jednocześnie Jezusem najniewinniejszym, bezbronnym, maluczkim. Siostry 

karmelitanki w dramacie Bernanosa, zachowywały szczególną cześć dla figurki 

Dziecięcia Jezus nazywanego w klasztorze «Małym Królem Chwały». Podczas 

indywidualnej adoracji, przyjmując w swojej celi święty wizerunek, Blanka 

wypowiada słowa: „O, jakiż on mały, jaki słaby”. W chwili pokłonu, gdy zza 

muru klasztornego dobiegła ją pieśń zbliżających się rewolucjonistów, ze stra-

chu upuściła statuetkę na posadzkę, powodując rozbicie głowy Jezusa. Intere-

sujące jest zdanie wypowiedziane w kontekście zaistniałej sytuacji: „O Mały 

Król nie żyje! Pozostał nam już tylko Baranek Boży”
32

. Niewinny Petit Roi de 

Gloire  (atrybuty maleńkości) połączony został w tej scenie z obrazem cierpią-

cego Baranka
33

. Prawdę tę potwierdza kapelan sprawujący siostrom w ukryciu 

obrzędy Liturgii Wielkopiątkowej: „Pan nasz żył i żyje ciągle wśród nas jako 

ubogi, zawsze przychodzi chwila, w której postanawia uczynić nas biednymi 

na swój wzór […]. Uczyńmy się więc teraz także maluczkimi, nie tak jak oni, 

by uniknąć śmierci, lecz by ją wycierpieć, jeśli będzie trzeba, jak On wycier-

piał swoją. Był On bowiem prawdziwie, wedle Słów Pisma Świętego, Baran-

kiem, którego prowadzą na rzeź”
34

. Chrystus Bernanosa jest zatem Chrystusem 

kenozy, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się po-

dobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego 

siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 7-8). 

Z wypowiedzi kapelana wynika jeszcze jedna prawda. Niewinnie cierpiący 

Chrystus uświadamia swemu Kościołowi-Oblubienicy, że niewinne członki 

Mistycznego Ciała Chrystusa będą cierpiały wraz z Oblubieńcem. Agonia 

Chrystusa jest dla G. Bernanosa inkarnacją wszystkich agonii ludzi, którzy  

w Jego Męce znajdują usprawiedliwienie i przemienienie. Według literackiej 

teologii pisarza, Jezus Chrystus dobrowolnie poddaje się Męce dla odkupienia 

wszystkich agonii ludzkich, włączając je w swą Ofiarę zbawczą. Po wydarze-

niach w Ogrójcu i na Golgocie, każdy kto cierpi, nie jest już sam, pozostaje  

w mistycznej komunii razem z Nim. Nie istnieją bowiem dwa cierpienia: to 

Blanki (nasze) i to Chrystusa, ale jedno – Jego Mistycznego Ciała. Stąd lęk 

Blanki jest nie tylko odbiciem lęku Chrystusa, jest samym lękiem Chrystusa 

umierającego w swoich mistycznych członkach. Z drugiej strony G. Bernanos 

przypomina, że Bóg chrześcijan jest Bogiem „zazdrosnym” i wymagającym. 

                                                 
31 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 125. 
32 Tamże, s. 110-111. 
33 Por. F. Castelli, Volti di Gesù nella letteratura moderna, vol. 1, Ed. Paoline, Milano 1987,  

s. 165. 
34 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 114-115. 
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Tych, których szczególnie umiłował i którzy Go umiłowali, może pozbawić 

pokoju, odebrać im małe radości, wytrącić im duchowe podpórki poczucia 

pociechy i pewności, może zapragnąć, by dzielili razem z Nim trwogę samot-

ności w Getsemani. Tylko w takiej perspektywie jesteśmy w stanie zrozumieć 

motto, którym pisarz opatrzył na wstępie swój dramat: „Bo widzisz, w pewnym 

sensie Trwoga jest jednak córką Bożą, odkupioną w noc Wielkiego Piątku. Nie 

jest ona piękna – o, nie! To wyszydzana, to znów przeklinana, odrzucana przez 

wszystkich… A jednak niech cię to nie zmyli: jest ona u wezgłowia każdej 

agonii, to ona wstawia się za człowiekiem”
35

. 

 

4. Chrześcijanin wobec lęku 

 

Na koniec pozwólmy sobie na małą dygresję związaną z tematem lęku  

w życiu chrześcijanina (katolika) dzisiaj. Niestety w wielu przypadkach, wy-

znawca Chrystusa pozwolił, by lęk zawładnął jego sercem. Dzisiaj zniewalają-

cy człowieka lęk bardzo często nie jest spowodowany zagrożeniem życia, ale 

jest skutkiem niepewności, co do zachowania społecznego uznania
36

. Zalęk-

niony, wycofany z życia chrześcijanin nie pomoże ludziom żyjącym pod presją 

- niezgodnych z nauką Chrystusa – opinii, nagłaśnianych przez tuby medialne-

go, towarzyskiego i środowiskowego przekazu. W tej sytuacji tylko zdrowy 

może pomóc choremu. A zdrowy to ten, który przerzuca wszystkie swoje troski 

na Pana, podejmujący ryzyko stanięcia na areopagu współczesności wobec 

tych, jakże już licznych, objawów niechęci (wrogości) do Chrystusa i jego Ko-

ścioła.  Dlatego literacka opowieść o świętych zakonnicach z dramatu Berna-

nosa nie traci dzisiaj swego duchowego znaczenia, podobnie zresztą jak wy-

świetlany niedawno w Polsce, w drugim obiegu film  Ludzie Boga, o trapistach 

zamordowanych w Algierii. Sytuacje pokazane w tych dziełach artystycznych 

zdarzają się przecież także i w realu, że wspomnimy ostatnio zamordowanych 

kapłanów pochodzących z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: franciszkanina 

o. Mirosława Karczewskiego w Ekwadorze (7 XII 2010 r.). i salezjanina ks. 

Marka Rybińskiego w Tunezji (18 II 2011 r.).  

Dialogi karmelitanek pokazują (paradoksalnie) jak ludzki (naturalny) lęk 

przeżywany w wierze „w” Chrystusa i „z” Chrystusem, łączyć się może z cnotą 

męstwa. Cnota ta w sposób niewłaściwy utożsamiana jest często z duchowym 

chojractwem czy bezmyślną zuchwałością. Tymczasem męstwo zasługuje na 

miano cnoty chrześcijańskiej, tylko i wyłącznie jako sprawność duchowa pod-

porządkowująca sobie i trwogę, i lęk. Możliwe jest to jedynie w Chrystusie. 

Męstwo jest zatem sprawnością, której nikt sam z siebie nie wypracuje na tyle, 

by być zdolnym do podprowadzenia swego bytu do wyboru pełni, nabywanej 

                                                 
35 G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, dz. cyt., s. 5. 
36 Por. F. Kucharczak, Mit dziennikarskiego obiektywizmu, „Fronda”, 57 (2010), s. 46. 
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jedynie w Chrystusie i z Nim. Chrześcijanin obarczony lękiem, oddający swoją 

trwogę Chrystusowi, wyraża tym samym swoją wiarę. Dzięki „zastępczemu 

lękowi” Chrystusa lęk zyskał nowe znaczenie i sens. Krzyż Chrystusa odniósł 

zwycięstwo nad każdym lękiem ludzkim w sposób ostateczny i całkowity. 

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią (por. 1Kor 15, 26) i szatanem (por. J 12, 

31) daje wyzwolenie także od trwogi. Zwycięstwo nad mocami wiążącymi 

człowieka, w tym i nad lękiem, dokonało się nie na mocy ustanowień jury-

dycznych, ale przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To On 

wziął na siebie lęk świata.  Odtąd każdy, kto w niego wierzy, ma życie wiecz-

ne. Każdy, kto wejdzie w obszar Jego miłości, doznaje przemianowania w ob-

szarze doznawanego lęku, z degradacyjnego w odkupieńczy
37

.  

W takiej teologicznej perspektywie pełne lęku życie bohaterki Bernanosow-

skiego dramatu nie było bezużyteczne. Zawieszone pomiędzy przeżywaniem 

lęku a niemocą, determinizmem okoliczności a pustką niepewności, mogło się 

takim wydawać. Wypatroszony z wszelkiej godności Chrystus w Akcie Prze-

najświętszej Agonii, obejmuje każdą cząstkę jej duchowo-cielesnego bytu.  

Ecce Homo błagający w imieniu ludzkości «Eli, Eli, Lema sabachthani?» (Mt 

27, 46)  jest dowodem na to, że Bóg swoim Krzyżem obejmuje najgłębiej za-

dekowane cierpienia ludzkiego rozdarcia i opuszczenia. Biorąc na siebie grzech 

i jego skutki, uobecnił się w każdym detalu ludzkiej egzystencji. Tym przeklę-

tym także. Zaraz obok tego, pozbawiony sofistyki przekonywania, podpowiada 

z Ogrodu Oliwnego, byśmy jako jego uczniowie oderwani od grzechu, zjedno-

czeni w communio personarum, zadość czynili duchowej nędzy drugich,  

a przez to  uczestniczyli w Jego zbawczej misji, także przez ofiarę własnego 

lęku - Jego mocą. 

 

 

Summary 

G. Bernanos is one of those few novelists who has raised – in a catholic 

faith perspective – an issue of fear. His last writing Dialogues of the Carmelites 

is a drama about fear experienced by a Christian in face of both life and death. 

H. Urs von Balthasar’s theological depiction of the question contained in his 

book The Christian and Anxiety helps us in an interpretation of Bernanos’ liter-

ary work. Combining these two texts: literary and theological we can notice 

again a confirmation of the fact, that the culture finds its fulfillment and inspi-

ration in religion and religion finds its locus thelogicus in literature. 

 

 

                                                 
37 Por. H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, dz. cyt., s. 45-48. 
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Aktualność postaci św. Maksymiliana,  

kapłana i rycerza Niepokalanej,  

wobec współczesnych oczekiwań Kościoła 
 

 

 

Wstęp 

 

Zastanawiając się nad aktualnością osobowego przekazu św. Maksymiliana, 

jego kapłaństwa i rycerskości, należy najpierw rozważyć kilka zagadnień. Po 

pierwsze, czy wzory osobowe, jakimi niewątpliwie są kapłan i rycerz, starzeją 

się? Innymi słowy, czy historia weryfikuje wzorce postępowania? Po drugie, 

czy wzór osobowy chrześcijańskiego rycerza, i najogólniej rzecz ujmując: ry-

cerskość charakteru kapłana, ale i zwyczajnego człowieka, mają w ogóle zasto-

sowanie we współczesnym świecie? Po trzecie, jakie są aktualne oczekiwania 

Kościoła wobec tak pojętego rycerstwa? Z ostatniego pytania wynika czwarte − 

o wyzwania, przed jakimi staje dzisiaj Kościół. 

W okresie międzywojennym o. Kolbe i jego pia unio, Rycerstwo Niepoka-

lanej, wyszły naprzeciw oczekiwaniom Kościoła. Czas był trudny. Coraz śmie-

lej poczynali sobie ludzie o zapatrywaniach antyklerykalnych i prokomuni-

stycznych. Z jawną wrogością spotykało się dzieło o. Kolbego. Kościół nato-

miast widział w nim nadzieję na odnowę życia wierzących. Rycerstwo Niepo-

kalanej miało obejmować „całość życia katolickiego w nowej formie”
2
. Sam 

Niepokalanów oraz miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” były szeroko znane. 

Miliony egzemplarzy trafiło do miejskich kamienic i pod wiejskie strzechy. Od 

tamtej idei zapaliły się setki tysięcy serc, które postępowały za o. Kolbem, 

widząc w nim upragniony wzór. O tamtej sławie i chwale o. Maksymiliana, 

„Rycerza Niepokalanej” i Niepokalanowa opowiadają jeszcze dziś nasze matki 

i babcie. Ale coraz mniej już świadków ideału MI. W ich miejsce pojawia się 

tęsknota za wartościami i wzorami, które mogłyby porwać tak indywidualnego 

człowieka, jak i całe społeczeństwa. Czy są jeszcze takie? Czy też „wszystko 

płynie”? 

 

                                                 
1 Dr Ignacy Kosmana OFMConv – wykładowca homiletyki w WSD w Łodzi-Łagiewnikach, 

rekolekcjonista, autor książek i licznych artykułów z zakresu homiletyki i hagiografii. Koordyna-

tor zespołu misyjno-rekolekcyjnego prowincji warszawskiej OO. Franciszkanów Konwentual-

nych; adres do korespondencji: Niepokalanów, 96-515 Teresin, ul. M. Kolbego 5. 
2 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, WOF Niepokalanów 2008, s. 598. 
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1. Tęsknota za wartościami nieprzemijającymi 

 

Wydaje się, że wzory osobowe posiadają cechy uniwersalistyczne i wiecz-

ne. Jeśli określona postawa nie jest akceptowalna w jakimś kręgu kulturowym 

lub z czasem dezaktualizuje się, mamy do czynienia nie tyle ze wzorem, ile  

z kreowanym przez świat modelem życia. Historia ludzkości pokazuje dobit-

nie, choć nie zawsze jednoznacznie, że człowiek poszukuje ponadczasowych  

i ponadkulturowych − powszechnych − wzorów osobowych. Najpierw poszu-

kiwał go w obrębie własnej społeczności. Obecnie, w erze globalizacji, kiedy 

świat staje się globalną wioską, tą społecznością są poniekąd wszyscy miesz-

kańcy globu. Współczesne wzory osobowe nie ograniczają się więc do lokalnej 

społeczności czy konkretnego kraju. Są uniwersalne. Status społeczny nie ma 

większego wpływu na postrzeganie postaw, które można określić jako wzoro-

we. Ludzie biedni i bogaci tęsknią za bohaterami. Rzecz ciekawa: bohaterstwo 

często kojarzą z rycerskością, choć nie zawsze artykułują to w sposób jasny  

i świadomy. Znakiem rozpoznawalnym bohaterstwa jest „wieczna sława”, czyli 

pamięć. Taką wciąż cieszą się − Zawisza Czarny, Lancelot, Roland, król Artur, 

Ryszard Lwie Serce. Notabene, historia nie odesłała ich do lamusa. Wszyscy 

funkcjonują w ludzkiej świadomości po dziś dzień i zawsze w roli znamieni-

tych rycerzy i bohaterów. Zarówno bohater, jak i rycerz spełniają kryterium 

wzoru osobowego, bo są nie tylko godni naśladowania, ale i aktualni w każdym 

czasie
3
.    

 

2. Blaski i cienie rycerskiego życia 

 

Życie rycerza wyznaczał kodeks rycerski. W średniowieczu zawierał się on 

w zwięzłych sformułowaniach dotyczących życia codziennego, służby i cha-

rakteru rycerza. Według ówczesnych prawideł rycerz winien być najprzód 

przykładnym chrześcijaninem, kierującym się w życiu codziennym przykaza-

niem miłości: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 

34). Oznaczało to szacunek dla każdego człowieka w wymiarze indywidual-

nym i społecznym
4
. W etos rycerza wpisana była hojność wobec bliźnich  

w potrzebie. Rycerz stawał więc w obronie słabszych, chorych i cierpiących; 

więcej dawał aniżeli brał
5
. Jego stosunek do dam był nie tyle szarmancki, co 

opiekuńczy; nie wolno mu było dawać złej i zwodniczej rady damie, lecz miał 

                                                 
3 Zupełnie kim innym są idole. Ci żyją krótko. Miarą ich sławy są pieniądze. Por. J. Szyran, 

Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej. 

Próba oceny, Niepokalanów 2007, s. 236.  
4 J. Wojtczak-Szyszkowski, Etos rycerski dawny i współczesny, w: Etos rycerski dla umocnienia 

ducha i wewnętrznej dyscypliny na użytek wewnętrzny przedstawiony, J. Szafraniec (red.), Wy-

dawnictwo „BUK”, Białystok 2004, s. 13. 
5 Tamże, s. 16. 
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damom zawsze pomagać
6
. Rzecz jasna, szczególnie tej jednej damie − wybran-

ce swego serca. Obowiązany był do pobożności w sensie o wiele szerszym niż 

zwykło się rozumieć chrześcijańską pietas, oznaczała ona gotowość do po-

święcenia się posłudze Bogu oraz determinację w służbie bliźniemu, aby dobra 

i prawości przed złem i niesprawiedliwością bronić
7
. W pobożności mieściło 

się też braterskie upomnienie, by oczu nie zamykać na grzechy występnych 

braci, lecz ku ich naprawie podążać (por. Mt 18, 15-17)
8
. Ważną wartością  

w życiu rycerza było posłuszeństwo: rycerz winien rozkazaniu starszego we 

wszystkim być posłusznym
9
.  

Z cnót rycerskich należy wymienić szczególnie męstwo (fortitudo) − syno-

nim odwagi i mężnego pokonywania wszelkich trudności
10

 − które nie pozwa-

lało rycerzowi nigdy, jako żyw, pleców swoich wrogowi pokazywać. Inną cechą 

charakteru była dbałość o własny majątek, który pomnażając należało w nale-

żytym porządku trzymać, by godnie w pole wystąpić. Rycerz to nie „dziadyga”, 

zarówno gdy chodzi o zbroję, jak i o ducha. Noblesse oblige − zwłaszcza, że 

rodowód tego szlachectwa był Chrystusowy. Znak, po którym najłatwiej było 

rozpoznać rycerza, stanowiły życiowe maksymy: słowu danemu wiernym być
11

 

oraz na zawsze w wierności powołaniu swemu pozostawać. 

Życie rycerskie niosło również niebezpieczeństwa i to nie tylko dla ciała − 

także dla ducha. Zaszczytne ideały, dla których powstawały rozliczne zastępy 

rycerstwa, nieraz ustępowały miejsca ludzkim wadom i grzechom. Poza drama-

tycznymi wydarzeniami wypraw krzyżowych, w których dały znać o sobie 

najgorsze instynkty ludzkie
12

, pokus dostarczały rycerskie turnieje. Już same  

w sobie nie licowały z kodeksem, choć przecież współczesnym − wtedy i dzi-

siaj − wydawały się być nierozłącznym elementem vita militaris. W zamierze-

niu były sposobem na utrzymanie sprawności bojowej, w rzeczywistości − 

stały się miejscem, gdzie popełniano siedem grzechów głównych. Kodeks ry-

cerski przestrzegał, aby „zważać na dumę rycerską, by pychą nie została spla-

miona”
13

. Tymczasem o co, jak nie o sławę, rozgłos i poklask, połechtanie wła-

snego ego walczono na turniejach?  Turniej z natury rzeczy był widowiskiem 

pychy. Na zamkowych podworcach rodziła się − wraz z rywalizacją − niena-

wiść i pragnienie zemsty za przegrany pojedynek. Przegrani poddawali się nie 

z racji wyższości sztuki wojennej przeciwnika, lecz po prostu z wyczerpania, 

                                                 
6 Tamże, s. 18. 
7 J. Szafraniec, Rycerze Chrystusa − cnoty i świadectwa, w: Etos rycerski, dz. cyt., s. 40. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże, s. 38-39. 
11 Znane powiedzenie: „Można na nim polegać jak na [rycerzu] Zawiszy” (przyp. aut.). 
12 J. Wojtczak-Szyszkowski, Etos rycerski dawny…, w: Etos rycerski…, dz. cyt., s. 13. 
13 Fragmenty kodeksu rycerskiego, za: http://rycerskie-pojedynki.bloog.pl/id, 1382278, title, 

Kodeks-Rycerski, index.html?ticaid=6b065 (odczyt 7.10. 2010); zob. też: Rycerstwo,  

w: Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1976, s. 96. 
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gdyż wcześniej ducha swego i ciała nie doskonalili. To rodziło kolejny grzech 

− grzech gniewu, który niejednokrotnie prowadził do konfliktów, tak iż często 

po turniejach oręż pochopnie dobywano. Turnieje były też dobrą pożywką dla 

chciwości, gdyż zwycięzcy oferowano znaczną nagrodę. Z kolei po zawodach 

uczestnicy turnieju oddawali się przyjemnościom stołu, grzesząc nieumiarko-

waniem w jedzeniu i piciu. Było to wbrew kodeksowi, który nakazywał, aby 

nie być winu ponad miarę oddanym oraz umysł w trzeźwości trzymać. Walka  

i biesiada bardzo często „sąsiadowały” z grzechem nieczystości
14

. 

Pomimo słabości ludzkiego tworzywa rycerstwo nadal dobrze się kojarzy. 

Współczesny człowiek, choć już dawno zgolił brodę i nawykł do komfortu, 

tęskni do samodyscypliny, szlachetności i odwagi. Niestety, słaba wola, dosta-

tek dóbr oraz panujący relatywizm moralny, utrudniają mu rozwijanie i pogłę-

bianie wspomnianych wartości. W środowisku społecznym obfitującym  

w przedmioty, gotowość do rezygnacji, bezinteresowne poświęcenie się na 

rzecz „braci najmniejszych”, wreszcie gotowość do zdecydowanej postawy, 

transparentnej i odważnej, wobec niesprawiedliwości i wszelkiego rodzaju 

okrucieństwa − począwszy od bicia dzieci, a skończywszy na wojnach − nie 

jest łatwym wyborem.  

Mogłoby się wydawać, że rycerstwo z natury rzeczy jest elitarne i nie po-

winno nigdy przyjąć formy „ruchu masowego”. A jednak krucjaty były właśnie 

takim ruchem. Owszem, po okresie XI-XIII stulecia, ten rodzaj rycerstwa − 

militia Christi − został w jakiejś mierze zapomniany, przybierając formy elitar-

nych zakonów, albo też stając się świeckim „zawodem” − militia saeculi
15

.  

 

3. Rycerski wymiar świętości 

 

Święty z natury jest bojownikiem. Boskim rycerzem. Jego sława przekracza 

granice państw, kultur i religii. Zakres pomysłów i działań świętego nigdy nie 

ogranicza się do terytorium parafii, diecezji czy kraju. Jego dzieła i czyny 

znacznie je przekraczają: obejmują cały świat
16

. Świętość posiada wymiary, 

gabaryty globalne. O. Kolbe jak najbardziej mieści się w tych ramach. 

Jeśli osobowość św. Maksymiliana nie budzi dzisiaj większego sprzeciwu  

i jest przez ogół podziwiana, to czy również rycerz może liczyć na podobny 

zachwyt? Czy ludzie potrzebują dziś rycerzy? Czy potrzebują rycerskich świa-

dectw w myśleniu, uczuciach i zachowaniu? Czy pragną identyfikować się  

z osobami mężnymi i wrażliwymi na prawdę, dobro i piękno?  

                                                 
14 J. Szafraniec, Rycerze Chrystusa …, w: Etos rycerski…, dz. cyt. s. 45-46. 
15 Tamże, s. 42. 
16 Por. K. Kunert, Globalizm św. Maksymiliana Kolbego, w: „ Niedziela” 60 (2008) nr 33,  

z 17.08., s. 18-19.  
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„W dobie relatywizowania wartości absolutnych i absolutyzowania wartości 

względnych”
17

 rycerze wydają się być ostatnimi „Mohikaninami” obecnej cy-

wilizacji. Nie zniknęli z ludzkiej świadomości i historii. Przetrwali niczym 

legendarni woje − „śpiący rycerze” − których budzi czas właśnie teraz, w chwi-

li kiedy są szczególnie potrzebni. Czas najwyższy, by starłszy kurz dziejów, 

wstrząsnęli ludzkimi sumieniami. Aby przypomnieli stare lekcje o wierności  

i niepobłażaniu własnym słabościom, by nauczyli wspaniałomyślnie nie szczę-

dzić ofiary dla budowania przyszłości, która nieodmiennie jawi się jako wiecz-

na i szczęśliwa; żeby wreszcie pokazali, jak zwycięsko wychodzić z prób ży-

ciowych. A przy tym, żeby być jako oni − „pogodni w rozczarowaniach”, czy-

niący wszystkim dobrze i nieprzypisujący sobie żadnych zasług
18

. 

Niestety, rycerskość nie stanowi powszechnej zasady postępowania. Więk-

szość spośród ludzi posiadła własne „podręczne” kodeksy moralności albo 

posiłkuje się normami humanitarnymi, tworzonymi z dala od Dekalogu. Kult 

pieniądza, umiłowanie liter bez ducha, słów bez pokrycia i adoracja rozumu − 

zdają się zabijać w człowieku nie tylko serce, ale i rozum.  

 

4. Ojciec Maksymilian − rycerz Niepokalanej 

 

Heroizm zakonnika − ale i konsekwentne dążenie do celu oraz rozmach du-

cha, myśli i działania − aż dotąd budzą podziw i pozytywne emocje. Stanowi to 

ważny argument „za”, by reaktywować Rycerstwo Niepokalanej, które obecnie 

zdaje się być organizacją nieprzejawiającą zbytniej ochoty do aktywności  

i żywiołowości społecznego ruchu.  

Rycerstwo stanowi w istocie masowy ruch. Średniowieczny kodeks rycer-

ski, formułowany przez wieki i zapamiętany przez potomnych, streszcza się 

wszak w Chrystusowym przykazaniu miłości Boga i bliźniego
19

. Wyraźne 

„ślady” owego kodeksu odnaleźć można w nauczaniu obecnego papieża Bene-

dykta XVI, gdy ten w pierwszej swej encyklice odwołuje się do „rycerskiej” 

postawy pierwszych chrześcijan wobec wszystkich potrzebujących, także nie-

chrześcijan
20

.  

Tak jak nie było dziełem przypadku, że znakiem militia Christi, europej-

skiego rycerstwa epoki krucjat, był krzyż
21

, tak również nieprzypadkowa jest 

symbolika Rycerstwa Niepokalanej. Główne miejsce zajmuje w nim Niepoka-

                                                 
17 Etos rycerski…, dz. cyt., s. 9. 
18 Por. P. Karpiński, Kardynał John Henry Newman, WAM, Kraków 2008, s. 6. 
19 R. Barber, Rycerze i rycerskość, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2000, s. 57nn. 
20 Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est. O miłości chrześcijańskiej”, Wydawnictwo „M”, 

Kraków 2006, s. 31 (nr 22). 
21 Dwa ostrza krzyża przypominały rycerzowi, że walczy w sprawie Bożej i występuje w obronie 

człowieka. Sztych (końcowa część głowni) był swoistym wskaźnikiem, którym rycerz pokazy-

wał kierunek postępowania. J. Wojtczak-Szyszkowski, Etos rycerski dawny…, w: Etos rycer-

ski…, dz. cyt., s. 18.   
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lana; nie Panna Maryja, nie Święta Dziewica, nawet nie Matka Boża − ale Nie-

pokalana. W dogmacie maryjnym z 1854 roku o. Kolbe widział nie tylko 

przywilej, ale przede wszystkim moc i siłę Oblubienicy Ducha Świętego, wy-

nikającą ze szczególnych relacji Boskiej Osoby z osobą ludzką. To sprawiło, że 

o. Kolbe wybrał właśnie Ją za „hetmankę” i znak rycerski dla swojej „armii”. 

Rycerstwo Niepokalanej jako pia unio miało być sposobem i rodzajem wciela-

nia maryjnego dogmatu w życie. O. Kolbe pisał: „Nasz Zakon od początku 

swego istnienia przez 7 wieków nieustannie rozwijał złotą nić sprawy Niepoka-

lanej. Walczono o uznanie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 

Maryi Panny… A teraz? Czy koniec z tą sprawą? (…) Teraz więc otwiera się 

druga karta naszej historii, mianowicie zasianie tej prawdy w serca wszystkich 

(…) i troska o wzrost i wydanie owoców świętości. Wprowadzić Niepokalaną 

do serc ludzkich, aby Ona wystawiła w nich tron Synowi swemu i doprowadzi-

ła je do Jego poznania”
22

. Ojciec Kolbe rozumował w ten sposób: przywilej 

Niepokalanego Poczęcia nie ma większego znaczenia, jeśli przyjmiemy go 

jedynie do wiadomości, a nie przekujemy w Ewangelię. „Idźcie na cały świat  

i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) − to zadanie dla 

wszystkich wierzących, nie tylko dla misjonarzy. Idźcie na cały świat z Niepo-

kalaną − to o wiele bardziej skuteczne niż bez Niej. Oznacza dopełnienie 

obietnicy Chrystusa: „Nie zostawię was sierotami” (J 14,18). Chrystus obiecał 

swoim uczniom obecność Ducha Świętego, a wraz z Nim − tak to rozumiał  

o. Kolbe − Jego Oblubienicy, Niepokalanej
23

. 

Rycerstwo Niepokalanej w kształcie, jaki zaproponował św. Maksymilian, 

stanowiło ruch bardziej nawet masowy od wspomnianych krucjat. Wtedy  

− w średniowieczu − trzeba było spełniać określone warunki: posiadać jakiś 

kapitał, umieć trzymać miecz w dłoni, być zdrowym itd. Pobożny związek  

o. Kolbego przyjmował − rzec można − bez wstępnych warunków. Jego „kru-

cjata” miała obejmować, jak czytamy w ABC Rycerstwa Niepokalanej
24

: „ca-

łość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokala-

ną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”
25

.  W tym sensie Rycerstwo miało 

być związkiem wszystkich katolików. Wymagania pia unio nie nakazywały 

niczego ponad to, co należało do zwyczajnych obowiązków każdego wierzące-

go identyfikującego się z Kościołem katolickim. Wszak nie do końca. Ojciec 

Kolbe zawarł w tzw. Dyplomiku MI dwa warunki szczególne: 1) „Oddać się 

całkowicie NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach”;  

2) „Nosić Cudowny Medalik”
26

. Środki „bojowe” były więc równie prozaiczne 

                                                 
22 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. I, WOF Niepokalanów 2007, s. 628. 
23 Zob. Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, WOF Niepokalanów 2008, s. 665.  
24 ABC Rycerstwa Niepokalanej, S. Piętka, red., WOF Niepokalanów 2007. 
25 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, dz. cyt., s. 598. 
26 Tamże, s. 215. 
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jak życie człowieka poczciwego, a i to nie obowiązywały pod grzechem
27

.  

„O ile możności raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z (…) aktem 

strzelistym: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do 

Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza 

za masonami… Poza tym − wszelkie inne środki, byle godziwe, „na jakie po-

zwalają stan, warunki i okoliczności, co − jak zastrzegł o. Maksymilian − pole-

ca się każdego gorliwości i roztropności”
28

. Co zatem było gwarantem skutecz-

ności rycerskich działań?  „Miłość bez granic ku Sercu Przenajświętszemu 

Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną 

połączyć”. Ona stanowiła „jedyny bodziec” Rycerstwa Niepokalanej
29

. 

 

5. Ojciec Kolbe − kapłan Chrystusowy i Maryjny 

 

Po święceniach kapłańskich, 28 kwietnia 1918 roku, o. Kolbe zapisał  

w dzienniczku mszalnym: „zostałem wyświęcony na kapłana Pana naszego 

Jezusa Chrystusa”
30

. Odtąd zawsze będzie przedstawiał się ludziom jako ka-

płan. Kapłan  katolicki. Usłyszą to nawet kaci w Auschwitz. „Jestem kapłanem 

katolickim”
31

 − stanie się jego identyfikatorem. „Kapłan − to drugi Chrystus”
32

. 

Ojciec Kolbe już w czasie przygotowań do święceń subdiakonatu postanowił 

sobie: „Bądź Chrystusem”
33

. Kilka miesięcy po święceniach kapłańskich zapi-

sał w swoim pamiętniku: „Interesy Przenajświętszego Serca Pana Jezusa niech 

będą twoimi interesami: cierp z miłości ku Panu Jezusowi”
34

. Chrystus dla 

misji zbawczej, która stanowiła główny sens Jego kapłaństwa, poświęcił całego 

siebie. Nie inaczej postąpił  Jego kapłan: upodobniając się do Chrystusa stał się 

− i to w sensie dosłownym − żertwą całopalną
35

. Nie była to jedna i jedyna 

ofiara kapłańska. Ojciec Kolbe składał je każdego dnia. Ofiary te uświęcały  

i użyźniały ludzkie serca
36

. Na drodze swego życia, znaczonej krzyżami i krzy-

żykami
37

, jego kapłaństwo okazało się być rycerskie właśnie przez to, że  nie 

                                                 
27 Środki były jedynie polecane, nie obowiązywały pod grzechem, „choćby najmniejszym”.  
28 Tamże. 
29 Tamże. 
30 Tamże, s. 202.  
31 Por. C. R. Foster, Rycerz Maryi, WOF, Niepokalanów, s. 659; J. Domański, Eucharystia  

w życiu św. Maksymiliana, WOF, Niepokalanów 2005, s. 31.  
32 J-F. de Louvencourt, Święty Maksymilian Kolbe przyjaciel i doktor modlitwy, tłum.  

K. M. Brodzik, WOF, Niepokalanów 2000, s. 409. 
33 J. Domański, Eucharystia…, dz. cyt., s. 11. 
34 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, dz. cyt., s. 65. 
35 J. Domański, Eucharystia…, dz. cyt., s. 29, 31; J. Domański, Święty Maksymilian Maria mę-

czennikiem, w: „Dziedzictwo św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studia i szkice”, t. IV, Zrozu-

mieć świętego Maksymiliana, red. B. Bejze, WOF, Niepokalanów 1991, s. 97-98. 
36 J. Domański, Święty Maksymilian Maria męczennikiem, dz. cyt., s. 29. 
37 Por. Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. I, dz. cyt., s. 76, 556, 993, 1082. 



Aktualność postaci św. Maksymiliana, kapłana i rycerza Niepokalanej, wobec… 

 

 

78 

poddało się monotonii i nudzie zwyczajności, lecz z wytrwałością sławnych 

rycerzy zaprowadziło go do nieba. 

Jedynym bodźcem rycerskiej postawy o. Kolbego była „miłość ku Przenaj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim 

przez Niepokalaną połączyć”
38

. Tak jak Chrystus złączony był naturalnie  

z Maryją, tak również złączony z Niepokalaną był kapłan ze Zduńskiej Woli. 

W istocie był kapłanem Jej Syna. Swoje kapłaństwo rozumiał jako absolutnie 

całkowite oddanie siebie Bogu na wzór Chrystusa. Świadczy o tym pytanie, 

które zapisał sobie ku przestrodze: „Pan Jezus cały ofiarował się dla ciebie,  

a ty?”
39

. Jego odpowiedź była bardzo czytelna i transparentna dla otoczenia: 

„Odpłać się miłością za miłość”
40

. Tej miłości nauczył się od Niepokalanej. 

Stąd wniosek: Chrystusowe kapłaństwo nie może obejść się bez Maryi i maryj-

ności. Maryjność w żaden sposób nie dyskredytuje kapłaństwa św. Maksymi-

liana. Przeciwnie − stanowi genezę i uzasadnia jego rozwój. Jezus także był 

Maryjny. Był synem Maryi, Synem − jak zaznaczono w Ewangelii − „we 

wszystkim posłuszny”. Ojciec Kolbe często podkreślał rolę posłuszeństwa  

w życiu kapłańskim, jak i w ogóle − w życiu człowieka wierzącego. Posłuszeń-

stwa uczył się od Niepokalanej. Dzięki tej szkole był kapłanem posłusznym we 

wszystkim, czyniącym „postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga  

i u ludzi” (Łk 2, 52). Ta cnota stanowi szczególny wyróżnik rycerza, który 

według kodeksu winien rozkazaniu starszego we wszystkim być posłusznym. 

Tym „starszym” dla o. Kolbego była niezmiennie Niepokalana. 

 

6. Wyzwania współczesności wobec Kościoła i Rycerstwa 

 

Kościół staje, jak zawsze, wobec odwiecznych wyzwań tego świata. Nie są 

to wyzwania nowe. Stawał przed nimi niejeden raz Jezus Chrystus, polemizu-

jąc z pobożnymi faryzeuszami i racjonalnymi saduceuszami. Stawał przed nimi 

św. Paweł w Listrze, opierając się pokusie homolatrii (Dz 14, 11-18), a w Efe-

zie przeciwstawiając się fałszywym bogom (19, 26-34). Zarówno homolatria, 

jak i kult różnego rodzaju bożków, z których Mammon i Faun wydają się być 

wyjątkowo popularni, choć pod zmienionymi dziś imionami − Money, Sex and 

Rock`n`Roll − stanowią aktualnie dominujące formy laickiej dewocji. Ma ona 

swoich zaciekłych bigotów, o czym można przekonać się na co dzień z mass 

mediów. 

Każdy czas ma swoich bogów. Ma też swoich rycerzy − „dobrych żołnierzy 

Chrystusa Jezusa” (2Tm 2, 3). Kościół oczekuje na rycerzy, którym niestraszne 

jest bojowanie. Nie jest to oczekiwanie na wyrost, wszak od dawna wiadomo, 

że ludzki żywot najbardziej podobny jest do boju (Hi 7, 1), wszak z tym za-

                                                 
38 Tamże, s. 801; tenże, Pisma, cz. II, dz. cyt., s. 698. 
39 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, dz. cyt., s. 65.  
40 Tamże, s. 64. 
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strzeżeniem, że „oręż bojowania posiada moc burzenia” (por. 2Kor 10, 4) zgoła 

innego rodzaju i oznacza walkę ducha z materią, cnoty z rozpustą. Tu ważna 

uwaga: rozpusty nie odnosimy jedynie do sfery seksualnej człowieka, ale ro-

zumiemy ją jako nieograniczone żadną normą zdeprawowanie istoty ludzkiej  

w obrębie całości jej egzystencji, w konfrontacji ze wszystkimi przykazaniami 

Bożymi. Wobec tak ustawionej perspektywy rycerz Niepokalanej, św. Maksy-

milian, zdaje się być najodpowiedniejszym człowiekiem na wyzwania, przed 

jakimi staje obecnie Kościół. Ale czy jest? Oto jest pytanie. 

Kościół, oczekując od swych wiernych apostolskiej aktywności
41

, zwraca 

się przede wszystkim do katolików zrzeszonych w różnego rodzaju grupach 

religijnych, domowych kościołach, ruchach odnowy w Duchu Świętym, postę-

pujących drogą neokatechumenalną, tj. uczestniczących w formach wtajemni-

czenia chrześcijańskiego na wzór pierwotnego Kościoła, czy wreszcie zrzeszo-

nych w Trzecim Zakonie, Legionach Maryi, Akcji Katolickiej czy Opus Dei, 

oraz skupionych w szeregu innych organizacji kościelnych. Niektóre z tych 

grup i stowarzyszeń powstały na wiele lat przed Soborem Watykańskim II. 

Urząd Nauczycielski Kościoła zawsze potrzebował pomocy ludu Bożego. Do-

brze to rozumiał św. Maksymilian. Jego „pobożny związek” nie był ruchem 

elitarnym ani stanowym. Obejmował wszystkich: dzieci, młodzież, małżon-

ków, osoby dorosłe, seniorów; osoby biedne i bogate, wykształcone i analfabe-

tów, wielkich i małych tego świata. Miał przeniknąć do wszystkich warstw 

społecznych
42

. Więcej nawet: miał przenikać do wymienionych wyżej organi-

zacji i stowarzyszeń katolickich, by wszczepić w nie ducha rycerskiego
43

.  

Milicja Niepokalanej miała być „duszą wszystkiego, ale na zewnątrz jak 

najmniej widzialną”, tak aby móc wejść tam, gdzie „z otwartą przyłbicą” było-

by to niemożliwe
44

.  Rycerze Niepokalanej mieli znajdować się zatem wszę-

dzie, a zwłaszcza na ważnych stanowiskach. Ojciec Kolbe wymienia tu na-

uczycieli, profesorów, towarzystwa sportowe. Rycerze mieliby kierować umy-

słami mas poprzez czasopisma, dzienniki, będąc ich redaktorami i kolportera-

mi; mieli prowadzić wypożyczalnie książek i biblioteki. Nie mogło ich zabrak-

nąć między przedstawicielami nauk ścisłych i humanistycznych, mieli też znaj-

dować się wśród twórców sztuki. I wreszcie, pod ich wpływem miał znajdować 

się zakłady przemysłowe, placówki handlu, banki itp. Jednym słowem, mieli 

                                                 
41 Dokumentami odnoszącymi się do aktywności apostolskiej i misyjnej − w szerokim rozumie-

niu tych pojęć − są: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (rozdz. IV), Konstytu-

cja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (rozdz. IV, 43; rozdz., 

75), Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, Dekret o misyjnej działalności 

Kościoła Ad gentes (rozdz. VI). 
42 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. I, WOF Niepokalanów 2007, s. 493. 
43 Tamże, s. 751. 
44 Tamże, s. 178. 
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być awangardą narodu, pionierami chrześcijańskiej kultury i nauki
45

, bojowni-

kami walczącymi o zdobycie wszystkich serc dla Boga
46

. 

Według zamierzeń o. Kolbego chrześcijańscy rycerze nie musieli legity-

mować się herbami, szlacheckim pochodzeniem czy być przedstawicielami 

rodów o „błękitnej krwi”. Ich herbem, szlachectwem i krwią miała być miłość 

do Pana Jezusa na miarę miłości Matki Niepokalanej. Mieli być „jakby Nią 

samą”
47

. Rycerz Niepokalanej jest więc nie tyle na usługach Maryi, ile Nią 

samą. To gwarantuje idealną odpowiedź istoty ludzkiej na Bożą miłość i za-

pewnia ostateczne zwycięstwo w walce z wrogiem; stanowi o istocie rycer-

skiego ducha. Maryja, kochając Syna Bożego naszym ludzkim sercem, spra-

wia, że miłość ta jest na miarę Jej matczynej miłości. To z kolei powoduje, że 

Jezus kocha nas, jakbyśmy byli częścią Jego Matki: „kocha Ją w nas i przez 

nas”
48

. 

 

Zakończenie 

 

Trudno sobie wyobrazić, by ktoś poważnie formułował zdanie odrębne co 

do aktualności postawy św. Maksymiliana, kapłana i rycerza Niepokalanej, 

wobec współczesnych wyzwań Kościoła. Wydaje się on − o. Kolbe − być le-

kiem na wszelkie zło tego świata. Ale ten lek jakby został wycofany z obiegu. 

Rycerzy Niepokalanej nie widać ani na katedrach wyższych uczelni, ani na 

stanowiskach kasowych w supermarketach. Przed kamerami różnych telewi-

zyjnych stacji zasiadają dziś zgoła inni rycerze, szermierze słowa i postaw. Nie 

ukrywają swego laickiego światopoglądu. Wielu z nich to znakomici profeso-

rowie, ludzie nauki i twórcy sztuki. Zda się, że literatura, historia, nauki przy-

rodnicze i ścisłe, ba! − nawet sport, zostały opanowane przez ludzi stojących  

z dala od Kościoła i Boga.  

Rycerstwo Niepokalanej nie spełnia dziś powierzonych sobie zadań, które  

z powodzeniem wykonywało w okresie międzywojennym. Rycerze, którzy 

mieli zapełnić przestrzeń życia publicznego i być jednocześnie duszą niewi-

dzialną, dzisiaj sprawdzają się w tej ostatniej roli. Są niewidzialni. Ale czy są 

„duszą wszystkiego”? 

Wydaje się, że potrzeba osobowości na miarę św. Maksymiliana, by Milicja 

Niepokalanej mogła ponownie wyjść, z przyłbicą otwartą bądź w przebraniu, 

na place i ulice naszych miast, wejść do ludzkich serc − ze zbawczym orę-

dziem.  

To krótkie omówienie zagadnienia aktualności postaci św. Maksymiliana 

wobec oczekiwań Kościoła dzisiaj jest jak najbardziej na czasie. Ideały o. Kol-

                                                 
45 Tamże, s. 178-179. 
46 Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, WOF Niepokalanów 2008, s. 690. 
47 Tamże, cz. I, s. 655. 
48 Tamże. 
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bego nie zdezaktualizowały się. W rzeczywistości Milicja Niepokalanej dyspo-

nuje ogromnym potencjałem duchowym, który nie jest wykorzystywany. Moż-

na zaryzykować twierdzenie, że MI zajęła się samą sobą. Rycerstwo Niepoka-

lanej jest natomiast potrzebne Kościołowi. Jest potrzebne nam wszystkim. Co-

dziennie dochodzi do coraz liczniejszych już nie tylko prowokacji, ale i kon-

frontacji ze strony wrogich sił. Najwyższy czas, by „śpiący rycerze” wyszli 

spod Pisanej Turni inercji i samozadowolenia, i zajęli się swoją profesją − bo-

jowaniem. Bo zaiste, „do bojowania podobny jest żywot człowieka”, o czym 

kto jak kto, ale najlepiej powinni wiedzieć właśnie rycerze. 

Kościół woła o rycerzy. O ludzi mężnych i odważnych. Ludzi pobożnych, 

którzy słowem i przykładem, nie zaś ogniem i mieczem, nawracać będą 

grzeszników, a zwłaszcza − nie bójmy się używać tego określenia! − masonów. 

 

 

Summary 

 

By its very nature, Knighthood is written into the Christian life. This is 

shown by examples in Church history ages or not long ago. Without a doubt 

the early martrys of the Church were the first knights. During the Middle Ages, 

knights took up the sword to gain the Holy Land not just for territory but for 

the faith in the “large” sense. Latter and in modern times, between the two 

world wars, St Maximilian Mary Kolbe founded a knighthood in the form of 

Pia Unio and returned to the origins of Kighthood in the sense of martryrdom, 

he himself giving his life for the love of his neighbor. To be a Knight of 

Christ...a Knight of the Immaculate... is a heroic task. This is Christianity-

heroic without compromise. Questions to be opened to are: What has remained 

of the idea and character of Fr.Kolbe? On what can the Church depend upon? 

What can be expected from the MI-Knights of the Immaculate? 

 

 

 



ks. Janusz Lemański
1
 

 

 

Kainici i Setyci (Rdz 4,17-26)  

– pytanie o kierunek rozwoju cywilizacji? 
 

 

Rdz 4,17-26 stanowi fragment większej całości (Rdz 2,4-4,26) związanej  

z opisem upadku pierwszych ludzi i zniekształceniem pierwotnego planu stwo-

rzenia. Człowiek w tym Boskim zamyśle obdarzony został darem nieśmiertel-

ności (przystęp do drzewa życia) w zamian za oczekiwane zaufanie względem 

Stwórcy (drzewo poznania dobrego i złego). Pierwsi ludzie jednak nie tylko 

zawiedli w kwestii zaufania (Rdz 3), ale i naruszyli samo życie, niwecząc tym 

wyznaczony przez JHWH porządek stworzenia (Rdz 4,1-16). Wydawać by się 

mogło, że doświadczenie skutków takiej postawy, zwłaszcza utrata nieśmier-

telności (por. Rdz 3,22) i nieustanne zagrożenie życia w ogóle (por. Rdz 4,14), 

powinny człowieka czegoś nauczyć w kwestii jego właściwej  relacji do Boga. 

Zwłaszcza,że w obu wypadkach Stwórca wykazał swoją dalszą troskę o czło-

wieka (por. Rdz 3,21; 4,15). Dalsze opowiadanie tzw. Jahwisty, któremu przy-

pisuje się zarówno Rdz 2,4-4,26, jak i sporą część opowiadania o potopie, 

upadku Noego oraz budowie miasta z wieżą Babel, pozwala sądzić jednak, że 

lekcja nie została zrozumiana i ludzkość nadal dąży do zgubnej dla niej eman-

cypacji wobec Stwórcy. Konsekwencje tego są destrukcyjne zarówno dla wła-

ściwej relacji ludzi wobec Jahwe (stopniowe oddalanie się od Boga), ale i dla 

samej ludzkości, której wzajemne stosunki cechuje coraz większa wrogość  

i przemoc. Jakkolwiek fundamentalnym wyborem Boga w Jego akcie zbaw-

czym wobec ludzkości będzie opis powołania Abrama (Rdz 12,1-4a), to już od 

samego początku, jak zauważył Clines
2
, postępowi grzechu, zniekształcające-

mu Boży plan stworzenia, towarzyszy Boża łaska, wyrażająca niezmienną tro-

skę Stwórcy o człowieka. Logika Bożego działania jest zatem konsekwentnie 

nastawiona na ratowanie ludzkości, a jej podstawowym narzędziem jest selek-

cja. Nie chodzi jednak o przeznaczenie jednych do zbawienia, a innych na za-

gładę, ale wyodrębnienie najlepszej cząstki tak, aby stała się ona zaczynem 

                                                 
1
 Ks. dr hab., prof. US Janusz Lemański, ur 1966, absolwent Biblicum i Uniwersytetu Grego-

riańskiego w Rzymie. Autor wielu artykułów i książek z dziedziny Starego Testamentu. Waż-

niejsze publikacje: „Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b. Źródła nadziei na zmartwychwstanie  

w Starym Testamencie, Szczecin 2004; Arka przymierza w dziejach narodu wybranego, Szcze-

cin 2006; Od manny na pustyni do manny ukrytej, Szczecin 2006; Księga Wyjścia. Nowy Ko-

mentarz Biblijny, Częstochowa 2009. 
2
 D.J.A. Clines, The Theme of the Pentateuch (JSOT.S 10), Sheffield 31984, s. 61-70.77-79. Por. 

też J. Lemański, Bóg chroni ludzkość przed nią samą (Rdz 11,1-9)?, ,,Zeszyty Naukowe KUL” 

49 (2006) z. 3, s. 8. 
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nowej jakościowo ludzkości, wzorem do naśladowania i zarazem narzędziem 

zbawienia wobec całego rodzaju ludzkiego. Tej logice wydaje się odpowiadać 

również, mająca wiele cech genealogii narracyjnej, perykopa z Rdz 4,17-26. 

Ona też będzie przedmiotem analizy. Zbadanie wymienionego tekstu jako 

istotnego elementu przygotowywanego przez Boga planu zbawienia wobec 

upadłej ludzkości może, jak sądzimy, rzucić nieco nowego światła na samą 

perykopę, jak również uwypuklić jej miejsce i rolę w obecnym kontekście Rdz 

1-11. 

 

1. Kontekst i struktura Rdz 4,17-26 

 

Badacze zwracają uwagę na typowy dla genealogii element retoryczny:  

„X poznał swą żonę, a ona poczęła i urodziła…”, który z drobnymi, aczkol-

wiek istotnymi modyfikacjami pojawia się w Rdz 4,1.17.25. Zarówno w pierw-

szym, jak i ostatnim przypadku (ww.1.25) chodzi o Adama. Jedynie w w. 17 

podmiotem jest Kain. Mamy więc do czynienia z kontynuacją genealogii 

pierwszego mężczyzny, którą wyraźnie przerywa wtrącenie dotyczące potom-

stwa jednego z jego synów. Z drugiej strony osiadły tryb życia Kaina (Rdz 

4,17), na pierwszy rzut oka, kontrastuje z zapowiedzią, iż ma być on wiecznym 

wędrowcem (Rdz 4,12-16; por. w. 20). Pewną niekonsekwencję, względem 

kontekstu, wydaje się stanowić także informacja, że to Jabal, był praojcem 

pasterzy  

(w. 20Bb), choć już w w. 2 wydawać się mogło, że to Abel, brat Kaina, był 

pierwszym pasterzem. Z drugiej jednak strony potomstwo Kaina (siedem poko-

leń!) dobrze świadczy o Bożym błogosławieństwie względem niego i jest od-

powiedzią na obawy Kaina, co do swojej przyszłości (por. ww. 14-15)
3
. Można 

założyć, że tekst przypisywany Jahwiście ma u postaw różne tradycje złożone 

przez autora/redaktora w jeden kompleks literacki
4
. Rozstrzygnięcie jednak 

kwestii, czy takie założenie jest słuszne czy też nie, ma o wiele mniejsze zna-

czenie dla zrozumienia teologicznego przesłania badanego tekstu niż sam fakt, 

że fragment genealogii Kaina wyraźnie ma stanowić, w założeniu tegoż do-

mniemanego Jahwisty, przerywnik dla genealogii Adama (Rdz 4,1-2.25-26).  

Nie bez znaczenia jest wreszcie od dawna zauważany fakt, że Rdz 4,25-26  

z jednej strony jest pomostem pozwalającym połączyć sekcję tzw. Jahwisty  

z genealogią kapłańską z Rdz 5
5
, z drugiej zaś stanowi przeciwstawny do gene-

                                                 
3 V.P. Hamilton, The Book of Genesis. Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids 1990, s. 237. 
4 Por. C. Westermann, Genesis. Kapitel 1-11 (BK I.1), Neukirchen-Vluyn 1983, s. 443;  

G.J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1), Waco 1987, s. 97-98. 
5 Wenham, Genesis, s. 98. Nie musi to oznaczać, że należy ww. 25-26 łączyć z Rdz 5, gdyż  

w. 26b wyraźnie lepiej wpisuje się w kontekst tego, co go poprzedza niż tego, co po nim następu-

je por. H. Seebass, Genesis, t. I: Urgeschichte (1,1-11,26), Neukirchen-Vluyn 1996,  

s. 166. Niemniej można zauważyć, że Rdz 4,25 łagodzi napięcie wynikające z faktu, iż w Rdz 
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alogii kainitów paradygmat alternatywnej linii genealogicznej. To, co rozgrywa 

się pomiędzy dwiema częściami genealogii Adama (Rdz 4,3-24), ma istotne 

znaczenie dla zrozumienia miejsca i roli tekstów opowiadających o Kainie 

umieszczonych w obecnym kontekście. Przede wszystkim jawi się on jako 

pierwszy bratobójca. Jego zachowanie stanowi złowieszczy precedens. Mimo 

to jednak wyraźnie nie traci sympatii Boga i, co ważniejsze, Jahwe nadal pod-

trzymuje swoją opcję na rzecz życia (por. Rdz 4,14-15)
6
, czego wymownym 

przykładem jest, symbolizująca pewną doskonałość, siedmiopokoleniowa 

struktura genealogii Kainitów. Cezurę pomiędzy ww. 17-22 i ww. 23-24 wy-

znacza zmiana o charakterze literackim. Genealogię zastępuje obramowana 

narratywnym komentarzem poetycka pieśń, mająca cechy przechwalania się 

wobec słuchaczy (por. Sdz 15,15)
7
. Po niej narrator powraca do genealogii 

Adama (ww. 25-26; por. Rdz 4,1-2). Teoretycznie zatem badaną perykopę 

można podzielić na trzy części: genealogię Kaina (ww. 17-22), pieśń prze-

chwalającą Lameka (ww. 23-24) i genealogię Seta (ww. 25-26), stanowiącą typ 

genealogii narracyjnej. Jednakże i genealogia Lameka wyraźnie wyróżnia się 

na tle poprzedzających ją wierszy 17-18, gdyż nie tylko mowa jest o bigamii 

tego przedpotopowego patriarchy, ale i o czworgu jego potomstwa, w tym jed-

nej córce (ww. 19-22). W takiej sytuacji należy więc myśleć o wyodrębnieniu 

tej sekcji i podziale genealogii Kainitów na dwie części. Pierwsza (ww. 17-18) 

ma charakter linearny, druga przeradza się w znacznie częściej stosowany typ 

genealogii zwany segmentowym (ww. 19-22)
8
. Nie można rozstrzygnąć o ory-

ginalnym pochodzeniu tych genealogii. Czasem sugeruje się ich kenickie źró-

dło
9
. Zgoda panuje jednak tylko co do tego, że genealogia Kaina i Seta  pier-

wotnie były niezależne. Podobnie rzecz się ma w kwestii relacji obu genealogii 

do Rdz 5. Obie szkoły teologiczne (J i P) tworzyły swoje genealogie niezależ-

nie choć mogły korzystać z tych samych źródeł tradycji, wykorzystując je  

i modyfikując do osiągnięcia właściwych sobie celów teologicznych
10

. Nie 

                                                                                                                       
5,3 wspomina się Seta jako pierworodnego Adama (por. Rdz 4,1-2; A.F. Campbell, M.A. 

O’Brien, Sources of the Pentateuch, Minneapolis 1993, s. 95) oraz przygotowuje opowiadanie  

o potopie, a w szczególności sekcję opowiadającą o trzech synach Noego, prezentowanego w roli 

nowego Adama. 
6 Por. J. Lemański, Grzech rodzi się w sercu człowieka (Rdz 4,1-16), Studia Koszalińsko-

Kołobrzeskie, 9 (2004), s. 33-52. 
7 Kain niekoniecznie musi być tu postrzegany jako praprzodek Lameka. H. Gunkel (Genesis, 

Göttingen 1977, s. 52) zauważa wręcz, że jawi się on tu jako przeciwnik lub rywal par excellen-

ce Lameka. 
8 Por. Th. Hieke, Die Genealogien der Genesis (HBS 39), Freiburg i inne 2003, s. 41.43-44. 
9 J. Scharbert, Genesis 1-11 (NEB), Würzburg 1990, s. 70. 
10 Por. J.M. Sasson, A Genealogical „Convention” in Biblical Chronography?, Zeitschrift für die 

alttestamentliche Wissenschaft (dalej: ZAW) 90/1978, s. 172-173.175; D.T. Bryan, A Reevalua-

tion of Gen 4 and 5 in Light of Recent Studies in Genealogical Fluidity, ZAW 99/1987, s. 180-

188; J. Blenkinsopp, Il Pentateuch. Introduzione ai primi cique libri della Biblia, Brescia 1996, 

s. 86; J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj (SB 4), Kielce 2002, s. 73. J. Van Seters (The Pentateuch. 
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można wykluczyć, że ww. 25-26 powstały przy połączeniu obu tradycji i mają 

charakter redakcyjny
11

. 

 

2. Analiza egzegetyczna Rdz 4,17-26 

 

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej dyskusji, analizowany tekst ma 

cztery części: genealogia Kainitów (ww. 17-18), genealogia Lameka (ww. 19-

22), pieśń Lameka (ww. 23-24), genealogia Setytów (ww. 25-26). Centralne 

miejsce w tym układzie zajmuje postać Lameka, która nie tylko wyróżnia się 

tym, że genealogia z linearnej przechodzi w segmentową i tym samym mowa 

jest o więcej niż jednym potomku tego patriarchy, ale również dołączona jest 

do niej pieśń, która zawiera groźbę doprowadzającą do absurdu pojęcie spra-

wiedliwości (rozumianej jako lex talionis). Odczytanie miejsca i roli obu ze-

wnętrznych genealogii musi się zatem dokonać z perspektywy tego, co powie-

dziane jest o Lameku i co mówi sam patriarcha.  

 

2.1. Genealogia Kainitów (ww. 17-18) 

Zdanie z w. 17a jest ściśle paralelne do ww.1.25 i typowe dla genealogii. 

Nie chodzi jednak o genealogię w czystej postaci, lecz o jej narracyjnie uboga-

coną wersję
12

. Z tą różnicą, że podmiotem jest tu Kain a nie Adam, jak  

w dwóch wymienionych wierszach. Wielu badaczy podejmowało próbę identy-

fikacji żony Kaina. Dotąd wydawać by się mogło, że poza Adamem, jego żoną 

i dwoma synami nie ma innych ludzi na ziemi. W tej sytuacji odpowiedź nasu-

wała się sama: chodzi o jedną z sióstr Kaina, wspomnianych w Rdz 5,4
13

. Ta-

kie logiczne detale nie zaprzątały jednak głowy autora biblijnego. Jego celem 

jest opowiedzenie historii o charakterze paradygmatu, tłumaczącego współcze-

sny mu stan rzeczy, a nie odtworzenie historii w ścisłym sensie tego słowa. 

Zresztą już sama budowa miasta (Rdz 4,17) czy obawy Kaina, wyrażone  

w  Rdz 4,14, znamionują fakt, że autor natchniony zakłada istnienie większej 

ilości ludzi niż tylko rodzina Adama i Ewy
14

. Te obawy, jeśli już o nich mowa, 

                                                                                                                       
A Social-Science Commentary, Sheffield 1999, s. 118) mając znacznie młodszą datację tradycji J 

(okres wygnania babilońskiego) sądzi, że oryginalnie linie Kainitów i Setytów liczyły po siedem 

osób każda, a P zmodyfikował potem na swój użytek drugą z tych genealogii. Jednak Rdz 5 (P) 

liczy dziesięć pokoleń, a nie siedem, co znacznie utrudnia przyjęcie jego propozycji. Można 

natomiast zakładać, że P bardziej wiernie i precyzyjnie odtworzyło materiał zaczerpnięty z tego 

samego źródła, z którego wziął je J. Tłumaczyłoby to nie tylko drobne różnice w brzmieniu 

imion, ale długość listy potomków Adama w tej wersji. 
11 Tak sugeruje Coats cytowany przez Wenham’a (Genesis 1-15, s. 98). 
12 Hieke, Die Genealogien, s. 53: ,,Es handelt sich hier um eine erzählerische ausgestaltete Gene-

alogien, da neben den blossen genealogische Informationen weitere Qualifikationen und andere 

Aussagen den einzelnen Personen zugeordnet warden”. 
13 B. Jacob, Das Buch Genesis, Stuttgart (1934) 2000, s. 147. 
14 Tak już Gunkel, Genesis, s. 52. Traktując zagadnienie w ten sposób nie ma też potrzeby wyja-

śniania problemu kazirodczego związku (Kpł 18,9; 20,17; por. Rdz 19,30-38; Jub 4,9). 
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dotyczyły zagrożenia życia Kaina. Odpowiedź Boga, zapowiadająca protekcję  

i stałą inklinację na rzecz życia (Rdz 4,15), znajduje teraz swoje dopowiedze-

nie w płodności Kaina i wielopokoleniowej strukturze jego rodu, którą dodat-

kowo uwypukla liczba siedem (pokoleń) symbolizująca pewną perfekcję i do-

skonałość
15

. Kain zatem, mimo grzechu, został obdarzony łaską Boga i jego 

kolejni potomkowie są tego widomym znakiem. 

 Pierwszym z potomków Kaina jest Henoch (HánôK por. Rdz 5,18-24: syn 

Jereda; Rdz 25,4: syn Midiana i wnuk Abrahama; Rdz 46,9: syn Rubena). Imię 

prawdopodobnie jest pochodną hebrajskiego rdzenia czasownikowego  HnK – 

„ćwiczyć” lub „poświęcać”. Jego sens zatem brzmi „poświęcony/ zadedyko-

wany”
16

. Takie rozumienie imienia pasuje do drugiej części wiersza, gdzie 

mowa jest o budowie miasta i zadedykowaniu go przez Kaina swemu pierwo-

rodnemu Henochowi
17

. Problem w tym, że konstrukcja gramatyczna zdania nie 

pozwala na precyzyjną identyfikację podmiotu w w. 17b
18

. Zgodnie z zasadami 

gramatycznymi zwrot hyh + imiesłów strony aktywnej powinien opisywać 

kontynuację działania w przeszłości
19

. Zatem domyślnie podmiotem działają-

cym jest nadal Kain, który budował miasto i nazwał je imieniem swego syna 

Henocha. Wielu badaczom taka informacja nie pasowała jednak do tułaczego 

trybu życia, jaki stał się udziałem Kaina w wyniku popełnionego przez niego 

bratobójstwa (por. Rdz 4,14.16). Dało to okazję do proponowania różnych 

korekt w tekście tak, aby to nie Kain, ale właśnie jego syn był budowniczym 

wspomnianego miasta i nazwał je swoim imieniem lub imieniem swego syna 

Irada
20

. Jednak taka interpretacja wymaga nie tylko nieuzasadnionych przez 

krytykę tekstu zmian, ale i uniemożliwia ją wspomnienie na końcu zdania 

imienia Henoch
21

.  

Zachowanie Kaina można zinterpretować jako próbę zmiany swej sytuacji. 

Mimo wyroku skazującego go na wygnanie z daleka od swoich krewnych, 

bratobójca próbuje zapuścić gdzieś korzenie, uciekając od tułaczego (noma-

dycznego?) stylu życia. Nie chodzi tu jednak, jak podkreśla Seebass
22

, o pierw-

sze miasto w ogóle, ani też  nie jest ono nawet dla Kaina. Nazwanie miasta 

                                                 
15 V.P. Hamilton, The Book, s. 237; W.B. Brueggemann, Genesis, Torino 2002, s. 89. 
16 M.T. Wacker, Henoch, w: Neues Bibel-Lexikon, red. M. Görg, B. Lang, t. 2, Zürich, Düssel-

dorf 1995 (dalej NBL), s. 117. Wenham (Genesis, s. 111) proponuje tłumaczyć dedicator  

w sensie ten, który poświęca, dedykuje (komuś miasto).  
17 Nie trzeba zatem bezkrytycznie podzielać opinii H. Gunkel’a (Genesis, s. 52). Tak czyni zaś 

Ch. Levin, Der Jahwist (FRLANT 157), Göttingen 1993, s. 97. 
18 K.D. Schunck, Henoch und die erste Stadt. Eine textkritische Überlegung zu Gen 4,17, Henoch 

1 (1979), s. 161-165. 
19P. Joüon, T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, t. I, Roma 1993 (dalej: Joüon) § 121f. 
20 Por. Wenham, Genesis, s. 95.111. 
21 R.R. Wilson, Genalogy and History in the Bibical Word (YNER 7), New Haven 1977, s. 139-

140. Westermann (Genesis, 443) ocenia te próby nawet jako ucieczkę przed wysiłkiem wyja-

śnienia masoreckiej wersji tekstu.  
22 Genesis, s. 167. 
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imieniem syna wskazuje, że chodzi o kolejne pokolenie i początki urbanizacji. 

Słusznie też zauważa Westermann
23

, że Izraelici mieli zawsze świadomość, iż 

miasta Kanaanu, które zamieszkali, nie były założone przez ich przodków (por. 

Pwt 6,10). W taki symboliczny sposób zapowiada się więc, że Kain reprezen-

tować będzie linię narodów (por. Rdz 11,1-9; Rdz 18-19)
24

, wobec której po-

tomkowie Seta (w tym Izraelici) stanowić mają historiozbawczą alternatywę. 

Nie mamy dziś żadnych świadectw archeologicznych pozwalających zidentyfi-

kować jakieś konkretne starożytne miasto stojące za tym imieniem. Możemy 

jednak sądzić z dużym prawdopodobieństwem, że autorowi biblijnemu wcale 

nie chodziło o konkret historyczny, lecz  o symbol teologiczny.  

Kolejni potomkowie Kaina wyliczani są dalej systemem linearnym (w. 18) 

a ich liczba wynosi siedem pokoleń. Tylko o Lameku narrator powie jednak 

coś więcej (por. ww.17b.20b.21.22), wkładając ponadto w jego usta pieśń  

z przechwałkami (ww. 23-24). Dość często wskazuje się w tym miejscu na 

paralele mezopotamskie, jak, znanych choćby z tamtejszej wersji historii  

o potopie, siedmiu przedpotopowych apkallu (mędrców)
25

, z których najstar-

szy: Adapa związany był z Eridu, uważanym za najstarsze miasto Sumeru
26

. 

Łatwo o skojarzenie fonetyczne pomiędzy tą mezopotamską nazwą miasta  

i hebrajskim rzeczownikiem `îr (miasto) oraz imieniem syna Henocha – `îrāD 

(w. 18a). Mit mezopotamski nic także nie mówi o jakichś szczególnych zasłu-

gach owych mędrców w krzewieniu praktycznych umiejętności, podobnie jak 

ma to miejsce w przypadku Rdz 4,17-18. Nie można więc wykluczyć, że autor 

biblijny posłużył się w tym miejscu materiałem mitologicznym. Zapożyczenie 

nie jest jednak „niewolnicze”. Autor natchniony proponuje tu bowiem polemi-

kę względem mitycznych wyobrażeń o początkach kultury i wiedzy technicz-

nej. Jej źródeł – według niego - trzeba szukać nie w niebiosach, skąd wykraść 

by ją mogli tylko herosi
27

 lub ofiarować sami bogowie, ale w naturalnym roz-

woju ludzkości.  

Lista imion z w. 18 ma kilka drobnych różnic w stosunku do Rdz 5. In-

na jest też kolejność: 

Rdz 4,17-18  Rdz 4,25-26  Rdz 5,1-32 

   Adam 

   Set     

   Enosz 

                                                 
23 Genesis, s. 445. 
24 Generalnie negatywną rolę miast w Księdze Rodzaju omawia G. Willis, Die Stadt in den Übe-

rlieferungen der Genesis, ZAW 78 (1966), s. 133-148. 
25 Hasło „siedmiu mędrców” w: J.Black, A. Greek, Słownik mitologii Mezopotamii, Katowice 

1998, s. 179-180. 
26 Hasło „Adapa” w: J.Black, A. Greek, Słownik, s. 26. 
27 W tym kontekście por. też greckie paralele przytoczone w: J. Van Seters, The Primeval Histo-

ries of Greece and Israel Compared, ZAW  100 (1988), s. 1-22. 
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Kain   ↔   Kenan 

Henoch      Mahalaleel 

Irad   ↔   Jered 

Mechujael     Henoch 

Metuszael  ↔   Metuszelach 

Lamek      Lamek 

synowie Lameka    Noe 

      synowie Noego 

 

W większości przypadków zmiany mają charakter dialektyczny (Kain - Ke-

nan; Irad - Jered; Mechujael - Mahalaleel; Metuszael - Metuszelach) Proble-

mem egzegetycznym jest jednak przesunięcie Henoch – Mahalalel oraz brak 

Noego na liście z Rdz 4
28

. Etymologiczna identyfikacja poszczególnych imion 

także nie jest do końca pewna.  

Irad (`îräD) fonetycznie łatwo kojarzyć z nazwami starożytnych miast ta-

kich jak Arad lub mezopotamskie Eridu. Nie można wykluczyć, że takie też 

przedsemickie korzenie tego imienia są właściwe
29

. Większość badaczy akcep-

tuje jednak hipotezę, że chodzi o lingwistyczny wariant dla słowa `ārôD – 

„dziki osioł”, które ma swój odpowiednik także w języku arabskim. Część zaś 

wskazuje na inne arabskie słowa pozwalające uzyskać sens „śpiewać/gwizdać” 

lub, częstą w języku arabskim, formę przymiotnikową: „twardy/ mocny/ od-

ważny”
30

. Wszystko jednak, co można powiedzieć o tych propozycjach, to 

tylko to, że są czysto hipotetyczne, gdyż opierają się na skojarzeniach fone-

tycznych i żadna z nich nie została ostatecznie dowiedziona.  

Mechujael (méHûyä´ël) z wariantem wymowy Mechijael (por. Pe-

niel/Penuel w Rdz 32,31-32)
31

. Większość badaczy zgadza się, że imię zawiera 

element teoforyczny ’ēl – „bóg”. Problem stanowi sens pierwszego elementu
32

. 

Jeśli przyjąć, że jest on pochodną akadyjskiego machu, opisującego kogoś  

w stanie ekstazy
33

, to można dojść do sensu „kapłan Boga”. Jeśli potraktować 

pierwszy formant imienia jako imiesłów rdzenia Hyh – „żyć”
34

, to można  

                                                 
28 L. Ruppert, Genesis. Ein kritischer und theologischer Kommentar, t. I: Gen 1,1-11,26 (fzb 70), 

Würzburg 22003, s. 218. 
29 W.W. Hallo, Antedeluvian Cities, Journal of Cuneiform Studies 23 (1970), s. 64; P.D. Miller, 

Eridu, Dunnu, and Babel: A Study in Comparative Mythology, Hebrew Annual Review 9 (1985), 

s. 241-242 nota 9. 
30 Por. J. Gabriel, Die Kainitengenealogie Gn 4,17-24, Biblica 40 (1959), s. 412-413. 
31 Na ten temat por. U. Cassuto, A Commentary on the Book of Genesis, t. I, Jerusalem 1961,  

s. 232-233; R.S. Hess, Mehujael, w: Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Freedman, t. IV, New 

York 1992 (dalej: ABD), s. 681. 
32 Westermann, Genesis, s. 328-329. 
33 Cassuto, A Commentary, s. 232: ecstatic of God. 
34 J. Skinder, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis (ICC), Edinburgh 1910; 1930,  

s. 117; Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 414. 
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z kolei interpretować imię w sensie: „Bóg dający życie”, a wreszcie jeśli zało-

żyć etymologiczne związki z rdzeniem mH´ - „uderzać”, to otrzymuje się sens: 

„Bóg uderzył”.  

Imię Metuszael (méTûšä´ël; por. Rdz 5,21.25.27: Metuszelach) większość 

badaczy rozumie jako zbitkę mT + š (w funkcji dopełniaczowej) + ´l – „czło-

wiek (mutu) Boga”
35

. Czasem tylko wskazuje się na możliwość innego rozu-

mienia tej sekwencji spółgłosek: mT + š´l. W tej wersji są dwa możliwe wa-

rianty. Drugi formant można bowiem rozumieć czasownikowo: „pytać/ prosić”, 

albo rzeczownikowo: „szeol”. W efekcie więc prowadzi to do interpretacji: 

„człowiek prośby/ modlitwy” lub „człowiek (boga) zaświatów/ szeolu”. Ostat-

nia propozycja wiąże się z hipotetycznym, północno-zachodnio semickim bo-

giem zaświatów o imieniu Szeol
36

. Nie ma jak dotąd jednak innych imion z tak 

rozumianym formantem teoforycznym, podczas gdy nie brak wielu przykładów 

z użyciem innych bóstw podziemia jak Nergal, Mot czy Reszef (chtoniczny 

charakter ostatniego jest dyskusyjny). 

Lamek (lämeK) to wariant gramatyczny (tzw. pausalform)  imienia Lemek, 

podobnie jak Abel. Tyle, że to ostatnie imię ma pewną hebrajską etymologię, 

czego nie można powiedzieć o pierwszym. Poza kręgiem semickim istnieje 

natomiast wiele wariantów imion z tymi samymi spółgłoskami w trzecim  

i drugim tysiącleciu przed Chr.
37

. W języku sumeryjskim lumga jest tytułem 

boga Ea (Enki) - patrona muzyki. Lamek jest ojcem Jubala, który określony 

zostaje jako praojciec grających na instrumentach muzycznych (por. w. 21), 

jednak takie mezopotamskie konotacje badanego imienia są wątpliwe. Arab-

skie odniesienia (rdzeń ylmk) pozwalają na rozumienie imienia w sensie: „silny 

młodzieniec” lub w połączeniu z czasownikiem „gnieść” uzyskać sens: „tyran”. 

Kontekst rzeczywiście pozwala kojarzyć Lameka z przemocą, może więc rację 

miał K. Budde
38

, sugerując, że w imieniu Lameka pobrzmiewa coś związanego 

z przemocą. Warto też zwrócić uwagę na akadyjskie lumakku, które jest tytu-

łem niższego rangą kapłana
39

. Jako siódmy w kolejności, licząc od Adama, 

Lamek zajmuje miejsce szczególne, co nie oznacza, że uprzywilejowane. Być 

może jednak znalazł się na nim z tego względu, że autor biblijny chce zwrócić 

na niego uwagę i podać więcej detali na jego temat (por. ww. 19-22 + pieśń 

ww. 23-24). W każdym razie etymologicznie sens imienia nie znalazł dotąd 

przekonującego wyjaśnienia, co może wiązać się też z jakąś zachowaną w nim 

starożytną pisownią, a może nawet błędem fonetycznym
40

. 

                                                 
35 Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 414-415; R.S. Hess, Methushael, w: ABD, t. IV, s. 801. 
36 M. Tsevat, The Canaanite God šalah, Vetus Testamentum 4 (1954), s. 41-49. 
37 R.S. Hess, Lamech, w: ABD, t. 4, s. 136. 
38 Die Biblische Urgeschichte, Giessen 1883, s., s. 129: ,,etwas Gewalttätiges, mindestens ein 

‘Krieger’ oder ‘Überwinder’”. 
39 Cassuto, A Commentary, s. 233. 
40 Takie sugestie znaleźć można w: Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 416. 
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2.2. Genealogia Lameka (ww. 19-22) 

Po krótkiej wyliczance autor biblijny ponownie wraca do opisowego stylu 

przedstawiania genealogii (por. w. 17b). To wyraźny sygnał dla czytelnika, że 

zatrzymujemy się przy postaci ważnej dla dalszego biegu dziejów. Dowiadu-

jemy się z tego opisu, że Lamek nie jest już mężem jednej tylko żony, ale jawi 

się jako pierwszy poligamista. Techniczny w opisie zawierania małżeństwa 

zwrot: wayyiqaH-lô – „wziął sobie” dopełnia informacja „dwie żony” (w. 19a). 

Narrator podaje nawet ich imiona: Ada i Silla. Pojawiały się próby negatywnej 

oceny takiego zachowania
41

. Jednak sam narrator nie zawiera w tej informacji 

żadnych negatywnych ocen. Poligamia zresztą nie była niczym niezwykłym  

w kontekście historii o patriarchach czy o początkach monarchii. Dyskretna jej 

krytyka pojawia się dopiero wraz ze szkołą deuteronomistyczną (por. Pwt 

21,15-17), jednak i tam przyjmuje się ją jako fakt społeczny. Mając na uwadze 

Rdz 2-3, trzeba jednak przyznać, że delikatnie, aczkolwiek wyraźnie zaznaczo-

ne zostaje tu odejście od pierwotnego wzoru
42

 i, co ważniejsze, ta dodatkowa 

informacja o małżeństwie Lameka rozbija linearną dotąd genealogię w układ 

segmentowy
43

. 

Jako szósty w kolejności na liście kainitów, Lamek będzie ojcem siódmego 

pokolenia. Liczba ta ma pewien symboliczny wymiar, wyraża ideę kompletno-

ści
44

. Odgrywa też rolę w odniesieniu do losów Kaina i jego potomstwa. Sam 

Kain otrzymał obietnicę siedmiokrotnej pomsty w wypadku, gdyby ktoś naru-

szył wolę Boga względem niego (por. Rdz 4,15). Lamek i jego potomstwo 

(siódme w kolejności pokolenie) są dowodem efektywnego dotrzymania tej 

obietnicy. Kain, wbrew obawom (por. Rdz 4,14), nie tylko nie został zabity, ale 

stał się wręcz praojcem obfitującego w potomstwo rodu. Lamek zakłóci jednak 

ten rytm życia wprowadzeniem absurdalnego w formie prawa odwetu, co wy-

raźnie przedstawione będzie przez niego jako alternatywa wobec woli Boga 

(Rdz 4,24: nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem).  

Oba imiona żon Lameka są nie mniej skomplikowane od strony etymolo-

gicznej niż dotychczas rozpatrywane. Ada (`äDäh; por. Rdz 36,2) może ozna-

czać „ornament” lub w formie przymiotnikowej wyrażać sens „piękna”
45

 , zaś 

Silla (cilläh), jeśli przyjąć, że pochodzi od rzeczownika cël -„cień”
46

, może 

mieć sens „ochrona” (także w sensie: „pokrzepiająca”
47

, w odniesieniu do go-

                                                 
41 S. Łach (Księga Rodzaju, Poznań 1962, s. 236) określa to nawet jako początek zdziczenia 

obyczajów por. Rdz 2,24; Mt 19,5. 
42 Wenham, Genesis, s. 112. 
43 Hieke, Die Genealogien, s. 54. 
44 Cassuto, A Commentary, s. 234; J.M. Sasson, A Genealogical ,,Convention”, s. 173. 
45 U. Hübner, Adah, w: ABD, t. 1, s. 60. 
46 R.S. Hess, Zillah, w: ABD, t. 6, s. 1093. 
47 Tak Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 416. 
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rącego klimatu), albo jeśli wyprowadzać ją od rdzenia clcwl -  „cymbał”
48

, 

może nawiązywać do specyficznego kobiecego głosu. W podobnym kierunku 

interpretacyjnym idzie powiązanie etymologii imienia Silla z rdzeniem cll –- 

„brzmieć przeraźliwie/ rozdzierająco”, które można zrozumieć  dwojako: bądź 

w sensie kobiety o mocnym wojowniczym głosie (jej syn Tubal-Kain jako wy-

twórca broni) lub mniej ostro: „dźwięczeć, brzmieć”
49

 o podobnych konota-

cjach względem brzmienia kobiecego głosu, jak poprzednia propozycja. Trud-

no orzec jednak, czy cytowana tu często paralela z Pnp 2,14 jest słuszna. Autor 

Pieśni przytacza dwa atrybuty kobiecej urody: „…słodki jest głos twój i twarz 

pełna wdzięku”. Jeśli interpretacja obu imion jest właściwa: Ada - Piękna i Silla 

- Mająca dźwięczny głos, to być może imiona te rzeczywiście nawiązują alu-

zyjnie do tych klasycznych cech kobiecości i oznaczają tylko, że Lamek uległ 

ich urodzie. Część badaczy bierze jednak zestawienie imion w sensie przeciw-

stawienia i interpretuje drugie z imion negatywnie. Ada reprezentowałaby ja-

sność (piękno, ozdoba) a Silla ciemność (cień)
50

, dwie strony ludzkiej natury  

i dwa aspekty małżeńskiego życia.  

Nietrudno odnotować zmianę w sposobie prezentowania narodzin kolejnych 

potomków. Inaczej niż w w. 17a oraz w w. 18 (system patriarchalny) teraz na 

plan pierwszy wychodzą kobiety-matki (w. 20a.22a). Pierwsza z żon Lameka, 

Ada, urodziła dwóch synów: Jabala (yäBäl w. 20) i Jubala (yûBäl w. 21). Obie 

formy są wariantami tego samego imienia pochodzącymi prawdopodobnie od 

rzeczownika yüBûl – „produkt/ plon”
51

 lub od rdzenia czasownikowego yBl – 

„przynieść”
52

.  

Obaj bracia stali się patronami ludzi  mających określony, choć niekoniecz-

nie nowy styl życia. Jabal nazwany jest ojcem tych, którzy mieszkają w namio-

tach oraz pasterzy. Syntaksa zdania pozwala widzieć tu dwie możliwości. Albo 

słowo miqüneh, opisujące z reguły czyjąś własność, najczęściej w postaci trzód 

bydła oraz kóz i owiec
53

, odnosi się do imiesłowu „mieszkający (w namio-

tach)”, albo do rzeczownika „ojciec”
54

. Przyjmując pierwszą interpretację, 

można dojść do subtelnego rozróżnienia, które proponuje Wenham
55

. Pierwo-

wzorem pasterzy był już Abel, jednak on pasał tylko mniejsze zwierzęta 

                                                 
48 Tak Cassuto, A Commentary, s. 234; Westermann, Genesis, s. 449. 
49 Tak B. Keil i H.L. Strack cytowani w: Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 416 nota 8. 
50 K. Rabast cytowany w: Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 416-417. 
51 Wenham, Genesis, s. 112. Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 417: ybl – „kipieć, burzyć się”  

w nawiązaniu do nomadycznego stylu życia. 
52 Westermann, Genesis, s. 449. 
53 W.T. Koopmans w: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 

red. W.A. VanGemeren, t. 2, London 1997 (dalej: NIDOTTE), s. 1090. 
54 LXX rozwiązuje problem, tłumacząc: en skēnais ktēnotrofōn – „w namiotach hodowców 

bydła”.   
55 Genesis, s. 113.  
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(cö’n)
56

: kozy i owce, nie mieszkał w namiotach i tym samym niekoniecznie 

prowadził beduiński styl życia, którego praojcem był dopiero Jabal. Gabriel
57

 

sugeruje tu nawet większą kulturę chowu zwierząt, rozróżniając subtelnie po-

między zakresem znaczeniowym pojęcia rö`eh¨cö’n©- „pasterz (małej) trzody” 

(Abel) i miqüneh – „właściciel (wielkich) stad” (Jabal). Ze sposobu zamieszka-

nia wynika, natomiast, że kara, jaka dotknęła Kaina, nie polegała w rzeczywi-

stości na nomadycznym stylu życia, ale na wyrzuceniu poza nawias wspólnoty 

rodzinnej, której zasady współżycia zostały naruszone
58

. Znamienne jest, że 

również na asyryjskiej liście królów
59

 pierwszych siedemnastu określa się jako 

„mieszkających w namiotach”. 

Jubal określony jest mianem ojca grających
60

 na Kinnôr i —`ûGäB. Jak 

słusznie zauważa Seebass
61

, nie ma tu mowy o tym, że Jubal był wynalazcą 

wspomnianych instrumentów, a jedynie, że patronował lub panował nad tymi, 

którzy na nich grają. Chodzi więc o praojca rodu lub plemienia, które słynęło  

z takich umiejętności. Oba instrumenty mogą symbolizować całość muzyki
62

. 

W pewnym więc sensie nie tyle idzie tu o nowe sztuki, ile o klasyczny podział 

zadań w społeczności nomadów. Wariant jego imienia może być świadomą 

aluzją fonetyczną do rzeczownika yôBël – „róg barani”
63

. Instrumenty, o któ-

rych mowa, należą do najstarszych znanych w Biblii
64

. Pierwszy, identyfiko-

wany jako lira
65

, służył zarówno podczas świeckich, jak i religijnych uroczy-

stości. Drugi, identyfikowany najczęściej jako flet
66

, rzadko występuje samo-

dzielnie, najczęściej pojawia się w połączeniu z lirą (Hi 21,12; 30,31) i niekie-

dy tylko w kontekście kultowym (Ps 150,4)
67

. Już samo to wystarczy jednak, 

aby odrzucić proponowany tu czasem pierwszy podział na muzykę sakralną  

                                                 
56 M.S. Moore, M. L. Brown, w: NIDOTTE, t. 3, s. 727-732. 
57 Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 422. 
58 J. Lemański, Grzech, s. 49. 
59 B. Janowski i inni (red.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge, t. II, 

Gütersloh 2005, s. 28. 
60 Rdzeń czasownikowy TPS w swoim podstawowym znaczeniu opisuje trzymanie w rękach 

jakiegoś obiektu. Kontekst modyfikuje to znaczenie i w obecnym przypadku chodzi o grę na 

instrumentach por. A.H. Konkel, w: NIDOTTE, t. IV, s. 326-327. 
61 Genesis, s. 169. 
62 Sasson, A Genealogical, s. 173 nota 8. 
63 Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 417. 
64 Lira/harfa znana jest już z najstarszych warstw archeologicznych w Megiddo i Negew (war-

stwa XIX ok. 3300-3000 przed Chr.) por. H.P. Rüger, Musik Instrumente, w: Biblisches Real-

lexikon, K. Halling (red.), Tübingen 1977, s. 234-236 i Abb. 52.2.  
65 Na temat różnych starożytnych tłumaczeń por. J. Montagu, Instrumenty muzyczne w Biblii, 

Kraków 2006, s. 27-32. 
66 Por. J. Montagu, Instrumenty, s. 32-33. 
67 W mitologii greckiej inwencja muzyczna łączy się z pasterstwem. Wynalazcą fletu pasterskie-

go (syringks) jest tu bóg pasterzy Pan por. hasło „Pan” i „flet” w: J. Schmidt, Słownik mitologii 

greckiej i rzymskiej, Katowice 2006, s. 113-114.246. 
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i świecką. Jeśli przyjąć natomiast sugestię Hamiltona
68

 o tym, że imiona obu 

braci są hypocoristicon – rodzajem skróconego imienia powstałego w wyniku 

ominięcia elementu teoforycznego, a rdzeń, w oparciu o który powstały, ozna-

cza „prowadzić procesję”, to imię Jubal, rozumiane jako imiesłów strony bier-

nej, oznaczałoby „przyniesiony w procesji”.  

Druga z żon Lameka, Silla, także urodziła dwoje dzieci (w. 22). Imię jej sy-

na Tubal-Kain (TûBal-qayin) etymologicznie łączy się z dwoma poprzednimi 

(pierwszy człon), ale zaskakuje też podwójnym brzmieniem i nawiązaniem do 

imienia antenata całej linii genealogicznej. Tubal nie jest już pasterzem czy 

muzykiem jak jego bracia. O ile pasterstwo i muzykę można kojarzyć bez pro-

blemów, gdyż takie połączenie było właściwie powszechne na starożytnym 

Bliskim Wschodzie, o tyle zajęcie trzeciego syna wyraźnie odbiega od tego 

schematu. Wreszcie niespodziewanie pojawia się też córka –Naama (na`ámäh), 

o której nic się nie dopowiada. Wzmianka o niej, w tym zdecydowanie męskim 

towarzystwie, jest sporym zaskoczeniem dla czytelnika.  

Wielu badaczy sądzi, że „Kain” jest późniejszą glosą w tekście, dodaną być 

może, by odróżnić Tubala od jego imiennika, syna Jafeta (Rdz 10,2; por. 1 Krn 

1,5; Iz 66,19; Ez 27,13). Taką możliwość sugeruje tłumaczenie Septuaginty
69

. 

Jednak przy jego zajęciu, jakim jest sporządzanie narzędzi z miedzi/brązu  

i żelaza
70

, to właśnie słowo „Kain”, rozumiane często w sensie „kowal”
71

, pa-

sowałoby najbardziej do kontekstu. Ponadto pozwala ono zamknąć linię męską 

kainitów tym samym imieniem, którym została ona zapoczątkowana.  

Mimo że imię „Tubal” pochodzi od tego samego rdzenia (yBl), co imiona 

jego dwóch braci Jabala i Jubala, jego etymologiczny sens jest trudny do od-

krycia. Już począwszy od Wellhausena, wielu badaczy próbowało identyfiko-

wać imię „Tubal” z plemieniem Tybarenczyków (akadyjskie: Tabal; greckie: 

Tibarēnoi), mieszkających na terenach późniejszej Cylicji i zajmujących się 

handlem wyrobami z miedzi oraz żelaza. Prorok Ezechiel, który o nich wspo-

mina (Ez 27,13), wzmiankuje tylko prowadzony przez nich handel naczyniami 

z brązu. Tradycja grecka umieszcza jednak na wyspach Morza Egejskiego,  

w pobliżu Anatolii, swojego boga, patronującego metalurgii i kowalstwu – 

Hefajstosa. Stamtąd w rzeczywistości wiedza metalurgiczna dotarła do konty-

                                                 
68 The Book of Genesis, s. 239; por. R. North, The Cain Music, Journal of Biblical Literature  

83 (1964), s. 380. 
69 Tobel kai (ē)n. Por. S. Łach, Księga Rodzaju, s. 237. 
70 Czasem wskazuje się tu, że wspomnienie żelaza to anachronizm (E. Spaiser, Genesis (AB 1), 

New York 1978, s. 35). Jednak intencją autora biblijnego nie jest odtwarzanie kolejności  

w odkrywaniu różnych metali (miedź obrabiano już na początku czwartego tysiąclecia, a żelazo 

zaczęto dopiero w drugim tysiącleciu), lecz symboliczne wskazanie na wszystkie prace związane 

z obróbką metali (C. Westermann, Genesis, s. 452). Por. też J.H. Walton i inni (red.), Komentarz 

historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2005, s. 14-15. 
71 J. Lemański, Grzech, s. 37. 
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nentalnej Grecji
72

. Niewykluczone więc, że w podwójnym imieniu Tubal-

Kaina autor biblijny przywołał swoją tradycję o rozprzestrzenieniu się tej wie-

dzy poprzez tereny Anatolii na inne regiony ówczesnego świata
73

. 

Dyskusyjne jest także sformułowanie zdania opisującego zajęcie, którym się 

parał Tubal-Kain. Wiele późniejszych wersji tekstu usiłowało zastąpić czasow-

nikowy rdzeń l†š – „ostrzyć, kuć”
74

 (imiesłów aktywny qal w stanie konstruk-

cyjnym) rzeczownikiem „ojciec”, stosowanym w ww. 20-21. Nie można jed-

nak wykluczyć, że dyskusyjny rdzeń czasownikowy był integralną częścią 

oryginalnego tekstu i zastąpiono go lub uzupełniono dopiero później bardziej 

popularnym rdzeniem Hrš - „ryć, obrabiać”
75

. Obecna wersja, z dwoma cza-

sownikami w formie imiesłowu, byłaby zatem połączeniem tych tradycji tek-

stu. Nie brak wreszcie i takich, którzy tłumaczyli dosłownie obecną konstruk-

cję zdania
76

. W każdym razie w obecnym brzmieniu na pewno nie ma mowy  

o tym, że Tubal-Kain jest odkrywcą metalurgii, a jedynie, że uprawiał związa-

ny z nią zawód
77

. Hamilton
78

 sądzi nawet, że trzej bracia reprezentują trzy cha-

rakterystyczne profesje prowadzących nomadyczny tryb życia pasterzy strze-

gących stad należących do mieszkańców miast (por. 2 Krn 14,14.15). Bliżej 

prawdy jest jednak chyba Seebass, który widzi tu jedynie trzy prototypy per-

manentnego podziału społecznego
79

. 

Siostra Tubal-Kaina, Naama (por. 1 Krl 14,21.31: Ammonitka, matka Ro-

boama) pojawia się dość niespodziewanie, a ponadto, w odróżnieniu od braci, 

nic się nie mówi o jej specyficznym zajęciu. Wymienianie z imienia córek  

w genealogiach jest niezwykle rzadkie. Zwraca też uwagę fakt, że w odróżnie-

niu od poprzedniego wiersza (w. 21a), nie używa się tu zaimka osobowego 

(jego), gdy dokonuje się prezentacji, ale powtarza się imię jej brata (w. 22bA). 

Jak odczytać te informacje? Mają znaczenie czysto stylistyczne, czy raczej 

autor biblijny chce zwrócić uwagę czytelnika na coś szczególnego?  

Imię dziewczyny jest pochodną rdzenia n`m, opisującego „powab/urok”
80

. 

Już dawno zauważono, że rdzeń, od którego pochodzi, należy do tej samej gru-

py rdzeni, co i te leżące u podstaw obu imion żon Lameka. Opisują one piękno 

                                                 
72 R. Grawer, Mity Greckie, Warszawa 1974, s. 95-97. 
73 Ruppert, Genesis, s. 227. 
74 Rdzeń występuje jeszcze tylko w: 1 Sm 13,20; Ps 7,13; 52,4; Hi 16,9. 
75 Por. Wenham, Genesis, s. 95. 
76 Por. B. Jacob, Das Buch Genesis, Stuttgart (1934); 2000, s. 148: ,,einen Schärfer jades 

Arbeiters in Erz und Eisen”. 
77 Scharbert, Genesis 1-11, s. 72; Seebass, Genesis, s. 167. 
78 The Book of Genesis, s. 239. Por. G. Wallis, Die Stadt, s. 134. 
79 Seebass, Genesis, s. 169. Tak uważał  już Skinner, A Critical, s. 118; por. też Ruppert, Gene-

sis, s. 227. 
80 L. Koehler, W. Baumgartner, Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 

Leiden-New York 1995, t. 1, s. 666-667. 
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i muzykę
81

, stanowiąc jednocześnie wraz z nimi wyraz celebracji życia
82

.  Ga-

briel
83

 przypomina też, że u Fenicjan imię to było przydomkiem bogini Asztar-

te. Ponadto rozważa również inną możliwość interpretacji tego imienia, łącząc 

je z pokrewnymi  w innych językach semickich czasownikami mającymi sens 

„śpiewać”. Zatem w jego opinii możliwe jest, że Naama, w intencji autora bi-

blijnego byłaby patronką śpiewaków
84

. Nic takiego nie wynika jednak wprost  

z teksu biblijnego. Późniejsza tradycja rabiniczna identyfikowała ją jednak jako 

przyszłą żonę Noego (GenesisRabbah XXIII,3)
85

 i patronkę muzyki ludowej
86

, 

a Targum Pseudo-Jonatan uważa ją za nauczycielkę pieśni żałobnych.  

Przy obecnym zestawieniu imion potomstwa Lameka może chodzić o zwy-

kłe zachowanie równowagi: dwóch synów pierwszej i dwoje dzieci drugiej 

żony Lameka
87

. Mając na uwadze jednak to, że na tym potomstwie kończy się 

linia genealogiczna kainitów, oba ostatnie imiona mogą mieć charakter symbo-

licznej inkluzji. Tubal-Kain przypomina, o czyją linię genealogiczną chodzi,  

a Naama zamyka listę ostatniego pokolenia, na początku której stoją dwie żony 

Lameka (por. w. 19). Kobieta jest „dającą życie” (por. Rdz 3,20), więc zakoń-

czenie listy na córce Lameka bez wskazania dalszego potomstwa może dać 

dużo do myślenia, zwłaszcza w kontekście tego, co za chwilę powie sam La-

mek do swych dwóch żon (por. ww. 23-24). Tłumaczyłoby to również zmianę 

stylu genealogii z wyraźnie patriarchalnej w ww. 17-18 na matriarchalną  

w ww. 19-22. Czyżby więc chodziło o kolejne ostrzeżenie przed autodestruk-

cyjnymi działaniami człowieka, które w efekcie jeszcze bardziej ogołacają go  

z boskiego daru życia (por. Rdz 2,7.21-22)? Nie wiemy, czy to akurat chciał 

wyrazić autor biblijny, ale układ imion, o którym mowa, można tak odczytać. 

 

2.3. Pieśń Lameka (ww. 23-24) 

Krótki, poetycki tekst pieśni Lameka określany był już jako „pieśń mie-

czy”
88

 towarzysząca znanym do dziś na starożytnym Bliskim Wschodzie tań-

com o tej samej nazwie. Większość badaczy sądzi jednak, że chodzi raczej  

o rodzaj pieśni wojennej, którą można by określić mianem „przechwałki”
89

  

                                                 
81 R.S. Hess, A Comparison of the Onomastica in Genealogical and Narrative Text og Genesis  

1-11, w: Proceeding of the Tenth World Congress of Jewish Studies: Jerusalem, August 16-24, 

1989, Jerusalem 1990, s. 71. 
82 Brueggemann, Genesis, s. 90. 
83 Die Kainitengenealogie, s. 418. 
84 Gabriel, Die Kainitengenealogie, s. 418-419. 
85 Cassuto, A Commentary, s. 238. 
86 H-G. von Mutius, Der Kainitenstammbau in der jüdischen und christlischen Exegese (JTS 7), 

Hildesheim 1978, s. 75-88. 
87 Wenham, Genesis, s. 114; L.S. Schearing, Naamah, w: ABD, t. 3, s. 967. 
88 Gunkel, Genesis, s. 51. Wcześniej już Hamann i Herder proponowali taką klasyfikację anali-

zowanej pieśni. 
89 S. Łach, Księga Rodzaju, s. 238: ,,pieśń groźby”. 
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w obliczu nieprzyjaciela (Sdz 15,16; 1 Sm 17,44) lub potraktować jako pieśń 

zwycięstwa (por. Wj 15,21; 1 Sm 18,7). Wśród badaczy panuje zgoda co do 

tego, że pieśń istniała początkowo niezależnie od obecnego kontekstu. Połą-

czenie jej z genealogią kainitów miało za cel wskazać na zmianę mentalności
90

, 

która rodzi nową jakość w stosunkach międzyludzkich. Sama pieśń pochodzi 

prawdopodobnie z czasów, kiedy nie istniało jeszcze prawo talionu
91

, które 

postawiło tamę nieokiełznanej mściwości. Częste użycie zaimka w pierwszej 

osobie może sugerować skrajny egoizm Lameka
92

, leżący u podstaw jego po-

stawy. 

Struktura pieśni oparta jest na paralelizmie synonimicznym:   

Ada i Silla// żony Lameka;  

słuchajcie mego głosu//uważajcie na to, co powiem; 

człowiek dorosły//dziecko/ młodzieniec; 

zranić//rana/ siniec (w. 23); 

siedem//siedemdziesiąt siedem (w. 24). 

Wezwanie do natężenia uwagi (w. 23a) jest typowe dla poezji hebrajskiej  

(w. 23a; por. Iz 28,23; 32,9; Jr 32,9; Ps 17,6). Słownictwo takie jest szczególnie 

charakterystyczne dla wypowiedzi prorockich i mądrościowych
93

. Tym razem 

jednak nie wybrzmiewa ono w kontekście proroctwa czy kultu, ale w kręgu ro-

dzinnym
94

. Podkreśla to także słownictwo, zastosowane w drugim dwuwierszu 

pieśni (w. 23b). Pozbawione jest ono konotacji wojennych i występuje zazwyczaj 

w opisie relacji sąsiedzkich
95

. Nie ma jednak pewności, o czym tak naprawdę 

mówi Lamek w drugiej części swojej wypowiedzi (w. 23b). 

Już sama, otwierająca w. 23b, partykuła Kî pozwala na różne interpretacje
96

, 

od wprowadzenia mającego walor wykrzyknika: „spójrz!”, po uzasadnienie 

„ponieważ”. Przedmiotem groźby są ’îš i yeleD. Takie zestawienie jest unikal-

ne w całej Biblii hebrajskiej. Pierwszy rzeczownik oznacza dorosłego mężczy-

znę, drugi zaś zwykle młodego chłopca. Jednak zakres znaczeniowy drugiego  

z rzeczowników jest znacznie szerszy i tłumaczenie w rodzaju „niemowlę” jest 

nie tylko arbitralne, ale dość ryzykowne. W rzeczywistości bowiem poza sen-

sem „noworodek” (Wj 1,17.18; 3,6-10; 2 Sm 12,15) i „niemowlę” (Rdz 21,8) 

wyraz ten oznacza także „nastolatka” (Rdz 21,14-16; 37,50; 42,22), „młodego 

                                                 
90 Tak G. von Rad, Genesis, Brescia 21978, s. 140. 
91 Tak Soggin, Das Buch Genesis, s. 108. 
92 Wenham, Genesis, s. 114. 
93 Szczególny przypadek stanowi tu rzeczownika ’imrah, który pojawia się niezwykle rzadko  

w Biblii hebrajskiej, głównie w Psalmach i opisuje prorocką mowę lub sentencję sapiencjalną. 

Por. S. Wagner w: Theological Dictionary of the Old Testament, G.J. Botterweck i inni (red.),  

t. 1, Grand Rapids 1977, (dalej: TDOT), s. 344-345. 
94 Westermann, Genesis, s. 454. 
95 Seebass, Genesis, s. 171: Pc` - ,,ranić” (Wj 21,25; Iz 1,6; Prz 20,30; 23,29; Hi 9,17); HáBûräh 

– ,,siniec/ rana” (Wj 21,25; Iz 1,6; Prz 20,30; Iz 53,5; Ps 38,6). 
96 Cassuto, A Commentary, s. 240. 
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mężczyznę” (2 Krl 2,24; Dn 1,4.10.15.17), „potomka” (Iz 29,23). W obecnym 

kontekście, jeśli przyjąć, że mamy do czynienia  z pieśnią wojenną, może cho-

dzić o młodego wojownika (1 Krl 12,8)
97

. Takiej interpretacji sprzyja struktura 

paralelizmu synonimicznego, na której opiera się cała pieśń. Jeśli jednak para-

lelizm nie jest synonimiczny, to sens może być taki, że nawet niemowlę nie 

ujdzie zemście Lameka. Chodziłoby zatem o prawo zemsty (lex talionis) posu-

nięte ad absurdum. Oryginalnie być może chodziło o pierwszy sens. W obec-

nym kontekście lepiej pasuje zaś drugi. 

Czasownik häraG to jeden tych wyrazów, które opisują najokrutniejszy 

sposób zadawania śmierci. Czasem wręcz kontekst wskazuje, że chodzi  

o rzeź lub masakrę. W językach protoarabskim z południa i moabickim określa 

on zabójstwo dokonane w czasie bitwy
98

. W Starym Testamencie pole seman-

tyczne jest jeszcze szersze. Oprócz śmierci zadanej podczas walki, opisuje się 

w ten sposób także zabicie oponentów politycznych, rywali, morderstwo  

z pobudek kryminalnych a wreszcie wykonanie kary śmierci
99

. Problem leży 

jednak w tym, że czasownik użyty jest w formie perfectum, którą z zasady tłu-

maczy się jako opis wydarzenia, które już nastąpiło. Sensu stricte chodzi więc 

o chwalenie się tym, co już nastąpiło. Hamilton
100

 wskazuje jednak, że forma 

perfectum może wyrażać także sens warunkowy. W istocie rzeczy gramatycy 

potwierdzają taką możliwość interpretacji tej formy
101

. Jednak interpretacja 

perfectum, w sensie czasu przyszłego, jest także możliwa
102

, zwłaszcza jeżeli 

podmiot mówiący określa czynność jako bliską lub pewną. 

Początek zdania nadrzędnego (w. 24a) rzadko bywa wprowadzany za po-

mocą partykuły Kî. Zdaniem Westermann’a
103

 jest do argument za tym, aby 

uznać, że redaktor (Jahwista) dopowiedział tu coś od siebie, uzupełniając ory-

ginalny tekst pieśni. W istocie rzeczy w. 23b i w. 24 różnią się od siebie  

w treści, ale nie na tyle wyraźnie, aby uznać z całym przekonaniem ich odręb-

ność. Pierwszy mówi o zabiciu nawet za zranienie lub siniec, a drugi o śmierci 

zadanej w odwecie za śmierć, z akcentem na nieokiełznane prawo zemsty
104

.  

                                                 
97 V.P. Hamilton, w: NIDOTTE, t. 2, s. 457. 
98 H.F. Fuhs, w: TDOT, t. 3, Grand Rapids 1978, s. 447-449. 
99 W.R. Domeris, w: NIDOTTE, t. 1, s. 1055-1057. 
100 The Book of Genesis, s. 241. 
101 Gesenius’ Hebrew Grammar, E. Kautzsch (red.), Oxford 1910, (dalej: GK) § 106.4p. 
102 GK § 106.3m-o. 
103 Genesis, s. 454-455. Z taką interpretacją polemizuje Ruppert, Genesis, s. 229. Ostatni z auto-

rów wskazuje na widoczną, jego zdaniem, inkluzję pomiędzy wierszami 23a i 24b oraz we-

wnętrzne napięcie, jakie tworzą ww. 23b-24a. Bez w. 24, konkluduje ten sam autor, reszta pieśni 

byłaby niezrozumiała. Ponadto to nie w. 24 zakłada istnienie Rdz 4,15, lecz odwrotnie (podobnie 

Ch. Levin, Der Jahwist, s. 102). Imię Kaina w w. 24 pojawia się jako nomen gentilicum, które 

należy zrozumieć w sensie: „pewien Kainita (tzn. Kenita)”. 
104 W Kodeksie Hammurabiego czytamy: „Jeśli obywatel (w) policzek obywatela godniejszego 

niż on uderzy, na Zgromadzeniu 60 razy bykowcem zostanie uderzony” (§ 202 w tłumaczeniu: 

M. Stępień, Warszawa 2000, s. 123). 
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W obecnym, kanonicznym kontekście, w. 24 pozwala odnieść wypowiedź La-

meka do Rdz 4,15, gdzie mowa jest o siedmiokrotnej zemście Boga za naru-

szenie tego, czego strzeże znamię dane przez Niego Kainowi. Zwielokrotnienie 

liczby siedem – „siedemdziesiąt i siedem”, wskazuje jednak, że nie chodzi tym 

razem już o pewność, iż kara nie ominie winowajcy, ale o zemstę naruszającą 

zasady lex talionis. Zezwala ona na karę równoważącą winę, a więc siniec za 

siniec (por. Wj 21,25) i nic ponadto. W pewnym sensie trzeba mówić tu więc  

o wyraźnym zacietrzewieniu w kwestii zemsty, które nie ma już nic wspólnego 

z poszukiwaniem sprawiedliwości
105

, lecz zasługuje na miano skandalicznej 

niesprawiedliwości
106

. A co najważniejsze, Lamek bierze tę sprawiedliwość  

i rządzące nią reguły wyznaczone przez Boga we własne ręce, tak jakby nie 

liczył już na Bożą pomoc w tym względzie. Chodzi zatem o kolejny krok  

w emancypacji człowieka wobec Stwórcy, co w konsekwencji obróci się, po-

dobnie jak w Rdz 3, przeciwko samemu człowiekowi. Można zatem określić 

ten kolejny krok ludzkości reprezentowanej przez linię kainitów jako początek 

„kultury bezprawia” związanej ze stopniowym odrzucaniem woli Jahwe (por. 

Rdz 6,5.11). Ta nowa kultura posunie się aż do próby całkowitej emancypacji 

względem Boga (por. Rdz 11,1-9). Ciekawe jest tu spostrzeżenie Rupperta
107

. 

Genealogia Lameka wskazuje – według niego – na pewien postęp cywilizacyj-

ny. Słowa antenata rodu dowodzą jednak, że to nie sam postęp czy osiągnięcia 

kultury technicznej, np. poznanie możliwości wykorzystania miedzi/brązu  

a potem żelaza są złe, lecz ich zastosowanie. Lamek jest „ojcem złych możli-

wości” pokazując, że można te umiejętności wykorzystać nie tylko do robienia 

narzędzi, ale i broni. Propozycja, jaka padła ze strony Jahwe w Rdz 4,15, to 

kultura litości i nowych szans (por. Mt 18,22). Prawo Lameka (ww. 23b-24) to 

ślepa i pozbawiona ograniczeń zemsta posunięta do absurdu. 

 

2.4. Genealogia Setytów (ww. 25-26) 
Po lekturze genealogii kainitów nasuwa się pytanie o dalsze losy ludzkości. 

Kain, bratobójca, który choć ukarany, nie został przez Boga potępiony ani od-

rzucony za swój grzech przeciwko życiu. Zachowanie jego potomka Lameka 

ukazuje jednak, że ludzkość nie skorzystała z szansy przebaczenia i nadal chce 

„być jak Bóg”, ustalając swoje własne normy moralne i prawne wbrew Stwór-

cy (por. Rdz 3). Konsekwencje takiego działania, jak nietrudno domyślać się 

już na tym etapie narracji, będą godziły w możliwość korzystania z daru życia, 

jaki Bóg ofiarował ludzkości. Czy oznacza to brak jakichkolwiek szans na 

                                                 
105 Westermann (Genesis, s. 454) wskazuje, że chodzi tu maksymalną możliwość w poszukiwa-

niu zemsty. K. Grünwaldt (Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das Recht im Alten Testament, Mainz 

2002, s. 127) pisze jeszcze dobitniej: „was hier durscheint, ist nich der Wunsch nach gerechtem 

Ausgleich, sondern eine Rache, die ihr Mass verloren hat”. 
106 Ch. Levin, Der Jahwist, s. 101. 
107 Genesis, s. 231. 
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zmianę tej sytuacji i ostateczną utratę pierwotnej jedności z Bogiem? Narrator 

zdaje się odpowiadać jednoznacznie: nie!  

Kolejny wiersz (w. 25) powtarza to samo, o czym była już mowa w Rdz 

4,1: „Adam poznał (Ewę) swoją żonę”
108

. Linia genealogiczna kainitów została 

zatem zakończona na córce Kaina, o której nie było mowy, iż stała się matką 

jak dwie żony jej ojca. Symbolicznie więc ta linia nie ma wielkich perspektyw 

na kontynuację życia. Powrót do genealogii Adama wskazuje jednak, że historia 

nie kończy się tą wielką niewiadomą, co do losów zbłąkanej ludzkości. Pomija-

jąc brak imienia Ewy w analizowanym obecnie wierszu, znaczenia teologicznego 

nabierają słowa `ôD – „ponownie/ znowu” oraz zera`ý´aHër –„inne nasienie”. 

Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy rzeczownik ´äDäm pojawia się bez ro-

dzajnika, a więc prawdopodobnie jako imię własne, tak jak w Rdz 5,1-6
109

. Pod-

jęta więc zostaje genealogia konkretnego człowieka – protoplasty ludzkości,  

o której mówi się w Rdz 4,1-2, a która została przerwana przez Kaina zabój-

stwem Abla. To w zamian za tego ostatniego, Adamowi rodzi się trzeci syn. 

Matka chłopca nazywa go
110

 Set (šëT), tłumacząc swój wybór za pomocą 

paranomazji: KîýšäT-lî_... – „ponieważ dał (dosłownie: położył lub wyznaczył) 

dla mnie Bóg drugiego syna (dosłownie: inne nasienie) zamiast Abla, ponieważ 

zabił go Kain”. Etymologia zaproponowana w tekście prawdopodobnie jest  

czysto fonetyczna i wtórna
111

. Oryginalnej nie znamy, a proponowany związek 

z plemieniem Suti (Lb 24,17) jest mało prawdopodobny
112

. Natomiast rdzeń 

šyT, od którego proponuje się wyprowadzić imię Seta
113

, uważany jest za bar-

dziej „egzotyczny” synonim słowa Sym.  Najczęściej występuje w tekstach 

przedwygnaniowych i w poezji, podkreślając wzniosłość stylu wypowiedzi
114

. 

Jeszcze ciekawsze i ważniejsze z teologicznego punktu widzenia jest jednak 

spostrzeżenie
115

, że czasownik ten wraz ze słowem „nasienie” (zera`) pojawia 

się słowach wypowiedzianych przez Boga do węża w Rdz 3,14-15. Tam Bóg 

                                                 
108 Można więc mówić o inkluzji – sądzi Ruppert, Genesis, s. 233. 
109 Takie użycie ma jednak też sens kolektywny i, w dalszej perspektywie, może być odniesione 

do każdego człowieka i jego żony. 
110 Jacob, Das Buch Genesis, s. 150: Ewa nie wypowiada się tu już tak tryumfalnie jak po naro-

dzeniu Kaina (por. Rdz 4,1). Na ten temat por. też J. Lemański, Grzech, s. 37-38. 
111 Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament,  L. Koehler, W. Baumgarntner 

(red.), Leiden, new York, Köln 1995, t. 2, (dalej: KBL), s. 1536-1537. 
112 Westermann, Genesis, s. 458. Takie konotacje proponują jednak m.in. von Rad i Ruppert. 

Jacob (Das Buch Genesis, s. 150-151) interpretuje imię Set jako imiesłów strony aktywnej (jak 

mēt), pochodzący od rdzenia šyt, zaś samego Seta uważa za pradawnego bohatera  i eponima 

plemienia Suti. 
113 S. Łach (Księga Rodzaju, s. 238) przywołuje jeszcze rzeczownik šîT – „fundament” w sensie 

symbolicznym: Set jako fundament położony pod nową ludzkość. Jakkolwiek we współczesnych 

komentarzach i słownikach takie etymologiczne połączenie nie wchodzi w grę, to niewykluczo-

ne, że dobór słowa mógł być dokonany przez autora biblijnego z myślą o takim skojarzeniu.   
114 Por. S. Meier, w: NIDOTTE, t. 4, s. 100. 
115 G. Vanoni, w: TDOT, t. 14, s. 656. 
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kładzie (šyT) nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę (hä´iššäh; w badanym wierszu 

już bez rodzajnika, podobnie jak imię Adam) oraz jej potomstwo (zera`). 

Zbieżność słownictwa nie jest zapewne przypadkowa. Potomstwo Kaina,  

w osobie Lameka, kontynuuje linię upadku i jego, zgubnych dla życia, konse-

kwencji
116

. Nowe potomstwo zrodzone z Adama i jego żony jest znowu darem 

Boga, co uznaje wprost sama rodzicielka. Staje się więc ono odpowiedzią na 

ten proces degradacji. Dodajmy, odpowiedzią zapowiedzianą już w proroczym 

i dalekosiężnym tekście tzw. protoewangelii (Rdz 3,15)
117

. Istotna zmiana po-

lega tu na tym, że w Rdz 3,15 słowa te wypowiada Bóg, a obecnie niewiasta 

wyznaczona na matkę pogromcy kusiciela. Misterium życia po raz kolejny  

i nieostatni ściera się z misterium śmierci i po raz kolejny też Bóg zaprasza 

człowieka do współpracy i zaufania w obronie daru życia. 

Następny wiersz (w. 26) wymaga wyjaśnienia dwóch kwestii. Najpierw nar-

rator informuje, że „Setowi, także jemu urodził się syn”. Dosłownie zdanie 

brzmi: „również on urodził (mu) się syn” (Gam-hû´ yulaD-Bēn). Konstrukcja 

zdania od strony gramatycznej podkreśla dużą dozę emocji ze strony narratora. 

Pierwsza część wiersza (w. 26aA) zawiera bowiem emfatyczny zaimek trzeciej 

osoby liczby pojedynczej
118

. Czasownik zaś jest w intensyfikującej akcję opi-

sywaną przez rdzeń, formie pasywnej pual
119

. Jeśli czytelnik miał wątpliwości 

co do dalszych losów ludzkości, właśnie rozwiewają się one. Narrator wydaje 

się akcentować najszybciej jak to możliwe, że istnieje alternatywa i jest nią Set 

oraz jego potomstwo. Jego narodziny już same w sobie były darem Boga (por. 

w. 25). Teraz i on sam doczekał się męskiego potomka, któremu nadał imię 

Enosz (´énôš). Już nie matka, lecz ojciec nadaje imię noworodkowi. W sensie 

formalnym zmiana taka nie ma większego znaczenia. Przywilej nadawania 

imienia zawsze należał przede wszystkim do ojca. Jednak  rolę dominującą 

dotąd zachowywała pramatka Ewa. To ona bowiem nadawała imiona przy na-

rodzinach swoich trzech synów (Rdz 4,1-2.25). W linii Kainitów brak jest in-

formacji o tym, kto nadawał imiona. Egzegeci nie znaleźli dotąd żadnego wy-

jaśnienia, które uzasadniałoby obecną zmianę podmiotu. Samo imię może być 

rozumiane czysto nominalnie, jako imię własne (por. Rdz 5,6-12) lub bardzo 

ogólnie w sensie „człowiek”. Dwuznaczność jest, jak można się domyślać, 

zamierzona przez narratora. Często wskazuje się, że ´énôš, w odróżnieniu od 

swego synonimu ´äDäm, podkreśla w większym stopniu kruchość ludzkiej 

                                                 
116 Według P najważniejszym potomkiem Lameka będzie Noe (Rdz 5,28), który stanie się nie 

tylko nadzieją, ale i rzeczywistym ratunkiem na przetrwanie upadającej ludzkości (Rdz 6,9).  
117 Soggin (Das Buch Genesis, s. 109) sugeruje nawet, że oryginalnie Set mógł być pierworod-

nym synem pierwszej pary ludzkiej. 
118 Por. GK § 135h; Joüon § 146c. Od strony formalnej zaimek jest tu elementem zbędnym, stoi 

jednak w roli apozycji względem rzeczownika: Set, również jemu…W ten sposób akcent zostaje 

położony na potomstwie Seta. 
119 Joüon § 52.2 f-g. W prawie połowie zastosowań osnowa pual opisuje bardziej stan niż działa-

nie por. Joüon § 55b. 
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natury. W istocie rzeczownik ten bywa stosowany znacznie rzadziej niż jego 

synonim i w tekstach poetyckich bardzo często opisuje słabość, śmiertelność  

i dystans wobec Boga – źródła siły witalnej (Ps 103,15; 33,12.26)
120

. Ma jed-

nak także sens bardziej ogólny (Ps 104,15; Hi 28,13) i czasem tak subtelne 

rozróżnienie jest bardzo trudne
121

.  

Druga część zdania (w. 26b) wzbudziła niemałą dyskusję w kręgach bada-

czy historii religii starożytnego Izraela. „Wówczas (´äz) zaczęto (Hll hofal) 

wzywać imienia JHWH”. Część starszych badaczy widziała tu sprzeczność  

z Wj 3,14-15
122

 i tradycją o objawieniu imienia Bożego Mojżeszowi. Stąd 

wzięły się propozycje, aby rdzeń czasownikowy rozumieć w rzadkim, ale moż-

liwym dlań sensie „zanieczyszczać/ sprofanować”
123

, a całą informację uznać 

za początek idolatrii. W rzeczywistości jednak zwrot „wzywać imienia JHWH” 

(por. Rdz 12,8; 13,4; 21,33; 26,25) oznacza „oddawać Mu publiczny kult”  

i, jak pokazują przytoczone przykłady z cyklu o Abrahamie, zastosowanie go 

nie tylko nie oznacza idolatrii, ale i nie jest postrzegany jako sprzeczność  

z Mojżeszową tradycją objawienia imienia Bożego (por. Rdz 4,1 i użycie imie-

nia JHWH przez Ewę). Speiser
124

 sądzi, że J zachowało tu tradycję o począt-

kach jahwizmu ograniczonego do wąskiego grona pierwszych wyznawców. 

Dahood
125

 sugeruje, że chodzi o tradycję z północnej Syrii (eblaickie Ya), inną 

niż egipska, dominująca w Księdze Wyjścia. Westermann
126

 twierdzi nato-

miast, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy Rdz 3,15 i 4,26, gdyż w pierw-

szym przypadku chodzi o tradycję zapoznania imienia przez konkretny naród, 

zaś w drugim mamy do czynienia z prehistorią, w której imię Boga pojawia się 

z tego względu, iż dla Jahwisty jest on jedynym Stwórcą i prawdziwym Bo-

giem.  Ebach
127

 czyni to rozróżnienie jeszcze bardziej subtelnym. Według nie-

                                                 
120 Zawsze występuje ono bez rodzajnika i najczęściej w tekstach poetyckich: 18 razy w Księdze 

Hioba, 13 razy w Psalmach i 8 razy u Izajasza. Na 42 zastosowania aż 32 razy kontekst podkre-

śla, iż wyraża on słabość fizyczną lub śmiertelność człowieka. Por. H. Witczyk, „Pokorny wołał, 

i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w Psalmach, Lublin 1997,  

s. 342-348. 
121 F. Maas, w: TDOT, t. 1, s. 345-348; Westermann, w: Theologisches Handwörterbuch zum 

Alten Testament, E. Jenni, C. Westermann (red.), t. 1, Gütersloh, 1995, s. 41-57. 
122 W klasycznej teorii źródeł zwykle uważa się, że E i P zapoznanie imienia Bożego przypisują 

Mojżeszowi (Wj 3,14-15 E i Wj 6,3 P), zaś J przechowałoby tradycję o zapoznaniu tegoż imienia 

w prehistorii tak np., Speiser, Genesis, s. 37. Dyskusję na ten temat omawia S. Sandmal, Genesis 

4,26b, Hebrew Union College Annual 32/1961, s. 19-29. 
123 KBL, t. 2, s. 306-307. Dictionary of Classical Hebrew, red. D.J.A. Clines (red.), t. 3, Sheffield 

1996, s. 234-236 wyróżnia aż pięć różnych wariantów znaczeniowych tego rdzenia. Sens „profa-

nować” określa jako I, zaś „zaczynać” jako II. 
124 Genesis, s. 37. 
125 M. Dahood, Ebla, Ugarit, and the Bible, w: The Archives of Ebla, G. Pettinato (red.),  Garden 

City NY 1981, s. 276-277. 
126 Genesis, s. 460-461. Tak już W. Zimmerli, 1 Mose 1-11. Urgeschichte (ZBK.AT 1.1), Zürich 

1943; 51991, s. 243; a także Seebass, Genesis, s. 174. 
127 Cytowany  w: Ruppert, Genesis, s. 235. 
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go nie chodzi tym razem o początek kultu Boga pod imieniem JHWH, lecz  

o początek kultu jedynego prawdziwego Boga w ogóle. Ponieważ znany On był 

autorowi biblijnemu pod takim imieniem, to ono też zostało przez niego użyte.  

Przesłanie deklaracji narratora, zawartej w w. 26b, trudno przecenić. Kain 

odrzucił już raz wolę Bożą przy okazji składania ofiar wraz ze swoim bratem 

Ablem (Rdz 4,3-12), ale nie stracił szansy na kontynuację przyjaźni ze Stwórcą 

(Rdz 4,13-15). Teraz, kiedy także jego potomek odrzucił uwarunkowania wy-

nikające z tej szansy (Rdz 4,23-24), wydaje się, że dalsze stosunki pomiędzy 

Bogiem i ludzkością mogą być tylko gorsze. Jednak pojawia się natychmiast 

nowa iskra nadziei. Bóg, który dał szansę Kainowi, odrzucony przez jego ego-

istycznego potomka Lameka, zostaje teraz przyjęty przez nową gałąź genealo-

giczną potomków pierwszych rodziców (Rdz 4,26)
128

. Tym samym trzeba 

przyznać rację tym egzegetom
129

, którzy akcentują, że w obecnym tekście nie 

chodzi o pokazanie Kaina i jego potomków w roli protoplastów w sensie et-

nicznym, lecz moralnym. Takiemu rozumieniu sprzyja także fakt, że w opo-

wiadaniu o potopie Noe zostaje beneficjentem Bożej łaski (Rdz 6,8 = J)  

i zaczątkiem nowej ludzkości, mimo że jest potomkiem Lameka (Rdz 5,28-29 

= P; por. Rdz 6,9 = P). Jednak Jahwista podkreśla, że istotne w jego postawie jest 

to, iż pierwszym aktem Noego po ocaleniu z potopu jest złożenie ofiary dla Jahwe 

(Rdz 8,20 = J), a więc czynność kultowa. Ona stworzy bowiem nadzieję na za-

chowanie w przyszłości właściwych relacji z Bogiem w sytuacji, gdy sam patriar-

cha, jak i jego potomkowie dalecy będą od doskonałości (por. Rdz 9,18-27)
130

.  

 

3. Wnioski 

Tekst Rdz 4,17-26, jak pokazała egzegeza, ma bogatą warstwę symboliczną  

i stanowi ważny element składowy prehistorii biblijnej. Pozwala też wyciągnąć 

kilka ciekawych wniosków dotyczących myśli przewodniej pierwszych roz-

działów Księgi Rodzaju. 

1. Kain i Set są potomkami tej samej pary ludzkiej. Dwie genealogie zatem 

(Kain: Rdz 4,17-24; Set: Rdz 4,25-26), stanowiące dla siebie nawzajem wy-

raźną alternatywę, nie mają na celu stworzenia opozycji na poziomie et-

nicznym, lecz moralnym.  

2. Centralnym punktem odniesienia jest osoba Lameka (Rdz 4,19-24), którego 

genealogia nie tylko zmienia się z linearnej na segmentową (Rdz 4,19-22), 

ale ubogacona zostaje także o wątki narratywne (por. w. 17b). W jej ramach 

znalazło się także miejsce na pieśń z przechwałkami (Rdz 4,23-24). 

 

                                                 
128 Brueggemann, Genesis, s. 91. 
129 Jacob, Das Buch Genesis, s. 156: „Kein ist kein ethnologischer, sonder moralischer Typus”. 
130 Na ten temat por. J. Lemański, Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9,18-29)?, 

,,Zeszyty Naukowe KUL” 48 (2005), s. 19-37. 
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3. Odniesienia kontekstualne pozwalają sądzić, że Lamek i jego postawa są 

symbolicznym, kolejnym krokiem w dewiacji ludzkich zachowań. Patriar-

cha staje w wyraźnej opozycji do woli Bożej w kwestii egzekwowania 

sprawiedliwości. Postawę litości i przebaczenia, której patronuje sam 

JHWH (Rdz 4,15), zastępuje opcją na rzecz zemsty posuniętej ad absurdum 

(Rdz 4,24) i wbrew regulacjom wynikającym z zasady lex talionis. W tym 

kontekście symbolicznego znaczenia nabiera także fakt, że genealogię La-

meka i Kainitów w ogóle, kończy imię córki (jedynej wspomnianej w mę-

skim gronie), o której nie mówi się już, jak o dwóch żonach Lameka, że do-

czekała się potomstwa. 

4. Potomkowie Seta reprezentują alternatywną linię rozwoju ludzkości. Już 

sama deklaracja związana z nadaniem imienia (Rdz 4,25b) wyraźnie nawią-

zuje nie tylko do Abla, którego ma zastąpić Set, ale nade wszystko do Rdz 

3,15 i zapowiedzi potomstwa, które zniszczy kusiciela – przyczynę utraty 

daru życia wiecznego. Imię kolejnego potomka „Enosz” (Rdz 4,26a), można 

odczytać jako rzeczownik „człowiek”, nawet jeśli taki sens zamierzony był 

przez autora biblijnego wyłącznie aluzyjnie. Nowy człowiek oznacza zara-

zem początek kultu JHWH (Rdz 4,26b), którego zapowiedzią była już ofiara 

złożona przez Abla (Rdz 4,3-4). Jej przyjęcie stało się przyczyną bratobój-

stwa dokonanego przez Kaina. 

5. Rdz 4,17-26 ukazuje w ogólnym zarysie dwie możliwości w rozwoju cywiliza-

cji. Granica pomiędzy nimi nie przebiega na linii: miasto-prowincja,  

a same osiągnięcia cywilizacyjne i techniczne nie są postrzegane ani jako dar 

bogów, ani tym bardziej jako zagrożenie dla człowieka. Wręcz przeciwnie, są 

naturalnym elementem jego rozwoju i zło może powodować jedynie ich nie-

właściwe wykorzystanie, co symbolizuje postawa mściwości deklarowana 

przez Lameka. Prowadzi do tego chęć emancypacji względem Boga i zanego-

wanie zaproponowanej przez niego drogi postępowania. Remedium na to jest 

kult jedynego prawdziwego Boga i wola uczestniczenia w jego planie zbawie-

nia. Wybór należy w związku z tym nie tyle do Boga, ile do człowieka. 

 

Summary 

 

Gen 4,17-26 has been interpreted in the light of redemptive selection which 

concerns Adam’s descendants. The choice, however, is not made by God but 

by people alone. The Cainites and Sethites represent antinomies not on ethnic 

but on moral level. God does not exclude anyone but everyone can turn away 

from God. The Cainites reject the way of forgiveness based on God’s justice 

and they choose the way of fierce revenge (the case of Lamech) while Seth and 

his descendants respect God and worship him in the cult.  

 



ks. Arkadiusz Liberski
1
 

 

 

Religia i kultura  – razem i przeciw sobie 
 

 

Sprzeczność zasygnalizowana w tytule niniejszego artykułu: razem i prze-

ciw sobie, dobrze oddaje specyfikę wzajemnych związków między religią  

i kulturą. Obie dziedziny są ze sobą istotowo powiązane, zarówno w aspekcie 

teoretycznych dociekań naukowych, jak i w przestrzeni realnego istnienia. Jed-

nakże owo przenikanie się może przybierać różne formy: twórcza kooperacja, 

absolutyzacja, nadrzędność jednej wobec drugiej. Nie uszczegóławiając tego 

zagadnienia tutaj (będzie na to stosowne miejsce w naszej refleksji),  na samym 

początku zaznaczmy tylko, że religia nie może istnieć bez kultury i kultura bez 

religii.  

Religia zawsze wyrasta z konkretnej kultury i poprzez nią się określa i wy-

raża. Chociażby szczególnie bliskie nam chrześcijaństwo w swym wymiarze 

zewnętrznym, widzialnym, nie powstało ex nihilo, w pustce kulturalnej, lecz 

czerpało z cywilizacji greckiej, rzymskiej, judaistycznej. Przesłanie religijne, 

aby było jasne, bezpośrednie i komunikatywne, musi posługiwać się w szero-

kim zakresie językiem kultury. Transcendencja staje się obecna tu i teraz – 

doświadczana w perspektywie znaku, symbolu, języka o charakterze religij-

nym, funkcjonujących w danej kulturze. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć  

w sposób adekwatny religii, abstrahując od uchwycenia istoty kultury, w której 

owa religia jest zakorzeniona. Stąd tak trudno jest nam pojąć fenomen innych 

tradycji religijnych: islamu, buddyzmu, konfucjanizmu – opartych na funda-

mencie odmiennych mentalnie od naszego kręgach kulturowych.  

Podobnie i kultura bez religii jest okaleczona. Brakuje jej istotnych, struktu-

ralnych składników. Kultura czerpie z religii prawdy absolutne, pozwalające  

w pełni i ostatecznie wyjaśnić istotę człowieka w złożoności jego bytu. Nie ma 

i chyba nie było takiej cywilizacji, która pozbawiona byłaby pierwiastków reli-

gijnych. Stwierdzenie to wyraża zasadniczą prawdę o człowieku jako homo 

religiosus. Osoba tworzy kulturę i jest wychylona ku transcendencji. Dlatego 

też kultura nigdy nie będzie areligijna. Problem jawi się tylko w tym, że korelat 

naszych tęsknot religijnych może przybierać różne, nie zawsze właściwe for-

my, wpływające istotnie na kształt kultury: Bóg, pragnienie szczęścia, świat, 

natura. Nie możemy ująć poznawczo, w sposób zadowalający jakiejkolwiek 

kultury w oderwaniu od jednej, dominującej religii, jaka jest w nią swoiście 

                                                 
1 Ks. Arkadiusz Liberski, ur. 1983 r., kapłan diecezji pelplińskiej. Obecnie przygotowuje pracę 

doktorską na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. 
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wpisana.  W tym świetle słuszne jest twierdzenie, że Europa, cywilizacja za-

chodnia wyrosła z religii chrześcijańskiej i to ona stanowi jej niezbywalny 

składnik.
2
  

Problem wzajemnych stosunków zachodzących między religią i kulturą jest 

złożony i niejednoznaczny. Wynika to z kilku faktów: trudności w zdefiniowa-

niu obu dziedzin, różnorodności stanowisk, jakie w tej kwestii zna historia,  

a także problematyczności samego człowieka, podmiotu zainteresowań religii  

i kultury. Rozważania nasze będą miały charakter filozoficzny. Ten typ reflek-

sji wydaje się tu uzasadniony, gdyż filozofia zajmuje się religią jako religią,  

a nie tylko jakąś określoną religią i ujmuje kulturę w kategoriach ontycznych, 

bytowych, poprzez co ma prawo wypowiadać się na temat każdej kultury.  

 

1. Trudne zadanie, czyli o próbach zdefiniowania terminów 

 

Wśród uczonych zajmujących się problematyką religii istnieje zgoda co do 

tego, które zjawiska możemy uznać za religijne. Filozofia, teologia, psycholo-

gia, w sposób w miarę jednoznaczny wyodrębniają zaistniałe w przestrzeni 

kulturowej fakty religijne. Sprawa zaczyna się jednakże komplikować, gdy 

chcemy sprecyzować, zdefiniować to, co chwytamy niejako intuicyjnie. Feno-

men religii jest tak bogaty i złożony, że trudno jest go adekwatnie ubrać  

w istotne słowa. Nauka wygenerowała wiele określeń odpowiadających na 

pytanie – czym jest religia i każde z nich jest niewątpliwie wartościowe i wy-

jątkowe. Nie sposób w tym krótkim rozważaniu rozwiązać ostatecznie ten pro-

blem. Powiedzmy tylko, że zasadniczo istnieją dwa typy definicji religii. 

Pierwszy stawia w centrum relacji religijnej mądrość, tradycję, objawienie, 

zbiór norm i nakazów, dzięki którym człowiek może się zbawić. Drugi akcen-

tuje więź osobową z Bogiem, Absolutem.  

Szukając definicji religii z pozycji filozofa, musimy zadać jeszcze jedno, 

kluczowe dla wywodu pytanie: Czy istnieje jakaś jedna religia, czy wiele tra-

dycji religijnych? Odpowiedzi udziela m. in. J. A. Kłoczowski: „Dotykamy 

tutaj bardzo trudnego problemu, którego ostrze ujawnia taka oto teza – nie ist-

nieje religia (singularis), są tylko religie (pluralis). Próbowano na różne sposo-

by omijać tę trudność i znaleźć religię prawdziwą, w liczbie pojedynczej, sta-

nowiącą model, wedle którego inne tradycje można by osądzać. Tak sądzą 

znawcy poszczególnych tradycji religijnych głoszący, że tylko islam czy też 

tylko chrześcijaństwo są prawdziwymi religiami. Na gruncie filozoficznej re-

                                                 
2
 Zob. P. Bolberitz, Europa a chrześcijaństwo, „Communio” 4 (2005) , s.19-31; Ch. Delsol, Esej 

o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003; G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany 

Zjednoczone i polityka bez Boga, Warszawa 2005; J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa. 

Konstytucyjny imperializm, czy wielokulturowość?, Poznań 2003; M. Zięba, Chrześcijanie, poli-

tyka, ekonomia. Prawdy i kłamstwa, Kraków 2003; Jan Paweł II, Ecclesia in Europa,  

w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2006. 



ks. Arkadiusz Liberski 

 

 

107 

fleksji nad religią nie możemy przyjąć takiego stanowiska, wymaga tego meto-

dologiczna czystość naszego postępowania. Nie wyklucza to oczywiście opcji 

badacza, opowiadającego się osobiście za którąś z tradycji”.
3
 

Jak widać, wcale nie jest łatwo zdefiniować religię. Możemy jednakże  

– a zapewne będzie to wskazane dla naszych rozważań na temat kultury i reli-

gii – zaproponować definicję siostry Zofii Zdybickiej: „Religia jest pewnym 

działem kultury. Równocześnie jest czymś, co kulturę – jeśli rozumie się ją 

jako działalność pochodzącą od człowieka – przekracza przez wzniesienie się 

do poglądu na świat i na człowieka elementów ponadnaturalnych, pozaludz-

kich, przez ukazanie kontekstu ludzkiego życia, który przekracza i świat przy-

rody, i świat ludzkich społeczności. Można więc określić religię jako dziedzinę 

poznania opartego  na źródłach nadprzyrodzonych (wiara) i działania ludzkiego 

skierowanego ku rzeczywistości  transcendentnej, a więc ku jakiemuś Absolu-

towi – w naszej kulturze – ku osobowemu Bogu”.
4
 

Słowo kultura w języku potocznym funkcjonuje w różnych zestawieniach: 

„kultura religijna”, „kultura laicka”, „człowiek kulturalny”, „człowiek niekultu-

ralny” itp. Fenomen kultury związany jest z człowiekiem i jego zdolnością do 

organizowania świata i przekazywania siebie na zewnątrz. Czy jednak – biorąc 

pod uwagę specyfikę relacji, w jakie wikła się jednostka – możemy w sposób 

oczywisty zdefiniować kulturę? W tym miejscu, podobnie jak w przypadku 

religii, rodzi się wiele szczegółowych dylematów. Przytoczmy chociażby nie-

które z nich. Czy kultura to tylko konglomerat świadomych i celowych osią-

gnięć człowieka o naturze materialnej lub duchowej, czy też pewien sposób 

pojmowania i kształtowania rzeczywistości? Czy istnieje jedna kultura, czy 

wiele tradycji kulturowych? Jaka jest różnica pomiędzy kulturą a cywilizacją? 

Stosunkowo młoda, bo powstała w XIX wieku, dziedzina filozoficzna, jaką jest 

filozofia kultury, nie wypracowała do tej pory – chyba z umiarkowanym opty-

mizmem musimy patrzeć na to, że kiedyś jej uda się to zrobić – zadowalającej 

definicji kultury. Jednakże dla dobra naszej refleksji jakąś definicję przyjąć 

wypada. Przytoczmy zatem propozycję Ralfa Konersmanna – jednego filozo-

fów najintensywniej zajmujących się tematyką kulturalną: „Nie istnieje coś 

takiego, jak kultura w ogóle. Istnieje tylko mnogość zdarzeń i manifestacji, ta 

masa dziedzictwa i odsyłaczy, te różnorodne, zdeponowane w słowach, ge-

stach, dziełach, regułach, technikach formy ludzkiej inteligencji przetwarzania 

świata. Z tej różnorodności form ludzkiej aktywności i produkcji kultura wyni-

ka jako prowizoryczny i pozostający w nieustannym ruchu związek mentalno-

ści i działania, jako otwarta przestrzeń komunikacyjna, którą tworzy ona sa-

ma”.
5
 

 

                                                 
3 J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 2004, s. 21. 
4 Z.J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, 143. 
5 R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 5. 
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2. Walka i życie w symbiozie, czyli o spotkaniach religii z kulturą 

 

Filozofia zgromadziła w swym skarbcu pokaźną ilość materiału charaktery-

zującego obustronne stosunki religijno-kulturowe. To dziedzictwo filozoficzne 

można rozważać w kontekście twórczości konkretnych myślicieli, zarówno  

o światopoglądzie teizujacym i ateizującym, jak również w perspektywie ca-

łych nurtów i prądów myślowych. Zasadniczo spotykamy trzy rodzaje stano-

wisk w interesującej nas kwestii: teoria całkowitej rozłączności, teoria nad-

rzędności i teoria wzajemnej kooperacji.
6
 

Teoria rozłączności wskazuje na dwie równoległe drogi. Jedną kroczy reli-

gia, drugą kultura. Filozofia nadała im takie oto nazwy: absolutyzacja kultury  

i deprecjacja religii oraz absolutyzacja religii – skrajny eschatologizm. Pierw-

sza dostrzega w religii tylko wrogą i destrukcyjną siłę. Religia to synonim 

ciemnoty, zacofania, zabobonu, obskurantyzmu. Doświadczenie religijne po-

ciąga za sobą poczucie lęku, winy, grzechu, obawy przed karą. Osoba traci siłę 

witalną, a to ma zgubne skutki dla rozwoju ekonomicznego, moralnego i na-

ukowego społeczeństwa. Kultura, a ściślej rzecz ujmując, nauka jest w stanie 

poznać wszystkie tajemnice człowieka i świata. Wobec tego rzeczywistość 

nadprzyrodzona – jako ostateczna racja wyjaśniająca – staje się niepotrzebna. 

Religia to zbędny produkt świadomości człowieka, który powinno się zwal-

czyć. Grono myślicieli legitymujących się z tego typu podejściem do problemu 

kultury i religii jest bardzo liczne: A. Comte, F. Nietzsche, K. Marks, L. Feuer-

bach,  R. Carnap, L. Wittgenstein, B. Russel. Również dzisiaj, choć czasy do-

minacji materializmu, scjentyzmu, neopozytywizmu dawno minęły, a ślepa 

wiara w możliwości nauki znacznie osłabła, teoria ta znajduje coraz to nowe 

uaktualnienia i licznych zwolenników.  

Druga koncepcja teorii rozłączności ma swoje źródło w religii. Punktem 

wyjścia w tym przypadku jest religijna interpretacja świata postrzeganego  

w kategoriach dualizmu: dobra i zła, ducha i materii, Boga i szatana. Kultura, 

jako świat stworzony i wytworzony przez człowieka, jest zła ze swej natury. 

Zadanie religii wg tej koncepcji polega na wyzwoleniu jednostki od jej zgub-

nego wpływu. Ślady tego typu myślenia odciśnięte są w religiach perskich, 

niektórych odmianach hinduizmu i buddyzmu. Pewną odmianą ekstremalną 

absolutyzacji religii jest stanowisko pesymizmu w postrzeganiu kultury i świa-

ta. Głosi on, że materia jest synonimem zła, wrogości wobec tego, co w jedno-

stce duchowe i religijne. Wartości kulturowe stoją w skrajnej opozycji do reli-

                                                 
6 W literaturze niestety problem metodologicznego uporządkowania stanowisk w sprawie relacji 

religii do kultury prawie w ogóle nie występuje. Podział, jaki przytoczyliśmy, jest rzeczową  

i kompetentną propozycją ks. Mariana Ruseckiego. Zob. M. Rusecki, Istota i geneza religii, 

Warszawa 2002, s. 144-152. 
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gijnych. Są złudne, bezwartościowe, niszczą w człowieku prawdziwe dobro – 

doskonałość duchową, świętość, zbawienie. Ten rodzaj relacji jest charaktery-

styczny dla średniowiecznego ascetyzmu, gnozy i manicheizmu. We współcze-

snych nam czasach taki rys postrzegania stosunku człowieka do świata jest 

obecny w mentalności sekciarskiej i w ruchu New Age.  

Religia i kultura mogą być wrogo do siebie nastawione, ale mogą też chcieć 

siebie zdominować. Ten drugi styl wzajemnego współżycia nauka nazwała 

nadrzędnością. Raz górę bierze religia, a raz kultura – walka, w której zwy-

cięzca może być tylko jeden. Dominacja kultury przejawia się w utożsamieniu 

religii z kulturą. Główni przedstawiciele tego stanowiska to neokantyści  

W. Windelband i T. Natrop.
7
 Wartości religijne – świętość, miłość, radość itp. 

(nie są to wartości typowo religijne, chodzi o ich religijny sposób interpretacji) 

– to tylko inne sformułowania semantyczne istniejących w kulturze, związa-

nych z bytem własności ontycznych: prawdy, dobra, piękna. Człowiek ma 

prawo do świadomości moralnej, religijnej, lecz nie ma ona żadnego pozapod-

miotowego korelatu odniesienia. Zatem tworząc religię, jednostka świadomie 

lub nieświadomie tworzy kulturę. Możemy zapytać się, skąd wziął się w nas 

ten religijny charakter? Odpowiedź Windelbanda i jemu podobnie myślących 

brzmi: z kultury. Kultura jest wcześniejsza od religii, określa jej naturę i sta-

nowi źródło, z którego religia wyrasta. Dodajmy na marginesie, że teza ta jest 

mocno wątpliwa. Raczej jest tak, że natura, świat, człowiek, nie są samo zro-

zumiałe, dlatego otwierają się na „coś” (bóstwo, Absolut, osobowego Boga), co 

istnieje poza kulturą i to właśnie ta relacja kształtuje kulturę.  

Teoria nadrzędności istnieje także w złagodzonej wersji: religia to nie to 

samo co kultura, ale stanowi jej istotną część. Pogląd ten znalazł podatny grunt 

głównie na płaszczyźnie filozofii marksistowskiej. Religia to pewna forma 

przejściowa kultury – nawet potrzebna i wywierająca pozytywny wpływ na 

niektóre dziedziny kultury, głównie w sensie praktycznym i utylitarnym. Jest 

ona jednakże tylko pewnym skończonym etapem na drodze rozwoju ludzkości. 

Zniknie wraz z rozwojem innych dziedzin kultury, takich jak: technika, eko-

nomia, filozofia, etyka, estetyka. Dziś możemy powiedzieć, iż teoria ta była 

chybiona i nie sprawdziła się. Marksizm jako system filozoficzny należy już do 

historii, a religia cały czas dostarcza nam coraz to nowych inspiracji. Niestety 

typowo utylitarne traktowanie religii jest żywo obecne w dzisiejszej mentalno-

ści społecznej. Najczęściej przejawia się to w podejściu do religii w postawie 

agnostycyzmu uzupełnionego właśnie przez utylitaryzm. Czy istnieje Bóg? 

Tego nie wiemy, ale dobrze, że jest religia (bardziej ludzie religijni). Ona 

otwiera nasze serca i portfele na biedę, ludzkie tragedie, niesprawiedliwość. 

Charakter religii jest jak najbardziej pozytywny.  Mamy tu do czynienia z głę-

bokim niezrozumieniem, czym jest religia.  

                                                 
7 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 2, Kraków 2009, s. 73-131; 205-239.  
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Teoria nadrzędności pokazuje też przeciwstawne stanowisko do tego, które 

omówiliśmy, mianowicie dominację religii nad kulturą. Gdybyśmy odważyli 

się poszukać filozoficznych podstaw tego procesu, to źródeł tego typu myślenia 

należy dopatrywać się w obecności w wielu tradycjach religijnych wątków 

panteizujących i panenteizujących. Panteizm propaguje pogląd, że wszystko, 

co istnieje, jest emanacją Absolutu (Spinoza, Hegel). Panenteizm stawia taką 

tezę: świat jest częścią Boga. W takiej teorii świata nie ma miejsca na autono-

miczną kulturę, gdyż wszystko, co istnieje, ma boską naturę. Wyższość religii  

w konfrontacji z kulturą niejedno ma oblicze: supremacja, teokratyzm, totalita-

ryzm religijny. W przywołanych stanowiskach chodzi w zasadzie o to, że war-

tości religijne są naczelne w stosunku do kulturowych i kształtują wszystkie 

dziedziny życia, historię i dzieje ludzkości. Religia rości sobie miano arbitra  

w kwestiach naukowych, historycznych, społecznych, politycznych i ustrojo-

wych. Nie deprecjonuje wartości kulturowych, ale postrzega je wtórnie i in-

strumentalnie. Dobrym przykładem tego typu stosunku religii do kultury jest 

islam. W krajach islamskich religia jest źródłem i prawodawcą życia politycz-

nego, społecznego i moralnego.  

Refleksja, jaką kontynuowaliśmy do tej pory, obrazowała realnie istniejące, 

lecz – podkreślmy to – niepoprawne stosunki pomiędzy religią i kulturą. Pro-

blem aktualizowany jest przez następujące czynniki: niewłaściwe zrozumienie 

obu fenomenów, niedostrzeganie granicy i bezpodstawne rozszerzanie zakresu 

jednej lub drugiej dziedziny, postawy ateizmu, agnostycyzmu, wrogości wobec 

Boga. Pozostała nam jeszcze jedna teoria – wzajemnej kooperacji. Teoria ta 

odpowiada na pytania: jak powinno być, jakie relacje powinny zachodzić na 

granicy religijno-kulturowej. Niestety owa propozycja w dużej mierze nie wy-

chodzi poza ramy dociekań teoretycznych, ukazując pewien ideał.  

 Religii i kultury nie można utożsamić ze sobą, ani też jedna nie może za-

stąpić drugiej. Ich wzajemny stosunek powinien polegać na dopełnianiu się, 

współpracy, przenikaniu. Tylko w ten sposób religia i kultura są w stanie zro-

zumieć i wyrazić prawdę o człowieku zarówno w wymiarze doczesnym, jak  

i transcendentnym. Kultura bez religii jest niepełna. Można zadać sobie pyta-

nie: czy w ogóle istnieje kultura areligijna? Historia nie zna takiej cywilizacji, 

w której nie występowałyby elementy religijne. Nie było takiej kultury w prze-

szłości i nie może być takiej kultury w przyszłości, która nie zawierałaby ele-

mentów religijnych. Cywilizacja laicka nie jest w stanie odpowiedzieć czło-

wiekowi na podstawowe, egzystencjalne dylematy dotyczące moralności, sensu 

istnienia, a przede wszystkim nie jest w stanie udźwignąć kwestii ludzkiej 

śmierci. Szeroko rozumiana twórczość człowieka dzięki religii otrzymuje swój 

ostateczny głęboki sens. Bez niej pozostaje działalnością zamkniętą w ramach 

doczesnych i historycznych. Współczesny człowiek nie chce uświadomić sobie 

tego stanu rzeczy. Obawia się religii, jasnej koncepcji prawdy, zdecydowanych 

deklaracji moralnych, chce zachować swoją neutralność.  
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Religia nie może zostać utożsamiona z kulturą. Jeśliby tak się stało, to reli-

gia musiałaby zawsze podzielić los kultury, z której wyrosła; nie posiadałaby 

swojej specyfiki i nie pełniła funkcji zbawczej. Wiara jednakże potrzebuje kul-

tury, aby przekazać swe najistotniejsze treści. Korzysta z wytworzonych przez 

kulturę określonych słów, gestów, zwyczajów i wprowadza je na płaszczyznę 

wymiaru sacrum. Znaki religijne zakorzenione i odsyłające nas do sfery du-

chowej są obecne w kulturze. Religia korzysta z rozwoju myśli filozoficznej, 

teologicznej, innych nauk humanistycznych, aby jeszcze głębiej zrozumieć  

i przekazać treść Objawienia. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć  

o ogromnym wpływie szeroko rozumianej techniki na rozpowszechnianie się 

treści religijnych – środków masowego przekazu, Internetu. Kultura staje się ze 

swej natury religijna poprzez to, że uczestniczą w niej ludzie z natury nachyle-

ni ku transcendencji i wyrażający tę więź poprzez kulturę.  

 

3. Czasy kryzysu, czyli o tym, co myśli dziś cywilizacja zachodnia  

o chrześcijaństwie 

 

W zasadzie z merytorycznego punktu widzenia sprawę można by zamknąć. 

Podjęliśmy próbę zdefiniowania terminów religii i kultury i pokazaliśmy za-

sadnicze typy relacji, jakie się między nimi dokonują. Temat jest bardzo szero-

ki i pojemny, dlatego uchwyciliśmy tylko powierzchnię problemu. Pomimo to 

jest coś, co nie pozwala nam z czystym sumieniem przejść do zakończenia. To 

coś to tu i teraz. Jak wygląda obecny obraz religii i kultury. Internet, prasa, 

telewizja ciągle dostarczają nam informacji o tym, że życie religijno-kulturalne 

współczesnego człowieka jest bardzo dynamiczne i przybiera wiele form wyra-

zu. Ekspansja islamu, bezistocie religii, zjawisko irreligii, relatywizm kultural-

ny, kultura przejmująca funkcje religii, kościoły zamieniające się w muzea to – 

tylko niektóre przejawy problemu. Wszystko to rodzi pytania, zadawane z nie-

pokojem, w jakim kierunku zmierzają dziś religia i kultura? Czy aby we wła-

ściwym? Spróbujmy – choć w sposób tylko sygnalizujący niektóre kwestie – 

odpowiedzieć na te zagadnienia.
8
 Na tym etapie rozważań przejdźmy na grunt 

najbliższej nam religii i kultury – chrześcijaństwa i kultury zachodniej, euro-

pejskiej.  

Chrześcijaństwo odcisnęło niewątpliwie ogromne piętno na kulturze za-

chodniej i wielu innych na świecie. Tym różni się ono od innych religii (np. 

islamu), że wraz z religią nie narzuca swojej kultury, ale stara się odnaleźć  

w każdej kulturze. Ta cecha pomogła mu dotrzeć z Dobrą Nowiną niemalże do 

                                                 
8 Zob. K. Mech, Człowiek wobec religii, Kraków 1999; Sacrum i kultura, Lublin 2000;  

E. Troeltsch, Religia, kultura, filozofia, Poznań 2006; N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 

1998; T. Halik, Wzywany czy Niewzywany, Kraków 2006; Co niechwiejne, jest nietrwałe, Kra-

ków 2004; J. Sochoń, Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004; J. Babiński, Irreligia, Pelplin 

2010; M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Lublin 1999.   
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każdego zakątka świata. Progresywność i żywotność chrześcijaństwa jest dziś 

bardzo zróżnicowana. Najbardziej optymistyczne spojrzenie kierować możemy 

w stronę krajów azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej. Gdy zwró-

cimy swój wzrok ku Europie, czy Ameryce Północnej, to ów optymizm zaczy-

na maleć, a nawet przeradzać się w pesymizm.  

Cywilizacja europejska stała się obojętna na sprawy wiary. Kultura zachod-

nia rozstała się w pewien sposób z religią chrześcijańską, jednocześnie uznając 

jej niebagatelny wpływ na dziedzictwo Europy. Drogi historii europejskiej były 

często drogami religii chrześcijańskiej. Przeciętny Europejczyk wyraża ogrom-

ną wdzięczność za ten fakt, ale w swoim życiu chce być autonomiczny, iść 

sam, stwarzać siebie w oderwaniu od religii zinstytucjonalizowanej. Architek-

tura, sztuka, osiągnięcia w dziedzinie prawa, etyki, moralności – to wszystko  

w jakimś stopniu są efekty istnienia religii, lecz od tej pory zbuntowana kultura  

chce być laicka.  

„Kultura sama stała się religią naszych czasów i wchłonęła religię jako je-

den z podrzędnych elementów. Kultura proponuje pewne emocjonalne dobro-

dziejstwa religii, nie domagając się tej wysokiej ceny, jakiej wymaga wiara”.
9
 

Z tą tezą Luisa Dupré można dyskutować, ale na pewno nie można jej defini-

tywnie odrzucić. Wiara chrześcijańska jest wyzwaniem. Relacja religijna wy-

maga poświęcenia, zachowywania nakazów, pielęgnowania życia z Bogiem. 

Jest to bardzo konkretny trud. Jest on konieczny, gdyż nie wystarczy być reli-

gijnym z natury. Aby być realnie religijnym, trzeba aktualizować wpisane  

w ludzką naturę możności nawiązywania dialogu z Bogiem. Dzięki temu zy-

skujemy coś, czego nie mają w takim zakresie jak my ludzie niereligijni – po-

czucie sensu egzystencji, radość życia, nadzieję. Możemy pójść łatwiejszą dro-

gą, którą proponuje kultura laicka, lecz wtedy, w pewnych sferach naszego 

bytu powstanie pustka. Kultura chce wypełnić tę pustkę, przepisując nam nie 

zawsze właściwe lekarstwa – tanie substytuty prawdziwych wartości religij-

nych: filmy o tematyce religijnej, wystawy w muzeach dotyczące sacrum, spo-

tkania pseudomodlitewne, pielgrzymki do miejsc świętych itp. To wszystko ma 

wpłynąć na to, że rana ontologiczna, jaka powstała w nas po rozstaniu się  

z religią, szybko się zagoi.  

Czy tak się dzieje? Gdy spojrzymy na kondycję moralną, etyczną, psy-

chiczną tzw. społeczności zachodnich zlaicyzowanych, odpowiedź wydaje się 

na wskroś negatywna. Wymienione dobrodziejstwa kultury to leki uśmierzają-

ce ból. Rana cały czas pozostaje. Kultura nie jest w stanie uzupełnić w nas 

braku, jaki pozostaje, gdy odwrócimy się od religii. Filozofia Boga stara się tę 

kwestię rozwiązać. Stawia tezę, że Bóg stworzył nas według pewnych jednost-

kowych idei, wzorów. Zrobił to, bo chciał. Czyste chcenie bytu, człowieka – to 

                                                 
9  L. Dupré, Życie duchowe i przetrwanie chrześcijaństwa w świeckiej kulturze. Refleksja na 

koniec tysiąclecia, w: Człowiek wobec religii, K. Mech (red.), Kraków 1999, s. 73. 
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miłość Boga, z której powstaliśmy. Wszyscy ludzie mają swoje miejsce w Bo-

gu. Ale też Bóg poprzez te idee jest jakoś obecny w nas. Odwzorowujemy coś  

z formy Boga, nosimy w sobie Jego ślad. Nie jesteśmy w stanie wymazać tego 

śladu. Człowiek, który nie rozwija tych form Bożej immanencji w sobie, staje 

się istotą okaleczoną w głębi swego jestestwa.  

W Europie w ostatnich dziesięcioleciach chrześcijaństwo straciło moc od-

działywania na życie moralne, społeczne, rodzinne. W rezultacie kultura utraci-

ła swą ciągłość, stała się fragmentaryczna. Gubimy się w gąszczu zagmatwa-

nych praw, idei, określeń, rzeczy. Człowiek boi się jasnych deklaracji religij-

nych. Chce zachować swoją neutralność. Chrześcijaństwo dąży do prawdy,  

a kultura zachodnia do relatywizacji prawdy, pluralizmu prawdy. Z wielkim 

ubolewaniem trzeba powiedzieć, iż wiarę chrześcijańską sprowadza się często 

do roli jednej z propozycji w dziedzinie sacrum. Jesteśmy jednym z towarów, 

jaki proponuje kultura w dziale ofert związanych z duchowością.  

Współczesny Europejczyk chce tworzyć siebie, decydować o sobie, także 

na płaszczyźnie religijnej. Francuzi nazywają to zjawisko persona an devenir – 

człowiek stający się. Ode mnie zależy, czy będę wierzący czy niewierzący, 

chrześcijaninem czy ateistą. Błąd takiego ujęcia sprawy polega na tym, że nie 

tylko ode mnie, lecz także od istotnych czynników zewnętrznych. Nikt nie żyje 

w pustce aksjologicznej, prawnej, społecznej, religijnej. Przeciętny mieszka-

niec starego kontynentu nie potrafi wybierać racjonalnie. Myli wolność ze 

swobodą wyboru, autonomią. Wybiera wartości religijne, duchowe pod wpły-

wem uczuć, emocji, sugestii tzw. autorytetów medialnych. Z góry odrzuca 

chrześcijaństwo jako religię konserwatywną, zinstytucjonalizowaną, dwulico-

wą. Nie na tym polega wolność religijna. W perspektywie wolności poznanie 

wyprzedza działanie. Najpierw muszę coś poznać, aby się za tym opowiedzieć 

lub nie. Dopiero wtedy jestem zdolny dokonać dojrzałej i w pełni wolnej decy-

zji religijnej. Problem kultury zachodniej wyraża się właśnie w tym, że nie daje 

ona szansy Bogu, nie chce Go poznać i zrozumieć. Nikomu nie brakuje teore-

tycznych rozważań na temat Boga, ale brakuje doświadczenia Boga. Istotą 

religii jest doświadczenie spotkania. W chrześcijaństwie wyraża się ono w mo-

dlitwie, sakramentach, życiu zgodnym z dekalogiem. Bez doświadczenia nie da 

się zrozumieć religii. Nie można być zamkniętym na obecność Boga i być wy-

znawcą tradycji chrześcijańskiej. Kulturze zachodniej, która wyrosła na chrze-

ścijaństwie, brakuje realnego doświadczenia życia w Chrystusie. Z pewnością 

jest to jedna z kluczowych przyczyn kryzysu kultury i religii. 

 

*  * * 

Na koniec dodajmy jeszcze jedną rzecz. W kulturze europejskiej i nie tylko, 

obserwujemy coraz częściej ewidentną wrogość wobec chrześcijaństwa. Przy-

biera ona znamię swoistej nienawiści do Kościoła i stosuje bezwzględne meto-

dy mające na celu zniszczenie wszystkiego co chrześcijańskie. Ataki na religię 
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najczęściej mają miejsce w mediach, życiu politycznym, sztuce oraz filozofii. 

Ostatnio określa się ten fenomen irreligiią. „Irreligia jest więc, w odróżnieniu 

od ateizmu, nie światopoglądową postawą wobec Boga, wyrażającą się w jego 

negacji, lecz swego rodzaju antyreligią, stawiającą ostentacyjnie w centrum 

swoich działań walkę z Bogiem, obecnością Jego oraz Kościoła i religii w ży-

ciu społecznym, politycznym czy kulturowym.”
10

  

Po przeczytaniu diagnozy, relacji religijno-kulturowej na tle cywilizacji eu-

ropejskiej, nasuwa się pytanie. Czy jest aż tak źle? Nie. Jest wiele pozytyw-

nych symptomów pozwalających patrzeć z nadzieją w przyszłość. Celowo 

wyakcentowaliśmy negatywną stronę fenomenu, aby pokazać istotę problemu. 

Dialog religii z kulturą nie jest dziś wzorcowy i w zasadzie niewiele się tu 

zmienia na lepsze. Czy jest jakieś rozwiązanie? Chyba nikt nie ma gotowej 

odpowiedzi. Światło nadziei rzuca nam na tę kwestię sama istota religii chrze-

ścijańskiej. Chrześcijaństwo ma w sobie element boski. Bóg i Jego opatrzność 

ostatecznie prowadzi je do celu, który nie partycypuje w tym co ziemskie, lecz 

w samym Bogu. Bóg jest autonomiczny względem kultury, jakikolwiek by ona 

przyjmowała kształt. Kultura ma istotny wpływ na religię chrześcijańską, ale 

nigdy ostateczny. 

 

 

Summary 

 

The life of man – from the beginning – is connected with culture and a reli-

gion. Thanks to them he creates the world, expresses his own interior and 

touches the transcendent truths. Religion and culture are closely connected with 

each other. They meet together in man. We live in culture and we open our-

selves for God. God is a source of religion. Religion does not limit itself to 

culture but needs its language to transmit divine truths. Every culture contains 

religious elements and is fuller thanks to them. Relations between culture and 

religion took different forms in history: the collaboration, the fight, the domina-

tion of one over another. However, they were always someway connected with 

each other. The problem of culture and religion is one of the most important 

problems of man. Nowadays, it is especially current and important. It is caused 

by such phenomena as: the secularization, the religious pluralism, the devel-

opment of the science and of the technology. Man today asks for God and 

seeks the answer in culture. We must however remember that faith, religion, 

the relation with God are something more than only the world of culture. Faith 

is the lively relationship with God. Culture is only a tool to build this relation-

ship up. 

 

                                                 
10 J. Babiński, Irreligia, Pelplin 2010, s. 12. 
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Kościół jako communio personarum  

w polskiej teologii uczestnictwa 
 

Słowo „wspólnota” jest dziś dość często nadużywanym terminem, przez co 

niejednokrotnie nadaje się mu nieco inne znaczenie. W wielu wypadkach na-

wet zupełnie inne znaczenie. Wystarczy wspomnieć takie określenia, jak: 

wspólnota mieszkaniowa, wspólnota polityczna, wspólnota gminna, narodowa, 

wreszcie Wspólnota Niepodległych Państw… itp. Dowodzą one dość jedno-

znacznie, że wspólnotę myli się z jakąkolwiek strukturą społeczną, zupełnie 

pomijając przy tym problem zaangażowania podmiotów tworzących taką lub 

inną strukturę. Mówiąc bowiem o człowieku, co wydaje się dość oczywiste, nie 

mamy na myśli tylko świata ludzkiej osoby, rozumianej jako niepowtarzalne 

indywiduum, będącej podmiotem praw i cieszącej się godnością nieporówny-

walną z żadnym innym bytem na ziemi. Problem człowieka to także odniesie-

nie tego indywiduum do drugich osób, ponieważ tak naprawdę wszystko, co 

chcemy i umiemy dziś powiedzieć o bycie ludzkim, polaryzuje się dopiero po 

odniesieniu każdego jednostkowego bytu do drugich osób. Jednostka bowiem 

bez społeczeństwa, wyizolowana jako indywiduum, jest tematycznie trudna do 

ujęcia, a tym bardziej opisywania, nie mówiąc już o definiowaniu
2
.  

Każde indywiduum, postrzegając na zewnątrz siebie inne osoby i jakoś od-

nośny do nich, podobny do siebie świat rzeczy, dąży do wejścia w relację  

z drugimi oraz do uporządkowania świata rzeczy –  zgodnie ze swoimi potrze-

bami, oczekiwaniami. Dążenie takie z konieczności angażuje ten wymiar ludz-

kiego życia, który określamy jako wewnętrzny; jego własny, drugim niedo-

stępny. W ten sposób człowiek spotyka się także z wszystkimi drugimi, którym 

ich zewnętrzny świat w relacji do tego wewnętrznego nie jest obojętny i wobec 

którego mają określone zamiary oraz pragnienia. W ten sposób powstaje jakby 

dodatkowa – ale nie dodana – do bytu ludzkiego rzeczywistość. Trudno ją też 

nazywać nową, ponieważ jest tak samo „stara” i „nowa” jak sam człowiek; 

społeczeństwu właśnie zawdzięczający niemalże wszystko to, co pozwala go 

opisywać i definiować. Dlatego też niezależnie od obrazu, rozwoju i struktury 

społeczeństwa, człowiek nie potrafi bez niego myśleć o swojej przeszłości  

i przyszłości; bez tego – jak się okazuje – koniecznego odniesienia nie potrafi 

mówić o swoim osobistym obrazie i bytowej strukturze. Ze względu na ramy 

                                                 
1 ks. dr hab. Edward Sienkiewicz profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry 

Teologii Fundamentalnej. Autor wielu artykułów i książek. Ostatnia – Czy potrzebna jest polska 

teologia polityczna? – Wydawnictwo Naukowe US 
2 Cz.S. Bartnik, Społeczny wymiar religii, „Ateneum Kapłańskie”, 108 (1987) z. 2, s. 291. 
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tego opracowania z konieczności pomijamy w tym miejscu długi i złożony 

rozwój struktur oraz rozwiązań społecznych, tkwiących w dużej mierze w dość 

trudnych do przeniknięcia mrokach prehistorii, który doprowadził z biegiem 

czasu do znanych nam dziś rozwiązań. Z wielu z nich jesteśmy bardzo dumni. 

Inne z kolei chcielibyśmy jak najszybciej zmienić lub o nich zapomnieć. Warto 

przy tym pamiętać, iż rozwiązania te ujmuje się zwykle w schemat swoistego 

konfliktu między jednostką a społeczeństwem (np. tzw. umowa społeczna we-

dług Hobbsa), gdzie rozwiązaniem ma być przyjęta lub narzucona forma orga-

nizacji życia społecznego. Nieodłączne od niej są cele, które w tej formie wy-

znacza się społeczeństwu. Wynikają z nich określone zadania oraz prawa. Nie 

można jednak zapominać, że tak bardzo właściwy ludzkiej egzystencji i nie-

odzowny wymiar społeczny stanowi zaledwie początek drogi w kierunku two-

rzenia wspólnoty między osobami, po której to drodze wiele osób nie zechce 

po prostu pójść. Przy czym sama chęć podążania taką drogą nie oznacza jesz-

cze dojścia do celu. Wiemy również dobrze, że wielu na tej drodze się zatrzy-

ma lub z niej zboczy. Innymi słowy: utożsamianie jakiejkolwiek struktury spo-

łecznej, nawet tej, z której jesteśmy najbardziej dumni, ze wspólnotą jest dość 

poważnym i niestety dziś dość powszechnym nieporozumieniem, pomijającym 

fundamentalne doświadczenie bytu osobowego w jego relacjach do innych 

osób, w tym do świata rzeczy. 

 

1. O wspólnocie tylko przy założeniu świata osób 

 

Wspólnota jest bowiem doświadczeniem, które w chrześcijaństwie otrzymu-

je zupełnie nową konotację. Co więcej, od wydarzenia Jezusa Chrystusa, które 

to wydarzenie najlepiej czytelne jest w Kościele, o wspólnocie nie powinno się 

orzekać bez wzięcia pod uwagę tego wszystkiego, co się istotnie z tym wyda-

rzeniem wiąże
3
. Zanim zatem powiem o zaletach, wymogach i potrzebie,  

a może najpierw możliwości tzw. polskiej teologii uczestnictwa, co jest pod-

stawowym problemem tego artykułu, w kontekście communio personarum, 

chciałbym nadmienić, iż mówienie o wspólnocie – także o Kościele – bez 

świata osoby ludzkiej, o którym tak często się dziś zapomina, także w poważ-

nej, akademickiej teologii, może się okazać mówieniem niebezpiecznym, na 

pewno jałowym. Nie mówiąc nawet o tym, co się dzieje pod tym względem  

w innych dziedzinach ludzkiej wiedzy, szczególnie tych określających się jako 

empiryczne. Nie wyłączając naturalnie z tej wielkiej rodziny nauk także wie-

dzy o samym człowieku
4
. 

                                                 
3 K. Wojtyła, Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia, „Colloquium Salutis” 7 

(1975), s.137. 
4 Cz.S. Bartnik, Spotkanie personalistyczne, w: K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Szczecin 2008, 

s. 385-391;  Ku mądrości teologii; Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 157; M.A. Krą-

piec, Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986, s. 6; W. Granat, Personalizm 
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Dlaczego zatem communio personarum? Zwróćmy uwagę na to, że określe-

nie άνθρωπος to nie to samo co πρόσωπον. W chętnie oglądanej, także przez 

dorosłych, bajce pt. „Epoka lodowcowa”, pojawiło się słowo: „człowieki”. 

Niby nic nieznaczący błąd, mogący wynikać z nieznajomości języka. Może być 

to jednak i taki błąd, który jest wielce pouczający. Otóż w pojęciu, a także  

w doświadczeniu wspólnoty, zawarty jest bardzo poważny konflikt,  

z którego nie można nie zdawać sobie sprawy. Chodzi naturalnie o to napięcie, 

jakie pojawia się między światem każdego, jedynego w swoim rodzaju i nie-

powtarzalnego indywiduum, ludzkiej podmiotowości (w odróżnieniu od tego 

wszystkiego, co mamy prawo rozumieć jako przedmiotowe) a tym wymiarem 

życia człowieka, który zwykliśmy określać jako społeczny
5
. 

Obok odrębności od wszystkiego co człowieka otacza i doświadczenia za-

leżności od siebie – własnego, wolnego działania – człowiek doświadcza rów-

nież tego, że żyje i działa razem z innymi; żyje w społeczeństwie. Fakt ten jest 

tak oczywisty, że nie wymaga żadnego dowodzenia
6
. Z innymi także, po-

wiedzmy „wspólnie”, udaje mu się więcej osiągnąć i łatwiej. Ale większe moż-

liwości niosą ze sobą większy niepokój, a coraz bardziej zorganizowane struk-

tury społeczne – obejmująca niemalże całą ludzką rzeczywistość socjalizacja, 

dość naturalnie staje się przyczyną swoistego odruchu obronnego, w postaci 

podkreślania własnej indywidualności i prywatności w przestrzeni świata, sta-

jącego się coraz bardziej „globalną wioską”. I tak, człowiek rozumie, że  

w pełni może się zrealizować tylko w społeczeństwie, w relacji do drugich
7
. 

Jednocześnie dostrzega całą sieć krępujących go kompromisów. Doświadcza 

zatem swoistego sporu między jednostką a społecznością, który to spór nie jest 

tylko problemem teoretycznym, związanym z intelektualnym poszukiwaniem. 

Oba bowiem wymiary życia ludzkiego są nieodzowne, a nawet sobie przypo-

rządkowane. Dlaczego zatem doświadczamy wyraźnego napięcia między nimi 

                                                                                                                       
chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 74-75; Cz. S. Bartnik, Osoba  

w Trójcy Świętej, „Collectanea Theologica” 53 (1983), s. 17-27. 
5 B. Szlachta, Indywidualizm, w: Słownik społeczny, tenże (red.), Kraków 2004, s. 412-446;  

F. Hayk, Individualism: True and False, w: Individualism and Economic Order, A. Gateway 

Edition, Chicago 1972, s. 4; tenże, Liberalism, w: New Studies in Philosophy, Politics, Econom-

ics and ten History of Ideas, “The University of Chicago Press”, Chicago 1978, s. 119; J. Kocha-

nowicz, Teologia Rynku, „Res Publica Nowa” 10 (2000), s. 19; B. Sobolewska, M. Sobolewski, 

Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978, s. 7; Z. Pawlak, Współczesny libera-

lizm i jego filozoficzne fundamenty, „Ateneum Kapłańskie” 33 (1999), s. 244. 
5 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 314. 
6 Odrywanie jednostki od społeczeństwa i wspólnej wszystkim jednostkom natury ludzkiej,  

a tym bardziej przeciwstawianie, jest wysiłkiem zmierzającym do „rozbicia” i zagmatwania tego, 

co człowiekowi dane jest wprost w doświadczeniu, prowadzącym tym samym do odporności na 

poznawczy realizm. Nie doświadczamy bowiem i nie poznajemy jakiejś natury i jednostek. 

Stykamy się z ludźmi, wieloma osobami, wśród których przychodzimy na świat, doświadczamy 

własnej indywidualności i odrębności, ale zawsze w odniesieniu do drugich. 
7 G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992, s. 66. 
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i tak bardzo dążymy do rozwiązania tegoż? Pójście więc po tej – zasygnalizo-

wanej powyżej – drodze w kierunku tworzenia wspólnoty między osobami, 

zakłada rozwiązywanie tego bardzo poważnego sporu
8
. 

Cechą wyróżniającą bezsprzecznie naszą epokę jest bardzo charaktery-

styczna optyka, w której człowiek jawi się coraz mniej jako tajemnica, jako 

świat odkrywany sam w sobie, a coraz bardziej jako rzeczywistość postrzegana 

przez świat rzeczy; stosunki gospodarcze, techniczne, społeczne, słowem mniej 

humanistycznie. Przekonanie człowieka, że cały jego los spoczywa w jego 

ręku, nie sprzyja zainteresowaniu tym, co od niego nie zależy; tudzież tym, od 

czego on sam zależy. Potrzeba uniezależnienia się powoduje, że coraz częściej 

interesuje się drugim o tyle, o ile musi wejść z nim w relację „hobbystycznego” 

kompromisu, rezygnacji z części swojego jednostkowego interesu, dla zachowa-

nia samej istoty jednostkowego, narażonego na zaborczość otoczenia, świata. 

Złe rozwiązanie tego napięcia między jednostką a społecznością – jakąkol-

wiek społecznością, podobnie jak brak jakiegokolwiek rozwiązania czy też 

udawanie, że nie ma żadnego problemu, prowadzi wprost do alienacji. Przy 

czym rozumiemy przez nią nie tylko wyobcowanie, wyizolowanie jednostki ze 

społeczności, ale też próbę wchłonięcia, całkowitego zdeterminowania czło-

wieka przez społeczność
9
. Z kolei dobre rozwiązanie tego konfliktu trzeba na-

zwać uczestnictwem
10

. To znaczy taką obecnością człowieka w społeczeń-

stwie, której to obecności przeszkadza zarówno nadmierne podkreślanie przez 

niego swojej indywidualności, jak i rezygnacja z niej. 

 

2. Personalizm chrześcijański jako podstawa rozwiązania konfliktu mię-

dzy jednostką a społeczeństwem 

 

Osoba, jako najdoskonalszy z dotychczas znanych i badanych bytów, sta-

nowi swego rodzaju „uniwersalne miejsce”, w którym dochodzi do wzajemne-

go uzupełniania się i wyjaśniania – jej opisu, przez pozaosobową rzeczywistość 

i odwrotnie, tejże rzeczywistości przez coraz głębsze rozumienie osoby
11

.  

W najbardziej właściwym sensie chodzi również o tę rzeczywistość, która  

z każdą poszczególną osobą się nie utożsamia, ale bez niej jest też nie do po-

myślenia, czyli o społeczeństwo. Personalizm chrześcijański okazuje się więc 

bardzo konkretną i rzetelną propozycją pokonania pozornych i opierających się 

                                                 
8 Z. Sareło, Miejsca aberracji liberalizmu i chrześcijaństwa, „Communio” 9 (1994), s. 247-248; 

S. Kowalczyk, Współczesny neoliberalizm, „Ateneum Kapłańskie” 122 (1994), s. 431;  

K.J.  Schippegers, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, „Communio” 9 (1994), 

s. 263. 
9 A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, s. 182, 194-195; J. Daniecki, Socja-

lizm a alienacja, „Człowiek i Światopogląd” 1 (1968), s. 5-21. 
10 M. Pokrywka, Osoba – uczestnictwo – wspólnota, Lublin 2000, s. 132-133; R. Buttiglione, 

Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 1996, s. 250. 
11 Cz. S. Bartnik, Personalizm, s. 157. 
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na fragmentarycznych ujęciach fenomenu ludzkiej osoby, antynomii między 

jednostką a społeczeństwem
12

. Prawidłowe odczytanie relacji między osobą  

a społeczeństwem nie jest bowiem możliwe bez odwołania się do integralnej 

wizji człowieka. Stąd wszelkie nieprawidłowości trzeba oceniać przy świado-

mości i znajomości szerzących się w ostatnim czasie, licznych odmian reduk-

cjonizmu antropologicznego, spowodowanych niewątpliwie w dużej mierze 

kryzysem metafizyki
13

. W nie mniejszym stopniu kryzysem samej filozofii, 

która utraciła swój mądrościowy charakter i coraz mniej jest zainteresowana 

absolutną prawdą. Z tych samych powodów właśnie personalizm, który nie 

pomija żadnego z istotnych wymiarów życia ludzkiego, całej sfery odniesień  

i działań ludzkich, staje się najbardziej rzetelnym ujęciem człowieka i jego 

rzeczywistości. Poza tym zabezpiecza przed pominięciem w naukowym bada-

niu oraz w refleksji nad człowiekiem któregokolwiek z ważnych elementów, 

konstytuujących byt ludzki i jego odniesienia.  

I tu rzeczywistość znanych nam struktur społecznych okazuje się niewystar-

czająca. Wynika to choćby z faktu zbyt daleko idącej obiektywizacji wszelkich 

odniesień i działań, jakie charakteryzują sytuację: „wspólnie z innymi”. Poza 

tym z braku dostatecznego uwypuklenia wewnętrznej struktury osoby. Chodzi 

zatem o wskazanie takiego sposobu bytowania oraz współdziałania osób, który 

stanowiłby adekwatne odzwierciedlenie wszystkich możliwych działań ludz-

kich i wszystkich sposobów przynależności – „bycia z innymi”. Chodzi wresz-

cie o taki rozwój każdej osoby ludzkiej, aby mogły się spełniać także inne oso-

by, wchodzące z nią w relacje
14

. Terminem określającym takie bycie z drugimi 

jest „wspólnota”. Z jednej bowiem strony tego rodzaju bycie ze sobą respektuje 

porządek przynależności: wspólnota rodzinna, plemienna, narodowa. A z dru-

giej, wskazuje na takie bycie osób obok siebie, które nie jest jedynie sumą 

atomów, związanych ze sobą tylko przez swoje zewnętrzne odniesienia, 

wspólny interes, cel, jaki pragnie się osiągnąć, co nie pozwala skutecznie prze-

zwyciężyć ich samotności oraz wzajemnej obojętności
15

. 

I w tym właśnie miejscu potrzebne jest zasygnalizowane powyżej dopowie-

dzenie. Tak rozumiany świat ludzkiej osoby bez Jezusa Chrystusa i tego 

wszystkiego, co się w tej perspektywie wiąże z chrześcijaństwem, jest niezu-

pełny oraz mało czytelny. Wydarzenie bowiem Jezusa Chrystusa, jako jedyne 

w takim wymiarze, pozwala na rozwiązywanie tego ukrytego, ale bardzo po-

ważnego konfliktu jednostki ze społecznością w ten sposób, że wynikiem tego 

                                                 
12 Tamże, s. 36. 
13 S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s. 7-15. 
14 K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne... , s. 317-318. 
15 K. Wojtyła, Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia, „Colloquium Salutis” 

7 (1975), s. 137. 
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rozwiązania jest wspólnota, rozumiana jako komunia osób
16

. Równie szeroka 

jak silna, intensywna. Szeroka, ponieważ jej warunkiem nie może być jaka-

kolwiek funkcja czy choćby pokusa wykluczania kogokolwiek z innych wspól-

not. 

Wspólnota wreszcie to taka rzeczywistość, w której osoby wzajemnie do 

siebie przylegają. Na żadnym etapie przynależności nie są sobie obce czy prze-

ciwstawne, jak często dzieje się na gruncie indywidualizmu i antyindywiduali-

zmu – kolektywizmu, ale we wspólnym działaniu, pozostają osobowo zaanga-

żowane
17

. Poza tym przez wzajemne, zachodzące między nimi relacje, zaspo-

kajają swoje bytowe aspiracje (M.A. Krąpiec), interioryzując, jedna wobec 

drugiej, dobro wspólne (L. Kuc)
18

. Toteż wspólnoty nie tworzy każda społecz-

ność, i tylko dlatego, że została zorganizowana na kształt monolitu, do granic 

możliwości posuniętego wyrugowania z niej wszelkich różnic między tymi, 

którzy do niej należą. Nie stanowi również o wspólnotowym charakterze ludz-

kiej społeczności wyrazistość jej odróżniania się od innych grup, co samo  

w sobie nie zabezpiecza jeszcze wchodzących w jej skład osób. Wręcz prze-

ciwnie, może właśnie prowadzić do zagrożenia i zanegowania w osobie ludz-

kiej tego wszystkiego, co dla jej dobra oraz prawidłowego rozwoju jest naj-

ważniejsze. 

 

3. Kościół w Chrystusie jest drogą, prawdą i życiem osób 

 

Świata osoby nie można przeoczyć szczególnie w Kościele, czerpiącym 

swoją wiarygodność z nierozerwalnego związku z Tym, którego osoba Boska 

stoi na straży nienaruszalności sformułowania chalcedońskiego. Zwłaszcza  

w Kościele nie może nam nigdy zabraknąć wrażliwości i szacunku do świata 

ludzkiej osoby, ponieważ właśnie w kwestii communio charakteryzuje się on 

roszczeniem w żadnym innym miejscu niespotykanym i raczej nieuprawnio-

nym. Wyłania się tu jeszcze jeden konflikt, który w każdym innym miejscu 

poza Kościołem jest jak dotąd rozwiązywany źle lub co najmniej w sposób 

bardzo niezadowalający.  

Zagadnienie sięga swoimi korzeniami czasów mędrca Peryklesa (ok. 500-

429 przed Chr.) i najbardziej egzemplarycznych zmagań starożytnych Greków 

z problemem demokracji. Kierujący polityką Aten Perykles zastanawiał się, jak 

połączyć w jeden organizm społeczny małe państwa helleńskie? Poza tym do-

strzegał wielką niesprawiedliwość w takim sposobie sprawowania władz, kiedy 

jakaś jedna klasa ustanawia prawo dla całości lub jedna część społeczeństwa 

rządzi ogółem. Przez wiele lat zastanawiał się, jak przeprowadzić reformę ta-

                                                 
16 Cz. S. Bartnik, Osoba i Kościół według kardynała Karola Wojtyły, „Colloquium Salutis”  

`15 (1983), s. 94. 
17 K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne... , s. 316 i 318. 
18 M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985, s. 142. 
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kiego sposobu rządzenia, aby nie doprowadzić do anarchii. W końcu znalazł 

rozwiązanie w głosowaniu zgromadzenia ludowego. Chciał, by jak najwięcej 

Ateńczyków brało udział w zebraniach i dokonującym się podczas nich kształ-

towaniu prawa. Zgromadzenie ludowe reprezentowało jednak tylko jedną war-

stwę społeczną, tę najliczniejszą, ale i najniżej sytuowaną. Kiedy sięgnęło po 

władzę absolutną, doszło do tyranii. Wiele wieków musiało upłynąć, zanim 

Ateńczycy zrozumieli, że żaden sposób sprawowania władzy nie niesie ze sobą 

niepodważalnej gwarancji sprawiedliwych rządów, jeśli nie towarzyszy mu 

powszechnie uznawane ograniczenie, odnoszące się w równym stopniu do 

oligarchii, jak i demokracji. Chodziło tylko o kryterium, które pozwalałoby się 

zbliżać do upragnionego ideału sprawiedliwości i pokojowego współistnienia 

jednostek. Wreszcie za podstawę owej regulacji, czy też koniecznych ograni-

czeń, uznano sprawdzone w tradycji prawa; powszechnie znane i mające cha-

rakter zobowiązujący; stanowiące także podstawę nienaruszalnej konstytucji
19

. 

Dobrze jest jednak pamiętać, że tej właśnie tradycji, sięgającej swoimi korze-

niami piątego stulecia przed Chrystusem, zawdzięczamy „odkrycie”, iż ludzie 

najczęściej i najchętniej łączą się ze sobą – chciałoby się powiedzieć: tworzą 

różne wspólnoty; na pewno jednak różne struktury społeczne, nie ze względu 

na zasady, powszechnie obowiązujące i niezmienne prawa, ale ze względu na 

interesy. Kościół Jezusa Chrystusa jest takim miejscem i taką rzeczywistością, 

w której jakakolwiek chęć zjednoczenia ze względu na tzw. interesy (zupełnie 

niezależnie od tego, jakie i czyje są to interesy) jest samodyskredytująca. Inte-

res bowiem Jezusa, modlącego się o jedność, jaka zachodzi tylko między Oj-

cem i Synem (J 17,20-21), skończył się na krzyżu.  

W tym domu, jakim jest Kościół i w tej właśnie szkole, przede wszystkim 

przez doświadczenie komunii, Chrystus odkrywany jest jako droga, prawda  

i życie. Tylko bowiem wspólnota rozumiana jako coinonia – komunia z Bo-

giem i z drugimi ze względu na Boga, w Misterium paschalnym Jezusa, gwa-

rantuje podążanie człowieka po drodze do życia. Wszystko inne, co może 

uczynić człowiek i do czego zdolna jest jakakolwiek ludzka zbiorowość – ko-

lektyw, stowarzyszenie, związek, partia, porozumienie, pakt… itp. naznaczone 

jest widmem śmierci, znikomością. Takiej natomiast wspólnoty – coinonia nie 

można nawet sobie wyobrazić bez tego kryterium, jakim jest Prawda – najgłęb-

sza prawda o człowieku, który realizuje się we wspólnocie, ponieważ spełnia 

się w niej jako osoba. 

A jak i kiedy się spełnia? Otóż wszystko, czym jestem dla samego siebie 

oraz to, kim jestem w swoich oczach; jakie posiadam prawa i jakie zobowiąza-

nia, co sam wobec siebie powinienem, to powinienem także wobec drugiego 

„ja”. Dlatego też o prawdziwości wspólnoty nie może już na wstępie przesą-

                                                 
19 Lord Acton, Historia wolności — wybór esejów, tłum. A. Branny, A. Gowin, P. Śpiewak, 

Kraków 1995, s. 41-42. 

 



Kościół jako communio personarum w polskiej teologii uczestnictwa 

 

 

122 

dzać jakakolwiek kategoria przynależności. Przesądza o tym i decyduje bycie 

osobą, czyli przede wszystkim umiejętność odkrycia prawdy, która jest równie 

jedyna i ostateczna dla wszystkich osób. W tej perspektywie moje uczestnictwo 

w życiu społecznym realizuje się najpełniej nie tylko w spełnianiu się, dopro-

wadzeniu do pełnego rozwoju mojego człowieczeństwa, ale równie skutecznie  

w doprowadzeniu do pełnego rozwoju i zrealizowania drugiego „ja”, które 

właśnie teraz wchodzi w relację z moim „ja”, to znaczy apeluje o mój sąd; mo-

ją afirmację, solidarność i jeśli wymaga tego największe dobro drugiego, także 

mój sprzeciw wobec tego wszystkiego, co równie drugiemu, jak mnie samemu, 

zagraża
20

. Nigdy jednak nie może to być sprzeciw wobec drugiego „ja”, które 

przez to samo się wyklucza, albo odrzuca. W ten sposób trzeba by wykluczyć 

także własne „ja”. W związku z tym sprzeciw w procesie tworzenia między-

osobowej wspólnoty jest nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny. Tyle tylko, 

że musi to być sprzeciw wobec tego wszystkiego, co w jakikolwiek sposób 

umniejsza lub ogranicza osobowe „ja”. O wspólnocie więc nie decyduje kryte-

rium przynależności, ale kryterium przekraczania osoby w kierunku drugiego, 

któremu to przekraczaniu granice stawia tylko nasze wspólne człowieczeń-

stwo
21

. 

Dlatego też Kościół jest nie tylko „szkołą i domem komunii”
22

, ale „jedy-

nym kryterium komunii”. Kryterium w Jezusie Chrystusie, który jest nie tylko 

zrealizowanym wzorem, „modelem” – sposobem zjednoczenia, ale także jed-

noczy nas ze sobą – jednocząc się z każdym człowiekiem, aby możliwe było 

zjednoczenie człowieka z Bogiem, co jest najbardziej trwałym fundamentem 

wspólnoty – zjednoczenia ludzi między sobą. 

 

4. Polska teologia uczestnictwa 

 

A polska teologia uczestnictwa? Dość powszechne jest dziś wołanie o bar-

dzo konkretne zarysowanie kontekstu w refleksji wiary. Każda zatem teologia, 

która nie chce się rozminąć z człowiekiem, musi uwzględniać jego najbardziej 

egzystencjalne problemy, zajmujące go oraz określające odniesienia; związane 

z miejscem, czasem, a także historią, uwarunkowania. Dość dużo mówi się 

                                                 
20 Cz.S. Bartnik, Personalizm, s. 219; Cz.S.  Bartnik, Naród i słowo, w: Polska teologia narodu, 

tenże, (red.) Lublin 1988, s. 331-332; A. Wojtczak, Osoba i społeczność, w: Historia  

i Logos, K. Macheta, K. Góżdż, M. Kowalczyk, (red.) Lublin 1991, s. 344-347; Jan Paweł II, 

Christifideles laici, p. 15; J. Nagórny, Teologiczno-moralne podstawy uczestnictwa chrześcijan  

w życiu społecznym, w: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, A. Marcol, (red.)  Opole 

1994, s. 113. 
21 Cz. S. Bartnik, Personalizm, s. 219; Cz.S.  Bartnik, Naród i słowo, w: Polska teologia narodu, 

tenże, (red.) s. 331-332; A. Wojtczak, Osoba i społeczność, s. 344-347. 
22 Tak został sformułowany temat sympozjum naukowego, zorganizowanego w Wyższym Semi-

narium Duchownym w Koszalinie przez Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej – Wydział Teo-

logiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (22 stycznia 2011). 
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ostatnio o pogłębiającym się od średniowiecza rozziewie między teologią  

a duchowością
23

. Czy jednak ten rozłam, który pojawił się między suchym 

traktatem dogmatycznym, a zwykłą ludzką egzystencją, nie jest dziś równie 

niepokojący? Jaki jest więc ów kontekst w naszym przypadku? Trzeba natural-

nie mówić o swoistej postaci teologii, która ma swój polski ‘rodowód’, wypły-

wającej z polskiej modalności myślenia i polskiego profilu treściowego
24

.  

Z tego właśnie „polskiego rodowodu” wyłania się zarówno sposób uprawiania 

teologii w Polsce, jak i jej najważniejsze tematy. Każdy bowiem naród i każde 

społeczeństwo ma swoją własną historię; można powiedzieć swoją własną dro-

gę odkrywania najgłębszego sensu istnienia, aktualnej egzystencji i ostateczne-

go przeznaczenia. Jaki jest zatem ten specyficzny kontekst polskiej teologii i co 

myśl rozwijana nad Wisłą może przekazać innym? Tym zwłaszcza, którym 

wiele zawdzięcza i którym przez to samo jest coś winna. 

To ciągle – chcielibyśmy wierzyć – świat przeżywanego w polskim domu 

sporu o prawdę i o wolność, ponieważ to przeżywanie  sporu, tak starego jak 

sam człowiek, nad Wisłą przybrało w pewnym momencie charakter chrześci-

jański, potrzebujący i odwołujący się bardzo wyraźnie do wkorzenionego w ten 

naród Kościoła. Bez tego Kościoła i bez chrześcijaństwa związek wolności  

z prawdą i zależność wolności od prawdy już nie jest tak oczywisty. Podobnie 

jak przestaje być oczywistym, że jedynym sposobem na rozwiązanie pojawia-

jących się wciąż konfliktów wolności z prawdą, jest taka wspólnota osób,  

w której wolność mierzy się stopniem odpowiedzialności – za drugiego; za 

drugich. Chętnie nosząc ich brzemiona, gdyż wyznacznikiem owego „chętnie”, 

co znaczy nieodzownie, jest brzemię Chrystusowego krzyża. Konflikt ten trze-

ba rozwiązywać solidarnie, bez kompromisów i uników, nawet jeśli wymaga-

łoby to sprzeciwu, którego z woli samego Jezusa Chrystusa Jego Kościół po-

winien być najlepszą przestrzenią. Czego dowodem jest rozumienie wolności 

np. przez św. Pawła i traktowanie jej przez Apostoła narodów jako największej 

zdobyczy chrześcijaństwa oraz najlepszej legitymacji Kościoła. „Gdzie Duch 

Pański – tam wolność” (2 Kor 3.17). Wolność jest więc dla św. Pawła kwinte-

sencją chrystianizmu. Każdy zatem, kto próbuje ją tłumić lub odnosi się do niej 

podejrzliwie, szukając rozwiązania pojawiających się problemów w ogranicza-

niu przestrzeni wolności, nie ma Ducha Chrystusa, który daje wolność. Ponie-

waż Duch żyje w Kościele i bez obecności Bożego Ducha nie da się pomyśleć 

Kościoła, trudno sobie również wyobrazić Kościół bez wolności. Taki Kościół, 

                                                 
23 K. Rahner, Modlitwy życia, Kraków 2001, s. 5; A. Štrukelj, Teologia i świętość, tłum.  

M. Jagodziński, Lublin 2010, s. 9-21. 
24 Cz. S. Bartnik, Problem „teologii polskiej”, w: Teologia polska na XXI wiek, K. Góźdź,  

K. Klauza (red.), Lublin 2005, s. 279. 
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który chciałby ograniczać wolność, nadzorować i pomniejszać, działałby nie-

zgodnie ze swoją najgłębszą naturą
25

. 

A jeśli chodzi o solidarność? Słowo, które w naszej przestrzeni tak bardzo 

wiele znaczy, mówi i tak bardzo – od pewnego czasu – boli. Czy solidarność 

dotyczy wszystkiego, co społecznie angażuje osobę? Całkiem realne jest prze-

cież zaangażowanie i współpraca osób także w nieprawości i niesprawiedliwo-

ści, co niestety w przestrzeni naszego, polskiego życia społecznego zatacza 

coraz szersze kręgi. W tej przestrzeni tak często i tak bardzo doświadczamy 

solidarności w złu. Nie chodzi zatem o jakiekolwiek współdziałanie  

i jakąkolwiek solidarność, ponieważ i ta ostatnia może być podyktowana bar-

dzo poważnym ograniczeniem wolności, nawet szantażem. W polskiej teologii 

uczestnictwa chodzi o taką solidarność, która jest odpowiedzialnością za dru-

giego człowieka i takim związaniem z nim swojego losu, które pozwala uwy-

datnić w nim oraz ocalić, z niczym nieporównywalną godność osoby
26

. 

Potrzebujemy tego jedynego klucza do zrozumienia tej wielkiej i podsta-

wowej rzeczywistości, jaką jest człowiek, którego nie można zrozumieć bez 

Chrystusa
27

. Nie można rozpatrywać osoby ludzkiej i jej wszystkich odniesień 

bez Tego, który kierując do Ojca wołanie o jedność (Modlitwa Arcykapłańska), 

wskazuje zarazem na wzór i podstawę tej jedności, jaką są relacje zachodzące 

między Osobami Bożymi, co roztacza przed każdym trudem jedności niewy-

obrażalne wprost perspektywy (J 17,21-22). Wskazuje również na pewne po-

dobieństwo człowieka do Boga, które rozciąga się na tworzone przez ludzi 

struktury społeczne. Chcąc się w nich odnaleźć i zrealizować, osoba ludzka nie 

może owej jedności budować inaczej jak przez takie zwrócenie się ku drugie-

mu, które jest „więzią doskonałości”. 

Człowiek bowiem staje się najbardziej podobny do Boga przez to, co Boga 

skłoniło do upodobnienia się do człowieka i radykalnej solidarności z człowie-

kiem, czyli przez bezinteresowny dar z siebie
28

. Fundamentalnym wymiarem 

wszelkich tworzonych przez człowieka wspólnot i nawiązywanych z drugimi 

relacji pozostaje wymiar ontologiczny. Podobnie jak człowiek zależny jest od 

Stwórcy bytowo, zależny pozostaje również w tym, co Bóg objawia mu ze 

swojego wewnętrznego życia. Zależny w tym sensie, że jeśli się chce zrealizo-

wać i spełnić swoje powołanie, co nie może się dokonać kosztem uszczuplenia 

charakteru osobowego wszelkich jego działań i nawiązywanych więzi, musi się 

                                                 
25 P. Neuner,  Eklezjologia – nauka o Kościele, tłum. W. Szymona, w: Podręcznik teologii do-

gmatycznej, W. Beinert (red.) t. 7, Kraków 1999, s. 247. 
26 Jan Paweł II, Christifideles laici, p. 15. 
27 Cz. S. Bartnik, Osoba i Kościół według kardynała Karola Wojtyły, s. 94.  
28 Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1878; K. Wojtyła, Objawienie Trójcy Świętej a świado-

mość zbawienia w świetle Vaticanum II, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973,  

s. 16; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. I, Świat i wspólnota, Lublin 1997,  

s. 135. 
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tym samym otworzyć na ten dar, który stoi u podstaw każdego ludzkiego ist-

nienia, a więc niejako z natury kierujący każde ludzkie życie ku wspólnocie. 

Komunijny charakter ludzkich wspólnot, oparty o zwrócenie się ku drugiemu 

w miłości, jaką Syn został umiłowany i jaką obejmuje tych, których do końca 

umiłował, najpełniej odkrywa każdą osobową podmiotowość
29

. Tak rozumiana 

i budowana wspólnota, choćby miała przenikać niezliczone ludzkie społeczno-

ści, pozwala skutecznie przezwyciężać wszelkie pokusy przeciwstawiania 

eklezjalnej wspólnoty, jakimkolwiek innym strukturom społecznym, tworzo-

nym przez ludzi wierzących. Problem ten wyraźnie wchodzi w kompetencje 

eklezjologii i właściwych jej ujęć rzeczywistości wspólnoty. Niemniej może 

stanowić bardzo cenne dowartościowanie każdej społecznej działalności chrze-

ścijan w świecie, będących w jedności z Chrystusem znakami i sprawcami 

prawdziwej jedności między ludźmi, a przez to także uobecniania się Kościo-

ła
30

. Natomiast przez sakramentalny charakter wspólnoty Kościoła, całe chrze-

ścijańskie życie jeszcze bardziej ukazuje się jako wychowujące do wspólnoty  

i rodzące wspólnotę
31

. 

 

 

 
Summary 

 
Overusing the word community often leads to mixing this way of being with 

any other social structure. However, a community is such a relation of persons, 

in which the inner dimension of each of them is involved. Since only in such 

involvement of everyone creating the community, what enriches me, develops 

me, and strengthens me, develops and strengthens any other. The reality of the 

community is not excluding belonging to other groups, associations, if only the 

membership is not restricting the personal structure of all units creating the 

given community. A special place and at the same time a space of creation and 

development of a community is The Church of Jesus Christ, understood as 

communio of persons in Word, in the most full way revelating The Community 

of The God Persons. 

                                                 
29 M. Pokrywka, Osoba – uczestnictwo – wspólnota, s. 86. 
30 J. Gałkowski, O podmiotowym charakterze wspólnoty w ujęciu Kard. K. Wojtyły, „Zeszyty 

Naukowe KUL” 26 (1983) nr 4, s. 15-16. 
31 J.G. Page, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, „Communio” 7 (1987) nr 3 s. 49-63. 
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Współpraca szkoły z Policją  

w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży 
 

Problematyka demoralizacji młodzieży stanowi przedmiot zainteresowań 

wielu nauk, w tym humanistycznych i społecznych, zajmujących się prawem 

oraz nauk psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych. Jednakże 

samo opisywanie zjawiska, nawet w odwołaniu do badań empirycznych, nie 

wystarczy. Potrzebne są bowiem analizy, które zwracają należną uwagę na 

przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży poprzez zaangażowanie różnych 

podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie patologii społecznej, a zwłaszcza 

szkoły i policji. W związku z tym osoby odpowiedzialne za edukację coraz 

częściej biorą pod uwagę to wyzwanie, próbując nie tylko ocenić aktualny stan 

działań prewencyjnych i resocjalizacyjnych, ale również wypracować regulacje 

prawne i wytyczne dotyczące tej problematyki. Aby teoretyczne założenia mo-

gły inspirować praktyków: nauczycieli, psychologów, rodziców, a nawet poli-

cjantów do podejmowania współpracy w zakresie przeciwdziałania demorali-

zacji młodzieży, niezbędne są analizy, które wskażą na dotychczasowy stan 

tego zjawiska i działania podejmowane przez placówki oświatowe z udziałem 

stróżów prawa oraz ukażą  możliwości ich realizacji w praktyce edukacyjnej. 

To właśnie na szkole – przy ścisłej współpracy z policją – spoczywa ważne 

zadanie w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. Szkoła, jak po-

kazują badania empiryczne, spełnia bowiem istotną, chociaż nie jedyną rolę  

w procesie wychowania i prewencji. 

W związku z powyższym powstaje szereg pytań: jak należy rozumieć ter-

min „demoralizacja młodzieży”?, „jaka jest etiologia tego zjawiska?”, „jak 

przedstawia się stan faktyczny demoralizacji nieletnich, zanotowany w staty-

stykach policji”?, „jakie są podstawowe zadania szkoły w zakresie przeciw-

działania demoralizacji młodzieży?”, „dlaczego szkoła powinna współpraco-

                                                 
1 Anna Zellma – dr hab. nauk teologicznych w zakresie katechetyki, profesor nadzwyczajny  

w Katedrze Katechetyki i Pedagogiki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowa-

nia badawcze: katecheza integralna, zwłaszcza katecheza młodzieży, edukacja regionalna  

w katechezie, dydaktyka nauczania religii w różnych grupach uczniów (także dzieci autystycz-

nych i w klasach integracyjnych), pedagogiczne i psychologiczne aspekty nauczania religii.  
2 Edward Wiszowaty – ks. dr hab. teologii, profesor nadzwyczajny UWM, kierownik Katedry 

Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania badawcze: 

religijność policjantów, etyka policji, problemy przekazu homiletycznego. 
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wać z policją w zakresie prewencji oraz na czym ta współpraca ma polegać?”. 

Wszystkie wymienione problemy są istotne nie tylko dla praktyki edukacyjnej, 

ale również dla dobra młodego pokolenia i społeczeństwa. Wymagają zatem 

rzetelnych analiz, dlatego w niniejszym opracowaniu zostanie podjęta próba 

ukazania odpowiedzi na wyżej postawione pytania. 

 

1. Zakres znaczeniowy terminu „demoralizacja młodzieży” 

 

Jak słusznie zauważają współcześni badacze problematyki dotyczącej anty-

społecznych zachowań młodzieży
3
, istnieje wiele terminów określających ne-

gatywne funkcjonowanie młodych osób w społeczeństwie. Jednym z nich jest 

pojęcie „demoralizacja”. Zgodnie ze znaczeniem przyjętym w Słowniku języka 

polskiego, demoralizacja to „proces odchodzenia od obowiązujących wartości 

moralnych, przejawiający się w przestępczości, korupcji, wykolejeniu jedno-

stek, stan upadku moralności, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności”
4
. 

Takie rozumienie pojęcia jest powszechnie akceptowane w literaturze przed-

miotu. Badacze zjawiska, określając zakres znaczeniowy „demoralizacji”, 

zwracają uwagę na trudności wynikające z braku zdefiniowania tego pojęcia  

w obowiązującej od 1982 roku Ustawie o postępowaniu w sprawach nielet-

nich
5
. Odwołując się do przepisów prawa regulujących zakres postępowania  

w sprawach dotyczących przeciwdziałania przestępczości nieletnich i badań  

z zakresu nauk społecznych, stwierdzają, że pojęcie „demoralizacja” wskazuje 

na  zachowania antyspołeczne, których wyrazem jest trwałe negowanie i od-

rzucanie wartości, norm, zasad, praw przyjętych w społeczeństwie
6
. Niekiedy 

też w literaturze przedmiotu określa się demoralizację jako „proces obniżania 

poziomu moralnego życia człowieka, powstały w wyniku dezintegracji hierar-

                                                 
3 Zob. G. Harasimiak, Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi: anali-

za i wnioski, Szczecin 2001; J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i anty-

społecznych nieletnich, Kraków 2009, s. 9nn; A. Sek, D. Micek, Rola i zadania policjantów 

służby prewencyjnej w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, Szczytno 

2005, s. 13nn; L. Wieczorek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie trans-

formacji ustrojowej, Katowice 2006. 
4 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 379. 
5 Por. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Dzien-

nik Ustaw” 1982 nr 35, poz. 228 oraz nowelizacje tej ustawy, zamieszczone np. w: „Dziennik 

Ustaw” 1992 nr 24, poz. 101; 1995 nr 89, poz. 443; 1998 nr 106, poz. 668; 1999 nr 83, poz. 931; 

2000 nr 12, poz. 136; 2000 nr 50, poz. 580; 2000 nr 91, poz. 1010; 2002  nr 11, poz. 109; 2002 

 nr 58, poz. 542; 2003 nr 137, poz. 1304; 2003 nr 223, poz. 2217; 2005 nr 169, poz. 1413; 2006 

nr 220, poz. 1600. 
6 Por. J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych…, dz. cyt., 

 s. 14. 
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chii wartości (osobowych lub społecznych) wywołanej lekceważeniem  norm 

moralności, zarówno w poglądach, jak i postawach”
7
. 

Na podstawie przywołanych definicji można przyjąć, że termin „demorali-

zacja młodzieży” wskazuje na zachowania antyspołeczne, które świadczą  

o nieprzestrzeganiu przez osobę w wieku od 13. do 18. roku życia
8
 podstawo-

wych zasad postępowania oraz norm społecznych obowiązujących w danym 

wieku i pociągają za sobą negatywne skutki zarówno dla tej osoby, jak i dla 

otoczenia.  Istotny jest również fakt, że tego rodzaju zachowania mają względ-

nie trwały charakter. Wiążą się one z nieadekwatnym sposobem reagowania 

młodzieży na normy i nakazy społeczne. Takie rozumienie demoralizacji mło-

dzieży ma pejoratywny charakter, oddaje jednak istotę tego zjawiska. Pozwala 

też wskazać na różne kategorie zachowań, do których można odnieść to poję-

cie. W związku z tym wyodrębnia się: naruszenie zasad współżycia społeczne-

go
9
, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obo-

wiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włó-

częgostwo, udział w grupach przestępczych
10

. Wśród tego rodzaju zachowań za 

najczęściej występujące wśród młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm, 

kradzieże, wagary, zachowania agresywne (np. przemoc, mobbing) i prostytu-

cję. Badacze zjawiska zgodnie twierdzą, że bardzo często tak określone prze-

jawy postępowania antyspołecznego nieletnich są ze sobą wzajemnie powiąza-

ne
11

. Do ich powstania przyczyniają się różne czynniki. 

 

2. Etiologia zjawiska demoralizacji młodzieży 

                                                 
7 S. Witek, Demoralizacja, w: Encyklopedia katolicka, L. Bieńkowski, W. Granat,  

F. Gryglewicz, M. Krąpiec, R. Łukaszyk (red.), t. 3, Lublin 1985, k. 1167. 
8 Warto dodać, że w świetle przepisów prawa (m.in. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o postępowaniu w sprawach nieletnich) osoby, które nie ukończyły lat 18, a wobec których 

stosuje się środki w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, są objęte nazwą „nieletni”. 

Termin ten ustawodawca odnosi również do innych osób. Na przykład: 1) dziecko, które ukoń-

czyło lat 13, ale nie ukończyło 17 lat, a wobec którego podjęto postępowanie w sprawach  

o czyny karalne; 2) osoba, względem której orzeczone zostały środki wychowawcze i popraw-

cze, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez tę osobę lat 21. Zob. Ustawa z dnia 26 paździer-

nika 1982 roku o postępowania w sprawach nieletnich, dz. cyt., art. 1,§ 1. 
9 Ustawodawca wyjaśnia, że „zasadami współżycia społecznego są normy niebędące normami 

skodyfikowanymi, a odnoszące się do postępowania jednych osób wobec drugich i znajdujące 

szeroką aprobatę w RP”. Zob. P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. Komentarz, Zakamczyce 20022, s. 18. 
10 Por. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowania w sprawach nieletnich, dz. cyt., 

art. 4,§ 1.  
11 Pisze o tym np. I. Niewiadomska, Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, „Roczniki Teologiczne” 52,10 (2005), s. 183-197;  

A. Sek, D. Mizek, Rola i zadania policjantów służb prewencji w zapobieganiu demoralizacji…, 

dz. cyt., s. 13nn. 
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W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele teorii prezentowanych przez 

różnych autorów na temat czynników, które decydują o powstaniu zachowań 

antyspołecznych młodzieży
12

. Zwykle stanowią one podstawę teoretyczną do 

badania etiologii przestępczości nieletnich. W kontekście przeciwdziałania 

demoralizacji młodzieży w szkole istotną rolę odgrywają nie tyle szczegółowe 

wyjaśnienia, oparte na teoriach socjologicznych, ile ukazanie najważniejszych 

czynników środowiskowych i biologicznych, powiązanych ze sobą w spójną 

całość. Ich znajomość pozwala postawić trafną diagnozę w konkretnej sytuacji 

wychowawczej. 

Powszechnie przyjmuje się, że środowiskowe przyczyny demoralizacji 

młodzieży wiążą się z funkcjonowaniem społecznym nieletnich
13

. Tkwią one  

w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym
14

. Wśród uwarunkowań 

środowiska rodzinnego, które przyczyniają się do demoralizacji młodzieży 

najczęściej wymienia się strukturę rodziny, status społeczno-ekonomiczny 

rodziny, dysfunkcyjne i patologiczne zachowania rodziców oraz style i posta-

wy wychowawcze rodziców
15

. Dzieci, które wychowują się w rodzinach nie-

pełnych (z jednym rodzicem) częściej narażone są na destrukcyjny wpływ śro-

dowiska rówieśniczego, a więc są zaliczane do poziomu ryzyka uwikłania się 

w zachowania antyspołeczne
16

. Właśnie utrata jednego z rodziców (np. w wy-

niku śmierci lub rozwodu) oraz związany z tym brak możliwości identyfikacji 

z rodzicami często sprawia, że nastolatek szuka akceptacji i uznania wśród 

rówieśników, podejmując działania antyspołeczne
17

. W ten sposób pragnie 

pozyskać uznanie w grupie kolegów i koleżanek. Również zrekonstruowana 

rodzina, którą tworzy obok biologicznego rodzica (ojca lub matki) także oj-

                                                 
12 Zob. opis tych teorii np. w: J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i anty-

społecznych…, dz. cyt., s. 21-35; M. Kowalczyk-Jamnicka, Przestępcza adaptacja młodocianych 

sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, Bydgoszcz 2006, s. 28-100; L. Paech, Abwei-

chendes Verhalten rechtsextremer Jugendlicher. Begründung sozialpädagogischer Handlungs-

formen anhand soziologischer Kriminalitätstheorien, w: Polizei und Soziale Arbeit – Schnittstel-

len und Berührungspunkte, Dieter Müller (red.), Rothenburg/Oberlausitz 2008; S. Reschke, 

Kinderdelinquenz, w: Schriftenreihe der Hoschule der Polizei Hamburg, Band 2: Kinder im 

Handlungsfeld der Polizei, Frankfurt 2009, s. 16-28; M. Taubert, Sozialwissenschaftliche Ei-

nordnung der norm- und hilfeverdeutlichenden  Gespräche der Polizei, w: Schriftenreihe der 

Hoschule…, dz. cyt., s. 21-27. 
13 Por. J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych…, dz. cyt.,  

s. 21-35;  Zob. również: I. Dechant, Zur Konstruktion eines sozialen Problems. Der Fall Jessica, 

w: Schriftenreihe der Hochschule…,dz. cyt., s. 8-11. 
14 Por. A. Sęk, D. Micek, Rola i zadania policjantów służb prewencji w zapobieganiu demorali-

zacji…, dz. cyt., s. 28-42; J. Wencel, Podstawowe źródła demoralizacji i przestępczości nielet-

nich: wokół policyjnej analizy, cz. 2,  „Problemy Alkoholizmu”  10/12 (1997), s. 22-26. 
15 Por. A. Sęk, D. Micek, Rola i zadania policjantów służb prewencji w zapobieganiu demorali-

zacji…, dz. cyt., s. 28-33. 
16 Pisze o tym np. M. Jordan, Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich, Kraków 2003.  
17 Zob. więcej o tym np. S. Cudak, Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość nieletnich, 

„Pedagogika Rodziny” 1 (2007), s. 159-165. 
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czym lub macocha może warunkować demoralizację młodej osoby. W okresie 

dorastania dziecko czuje się mniej kochane i akceptowane, odczuwa, że inni 

(np. przyrodnie rodzeństwo, ojczym lub macocha) są ważniejsi dla rodzica. 

Potrzebę miłości zaspokaja w kontaktach z rówieśnikami. W związku z tym, by 

pozyskać aprobatę kolegów i koleżanek, przejawia zachowania destrukcyjne 

np. agresywne. Bywa też i tak, że w rodzinie pełnej, która ma trudną sytuację 

materialną, dorastające dziecko decyduje się na drobne kradzieże (np. w szkole 

kradnie rówieśnikom telefon komórkowy)
18

. U podstaw tego rodzaju zachowań 

zwykle znajduje się porównywanie własnej sytuacji materialnej ze stopą ży-

ciową rówieśników. Zła sytuacja materialna rodziny może też przyczynić się 

do utraty możliwości zapewnienia dziecku opieki. Ma to miejsce wtedy, gdy 

oboje z rodziców pracują zawodowo i niewiele czasu i uwagi poświęcają 

dziecku, zaniedbując go emocjonalnie
19

. Bywają jednak sytuacje odwrotne, 

coraz częściej odnotowywane w statystykach policji i w badaniach socjolo-

gicznych
20

. Młodzież z tzw. „dobrych domów”, ale zaniedbywana emocjonal-

nie, pozbawiona więzi z rodzicami, którzy skupiają swoją energię życiową na 

podnoszeniu standardów życia, jest też narażona na ryzyko demoralizacji. Wła-

śnie w rodzinach o wysokim standardzie życia często dziecko zostaje pozba-

wione stymulacji do wysiłku (np. fizycznego poprzez drobne prace domowe  

i sport), przez co ma więcej wolnego czasu i szuka sposobów na jego zagospo-

darowanie, co może sprzyjać nieprzystosowaniu społecznemu (np. w formie 

popełniania drobnych przestępstw za pomocą Internetu). Obok tego rodzaju 

czynników przyczyną demoralizacji młodzieży bywa czasami stan zdrowia 

rodziców i opiekunów (np. przewlekłe lub psychiczne choroby). W takiej sytu-

acji rodzice nie są w stanie prawidłowo opiekować się dzieckiem i wychowy-

wać je
21

. Również przyczyną demoralizacji młodzieży może być zdrada mał-

żonka, uzależnienie rodziców od alkoholu lub narkotyków, samobójstwa  

w rodzinie, przestępczość rodziców, niski status zawodowy rodziców, bezro-

bocie, częste zmiany miejsca zamieszkania, przebywanie od urodzenia w trud-

nych warunkach środowiskowych, przemoc i agresja w rodzinie
22

. Każde tego 

rodzaju zachowanie członków rodziny w sposób istotny wpływa na rozwój 

psychiczny i funkcjonowanie młodej osoby w środowisku społecznym. Nie-

mniej ważne są również style wychowania w rodzinie i postawy rodziców wo-

                                                 
18 Por. L. Wieczorek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transforma-

cji…, dz. cyt.,  s. 95-106. 
19 Por. S. Cudak, Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość…, dz. cyt., s. 159-165. 
20 Badania te w tym miejscu często odwołują się do tzw. literatury faktu. Por. M. Błaszczyk, 

Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich, [on-line] http://www.bolgraph.com. 

pl/ftp/publikacje/4797.pdf  M. Błaszczyk, dobry dom, dostęp: 2.04.2011, s. 2 z 4. 
21 Por. S. Cudak, Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość…, s. 159-165. 
22 Por. A. Sęk, D. Micek, Rola i zadania policjantów służb prewencji w zapobieganiu demorali-

zacji…, dz. cyt., s. 28-33. 
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bec dziecka, które znajdują wyraz w konkretnym zachowaniu rodziców
23

.  

W tej grupie etiologii demoralizacji młodzieży wymienia się: brak wsparcia, 

zrozumienia, kontroli i opieki z ich strony, obojętna postawa wobec dziecka, 

lekceważenie jego potrzeb, odtrącanie dziecka, niekonsekwentne oddziaływa-

nia wychowawcze, stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych, liberal-

ny lub nadmiernie rygorystyczny system wychowawczy (przesadne wymaga-

nia), przecenianie lub niedocenianie możliwości i umiejętności dziecka
24

. 

Również brak dbałości o stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju oraz 

niezaspokajanie potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych dziec-

ka, deprecjonowanie dziecka w oczach innych, nieprawidłowe stosunki uczu-

ciowe w rodzinie (nieokazywanie czułości, brak serdeczności, negatywne od-

noszenie się rodziców do siebie, kłótnie i konflikty rodzinne, obserwowanie  

i doświadczanie przemocy w rodzinie), brak zainteresowania problemami 

dziecka (osobistymi, szkolnymi, rozwojem jego zainteresowań) może warun-

kować antyspołeczne zachowania młodzieży
25

. Poza tym istotne są takie czyn-

niki, jak: brak kontroli i opieki ze strony matki oraz psychiczna nieobecność 

ojca w procesie wychowawczym
26

. Z tym wiążą się nagłe wybuchy gniewu  

u ojca lub przejawiane przez niego niewłaściwe postawy wychowawcze, takie 

jak: nadmierny rygoryzm lub pobłażliwość
27

. Ten brak obecności fizycznej lub 

emocjonalnej ojca w procesie wychowawczym ma szczególny wpływ na roz-

wój zachowań antyspołecznych wśród chłopców
28

. Powoduje, że chłopcy nie 

mają pozytywnych męskich wzorców socjalizacyjnych. W konsekwencji nie-

letni przejawiają zachowania antyspołeczne w celu poszukiwania wzorów mę-

skości, które mogliby naśladować
29

. 

Do grupy czynników środowiskowych zalicza się również szkołę. Jest ona 

bowiem nie tylko miejscem nauczania i wychowania, ale także życia społecz-

nego. Nauczyciele swoją postawą wobec uczniów wpływają na dynamikę gru-

py. Nawiązując i podtrzymując kontakty z młodzieżą, wychowawcy doświad-

czają różnych konfliktów, które niewłaściwe rozwiązywane prowadzą, np. do 

                                                 
23 Por. tamże. 
24 Por. C.R. Hollin, D. Browne, E.J. Palmer, Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawi-

ska, diagnozowanie i profilaktyka, tłum. E. Jusewicz-Kalter, Gdańsk  2004, s. 17-40. 
25 Por. tamże. 
26 Por. tamże. 
27 Por. tamże. 
28 Więcej w: D. Makowiecka, Tranformacyjne zmiany w rodzinie a przestępstwa nieletnich 

przeciwko życiu i zdrowiu, „Auxilium Sociale” ¾ (2004), s. 181-198. 
29 Pisze o tym np. D. Kędzierska, S. Lasek, Postawy ojców w sytuacji konfliktu rodzinnego na 

podstawie badań przeprowadzonych w rodzinnym ośrodku Diagnostycznym przy Sądzie Okrę-

gowym w Kielcach, w: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuń-

czo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, J.M. Stanik (red.), Warszawa 

2009, s. 103-113. 
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agresji, przemocy, mobbingu w środowisku szkolnym
30

. Również takie zacho-

wania nauczyciela, jak: nadmierny rygoryzm, wrogość, podział uczniów  

w danej klasie na dobrych i złych, nieprawidłowy system kontroli i oceniania, 

brak życzliwości, brak zaangażowania w obszarze uspołecznienia zespołu kla-

sowego, hamowanie aktywności uczniów, zły przykład, zastosowanie błęd-

nych, opartych na autorytarnym stylu nauczania i wychowania, metod eduka-

cyjnych, wydawanie sądów nieadekwatnych do możliwości ucznia, brak po-

czucia odpowiedzialności i odpowiedniego przygotowania do roli wychowaw-

cy  przyczyniają  się do demoralizacji młodzieży
31

. 

Sama też grupa rówieśnicza w okresie dorastania jest źródłem zachowań an-

tyspołecznych młodzieży. Grupa rówieśnicza stanowi bowiem wartość dla 

młodego człowieka, szukającego akceptacji w otoczeniu
32

.  W okresie dorasta-

nie osoba odrzuca dotychczasowe autorytety i szuka nowych, nie zawsze spo-

łecznie akceptowanych. Na tym etapie rozwoju i socjalizacji grupa rówieśnicza 

zaczyna spełniać istotną rolę w życiu młodych ludzi
33

. Następuje bowiem osła-

bienie więzi z rodziną, a spotkania z kolegami i koleżankami stanowią wyjąt-

kowo atrakcyjną wartość. Grupa rówieśnicza staje się tym środowiskiem,  

z którym dorastająca osoba szuka kontaktu i oparcia
34

. Często, szczególnie  

w sytuacji gdy wychowanek ma zaniżone poczucie własnej wartości, doświad-

cza wielu niepowodzeń szkolnych i czuje się odrzucany przez rówieśników lub 

gorszy od nich (np. ze względu na sytuację materialną swojej rodziny) atrak-

cyjne stają się dla niego grupy subkulturowe i gangi przestępcze oraz rówieśni-

cy z rodzin patologicznych. W takiej sytuacji młoda osoba próbuje przezwy-

ciężyć doświadczaną nierówność społeczną i poszukuje wyższej pozycji  

w kontaktach z rówieśnikami przez bójki, kradzieże, akty agresji i przemocy, 

wybryki chuligańskie, picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkoty-

ków
35

. 

Do grupy czynników środowiskowych zalicza się także środki społecznego 

przekazu, a więc dostęp nieletnich od Internetu, telewizji, radia, gier kompute-

rowych, nowoczesnych komunikatorów (np. telefonii komórkowej, portali 

społecznościowych, komunikatora gadu-gadu)
36

. Mają one zarówno pozytyw-

ny, jak też negatywny wpływ, szczególnie wtedy, gdy młoda osoba korzysta  

                                                 
30 Por. M. Kiedrowska, Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów, „Wycho-

wanie na co Dzień” 4/5 (2009), s. 12-18. 
31 Por. tamże.  
32 Więcej w: B. Smykowski, Dynamika roli relacji rówieśniczej – od wczesnego dzieciństwa do 

wczesnej dorosłości, „Edukacja” 2 (2009), s. 21-37. 
33 Por. tamże. 
34 Por. D. Michalak, Grupa rówieśnicza: sympatia pod kontrolą, „Dyrektor Szkoły”  

12 (2007),  s. 38-41. 
35 Zob. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w grupie rówieśniczej, Kraków 2005.  
36 Por. I. Gołębiewska, Cyberprzemoc – zagrożenia dla młodego pokolenia, „Wychowawca” 7/8 

(2010), s. 12-15.  
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z nich bardzo często i bez kontroli osób dorosłych. Za pomocą środków spo-

łecznego przekazu młodzież odkrywa nie tylko pożądane społecznie, ale rów-

nież nieakceptowane przez dorosłych postawy, zachowania i wartości
37

. Obok 

wyżej wymienionych środowiskowych przyczyn demoralizacji młodzieży wy-

mienia się również czynniki makrospołeczne. Zalicza się do nich osłabienie 

kontroli społecznej oraz konflikty i frustracje grup społecznych i jednostek
38

. 

Drugą grupę, wskazującą na etiologię demoralizacji młodzieży, stanowią 

czynniki biologiczne
39

. Do nich zalicza się m.in. uwarunkowania genetyczne, 

upośledzenie umysłowe oraz właściwości systemu nerwowego, m.in. uszko-

dzenie mózgu
40

. Również warunki niesprzyjające do prawidłowego rozwoju 

dziecka w okresie prenatalnym (np. nadużywanie przez matkę alkoholu, narko-

tyków w czasie  ciąży) mają wpływ na kształtowanie się u danej osoby zacho-

wań o charakterze antyspołecznym. Poza tym uszkodzenia okołoporodowe, 

zaburzenia hormonalne, zaburzenia czynności biochemicznych mózgu (niski 

poziom serotoniny), predysponują młodą osobę do zachowań agresywnych
41

. 

Przedstawione powyżej czynniki wskazują na szerokie spectrum etiologii 

zachowań o charakterze demoralizacji. Mają one istotne znaczenie nie tylko  

w ocenie sytuacji, gdy młodzież wejdzie w konflikt z prawem, ale także w pla-

nowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych. Określenie podstawo-

wych czynników z zakresu etiologii zachowań o charakterze demoralizacji 

stanowi punkt wyjścia w planowaniu strategii edukacyjnych związanych  

z przeciwdziałaniem demoralizacji w szkołach. Wypracowując rzetelne proce-

dury postępowania, dyrekcja, wraz z gronem pedagogicznym, nie może 

uwzględniać tylko jednego czynnika, lecz powinna wziąć pod uwagę wszystkie 

uwarunkowania. 

 

3. Dane statystyczne policji na temat demoralizacji nieletnich 

Jak już wyżej zwrócono uwagę, demoralizacja wiąże się z procesem odcho-

dzenia od obowiązujących wartości i norm moralnych. Ostatecznie znajduje 

ona wyraz w zachowaniach przestępczych. O ile pierwsza faza tego procesu, 

wyrażająca się przede wszystkim ogólnym  obniżeniem poziomu moralnego  

i zakwestionowaniem norm moralnych, trudna jest do uchwycenia i statystycz-

                                                 
37 Por. tamże. W tym kontekście zob. również: I. Dechant, Zur Konstruktion eines sozialen Pro-

blems. Der Fall Jessica…, dz. cyt., s. 11-16.  
38 Por. J.G. Smetana, N. Campione-Barr, A. Metzger, Adolescent development in interpersonal 

and social contexts, „Annual Review of Psychology” 57 (2006), s. 255-284. 
39 Por. J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych…, dz. cyt.,  

s. 21-35. 
40 Por. L. Wieczorek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transforma-

cji…, s.186-187. 
41Por.  J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych…, dz. cyt.,  

s. 21-35.  
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nego opracowania, o tyle etap końcowy, przejawiany w postaci różnorakich 

form przestępczości, znajduje swoje konkretne odzwierciedlenie w policyjnych 

statystykach. Pozwalają one stwierdzić niezaprzeczalny fakt, jakim jest niemal 

skokowy wzrost we wszystkich kategoriach przestępczości po roku 1989
42

,  

w tym czynów karalnych popełnianych przez nieletnich
43

. W literaturze doty-

czącej przyczyn przestępczości zwraca się uwagę, że w okresie przemian poli-

tyczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych w Polsce, wiele osób doro-

słych wykazywało i nadal wykazuje wysoki stopień zagubienia, niepewności, 

nieprzystosowanie społeczne i psychiczne oraz związane z tym poczucie za-

grożenia
44

. Należy przypuszczać, że w podobny sposób, tylko jeszcze bardziej 

intensywnie, procesy te miały – i nadal mają – wpływ na dzieci i młodzież, 

zwłaszcza na tę część populacji, która nie znajduje niezbędnego wsparcia  

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Niepokojący jest fakt, że po roku 2000 

dynamika wzrostu przestępczości nieletnich, mimo pewnego przyhamowania  

w roku 2005
45

 i roku 2007
46

, jest wciąż wysoka, a w ostatnich latach wykazuje 

wzrost. Dla przykładu podajmy, że w szkołach podstawowych i gimnazjach 

(łącznie) w 2004 r. popełniono 17275 różnych przestępstw, w roku 2005 – 

17724, w 2006 – 19067, w 2007 – 17471, w 2008 – 19443, w 2009 – 21040. 

Natomiast tylko w pierwszym półroczu 2010 r. zostało popełnionych aż 18158 

czynów karalnych
47

. Te ostatnie dane obejmują również czyny karalne popeł-

nione na terenie szkoły przez dorosłych
48

, a więc rzeczywista liczba czynów, 

których sprawcami są nieletni, jest niższa. Trzeba też pamiętać, że oprócz prze-

                                                 
42 W roku 1990 liczba stwierdzonych przestępstw w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła 

aż o 61,3 %. Zob. E. Pływaczewski, Główne problemy przestępczości w Polsce, w: Aktualne 

problemy prawa karnego i kryminologii, E. Pływaczewski (red.), Białystok 1998, s. 341. 
43 Dla przykładu w roku 1997 udział przestępczości nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw 

wzrósł z 7,8 % w roku poprzednim, do 14,3 %, a więc uległ niemal podwojeniu. Zob. B. Hołyst, 

Kryminologia, Warszawa 1999, s. 445. 
44 Por. K. Ostrowska, Warunki pozytywnej resocjalizacji, w: Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, 

K. Biel, M. Sztuka (red.), Kraków 2010, s. 123.  
45 Por. Komenda Główna Policji. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Raport o zjawiskach 

patologii społecznej, stanie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przedsięwzięciach  

w zakresie prewencji kryminalnej w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 4-5. 
46 Por. Komenda Główna Policji. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Raport o działaniach 

Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku, 

Warszawa 2008, s. 122-124. 
47 Por. Przestępczość na terenie szkół w półroczu 2010, [on-line] http://www. statysty-

ka.policja.pl/portal/st/840/58252/Przestepczosc_na_terenie_szkol_w_polroczu_2010_r.html, 

dostęp: 6.04.2011. 
48 Należy zwrócić uwagę, że nieletni często popełniają czyny karalne wspólnie i w porozumieniu 

z osobą dorosłą. Dla przykładu w województwie wielkopolskim w I połowie 2010 r. popełniono 

266 takich czynów. Zob. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Raport w sprawie nielet-

nich z terenu województwa wielkopolskiego obejmujący I połowę 2010 roku, [on-line] 

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/prewencja/images/stories 

/ZALACZNIKI/raport_o_nieletnich_1_polrocze_2010r.pdf, dostęp 5.04.2011, s. 7 z 19. 

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/prewencja/images/stories%20/ZALACZNIKI/raport_o_nieletnich_1_polrocze_2010r.pdf
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/prewencja/images/stories%20/ZALACZNIKI/raport_o_nieletnich_1_polrocze_2010r.pdf
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stępstw ujawnionych istnieje jeszcze tzw. „ciemna liczba”, obejmująca zdarze-

nia nieujawnione, które nie znajdują odzwierciedlenia w statystykach policyj-

nych. Poza tym, wskazane wyżej dane nie obejmują kradzieży, w których war-

tość strat nie przekroczyła 250 zł, a można przypuszczać, że są to czyny  

w rzeczywistości szkolnej szczególnie częste
49

.  Według danych policyjnych 

ogólna liczba nieletnich podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych  

w 2010 r. wyniosła 51163 i tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do roku po-

przedniego (0,6 %). Natomiast tej liczbie podejrzanych policja przypisała 

znacznie większą liczbę przestępstw (100425, co oznacza wzrost o 15405  

w stosunku do roku 2009 – tj. o 18,1%). Jest to największa liczba czynów ka-

ralnych w ciągu ostatnich 20 lat
50

. Oznacza to również, że ci sami sprawcy 

popełniali kolejne przestępstwa, zatem sytuacja konfliktu z prawem w tych 

przypadkach przestaje być czymś epizodycznym, nabierając znamion recydy-

wy. 

Warto również zwrócić uwagę na kategorie przestępstw popełnianych przez 

osoby nieletnie. Okazuje się, że mamy tu do czynienia z tą samą paletą czynów 

kryminalnych, co w przypadku dorosłych, a różnica dotyczy tylko ilości.  

W ciągu 11 miesięcy 2009 r. odnotowano 12 zabójstw, o które podejrzewano 

18 osób
51

. 16 osób podejrzanych o te zbrodnie było jeszcze uczniami, w tym 

ponad 40% popełniło zbrodnię w stanie nietrzeźwości. W roku 2010 na terenie 

szkół podstawowych i gimnazjów dokonano ogółem 26197 czynów karalnych. 

Znamienne są ich kategorie i dynamika: uszczerbek na zdrowiu – 2953 (wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego o 33,7%), udział w bójce lub pobiciu – 1307 

(wzrost o 28%), zgwałcenie – 20 (spadek o 23,1 %), kradzież cudzej rzeczy – 

2778 (wzrost o 5,3%), włamania – 815 (wzrost o 25,4%), przestępstwa rozbój-

nicze – 6221 (wzrost o 58,8%), przestępstwa narkotykowe – 520 (wzrost  

o 20,1%), przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 2810 

(wzrost o 26,4%) – w tym naruszenie nietykalności cielesnej – 276 (wzrost  

o 30,2%)
52

. W raporcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się 

uwagę na wyraźny wzrost w pierwszej połowie 2010 r. kradzieży z włamaniem 

i przestępstw przeciw obyczajności
53

. Młodocianych przestępców nie odstrasza 

fakt, że ponad 90% przestępstw popełnianych na terenie szkoły lub w jej oto-

czeniu jest wykrywanych
54

. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na jeden  

                                                 
49 Por. tamże. 
50Przestępczość nieletnich w latach 1990-2010, [on-line] http://statystyka.policja.pl/ por-

tal/st/840/61850/Przestepczosc_w_szkolach.html, dostęp: 5.04.2011, s. 1 z 1. 
51 Por. Nieletni zabójcy, [on-line] 

http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/49245/Nieletni_zabójcy.html, dostęp: 6.04.2011, s. 1 z 1.  
52 Por. Przestępczość w szkołach, [on-line] 

http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/61850/Przestepczosc_w_szkolach.html, dostęp: 

31.03.2011, s. 1 z 1. 
53 Por. Raport w sprawie nieletnich z terenu województwa wielkopolskiego…, dz. cyt., s. 7-19. 
54 Por. tamże. 

http://statystyka.policja.pl/%20portal/st/840/61850/Przestepczosc_w_szkolach.html
http://statystyka.policja.pl/%20portal/st/840/61850/Przestepczosc_w_szkolach.html
http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/49245/Nieletni_zabójcy.html
http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/61850/Przestepczosc_w_szkolach.html
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z mitów, że nie wysokość kary za popełnione przestępstwo, ale pewność jej 

wymierzenia działa odstraszająco. Jest rzeczą znamienną, że większość czynów 

karalnych młodociani sprawcy popełniają indywidualnie. Jednak coraz częściej 

nieletni działają w grupach, również z osobami pełnoletnimi. Grupy przestęp-

cze przestrzegają swego rodzaju „niepisanego kodeksu etycznego”, w którym 

na pierwsze miejsce wysuwa się zasada lojalności. Pozwala to przypuszczać, że 

młodzi ludzie, naruszając prawo i zasady współżycia społecznego, jednocze-

śnie czują się usprawiedliwieni, bowiem przestrzegają „norm” świata przestęp-

czego. Pojawiła się również tzw. „przestępczość zabawowa”, posiadająca wiele 

cech wspólnych z pospolitym chuligaństwem i wandalizmem. Jako motywy 

aktów przestępczych popełnianych przez nieletnich wskazuje się czynnik mate-

rialny, chęć zaimponowania rówieśnikom i starszym kolegom, niekontrolowa-

ną agresję i wrażenie bezkarności
55

. Mówiąc o demoralizacji nieletnich, ko-

niecznie trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden jej aspekt. Zazwyczaj zacho-

wania niezgodne z prawem i normami współżycia społecznego kojarzone były 

głównie z młodzieżą płci męskiej i mężczyznami. Obecnie sprawczyniami 

przestępstw o szczególnym natężeniu agresji i brutalności coraz częściej są 

dziewczęta i młode kobiety. I znowu policyjne dane dają tutaj wiele do myśle-

nia. Liczba dziewcząt do 16. roku życia, podejrzanych o bójki i pobicia w okre-

sie 1999-2010 wzrosła o 169 % (chłopców – o 55 %), podejrzanych o niszcze-

nie i uszkodzenie mienia – o ponad 176 % (chłopców – o 38,3 %), o spowodo-

wanie uszczerbku na zdrowiu – o 61 % (chłopców – o 20 %)
56

. W 2005 r. Poli-

cja ujawniła na terenie całego kraju 91 osób nieletnich prostytuujących się (81 

dziewcząt i 10 chłopców). Motywy tych zachowań są bardzo złożone. Bywa, 

że odgrywa tu rolę czynnik altruistyczny – chęć pomocy żyjącej w ubóstwie 

rodzinie lub pragnienie poprawy własnego bytu. Większość ujawnionych osób 

trudniła się prostytucją podczas ucieczek z domów rodzinnych, ośrodków wy-

chowawczych i pogotowia opiekuńczego
57

. Swoistym dopełnieniem tego obra-

zu może być fakt, że tylko  w roku 2008 ofiarą przemocy domowej padło 

47098 dzieci i młodzieży do lat 18. Młodzież zatem nie tylko stwarza proble-

my, ale przede wszystkim ma problemy i dlatego potrzebuje wsparcia i pomocy 

ze strony osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie demoralizacji
58

. 

 

 

                                                 
55 Por. tamże. 
56 Por. Przestępczość młodych ludzi związana z agresją, [on-line] 

http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/57720/ Przestępczość młodych ludzi związana z agre-

sja.html, dostęp 6.04.2011, s. 1 z 1.  
57 Komenda Główna Policji. Biuro Prewencji i Rychu Drogowego. Raport o zjawiskach patologii 

społeczne…, dz. cyt., s. 29. 
58 Por. S. Reschke, Kinderdelinquenz…, dz. cyt., s. 16-28. 

http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/57720/
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4. Podstawowe zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 

młodzieży 

 
Szkoła jako instytucja oświatowa, zajmująca się kształceniem i wychowa-

niem, jest zobowiązana do reagowania na symptomy niepokojących zachowań 

młodzieży. Obowiązek ten wynika między innymi z Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegó-

łowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i mło-

dzieży zagrożonych uzależnieniem
59

 oraz z wprowadzanych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej różnych rozwiązań systemowych. Zwykle są one opraco-

wywane na podstawie analizy wyników badań prowadzonych w szkołach  

i mają na celu ograniczanie rozmiarów zjawiska demoralizacji młodzieży. Do 

tych działań systemowych zalicza się m.in. wprowadzony Uchwałą Rady Mini-

strów, z dnia 19 sierpnia 2008 roku, Rządowy program na lata 2008-2013  

Bezpieczna i przyjazna szkoła
60

. Na mocy wyżej wymienionych dokumentów 

szkoła – jako placówka edukacyjna – jest zobowiązana do projektowania i re-

alizacji działań, które ograniczają i eliminują antyspołeczne zachowania 

uczniów. Służą temu opracowywane przez każdą szkołę następujące dokumen-

ty: statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny, Wewnątrzszkolny 

System Oceniania  oraz procedury postępowania w kryzysowych sytuacjach 

zagrożenia młodzieży. Każda szkoła jest zobowiązana do określenia różnych, 

adekwatnych do potrzeb uczniów, form oddziaływań wychowawczych. Wśród 

planowanych działań  należy uwzględnić spotkania uczniów z funkcjonariu-

szami policji, spotkania nauczycieli z rodzicami wraz z udziałem policjantów  

i psychologów policyjnych, współpracę z organizacjami samorządowymi, 

warsztaty, zajęcia dodatkowe, szkolne przedsięwzięcia, konkursy, które służą 

promocji wśród młodzieży prospołecznych zachowań
61

. 

Tak ogólnie określone zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania demora-

lizacji młodzieży znajdują ukonkretnienie między innymi w działaniach inter-

wencyjnych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych.  Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej zobowiązuje szkoły do działań, które polegają na „powiado-

mieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy 

dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające 

lub substancje psychotropowe”
62

. W związku z tym każda szkoła powinna 

                                                 
59 „Dziennik Ustaw” 2003 nr 26, poz. 226.  
60 Tekst i treść uchwały oraz harmonogram realizacji programu: [on-line] 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369%3Arzdowy-

program-na-lata-2008-2013-qbezpieczna-i-przyjazna-

szkoaq&catid=36%3Aprogramyprojekty&Itemid=59, dostęp: 26.03.2011.  
61 Por. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem…, dz. cyt., poz. 226.  
62 Tamże. 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369%3Arzdowy-program-na-lata-2008-2013-qbezpieczna-i-przyjazna-szkoaq&catid=36%3Aprogramyprojekty&Itemid=59
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369%3Arzdowy-program-na-lata-2008-2013-qbezpieczna-i-przyjazna-szkoaq&catid=36%3Aprogramyprojekty&Itemid=59
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369%3Arzdowy-program-na-lata-2008-2013-qbezpieczna-i-przyjazna-szkoaq&catid=36%3Aprogramyprojekty&Itemid=59
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opracować strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz inter-

wencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem od papierosów, alko-

holu i narkotyków, uprawiających nierząd bądź przejawiających inne zacho-

wania świadczące o demoralizacji (np. zachowania agresywne, mobbing). Do 

szczególnych zadań szkoły należy: 1) systematyczne diagnozowanie zagrożeń 

związanych z demoralizacją młodzieży; 2) informowanie uczniów o skutkach 

zachowań antyspołecznych; 3) współpraca nauczycieli z rodzicami młodzieży 

zagrożonej demoralizacją; 4) współdziałanie z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi w zakresie zapobiegania patologiom wśród uczniów (głównie 

uzależnieniom od środków i substancji psychoaktywnych); 5) realizacja eduka-

cji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem uzależ-

nienia od alkoholu, narkomanii, tytoniu; 6) organizacja zajęć profilaktycznych 

m.in. w ramach godzin dla wychowawcy klasy oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Poza tym szkoły są zobowiązane do podejmowania problematyki z zakresu 

demoralizacji młodzieży w ramach innych zajęć edukacyjnych, szczególnie  

w toku nauczania przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają 

zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi, agresji, 

przemocy, mobbingowi. W ramach działalności dydaktycznej szkoły mają 

upowszechniać wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli informacje (np.  

w formie materiałów edukacyjnych, poradników, informatorów, prelekcji) na 

temat zachowań antyspołecznych, szkodliwości środków lub substancji odurza-

jących i psychotropowych oraz skutków prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów prawa państwowego (m.in. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii)
63

. 

Na szczególną  uwagę – w kontekście współdziałania szkoły z policją w za-

kresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży – zasługują zadania związane 

z działaniami interwencyjnymi. Polegają one na powiadomieniu rodziców  

i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy młodzież używa, 

posiada lub rozprowadza środki lub substancje odurzające i psychotropowe.  

W praktyce szkoły słusznie określają szczegółowe procedury
64

. Zwracają przy 

tym uwagę na konieczność: informowania wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego i dyrektora o zaistniałej sytuacji, wezwania do szkoły rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia i przeprowadzenia z nimi rozmowy w obecności 

ucznia, w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązania ucznia do zanie-

chania negatywnego postępowania, zobowiązania rodziców do nadzoru nad 

dzieckiem, zaproponowania rodzicom pomocy psychologa i terapeuty. Istotny 

jest fakt, że jeśli rodzice odmawiają współpracy, a nieletni uczeń nadal przeja-

wia zachowania antyspołeczne, szkoła jest zobowiązana do powiadomienia  

– w formie pisemnej – o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Szczegól-

                                                 
63 „Dziennik Ustaw” 2005 nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami. 
64 Por. tamże. 
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ny więc obowiązek w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży spo-

czywa na nauczycielach, którzy mają bezpośredni kontakt z uczniami. Pedago-

dzy są zobligowani do reagowania na antyspołeczne zachowania uczniów, 

zgodnie ze statutem szkoły oraz strategiami działań wychowawczych, prewen-

cyjnych i interwencyjnych przyjętych w danej szkole
65

. 

Niewątpliwie zakres powinności nauczycieli związanych z przeciwdziała-

niem demoralizacji młodzieży obejmuje szerokie spectrum zadań dydaktycz-

nych i wychowawczych. Dotyczą one działalności informacyjnej, promocji 

postaw społecznych i zdrowego stylu życia, profilaktyki, współpracy z rodzi-

cami i organizacjami samorządowymi, kształtowania pozytywnych kontaktów 

interpersonalnych nauczyciela z uczniami oraz wsparcia wychowawczego. 

Kluczowym elementem jest tu klimat współpracy, wzajemnego szacunku  

i dialogu
66

. Dobre relacje z nauczycielami mają szczególne znaczenie dla mło-

dzieży zaniedbanej wychowawczo, emocjonalnie, z rodzin ubogich i dysfunk-

cyjnych. Zaspokajają bowiem potrzebę przynależności, wzmacniają poczucie 

własnej wartości oraz rozwijają umiejętności psychologiczne i społeczne.  

W związku z tym słusznie za priorytetowe uznaje się rozwijanie kompetencji 

wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli
67

.  Jednocześnie zwraca się 

uwagę na stosowanie zróżnicowanych strategii edukacyjnych, które mają na 

celu diagnozowanie problemów, podejmowanie działań profilaktycznych  

i korekcyjnych, adekwatnych do trudnych sytuacji, występujących na terenie 

szkoły
68

.  Z tym wiąże się również realizacja stałego monitoringu
69

. 

W sytuacji koniecznej, gdy zawiodą podjęte działania prewencyjne  

i profilaktyczne, szkoła powinna zastosować, zachowując wszelkie prawa mło-

dzieży i ich rodziców, interwencje wychowawcze z udziałem dyrektora szkoły, 

nauczycieli, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz – w razie potrzeby – 

funkcjonariuszy policji. Stąd też w tym obszarze aktywności wychowawczej 

szkoły szczególne miejsce zajmuje współpraca z policją. 

 

5. Obszary i sposoby współdziałania pracowników szkoły  

z funkcjonariuszami policji 

Podstawowe obszary i sposoby współdziałania szkoły z policją wynikają  

z regulacji prawnych zawartych w kilku dokumentach
70

, w których określa się 

                                                 
65 Por. tamże. 
66 Ustawa Załącznik do uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 roku, 

Rządowy program na lata 2008-2013. Bezpieczna i przyjazna szkoła, sierpień Warszawa 2008,  

s. 3nn. 
67 Tamże, s. 11. 
68 Tamże, s. 12nn. 
69 Tamże, s. 18-19. 
70 Wśród tych dokumentów wymienia się m.in.: Ustawę z dnia 26 października 1982 roku  

o postępowaniu w sprawach nieletnich…, dz. cyt.; Ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 roku o prze-

ciwdziałaniu narkomanii, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-



ks. Edward Wiszowaty, Anna Zellma 

 

 

141 

działania policji w sytuacjach wymagających interwencji funkcjonariusza oraz 

wskazuje na potrzebę zaangażowania policjantów w realizację programów 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Pierwsza kategoria działań odnosi 

się do sytuacji, które wymagają szybkiej interwencji z udziałem funkcjonariu-

szy. Policjant, zgodnie z art. 37 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

w wypadkach niecierpiących zwłoki „zbiera i utrwala dowody czynów karal-

nych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynno-

ści zlecone przez sędziego rodzinnego”
71

. Do jego zadań należy również po-

dejmowanie działań interwencyjnych, szczególnie wtedy, gdy młodzież używa, 

posiada lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły
72

. Również inter-

wencja policji w szkole jest konieczna w sytuacji uprawiania przez uczniów 

nierządu, kradzieży, zakłócenia porządku publicznego oraz wtedy, gdy uczeń 

przejawia agresywne zachowania, jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 

a zastosowane przez szkołę procedury nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 

                                                                                                                       
nia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem …, dz. cyt., poz. 226. Z kolei dokumentem 

wewnętrznym, określającym zasady współdziałania policji ze szkołą w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją, jest Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 

października 2003 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakre-

sie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, „Dziennik Urzędowy Komendy 

Głównej Policji” 20 (2003), poz. 107.  
71 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich…, dz. cyt., 

poz. 228. Warto dodać, że interwencja policji jest konieczna w sytuacji, gdy: nauczyciel znajdzie 

na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk; uczeń posiada przy sobie 

środki odurzające; uczeń popełnił czyn karalny lub sam stał się ofiarą takiego czynu. Nauczyciel 

nie ma bowiem prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży lub teczki ucznia. 

Czynność tę może wykonać wyłącznie funkcjonariusz policji. Szczegółowe zasady postępowania 

nauczycieli w wyżej wymienionych sytuacjach oraz w innych zdarzeniach o charakterze anty-

społecznym znajdują się: w jednym z modułów Krajowego programu zapobiegania niedostoso-

waniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, który był realizowany  

w latach 2004-2010; w programach Bezpieczna i przyjazna szkoła, Razem Bezpieczniej; w naro-

dowym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w krajowym 

programie przeciwdziałania narkomanii. Zob. np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji, Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci  

i Młodzieży, oprac. Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedosto-

sowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2003; Razem Bez-

pieczniej. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, [on-line] 

http:// razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/6, dostęp: 26.03.2011; Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2006-2010, „Dziennik Ustaw” 143 (2006), poz. 1033; Ustawa z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „Dzien-

nik Ustaw” 1982 nr 35, poz. 230  z późniejszymi zmianami; Ustawa Załącznik do uchwały nr 

172 (2008) Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 roku, Rządowy program na lata 2008-2013. 

Bezpieczna i przyjazna szkoła…, s. 3-21. 
72 Zob. np. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii…, dz. cyt.,  

poz. 1485. 
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Obok tego rodzaju czynności na szczególną uwagę zasługują udział funk-

cjonariuszy policji w realizacji przez szkołę długofalowych programów wy-

chowawczych, prewencyjnych, profilaktycznych i korekcyjnych. Tego rodzaju 

działania zmierzają do przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. Wymagają 

jednak odpowiedniej koordynacji, dlatego w skład zespołu koordynującego 

współpracę szkoły z policją powinien wchodzić zarówno pedagog szkolny, jak 

też specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. Poza tym 

do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie które-

go znajduje się placówka oświatowa. W związku z tym, jak słusznie zauważa 

A. Sęk, „pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści 

ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić zasady 

wzajemnych kontaktów, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązy-

wać problemy dotyczące bezpieczeństwa i dobra uczniów”
73

. Wymaga to sta-

łej, adekwatnej do potrzeb środowiska, współpracy grona pedagogicznego  

i pracowników administracyjnych szkoły z komendą policji. Współpraca ta 

może polegać np. na inspirowaniu nauczycieli i rodziców do działań o charak-

terze profilaktycznym. Godnym uwagi jest również udział przedstawicieli poli-

cji odpowiedzialnych za sprawy nieletnich i patologii w dyskusjach panelo-

wych i spotkaniach informacyjnych organizowanych dla młodzieży. Policjanci, 

zajmujący się sprawami nieletnich i patologią społeczną, mogą również uczest-

niczyć w radach pedagogicznych i spotkaniach dla rodziców, poświęconych 

problematyce zagrożeń przestępczością wśród nieletnich oraz przeciwdziałania 

demoralizacji uczniów
74

. Dla szkoły ważne jest zaangażowanie funkcjonariu-

szy policji w opracowywanie i realizację programów profilaktycznych związa-

nych z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży oraz zapobieganiem demora-

lizacji nieletnich
75

. 

Kwestią najważniejszą we współpracy szkoły z policją wydają się spotkania 

tematyczne organizowane dla młodzieży z udziałem policjantów. Warto przy 

tym uwzględnić aktualne problemy dotyczące między innymi: odpowiedzial-

ności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

przemocy, agresji i mobbingu oraz sposobów unikania zagrożeń związanych  

z korzystaniem z nowoczesnych technologii informatycznych. 

Powyższe obszary i sposoby współdziałania szkoły z policją wskazują na 

konieczność zaangażowania funkcjonariuszy w rozwiązywanie trudnych i mo-

gących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szko-

ły. Tego rodzaju pomoc nie może jednak ograniczać się tylko do interwencji  

                                                 
73 A. Sęk, Współpraca szkoły z policją, [on-line] http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-

dyrektorow/szkoly/zarzadzanie-szkoly/bezpieczenstwo-w-szkole/art,2,wspolpraca-szkoly-z-

policja.html, dostęp: 26.03.2010, s. 1 z 3. 
74 Por. tamże. 
75 Por. tamże. 
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w sytuacjach zagrożenia demoralizacją. Same też programy, nawet rzetelnie 

opracowane, nie wystarczą. Potrzebna jest długofalowa praca profilaktyczna  

i wychowawcza, angażująca dyrekcję, nauczycieli, pedagoga szkolnego, rodzi-

ców i specjalistów ds. nieletnich i demoralizacji w środowisku lokalnym. Jej 

najpełniejsza realizacja wymaga ewaluacji i monitorowania przebiegu realiza-

cji zadań. Służą temu między innymi informacje zwrotne od nauczycieli, wy-

chowawców i innych osób, sondaże diagnostyczne, badania ankietowe, obser-

wacje i rzetelne sprawozdania z przeprowadzonych działań. Najważniejsze 

miejsce zajmuje jednak wsparcie, jakiego dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, 

funkcjonariusze policji i psycholodzy policyjni powinni udzielać młodzieży  

i rodzicom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji wychowawczych. 

 

Zakończenie 

Przedstawione w powyższych analizach zagadnienia, wzbogacone o dane ze 

statystyk policyjnych, ilustrujące poziom demoralizacji nieletnich w Polsce, 

wskazują na wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem demoralizacji 

młodzieży. Pokazują, iż przed szkołą – jako jednym z podstawowych środo-

wisk wychowawczych – stoją zadania związane z aktywnym udziałem w prze-

ciwdziałaniu zachowaniom antyspołecznym nieletnich. 

Andrzej Frycz Modrzewski w dziele pt. O poprawie Rzeczypospolitej pisał: 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
76

. Stąd też uwraż-

liwienie wszystkich środowisk, a więc nie tylko rodziny, ale także szkoły, na 

ten problem jest sprawą niesłychanej wagi. Jedyną słuszną drogą wydaje się też 

szeroko rozumiana prewencja. Szczególną rolę do spełnienia mają tutaj zarów-

no szkoła, jak i policja. W związku z tym dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, 

funkcjonariusze policji i psycholodzy policyjni podejmują różne formy współ-

działania w zakresie przeciwdziałania zachowaniom antyspołecznym wśród 

uczniów. Aby ich działania były skuteczne, potrzebne jest również zaangażo-

wanie rodziców i opiekunów prawnych młodzieży. Niemniej istotną rolę speł-

niają środki społecznego komunikowania się osób.  Realizowane za pośrednic-

twem mediów  prewencyjne i edukacyjne mogą przyczynić się do podnoszenia 

jakości oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły. Chodzi tu o zaniecha-

nie propagowania permisywizmu moralnego oraz koncepcji edukacji podpo-

rządkowanej celom ekonomicznym. Wydaje się, że podnoszenie jakości pro-

gramów telewizyjnych i radiowych oraz zawartości stron internetowych  

i czasopism, jak też dowartościowanie w nauczaniu i wychowaniu zasad mo-

ralnych jest niezbędne w procesie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. 

Wzmacnia bowiem skuteczność współdziałania szkoły z policją w zakresie 

prewencji. 

                                                 
76 Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypostolitej, fragment z V księgi. O szkole, War-

szawa 1953.  
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Summary 

Currently, the Ministry of National Education pays special attention to pre-

ventative, educational and resocialization activities at school. School heads and 

teachers are obliged to prevent moral corruption of the young and to cooperate 

with the police.  

The aim of this article is to present cooperation of schools with the police. 

To begin with, the scope of the meaning of the term ,,moral corruption of the 

young” and the etiology of the phenomenon are described. One also points to 

the ,,actual extent of moral corruption of the young” as recorded in the police 

statistics. Then, the fundamental tasks of the school concerning prevention of 

moral corruption of the young are presented as well as the areas and ways of 

cooperation of school employees with the police on preventing moral corrup-

tion among the young.  



o. Ignacy Kosmana  

 

 

Opowieści o św. Maksymilianie.   

Audycje w Radiu Niepokalanów 2009-2010,  

 
 

O św. Maksymilianie Marii Kolbem napisano już wiele książek, bardzo 

wiele artykułów i opracowań. Powstały na jego temat prace naukowe. Ojciec 

Kolbe stał się „przedmiotem” dyskusji i paneli, różnego rodzaju teologicznych 

warsztatów. Czy zatem potrzeba jeszcze jednej księgi na jego temat, bo prze-

cież nie zwykłej książki w wydaniu kieszonkowym, lecz liczącej ponad pół 

tysiąca stron właśnie księgi?  

Jak powiada Autor, jego opowiadania radiowe, jak i sama książka nie są 

opracowaniem naukowym. I chwała mu za to! Nie od dziś wiadomo, że najsku-

teczniej zapadają w naszą pamięć opowiadania. Każdy z nas pamięta bajki  

i baśnie opowiedziane przez − bywało i tak! − niepiśmienne babcie. Ktoś po-

wiedział, że wiedza książkowa jest pospolita. Każdy może się jej nauczyć. 

Natomiast wiedza przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie jest elitarna, 

wszak dawana jest wybranej osobie. Tak jest i z tymi Opowieściami o św. 

Maksymilianie. Co prawda, spisane zostały dla piśmiennego odbiorcy, ale też  

i opowiedziane na ucho „analfabecie”, który przez wiele dni trwał przy odbior-

niku radiowym, wsłuchując się w zwykłe historie niezwykłego życia. Ciekawe, 

ilu piśmiennych odłoży lekturę drukowaną, a wsłucha się w żywe słowo Autora 

uwiecznione na płytach CD? 

Opowieści o. Paulina Sotowskiego to opowiadania bezpretensjonalne  

i szczere. Aż do bólu. Ukazują one Świętego na szerokim tle wydarzeń zacho-

dzących w Polsce, w Japonii, w Europie i na świecie. Mogłoby się wydawać, że 

znawcy tematu wiedzą już wszystko o Ojcu Kolbem. I tu niespodzianka! Autor 

odkrywa nam nieznane zgoła wydarzenia i fakty z życia Świętego, jego najbliż-

szych przyjaciół i osób dalszych z grona zakonnego i ze „świata”. Nie pomija 

milczeniem historii niewygodnych czy to dla Bohatera opowieści, czy też dla 

zakonu franciszkańskiego, czy wreszcie − dla nas samych, którzy przywykliśmy 

umieszczać wszystko w Glorii Berniniego. Do niedawna nie wspominano  

w licznych biogramach o losie starszego brata o. Maksymiliana − Franciszka, 

wszak w jakiś sposób „psuł” on obraz Świętego. Także i dzisiaj pomija się imio-

na i nazwiska wielu osób z otoczenia o. Kolbego, choćby owych najzdolniej-

szych ze zdolnych kleryków wysłanych przez prowincjała na studia do Rzymu. 

Dlaczego? Dla prostej przyczyny. A właściwie z powodu jednej osoby. To casus      

o. Rajnera, osoby wybitnie utalentowanej literacko, postaci szlachetnej i w pew-

nej mierze znaczącej w Prowincji, a jednocześnie zagubionej gdzieś między nie-
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bem a ziemią. Był kolegą Maksymiliana. Zafascynowany Franciszkowym ubó-

stwem i Niepokalanowem. A jednak inną drogą poszedł. Nie przez Niepokalaną, 

jak jego kolega Kolbe.  Swoje rozterki i rozstanie nie tylko z zakonem, ale  

i z Kościołem opisał w swojej książce (zob. s. 25).  

Takich „ekskluzywnych”, by nie powiedzieć pikantnych, szczegółów  

w Opowieściach jest wiele. Nie czas i nie miejsce, by je tutaj przedstawiać.  

Dzieło o. Paulina to zwyczajne opowiadanie − właściwie kilkadziesiąt opo-

wiadań −   o zwyczajnym człowieku, przypomnienie współczesnym o postaci, 

która wyrastała, i nadal wyrasta, ponad przeciętność: nie przez samolubne wy-

wyższanie się czy samochwalstwo, lecz przez cichą pracę „u podstaw”. Ojca 

Kolbego nie było widać. Widoczne były jego czyny i dzieła. 

Ludzka pamięć jest bardzo krótka, stąd ta księga Opowieści. Jest jak Cztery 

Pory Roku Vivaldiego: Wiosna − dzieciństwo i młodość Rajmunda; Lato − 

praca młodego kapłana w Krakowie i Grodnie; Jesień − czas najintensywniej-

szych prac: założenie Niepokalanowa, działalność Rycerstwa Niepokalanej  

i wydawnicza, misje; wreszcie Zima − czas na umieranie... I jak przystało na 

dzieło tak znakomite, na tę szczególną Pieśń życia, Autor napisał codę, którą 

zapowiada ostatni rozdział Zimy − „Tylko miłość jest siłą twórczą”. To jej 

dziedzictwo − dziedzictwo Miłości − pozostawione przez św. Maksymiliana 

jest dla nas duchowym „majątkiem”, który niestety rok po roku trwonimy  

i zaprzepaszczamy. A on przecież jest skarbem, którego ani mól, ani rdza nie 

niszczą, ani złodzieje nie kradną (por. Mt 6, 20). Okazuje się, że największym 

zagrożeniem dla owego „skarbu” jest nasza ignorancja i niepamięć. Paulin 

Sotowski właśnie był zakupił to pole, w którym zakopaliśmy ten skarb i zapo-

mnieli o nim, i gruntownie przeorał ziemię zapomnienia, by wydobyć ów klej-

not i na nowo nam go podarować. Czytelnicy i Słuchacze sami ocenią praw-

dziwość tych słów.   

Jest w tych opowiadaniach coś z tkliwości i coś z entuzjazmu, którego tak 

obawiał się Autor, by ten właśnie − entuzjazm − nie przesłonił prawdy o życiu 

i o Człowieku. Nie przesłonił. Jego intencja została wyrażona w piątym, ostat-

nim rozdziale i w siedemdziesiątym pierwszym opowiadaniu, które wybiega  

w przyszłość. Numer tej opowieści nie jest rzeczą przypadku, wszak w tym 

właśnie roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci św. Maksymiliana i Rok Kol-

biański; 71 wykracza poza tę rocznicową granicę, przekracza pewien próg na-

szej inercji i obojętności.  

Doprawdy, nie gaśmy ducha o. Maksymiliana! Zapalmy się nim, czytając 

bądź słuchając Opowieści o św. Maksymilianie. Bardzo do tego zachęcam Czy-

telników i Słuchaczy, a Autorowi składam − w imieniu wszystkich − serdeczne 

podziękowanie za to przypomnienie. 
Książka o. Paulina Sotowskiego OFMConv,  

Opowieści o św. Maksymilianie.  Audycje w Radiu Niepokalanów 2009-2010,  

WOF, Niepokalanów 2011, ss. 509. 
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„Ja” w relacji do Wspólnoty 
 

W Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, w serii Colloquia Disputationes, ukazała się 

książka pt. Ja – Wspólnota w teorii i praktyce. To już trzeci tom, ambitnego 

projektu, realizowanego przez Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu 

Wydziału Teologicznego UAM, dotyczącego relacji każdego indywidualnego 

„ja” do tego wymiaru ludzkiej egzystencji, jakim jest wspólnota osób. Publika-

cję należy powitać z dużą radością, ale także z nie mniejszym uznaniem. Dość 

odważne, interdyscyplinarne ujęcie tego problemu w pierwszym etapie, które 

było tematem zorganizowanego sympozjum i będącej jego owocem publikacji 

pt. Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego, po-

zwoliło autorom tego przedsięwzięcia zakreślić granice refleksji wiary, nieu-

chylającej się przed szerokim kontekstem innych dyscyplin, zwykle niewiele 

mających wspólnego z teologią. Naturalnie kontekst ten, tak z przyczyn meto-

dologicznych, jak również tych, wynikających ze złożoności oraz szerokości 

samego zagadnienia, może okazać się kłopotliwy. Niemniej, co dostrzegają 

organizatorzy konferencji i autorzy opublikowanych po niej tekstów, jest on 

bardzo potrzebny. Wręcz niezbędny w perspektywie, niezrozumiałego dla 

przedstawicieli wielu współczesnych dyscyplin naukowych, roszczenia teolo-

gii. Tyle tylko, że teologii nie wolno z tego roszczenia zrezygnować, jeśli nadal 

chce pozostać nauką i to nauką o wyraźnym, uniwersalistycznym charakterze, 

podczas gdy ten właśnie charakter ludzkiej wiedzy jest dziś tak wyraźnie kon-

testowany i przez wielu pracowników naukowych traktowany jako dość „po-

dejrzany”. Dlatego też odwaga poddania własnych opinii oraz poglądów auto-

rów tego tomu – sformułowanych na gruncie teologii fundamentalnej – kon-

frontacji z innymi językami i metodami badawczymi, ujmującymi ludzką osobę 

w jej relacji do społeczności, zasługuje niewątpliwie na odnotowanie w środo-

wisku teologicznym. Prowokuje także do naśladowania tego rodzaju otwarto-

ści. Zwłaszcza, że obecność wydziałów teologicznych w strukturach państwo-

wych uniwersytetów, stanowiących podstawę naukowej refleksji nad rzeczywi-

stością ludzkiej osoby i społeczeństwa opartej na różnych kierunkach badaw-

czych, jest dziś coraz bardziej aktywna.  

Stąd kolejny, drugi etap wspomnianego projektu, pt. Ja – Wspólnota. Per-

spektywa teologii fundamentalnej, poprzedziło spotkanie w Poznaniu teologów 

fundamentalnych. Zdając sobie sprawę z kłopotliwego kontekstu teologii oraz 

trudnego zadania obrony jej roszczenia, zajęli się oni problemem swoistego 

„sporu”, jaki pojawia się między wewnętrznym i niepowtarzalnym światem 
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każdej jednostki ludzkiej a nieodłącznym od niej wymiarem społecznym. Pod-

stawą rozwiązywania tego sporu, stanowiącą zarazem najważniejszą płaszczy-

znę tworzenia wspólnoty jest świat ludzkiej osoby, odnoszony do Osoby Boga  

i drugich osób ludzkich. Przy czym zarówno jedno, jak i drugie odniesienie 

okazuje się konieczne. W pierwszym bowiem przypadku każdy byt osobowy 

odnajduje niejako swoje ontologiczne potwierdzenie, podmiotowe uzasadnie-

nie. Natomiast dzięki temu drugiemu odniesieniu staje się tematycznie określo-

ny, możliwy do ujęcia, poddając się analizie i refleksji. 

Trzeci tom, pod tym samym, ogólnym tytułem, tak jak poprzednie zaopa-

trzony w „dookreślenie” wskazujące na zawartą w nim problematykę (Ja-

Wspólnota – w teorii i praktyce), ukazuje nam jeszcze jedną, równie niezbędną, 

jak i dość często pomijaną w teologii systematycznej perspektywę, bezpośred-

nio związaną z działaniem człowieka – jego praxis. W refleksji wiary dość 

dużo mówi się ostatnio o pogłębiającym się, w zasadzie od średniowiecza, 

rozchodzeniu się teologii z duchowością; doktryny, coraz bardziej wnikliwym 

rozpatrywaniem należących do niej problemów i świadectwa, świętości. Pilna 

potrzeba zaradzenia temu rozchodzeniu się, szkodliwemu zarówno dla obrazu 

doktryny, jak i chrześcijańskiego świadectwa, zawiera w sobie postulat daleko 

idącej korekty zbyt schematycznego podziału na teologię teoretyczną i prak-

tyczną. Wyzwanie podjęte przez autorów publikacji pt. Ja-Wspólnota – w teorii 

i praktyce nie prowadzi do zamiany jednego sposobu uprawiania teologii przez 

drugi lub wzajemnego przejmowania właściwych im kompetencji, ale stanowi 

ważny element przeciwdziałania rozdarciu, któremu nie mogą zaradzić roz-

strzygnięcia dokonane tylko na poziomie metodologicznym. W publikacji po-

jawia się tak bardzo potrzebne dziś teologii fundamentalnej wsłuchanie się  

w kontekst, którym jest egzystencja współczesnego człowieka, w wielu miej-

scach wyraźnie pozbawiona wrażliwości metafizycznej i wyczulona na kwestię 

przeżycia oraz poszukiwania najgłębszego sensu w rozbitym, pokawałkowa-

nym świecie. Z tego względu podjęta przez jednego z autorów (Krzysztof Ró-

żański) próba nie tyle konfrontacji, ile raczej ukazania wartości i ciągłej aktu-

alności, zarówno tradycji ontologicznej, jak i fenomenologicznej, mogących się 

zresztą uzupełniać w badaniu świata ludzkiej osoby i jej odniesieniu do wymia-

ru społecznego, wydaje się być bardzo cennym wkładem w to dzieło. 

Poza tym godna zauważenia jest również wrażliwość autorów tego tomu, odno-

sząca się do tak powszechnego dziś rozmijania się pokawałkowanego i bardzo 

powierzchownego obrazu świata z doświadczeniem, przeżyciem religijnym. Temu 

ostatniemu, wspomniana powierzchowność i fragmentaryczność  pozostawia coraz 

mniej miejsca, a przez to staje się w dobie współczesnej najpoważniejszą przyczy-

ną rozmijania się teologii z człowiekiem; jego najbardziej żywotnymi problemami, 

których rozwiązania współczesny człowiek – właśnie z powodu owego rozmijania  

– nie spodziewa się znaleźć w refleksji wiary. W związku z tym dostrzeżenie przez 

Elżbietę Kotkowską w teologii fundamentalnej przede wszystkim przestrzeni in-
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terdyscyplinarnej weryfikacji oraz rekonstrukcji tworzonych na jej gruncie para-

dygmatów, prowadzi do bardzo interesujących wniosków, stanowiących trudne do 

odparcia wyzwanie dla samych teologów. Potrzeba dialektycznych relacji w prze-

strzeni naszego istnienia i naszej wiary z drugimi, uwyraźniona zwłaszcza na bazie 

zajęć praktycznych, przeprowadzonych przez autorkę warsztatów ze studentami, 

tylko wzmacnia chrześcijańskie przekonanie, że doświadczenie wiary jest najbar-

dziej żywe w Kościele.  

Zagadnienie to w sposób bardzo interesujący zostało uzupełnione przez 

Małgorzatę Wiertlewską, ukazującą problematykę funkcji teologii fundamen-

talnej na drodze rozpoznawania trwałej obecności Boga w historii, na której to 

drodze nie może zabraknąć żywego świadectwa. Takie ujęcie pozwala obronić 

teologię systematyczną przed zawłaszczeniem jej przez wąskie grono specjali-

stów i tym samym przed osłabianiem jej znaczenia w odkrywaniu najgłębszego 

sensu egzystencji w całej wspólnocie wierzących. Naturalnie teologia zawsze 

pozostanie zajęciem nielicznych, odpowiednio przygotowanych do tej misji 

osób. Niemniej, jako takie zajęcie, związane z bardzo konkretnym powołaniem 

w Kościele i zadaniem, teologia nie może uchylać się od podejmowania zagad-

nień dotyczących wszystkich. W teoretycznym – choćby najbardziej otwartym 

na współczesne osiągnięcia ludzkiej wiedzy – wykładzie może to być bardzo 

trudne, o ile w ogóle możliwe. Dlatego autorzy tego projektu, przedstawionego 

w prezentowanej publikacji, postanowili zająć się w swoich badaniach tą prze-

strzenią, która bardziej właściwa jest ludzkiemu działaniu, poszukiwaniu. 

Dużą pomocą dla czytelnika i zarazem swoistą metodologiczną klamrą, spi-

nającą poszczególne etapy tego przedsięwzięcia, a także jego podsumowaniem, 

otwartym zresztą na nowe propozycje, jest zamieszczony na końcu tomu tekst 

Jarosława Moskałyka. Nie zabrakło w nim głębokiego pochylenia się nad rze-

czywistością ludzkiej osoby i zauważenia tego dowartościowania wszelkich 

sposobów wypowiadania się na jej temat, także w relacji do drugich – we 

wspólnocie, jakie wnosi do każdej refleksji chrześcijańskie objawienie. 

Wspólne i wartościowe dzieło pracowników Zakładu Teologii Fundamen-

talnej i Ekumenizmu wpisuje się także w realizowany od dłuższego czasu na 

WT UAM proces dowartościowania ćwiczeń – warsztatów z teologii, w jej 

wykładzie akademickim, czego owocem są liczne oraz ujmujące różne zagad-

nienia podręczniki do ćwiczeń z teologii, wydawane systematycznie w WT 

UAM. Toteż praca zbiorowa pt. Ja-Wspólnota – w teorii i praktyce będzie bez 

wątpienia bardzo cenną pomocą także dla studentów teologii, zachowując także 

swoje znaczenie we współczesnym sporze o miejsce i zadania teologii funda-

mentalnej; jej perspektywy w rodzinie nie tylko nauk teologicznych, ale także 

innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem i jego wymiarem społecznym. 

 
Recenzja książki pod redakcją E. Kotkowskiej i J. Moskałyka, pt. Ja-Wspólnota – w teorii  

i praktyce, WT UAM Poznań 2010 
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Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej 

„Kościół domem i szkołą komunii” 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie 

22 stycznia 2011 roku 
 

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, obchodzoną 28 listopada 2010 roku, 

Kościół w Polsce rozpoczął realizację trzyletniego programu duszpasterskiego 

pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii”. W związku z tym, Wyższe 

Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wspólnie z Kate-

drą Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego zorganizowało sesję popularnonaukową poświęconą tematowi 

Kościoła. Sesja ta odbyła się w dniu 22 stycznia 2011 roku w auli koszaliń-

skiego seminarium.  Uczestniczyli w niej głównie klerycy oraz studenci Insty-

tutu Teologicznego w Koszalinie. W seminaryjnej auli byli także obecni biskup 

senior Tadeusz Werno i pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu Szczecińskiego.  

Wszystkich zebranych powitał i wprowadził w tematykę sesji ks. dr Dariusz 

Jastrząb, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, a jednocześnie pełno-

mocnik dziekana szczecińskiego Wydziału Teologicznego do spraw organiza-

cji studiów w Koszalinie. Sesji przewodniczył ks. dr hab. prof. US Janusz Le-

mański.  

Główny wykład na temat „Kościół nowym stworzeniem w Chrystusie we-

dług piśmiennictwa Pawłowego” wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy 

CM, kierownik Katedry Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu na 

Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Rozpoczął on od wyjaśnienia samego pojęcia Kościół, który jest przede 

wszystkim Mistycznym Ciałem Jezus Chrystusa. Etymologicznie jest on także 

zwołaniem ludzi w Chrystusie, co ma swój pierwowzór w historii Izraela zmie-

rzającego do Ziemi Obiecanej. Następnie ks. prof. Rakocy zajął się kwestią 

relacji Kościoła wobec Starego Przymierza i stworzonego świata. Kościół nie 

jest rzeczywistością wydoskonaloną wobec Starego Przymierza, lecz całkiem 

nowym stworzeniem w Chrystusie. Zapoczątkowane w ludziach dzieło Chry-

stusa nie zostanie więc w przyszłości zastąpione innym, ale doprowadzone do 

pełni, wydoskonalone. Wszechświat został „dostworzony” przez Boga jako 

środowisko, mieszkanie dla człowieka. Kościół przekracza jednak jego granice 

w wymiarze duchowym, stając się całkiem nowym stworzeniem.  

Kolejny punkt wystąpienia dotyczył bycia człowieka w Kościele w relacji 

do nieba. Zbawienie jest rzeczywistością dokonaną i dokonującą się. Występu-

je zatem napięcie między tym, co już się dokonało, a tym, co jeszcze czeka 
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chrześcijanina. Jego ziemskie życie nie jest jednak ani stanem rozdarcia, ani 

zawieszenia. Człowiek jest bowiem zjednoczony z Bogiem, uświęcony i prze-

bóstwiony. To właśnie w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, zaciera się po-

dział między niebem a ziemią. W tym sensie Kościół jest więc już wprowadza-

niem ludzi w rzeczywistość nieba. Relacji, w której pozostaje Kościół wobec 

stanu nieba, nie należy jednak postrzegać na wzór zapowiedzi i jej wypełnienia 

się. Wierzący uczestniczą w przeogromnym stopniu w rzeczywistości nieba 

dzięki darom Eucharystii i Ducha Świętego. Przez te dary cała ziemska rze-

czywistość zostaje porwana w górę. Nie niebo zniża się do ziemi, lecz ziemia 

upodabnia się do nieba. Tego upodobnienia się i zjednoczenia z niebieską rze-

czywistością, co nazywamy zbawieniem, nie osiągnie się samemu, lecz wy-

łącznie w Kościele, czyli poprzez Ciało Chrystusa. Poza tym nowym stworze-

niem, to jest Kościołem, nie ma zbawienia. 

Po wykładzie nastąpiły krótkie referaty, które dotyczyły różnych zagadnień 

związanych z kwestią Kościoła. Pan dr hab. Zbigniew Danielewicz, profesor 

Politechniki Koszalińskiej i pracownik naukowy Instytutu Polityki Społecznej  

i Stosunków Międzynarodowych, mówił na temat „Jűrgena Moltmanna ekle-

zjologia communio”. Myśl tego ewangelickiego teologa charakteryzuje się 

czymś, co można by nazwać „komuniocentryzmem”. W takim kontekście Ko-

ściół jest przede wszystkim wspólnotą mesjańską, mając do wypełnienia misję 

Syna i Ducha. Kościół istnieje również w odniesieniu do innych rzeczywisto-

ści. Jest on zgromadzeniem pielgrzymów, które jest wpatrzone w to, co przed 

nim, nie zapuszcza korzeni w doczesności i nie zatrzymuje uwagi na sobie. 

Taki wymiar Kościoła realizuje się we wspólnotach podstawowych, czyli  

w konkretnych gminach, kongregacjach i zgromadzeniach, które są dla Molt-

manna właściwym przedmiotem eklezjologii. 

Ks. dr hab. prof. US Edward Sienkiewicz, kierownik Katedry Teologii Fun-

damentalnej, zajął się tematem „Kościół jako communio personarum w pol-

skiej teologii uczestnictwa”. Zauważył on, że pojęcie wspólnoty myli się dziś  

z jakąkolwiek strukturą społeczną, niezależnie od zaangażowania tworzących 

ją podmiotów. Tymczasem to zaledwie początek drogi w kierunku tworzenia 

prawdziwej wspólnoty między osobami. Wspólnota jest takim doświadcze-

niem, które w chrześcijaństwie otrzymuje zupełnie nową konotację, związaną  

z wydarzeniem Jezusa Chrystusa. Uczestnictwo jest taką obecnością człowieka 

w społeczeństwie, której przeszkadza zarówno nadmierne podkreślanie przez 

niego swojej indywidualności, jak i rezygnacja z niej. Wspólnota musi więc 

stanowić przede wszystkim komunię osób. W taki właśnie sposób należy po-

strzegać Kościół, który jest przecież komunią z Bogiem i z innymi ludźmi, ze 

względu na Boga. Staje się on przez to jedynym kryterium komunii. 

Ostatni referat podczas sesji wygłosił ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dul-

lak, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego, podejmując w nim kwestię 

„Najwyższa władza w Kościele a organy ją wspomagające”. Najpierw przybli-
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żona została w nim hierarchiczna struktura Kościoła jako ludu Bożego. Kościół 

jest zgromadzeniem zrodzonym z miłości Ojca i ożywionym przez Ducha 

Świętego, a powołanym do kontynuowania dzieła Jezusa Chrystusa. Na czele 

Kościoła stoi sprawujący władzę biskup Rzymu oraz złączone z nim kolegium 

biskupów. Ponoszą oni odpowiedzialność za cały lud Boży. Papież ma pocho-

dzącą od samego Boga najwyższą i pełną władzę, która dotyczy całego Kościo-

ła. Władzę tę otrzymuje on przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez 

niego wybór wraz z konsekracją biskupią. Władza ta nie kwestionuje władzy 

przypisanej biskupom w swoich Kościołach partykularnych. Kolegium bisku-

pów nie może jednak istnieć ani być podmiotem władzy bez papieża, czyli 

swojej głowy. Zgromadzeniem całego episkopatu światowego jest sobór. Na-

tomiast stałymi organami wspomagającymi papieża w sprawach Kościoła po-

wszechnego są: synod biskupów, kolegium kardynałów, kuria rzymska oraz 

legaci papiescy.  

Po wystąpieniach odbyła się krótka dyskusja. Pytania nawiązywały przede 

wszystkim do głównego referatu. Na zakończenie sesji jej organizator, ks. dr 

Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej, po-

dziękował zaproszonym prelegentom i wszystkim jej uczestnikom. Zachęcił 

również do nabycia najnowszej książki ks. prof. W. Rakocego „Rozmowy  

z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku” wraz z dedykacją autora. 

 




