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ks. Ignacy Bokwa1

Teologia a obraz współczesności
„Teologia powinna podejmować problemy, które są interesujące także niezależnie od właściwej jej metody. Jedynie w ten sposób może się ona stać interesująca dla opinii publicznej. Uwagę jest jednak w stanie skupić na sobie coś,
co jest na czasie. Być odpowiednią dla swojego czasu jest dla teologii równie
decydujące jak to, by była adekwatna do swojego przedmiotu. Właśnie podejmując tematy współczesności, powraca ona do swojej istoty: być zatroskaną
o trudne sprawy naszych czasów jest jej zadaniem z Bożego rozporządzenia.
Być wierną swojej istocie i iść z duchem czasu – oto dwa warunki, które teologia może właściwie spełnić jedynie wtedy, gdy czyni to jednocześnie. Podjęcie
tych wyzwań sprawia jej jednak niemało trudności. W świecie, który stał się
mało przejrzysty, nie ma już ona jednoznacznego miejsca w społeczności; jej
kulturowa rola zdaje się być niejasna, zaś uznanie jej jako nauki znacząco osłabło”2. Te słowa bońskiego teologa, Hansa-Joachima Höhna, napisane w 1992
roku, nie straciły nic ze swej aktualności.
1. Teoretyczny status teologii wizualnej
W swoim najbardziej podstawowym rozumieniu teologia to „nauka o Bogu
i o relacjach między Bogiem, człowiekiem a światem; także zespół nauk wyjaśniających treści wiary religijnej (w tym dogmatów); głównym jej źródłem jest
wiara w Objawienie Boże"3. Ze swej natury jest więc teologia systematyczną
refleksją intelektualną nad treściami wiary, „w której rozum chrześcijanina,
upewniony i oświecony wiarą, stara się pojąć myślą to, w co wierzy, a mianowicie tajemnice objawione, łącznie z ich konsekwencjami”4. Jest ona refleksją
„chrześcijanina nad swoją wiarą i własnym doświadczeniem chrześcijańskim

1

Ks. Ignacy Bokwa – ur. 1957, kapłan diecezji radomskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor tytularny nauk teologicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wykształcenia dogmatyk, zajmuje się teologią kultury
i teologią religii, autor 8 książek i 80 artykułów naukowych, ostatnio opublikował książkę: Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010, 542 ss. oraz I. Bokwa,
M. Jagodziński (red.), Wobec nowego ateizmu, Warszawa 2011, 285 ss.
2
H.-J. Höhn, Teologie, die an der Zeit ist. Entwicklungen – Positionen – Konsequenzen, Paderborn u.a. 1992, 9.
3
L. Balter, Teologia, w: M. Rusecki i in. (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, LublinKraków 2002, 1228.
4
Tamże.
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w określonym czasie i w określonej kulturze”5. Należy przy tym podkreślić, że
każdy chrześcijanin, nie tylko człowiek posiadający specjalistyczne wykształcenie teologiczne, poważnie zastanawiający się nad swoją wiarą, przeżywaną
w określonych sytuacjach egzystencjalnych, powinien być traktowany jako
teolog, co więcej, już nim jest. Absurdem sprzeciwiającym się zasadom zdrowego myślenia jest natomiast wizja teologa niewierzącego. Wynika to ze specyfiki nauki jako takiej, w którą koniecznie trzeba wejść, niejako do jej wnętrza, nie zaś pozostawać na zewnątrz, w charakterze widza6.
Podczas ubiegłorocznego sympozjum, odbytego w UKSW dnia 4 listopada
2010 roku, a zatytułowanego: Od kultury wizualnej do teologii wizualnej7, padło wiele interesujących obserwacji i uwag dotyczących nie tylko współczesnej
cywilizacji i kultury obrazu, wizualności, jej obecności w naszej kulturze, ale
także statusu nowej dziedziny, jaką miałaby być teologia wizualna. Jej projekt
jest bez wątpienia przedsięwzięciem ambitnym, a jak się zdaje – także potrzebnym zarówno Kościołowi, jak i kulturze. Nie jest to jednak projekt łatwy i pozbawiony niebezpiecznych pułapek. Wskazał na nie Wojciech Michera: „Niezależnie od tego, że poważnego przemyślenia wymaga zakres problemowy,
którym miałaby się zajmować ‘teologia wizualna’, warto dostrzec pewne uwarunkowania ideowe, jakie zdradza użyty tu zabieg retoryczny – zaciera on mianowicie radykalną różnicę dzielącą oba te zamierzenia badawcze, antropologię
i teologię, ich założenia i cele, różnicę zasadniczo uniemożliwiającą uzgodnienie i sugerowane w tytule [konferencji] przejście (Od… do…). Samo owo
przejście zresztą nie wydaje się tu całkiem neutralne. Właściwa mu dynamika
zdaje się wprowadzać hierarchię obu tych obszarów praktyki intelektualnej, co
czyni z tytułu konferencji raczej zachętę, zalecenie, czy też ‘akt strzelisty’.
Należy zatem jasno stwierdzić, że dla antropologii – także dla antropologii
obrazu – kultura pozostaje horyzontem nieprzekraczalnym, co oznacza, że
wszelkie kategorie wyróżniane przez nią jako przedmiot badań pozostają kategoriami kulturowymi; nawet takie, jak: natura, świętość czy Bóg”8. Z całą pewnością teologia wizualna nie może polegać jedynie na takim interpretowaniu
dzieł sztuki wizualnej, którego zadaniem miałoby być wykrywanie treści teologicznych w tychże dziełach. To o wiele za mało, by móc mówić o teologii jako
pewnym systemie, uwzględniającym źródła, podstawowe założenia, a nade
wszystko metodę, rozstrzygającą o tym, czy można tu w ogóle mówić o nauce.
Dlatego z całą powagą należy odnieść się do pytania, jakie w swoim wystąpie-

5

Tamże.
Por. tamże, 1229.
7
Por. W. Kawecki, J.S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Kultura wizualna –
teologia wizualna, Warszawa 2011.
8
W. Michera, Antropologia obrazu. Uwagi, w: W. Kawecki, J.S. Wojciechowski, D. ŻukowskaGardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna, dz. cyt., 53.

6

ks. Ignacy Bokwa

9

niu postawił Andrzej Draguła: Czy istnieje teologia wizualna?9 Nic w teologii
nie może zastąpić jej struktury słownej10, jako że pomiędzy Słowem Bożym
a słowem ludzkim istnieje tajemniczy, jednakowoż realny związek. Boże Słowo i ludzkie słowo wzajemnie się przenikają, a w pewnym sensie nawet warunkują, skoro ludzki język staje się nośnikiem Boskiego misterium i sposobem
jego wyrazu. Centralnym wydarzeniem nie tylko dla wiary, ale także i dla teologii pozostaje wcielenie odwiecznego, Boskiego Logosu – Słowa i Sensu.
Boże Słowo stało się ciałem, ludzką rzeczywistością, historią, cywilizacją,
cierpieniem, śmiercią, tragedią, radością, zwycięstwem – słowem: wszystkim
tym, co stanowi realność tego świata, a więc i bezbrzeżnego, nieogarnionego
rozumem, myślą i wyobraźnią kosmosu. Dzieląc rzeczywistość na sacrum
i profanum, myśl teologiczna zdawała sobie ułatwiać zadanie: tu oto mamy
strefę Boga, a więc świętości i doskonałości, tam zaś strefę ludzką, a więc obszar słabości, grzechu, śmierci, niedoskonałości. Biblijne przesłanie o tym, że
Słowo stało się ciałem, Karl Rahner czyni przedmiotem dłuższego wywodu,
zamyślając się nad konsekwencjami tego zdania z prologu Janowej Ewangelii:
„fakt ten mówi, czym jesteśmy: wypowiedzią, w której Bóg mógłby ukazać
samego siebie, mógłby wyrazić samego siebie w tej pustce nicości, która nieuchronnie rozpościera się wokół niego, ponieważ on jest miłością i dlatego
musi być cudem możliwości wolnego daru […] wcielony Logos został nazwany ‘skróconym’ Słowem Bożym. Ten skrót, szyfr Boga, sam jest człowiekiem,
to znaczy Synem człowieczym i ludźmi, którzy w gruncie rzeczy istnieją, ponieważ miał istnieć Syn człowieczy […] jeżeli sam Bóg jest człowiekiem
i pozostaje nim na wieczność, jeżeli w rezultacie każda teologia pozostaje zawsze antropologią, jeżeli człowiekowi nie wolno pomniejszać samego siebie,
ponieważ pomniejszałby wtedy samego Boga, i jeżeli ten Bóg pozostaje nieusuwalną tajemnicą, to człowiek pozostaje na zawsze wypowiedzianą tajemnicą Boga, która zawsze uczestniczy w tajemnicy swojej podstawy”11.
Wydaje się, że jest potrzebą chwili, by te ważne, wyrażone hymnicznym językiem myśli niemieckiego jezuity potraktować z całym należnym szacunkiem
i wyciągnąć stąd konsekwencje dla pytania o teoretyczny status „teologii wizualnej”. Trudno znaleźć uzasadnienie dla przeciwstawiania sobie teologii słowa
i teologii obrazu, jak zdaje się to czynić na przykład Andrzej Draguła12. Teologia jest, była i pozostanie rzeczywistością intelektualnej refleksji. Pytanie dotyczy o wiele bardziej jej źródeł: Czy mają być nimi wyłącznie dokumenty spisa9

Por. A. Draguła, Czy istnieje teologia wizualna?, (w:) W. Kawecki, J.S. Wojciechowski,
D. Żukowska-Gardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna, dz. cyt., 153-171.
10
Por. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin
1992.
11
K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, przeł. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, 185.
12
Por. A. Draguła, Czy istnieje teologia wizualna?, w: W. Kawecki, J.S. Wojciechowski,
D. Żukowska-Gardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna, dz. cyt., 157.
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ne, czy też ich wachlarz należy znacząco poszerzyć, wprowadzając cały szereg
loci theologici – teologicznych miejsc, „z których wyrasta jej [teologii] argumentacja i w których rodzi się jej poznanie”. Są to „miejsca szczególnego
skondensowania rzeczywistości wyznaczonej faktorami ‘Objawienie – wiara –
zbawienie’ i służących jej procesów, określanych jako ‘pośredniczenie’ i ‘poświadczanie’; nie chodzi w tym wypadku o ‘źródła wiary’, lecz o ‘źródła teologii’ (czy też ‘opinii teologicznych’) – czego nie wolno utożsamiać; w tym
sensie loci theologici są źródłem teologii, to znaczy miejscem zawierającym
miarodajne pod względem teologicznym i aprobowane ogólnie zdania; są więc
obszarem, z którego wyrasta argumentacja właściwa dla teologii i w którym
tkwią dane istotne dla poznania teologicznego”13. Obraz jest więc miejscem
teologicznego poznania, jako dzieło mówiące najbardziej o człowieku jako
jego autorze. Nie wolno jednak zapominać o tym, że obraz może być zdradliwy, że nie daje absolutnej pewności. Nie można też do końca upajać się
stwierdzeniem, że oto człowiek jest obrazem Boga, skoro w każdej chwili
człowiek może ten obraz w sobie zniszczyć, uszkodzić bądź zafałszować. Teologia nie może więc bezkrytycznie zachłystywać się obrazem, ale traktować go
jako cenne źródło wiedzy o jego twórcy. W takim znaczeniu o teologii obrazu
można mówić jako o odmianie teologii szczegółowej (po II Soborze Watykańskim mówiono w takim przypadku, niekiedy z pewnym przekąsem, o tak zwanych „teologiach dopełniaczowych” – teologii rzeczywistości ziemskich, teologii ciała, teologii pracy, wyzwolenia i tak dalej).
2. Jaki obraz współczesności?
Powyższe uściślenia były nieodzowne, by w uzasadniony – na ile to możliwe – sposób powiedzieć o obrazie współczesności i jego znaczeniu dla teologii,
w tym i tak zwanej teologii wizualnej. Chodzi tu o obraz specyficzny, mianowicie tworzony w sferze werbalnej, stanowiący refleksję nad podstawowymi
procesami wyznaczającymi warunki życia człowieka współczesnego. Pojęcie
to nie jest jednak uniwersalne, gdyż takim być nie może. Chodzi tu bowiem
o wyznaczniki kultury naznaczonej w dużej mierze przez ideologię nowoczesności, mającą swoje korzenie w europejskim oświeceniu – lub oświeceniach,
jak chcą niektórzy (na przykład Klaus Müller). Kultura ta ma z konieczności
charakter lokalny, ograniczony przede wszystkim do przestrzeni Europy, choć
z różnym powodzeniem została ona zaniesiona także na inne kontynenty. Ponieważ jest to jednak w głównej mierze nasza kultura, w której żyjemy i którą
tworzymy, warto się nad nią na chwilę zatrzymać. Każda próba szkicu duchowego i ideowego oblicza Europy wiąże się na sposób konieczny z niemałymi
13

J. Szymik, Loci theologici, topika teologiczna, miejsca teologiczne, (w:) M. Rusecki i in.
(red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002, 757n.
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trudnościami i niebezpieczeństwami, z których na czoło wysuwa się ryzyko
zafałszowania tego obrazu. Jest to jednak działanie konieczne, jako że pozwala
ono teologii uświadomić sobie egzystencjalny konkret tożsamości zarówno jej
odbiorcy, jak i twórcy14.
2.1. Rozum
Dominantą współczesnej kultury europejskiej zdaje się być rozum. Z niewymagającą żadnych uzasadnień oczywistością oświecenie stawiało go na
piedestale najwyższego, rozstrzygającego o wszystkim, autorytetu. Stał się on
najwyższym trybunałem, przed którym miały stawić się wszystkie uznawane
dotąd prawdy, w szczególności zaś prawdy wiary i teologia. Filozofia ponowoczesna odrzuciła jednak taki monistyczny obraz rozumu, hołdując wizji rozumu
słabego, poszukującego, niepewnego, nierozgałęziającego się w postać tak-nie
czy prawda-nieprawda, lecz nadając mu strukturę kłącza. Dzięki temu łatwiej
można będzie uwzględnić jednostkę i pozostać otwartym na dokonywane przez
nią zróżnicowania.
Od czasów kartezjańskiego oświeceniowego racjonalizmu wizja rozumu
uległa pluralizacji. Istnieje więc rozum praktyczny, estetyczny, polityczny,
techniczny, a w przewadze przypadków także rozum instrumentalny, pragmatyczny. Artykułuje się on w wielości dyskursów. Tym samym idea rozumu
przesuwa się od zdolności stosowania sztywnych zasad do umiejętności przechodzenia pomiędzy różnymi typami racjonalności i wysuwanymi przez nie
roszczeniami. Utorowanie drogi tylko jednemu jedynemu roszczeniu, zgodnie
z zasadami imperializmu, okazałoby się zaprzeczeniem rozumności; można
o niej mówić w przypadku mądrego rozważenia i wyważenia różnych roszczeń. Różne „rozumy”, a właściwie typy racjonalności, rządzące się własnymi
prawami we własnych sektorach, są określane zarówno przez pewien zakres
przedmiotów, jak i typowe metody. Z tej racji nie można sobie wyobrazić porozumienia pomiędzy nimi na platformie jakiegoś metarozumu. Nie istnieje
bowiem żaden rozum podstawowy czy nadrozum, który zapewniałby wyimaginowaną jedność: urzeczywistnia się ona bowiem w przejściach pomiędzy
wielością jego postaci15.
2.2. Wolność
Jednym z naczelnych haseł, głoszonych przez zwolenników i propagatorów
oświecenia, była wolność. Wezwanie do dorosłości i porzucenia czasu dziecięcej uległości było w gruncie rzeczy apelem do odkrywania i urzeczywistniania
wolności. Przyjęło ono postać poszukiwania przyjemności i urzeczywistniania
wolności w osobistym wymiarze suwerennej jednostki. Wolność jednostkowa
14

I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010, 139228. Tu też znajdują się dokładne dane bibliograficzne.
15
Por. W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 2002, 293n.
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zdaje się niepodzielnie panować, stanowiąc miarę wszelkich rzeczy i ustawiając się na szczycie hierarchii wartości, z założenia od niej mniejszych. W wymiarze społecznym wolność przyjmuje postać nie tylko wolności indywidualnej, ale i wolności zgromadzeń, stowarzyszania się i podejmowania działalności gospodarczej czy politycznej. Obowiązkiem społeczeństwa jest poszanowanie wolności innych osób, a także porządku publicznego i moralności oraz
państwa prawa, które ze swej natury może ograniczać korzystanie z pewnych
wolności, gdyby tego wymagało dobro wspólne. Wolność jest dana wraz
z osobą ludzką i nie może być koncesjonowana przez żadną władzę.
2.3. Czas jako dzieje
Jednym ze znaków nadejścia nowoczesności jest odkrycie czasu jako dziejów. Czas zostaje uwolniony ze swojej dotychczasowej mitologicznej cykliczności i interpretacji wyłącznie w kanonach teologiczno-teleologicznych, stając
się wymiarem ludzkiego działania. Techniczny ideał nowoczesności zmierza
ku synchronizacji oraz unormowaniu indywidualnego rozumienia i odczuwania
czasu zgodnie z powszechnie obowiązującym, standaryzowanym czasem. Prowadzi to do uświatowienia zbawienia, które przyjmuje postać ludzkiej historii
i w niej się urzeczywistnia. Świadomy siebie duch filozofów zajmuje miejsce
wszystkowiedzącego Boga (Hegel), a myślący kategoriami ekonomicznymi
człowiek wypracowuje swoje zbawienie, jak to ukazuje Max Weber w swojej
koncepcji protestanckiego etosu pracy.
Wraz z oświeceniem pojawiła się potrzeba czasu. Kategoria przyspieszenia
stanowi jedną z istotnych cech nowoczesnej samoświadomości. Uzasadnieniem
takiego pośpiechu jest świadomość utraconego czasu, w którym rozum pozostawał w okowach tradycji, autorytetów i instytucji. Próba nadrobienia wielu
opóźnień może się udać, jeśli rozum wykorzysta panujące w przyrodzie prawa
i związki. To, co nowe, pojawia się na świecie dlatego, że jest dziełem człowieka. Również czas staje się wielkością, którą można i trzeba sterować. Nastaje swoista chronokracja, w której w pełni ujawnia się zamiar człowieka, by
wszystko uczynić samemu.
Równolegle do uczynienia natury dobrem społecznym przebiega proces
uspołecznienia czasu. Zamiast pasywnie wczuwać się w cykliczne rytmy natury, człowiek podchodzi do fenomenu czasu jako menedżer. Następuje „uczasowienie” egzystencji: nie dzieje się ona w teologiczno-teleologicznych ramach, w których najważniejszym celem było osiągnięcie pozaświatowego
zbawienia, lecz bieg świata staje się wymiarem ludzkiego samourzeczywistnienia, to człowiek sam tworzy historię16.

16

Por. R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/Main
1989, 261-277.
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2.4. Sekularyzacja
Problem sekularyzacji pojawił się w dobie Oświecenia, w kontekście pytania o religię i jej wpływ na życie społeczne17. W XIX wieku pojęcie „zeświecczenia” (Verweltlichung) oznaczało ustawicznie zmieniającą się społeczną
pozycję chrześcijaństwa ze skłonnością do narastającej utraty wpływu religii na
życie społeczne i ekonomiczne. Proces ten następuje na tle ogólnej tendencji do
funkcjonalnego zróżnicowania społeczeństwa. Religia chrześcijańska stała się
jedną z funkcjonalnych części społeczności, jedną obok innych. Proces zróżnicowania dokonał się także w jej wnętrzu. Nie bez znaczenia jest tu próba pozbawienia chrześcijaństwa statusu prawdziwej religii.
Pojęcia sekularyzacji teologowie używają najchętniej w kontekście współczesnej kultury bądź społeczeństwa. W aspekcie historycznym chodzi tu o historyczny trend w kierunku utraty znaczenia przez religijne nadawanie sensu
coraz liczniejszym przestrzeniom życia. Problem sam w sobie jest jednak bardziej złożony niż się wydaje pobieżnej, schematycznej analizie. We współczesnym społeczeństwie religia nie stanowi bowiem fenomenu wyznaczonego
granicami instytucji Kościoła, przenikając do wielu dziedzin życia społecznego, a w gruncie rzeczy przenikając całość kultury i w ten sposób legitymizując
jej jedność. Przedoświeceniowa sytuacja obecności religii w życiu społecznym
nie była domeną Kościoła, lecz stanowiła wyraz wielofunkcyjnych wspólnot
życia, w które ludzie czuli się włączeni i od których faktycznie zależeli.
Sekularyzacja łączy się ściśle z racjonalizacją. Max Weber oba te zjawiska
traktuje jako komplementarne przemiany kultury, mające prowadzić do odczarowania świata, a tym samym do utraty znaczenia religii, pojmowanej tu jako
centralny, społecznie integrujący i uzasadniający społeczny porządek element
tradycyjnych form życia wspólnego. Podstawową ideą sekularyzacji, w znaczeniu zeświecczenia, jest pokonanie dualizmu pomiędzy Bogiem a światem,
któremu zostaje nadana relatywna autonomia. Stanie się to możliwe wtedy,
kiedy człowiek uczyni siebie jedynym suwerenem dziejów świata. Skutkiem
takiej przemiany będzie stopniowe znikanie religii, która do tej pory niczym
welon przesłaniała ludzkiemu duchowi właściwe postrzeganie świata.
2.5. Indywiduum i indywidualizacja
Indywidualizacja jest zjawiskiem, które zaczęło się już w nowoczesności,
wraz ze zwycięskim pochodem nowożytnego paradygmatu podmiotowości.
Oświecenie wiązało się z nadzieją znalezienia w autonomicznym podmiocie
stałej kotwicy interpretacji i kształtowania świata. Samodzielne indywiduum
jest dla oświecenia i nowoczesności centrum władzy, nie tylko zdolnej zapa17

Por. M. Leszczyński, Akcja Katolicka wobec nowych wyzwań w dobie sekularyzacji. Kazanie
podczas Mszy św. inaugurującej Tydzień Społeczny, (w:) A. Jędrzejewski, M. Adamczyk (red.),
Polska – Tożsamość – Europa. Pytania o współczesny patriotyzm, Tydzień Społeczny Radom
31.03-6.04.2008, Radom 2009, 23-34.
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nować nad otaczającą je rzeczywistością, lecz faktycznie dokonującym tego
dzieła na drodze podporządkowania sobie świata przyrody, dzięki nauce i jej
wykorzystaniu w technice. Te prądy nowoczesności zostały w ponowoczesności poddane krytyce.
Jean-François Lyotard sformułował słynną tezę o upadku wielkich narra18
cji . Pociąga ona za sobą utratę możliwości refleksji nad całokształtem życia
w kontekście wielkich, nadających mu sens opowieści o wolności, rozumie,
prawdzie, podmiocie. Tak więc wynalezienie, uformowanie własnego życia
staje się dla człowieka codzienną koniecznością. Składa się ono z małych historii, które powinny być zachowane, na nowo przeżyte i zreflektowane. Konieczność kształtowania własnego życia niesie ze sobą także pozytywne zjawisko:
jest nim uwolnienie od biograficznie ustalonych, sztywnych ram i zaproszenie
do realizacji życia jako projektu.
2.6. Instytucja
Oświecenie i oparta na nim nowoczesność przyniosły ze sobą zagadnienie
instytucji jako problem zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Nowoczesny
człowiek, żyjący przede wszystkim w zachodnich państwach cywilizacji przemysłowej, swoją egzystencję opiera na dwóch kolumnach: wolności i dobrobytu. Wynikająca stąd nadzieja nieustannego postępu, pozwalającego zbudować
model świata na zasadach racjonalności i przewidywalności, jest jednak coraz
częściej wstrząsana w swoich podstawach. Jedną z przyczyn jest przeciążenie
i niewydolność instytucji zachodniego stylu życia, takich jak prawa obywatelskie, solidarność, mała wspólnota rodzinna czy wolny rynek.
Obecne przemiany społeczno-religijne wskazują na konieczność ustalenia
nowej roli instytucji w kontekście starcia występujących jednocześnie tendencji
do pluralizacji i indywidualizacji religii w wymiarze egzystencji indywidualnej. Jeśli w sytuacji ponowoczesności przybierze na sile samookreślenie życiowych wzorców i dróg przez poszczególne jednostki, pluralizm religijny
stanie się otwartą konkurencją dla religijnych roszczeń prawdy wiary na poziomie życia indywidualnego. W tej sytuacji w nowym świetle ukaże się rola
instytucji, będącej do tej pory oczywistym punktem odniesienia dla religijnego
życia jednostki i społeczności.
2.7. Relatywizm
Zjawisko relatywizacji dotyczy przede wszystkim teologii. Na początku
nowoczesności utraciła ona monopol dyskursu. Ze strony oświeconego społeczeństwa przyszło wyzwanie konfrontacji teologicznych żądań uznania absolutności jej twierdzeń z alternatywnymi i dotychczas obcymi perspektywami19.
18
19

Por. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979.
Por. K. Gabriel, F.-X. Kaufmann (Hg.), Zur Soziologie des Katholizismus, Mainz 1980.
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Teologia musiała zmagać się przede wszystkim z zarzutami ze strony oświeceniowej filozofii (Lessing, Kant, Fichte), wykazującej, iż pojęcia teologiczne
odznaczają się zasadniczą teoretyczną słabością autolegitymacji w konfrontacji
z wymogami rozumu teoretycznego20. Przedstawiciele filozofii oświeceniowej
stosowali zabieg relatywizacji pojęć teologicznych, odnosząc je krytycznie
i uzależniając od miejsca i czasu dyskursu oraz od struktury człowieka i społeczeństwa. W sukurs filozofii pospieszyły typowe nauki relatywizujące: dziejopisarstwo, religiologia, psychologia i socjologia21. Zwolennicy relatywizmu
dają wyraz postawie duchowej, która konsekwentnie podważa wszelkie pytanie
o prawdę, a właściwie z niego rezygnuje. Wydaje się to, ich zdaniem, jedyną
drogą utrzymania chrześcijańskiej zasady tolerancji. Prawda zostaje pokawałkowana i choć prawdopodobnie istnieje, to nie wiadomo, jak to właściwie zachodzi. Każdy posiada jedynie część prawdy, nikt zaś nie może stwierdzić, że
ma ją w całości.
Na relatywizację można też spojrzeć z innej strony. Niekoniecznie może
ona oznaczać dowolność, lecz gotowość ponownego przemyślenia zasadniczych form życia. W oparciu o takie działania, zdaniem Wolfganga Welscha,
mogłoby się ukształtować nowe pojęcie kultury „po końcu kultur”. Chodzi tu
o pragmatyczne sformułowanie, eliminujące tradycyjny separatyzm kulturowy.
Welsch postuluje konieczność przejścia regionalizmu na pozycje regresywne,
nieodrzucające potrzeby uznania momentu uniwersalistycznego.
2.8. Tolerancja
Pytanie o tolerancję wiąże się ściśle z sytuacją religijno-światopoglądowego
pluralizmu, charakteryzującego nowoczesność i ponowoczesność22. Dotyczy
ono tego, czy może zostać utrzymana i wytrzymana różnica pomiędzy tym, co
własne, a tym, co obce. Tolerancja staje się doniosłym problemem w społeczeństwie, w którym różne podstawowe orientacje religijne i światopoglądowe
pozostają w koegzystencji, ale i w konkurencji23. W wielu krajach religijnoświatopoglądowy pluralizm jest współcześnie codzienną rzeczywistością. Kulturowa, światopoglądowa i religijna różnorodność jest przedmiotem doświadczenia nie tyle poza granicami społeczności, co o wiele bardziej w jej ramach,
w konkretnych sytuacjach życia wspólnego. W Europie sytuacja ta jest wynikiem trwających stosunkowo długo procesów pluralizacji. Istotnym momentem
był tu podział chrześcijaństwa zachodniego i powstanie protestantyzmu jako
20

Por. W. Oelmüller, Die unbefriedigte Aufklärung, Frankfurt/Main 1969.
Por. N. Lobkowicz, Die falsche Demut des unzureichenden Wissens. Über den Relativismus,
„Internationale Katholische Zeitschrift Communio” 30 (2001) 203-212.
22
Por. A. Wierlacher (Hg.), Kulturthema Toleranz. Zur Grundlegung einer interdisziplinären
Toleranzforschung, München 1996.
23
Por. E. Hermes, Pluralismus aus Prinzip, (w:) R. Bookhagen u.a. (Hg.), Vor Ort. Praktische
Theologie in der Erprobung, Festschrift für Peter C. Bloth, Nürnberg 1991, 95-24.
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formacji kulturowej. Ruchy migracyjne w drugiej połowie XX wieku, skutkiem
których było przemieszczenie się milionów ludzi z racji kryzysu gospodarczego,
prześladowań politycznych czy etnicznych, prowadziły do nasilenia religijnoświatopoglądowego pluralizmu. Zewnętrzne faktury pluralizacji rozwijają
w pełni swoją skuteczność, współdziałając z faktorami wewnętrznymi. W efekcie tych działań jako podstawowe dla współczesnego społeczeństwa pluralistycznego jawi się pytanie o uzyskanie i zachowanie własnej tożsamości i połączony z nim ściśle problem osobistej i społecznej tolerancji. W dużej mierze
problem tolerancji tego, co inne, jawi się jako historia wolności religijnej.
Nowoczesne pojęcie tolerancji zdaje się jednak nie wystarczać do tego, by
zapewnić pokojową koegzystencję różnych grup, wspólnot, państw i religii.
Nie można też stworzyć skutecznego pojęcia tolerancji wspólnego dla wszystkich narodów, kultur i religii. Podstawy te należy odnaleźć w poszczególnych
tradycjach religijnych. Dopiero wtedy uczestniczące w procesach społecznej
komunikacji osoby, grupy czy wspólnoty, w odwołaniu do perspektywy własnych przekonań religijnych, mogłyby z powodzeniem stosować zasady tolerancji w realizacji wspólnie rozpoznanych i uznanych celów.
2.9. Socjologia
Socjologia opisuje Europę jako przestrzeń i czas, w których od początku
uspołecznienia świata chrześcijaństwo stało się dominującą formą kulturowego
rozpoznawania i wyjaśniania doświadczenia religijnego. Oprócz tego Europa
jest tym regionem świata, w którym w ostatnich stuleciach dokonał się endogennie proces budowy nowej formy społecznej, określanej najpierw mianem
industrializacji, potem zaś modernizacji. Procesy te stały się później w różnym
stopniu udziałem innych regionów świata. W latach 60. i 70. XX wieku dokonała w Europie rewolucja kulturalna, która doprowadziła do kryzysu rozwijającego się dotąd bujnie powojennego chrześcijaństwa. Rozluźnieniu uległy więzy
z instytucją Kościoła, znacząco osłabiła się świadomość wiary młodego pokolenia, za to pojawiły się nowe, niezależne od Kościoła ruchy i zjawiska religijne. Epokowość tych procesów starają się wyrazić powstałe wtedy pojęcia:
„późny kapitalizm”, „społeczeństwo postindustrialne”, „społeczeństwo usługowe”, „społeczeństwo informatyczne”, „społeczeństwo ryzyka” czy „społeczeństwo ponowoczesne”. Wszystkie te określenia starają się podkreślić to, co
nowe, co nie stanowi kontynuacji społeczeństwa doby wczesnej industrializacji
czy wysoko rozwiniętego kapitalizmu.
Socjologicznymi wyznacznikami naszej epoki są: narastająca współzależność systemów społecznych, gospodarczych i politycznych, rozwijająca się
w coraz szybszym tempie mobilność, a przede wszystkim związane z tym
przemiany społeczne. Dająca wyraźnie znać o sobie zmienność wszelkich relacji, a przede wszystkim legitymacja tych przemian, jest określana wspólnym
mianem modernizacji. Kategoria ta opisuje zbiorczo określone cechy przyspie-
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szenia społecznych przemian. Nowoczesne relacje społeczne powstają w tym
stopniu, w jakim przemiana stanu zastanego staje się zaakceptowaną normą
stanu faktycznego. Relacje te można opisać przy pomocy takich pojęć, jak:
elastyczność, mobilność i innowacja. Nie przyznają one zbyt wielkiej roli tradycji i ciągłości, lecz od procesów uczenia się oczekują rozwiązywania problemów i zmienionych sposobów organizowania przyszłości.
3. Znaczenie obrazu współczesności dla teologii wizualnej
Listę cech współczesności, stanowiących zarazem elementy jej obrazu,
można by wydłużać, na przykład o pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny,
ateizm, refleksję nad pojęciem i znaczeniem Europy jako rzeczywistości kulturowej czy fenomen globalizacji. Lista elementów tego duchowego obrazu może
być o wiele dłuższa. Rzecz w tym, by takiemu obrazowi przyznać prawo do
istnienia. Jest on zagmatwany, niejasny, a w pewnym sensie nieokreślony
i nieuchwytny – a jednak jakoś realny. Przy całym ikonicznym nastawieniu
współczesnej kultury, w sytuacji bezprzykładnej dominacji obrazu 24, teologia
musi jednak zachować swoją werbalną naturę i jeśli chce zrealizować swoje
istotne zadanie, musi podjąć się czegoś niebywale trudnego: musi wypracować
własne, nowe, teologiczne kategorie, służące właściwej interpretacji świata
realnych doświadczeń człowieka i ludzi żyjących tu i teraz. Nie wolno jej
ograniczać się jedynie do tej przestrzeni bytu, którą intuicyjnie wyczuwa jako
religijną: ma dotrzeć do realnego świata człowieka, do jego doświadczenia
egzystencji, odczytać obraz współczesności, która kształtuje człowieka, a ten
z kolei wpływa na kształt świata, w którym żyje. W tym momencie teologia
wizualna, jeśli ją tak nazwiemy, zbliża się do teologii narracyjnej, której zadanie można opisać podobnie: wejść w świat realnych doświadczeń człowieka
i przerzucić od nich most w kierunku postaci Jezusa Chrystusa, by w jej świetle
zinterpretować zagadkę ludzkiego bytu25.

24

Por. np. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997; J. Majewski, Religia, media, mitologia, Gdańsk 2010.
25
Por. I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010,
463-480.
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Summary
Theology versus the image of contemporaneity
Visual theology is a new field of theological reflection, and as such,
must apply for a determination of its status, which is its subject and method.
This article focuses on the methodological aspects of the problem. The first
part of the elaboration is dedicated to contemporary definitions of theology
considered in the context of visual theology. Theology, in its basic meaning, is
the science of God and the relationship between God, men and the world, as
well as a set of science which explains contents of religious belief (including
the dogmas). Faith in divine revelation is the main source of theology. The very
name „visual theology” evokes a number of questions concerning, for example,
the transition from verbal structure to structure of a picture. There is no doubt
that theology is, was, and will remain a reality of intellectual reflection. However, it should read the signs of the times, among which the foremost place
seems to be occupied by a tendency to dominate the culture of the image. Since
the image is the work of men and it tells about its author, it may be a source of
theological recognition. Such an image is the one of modernity that visual theology should read and interpret. Enlightenment domination of reason, freedom,
understanding of time as history, secularization, an individual and individualization, an institution, relativism, tolerance and sociological changes are all
together components of the image of contemporaneity and as such are mentioned in the article.

ks. Marek Jagodziński1

Teologiczno-eklezjalne wymiary świadectwa
i męczeństwa chrześcijan w XX wieku
Męczeństwo (gr. martyrion, łac. martyrium) to dobrowolne i świadome poniesienie śmierci za wiarę lub moralną wartość odnoszącą się do Boga2, zazwyczaj w czasie prześladowania religijnego. Jest uznawane za najwyższy
wyraz wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej, jest graniczną formą heroizmu,
świadectwa i naśladowania Chrystusa.3 Męczennicy są Jego szczególnymi naśladowcami, gdyż On jako pierwszy stał się wzorem męczeństwa i pierwszym
męczennikiem.4
Temat męczeństwa i związanego z nim świadectwa5 składanego Chrystusowi jest tak dawny jak chrześcijaństwo, ale nie traci z biegiem czasu nic ze
swej aktualności. Wbrew pozorom świat ludzi nie zmienia się radykalnie na
lepszy i „u kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników”6. Systematyczne spojrzenie na współczesne wymiary świadectwa
i męczeństwa chrześcijan pomoże usystematyzować dane teologii oraz dostrzec
aktualność tego tematu, nowe akcenty i zadania do wykonania.

1

Ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. UKSW w Katedrze Teologii Współczesnej w Instytucie
Teologicznym UKSW w Radomiu; specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii.
2
Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, 390; tenże, Męczennik,
w: tenże (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1982, 472n; A. Kubiś, Zarys chrześcijańskiej
koncepcji męczeństwa, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 5 (1989) z. 5, 77n.
3
Por. T. Baumeister, Martyrer, Martyrium, I. Begriff; II. Literarisch; III. Historisch-theologisch,
w: W. Kasper u. a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VI, Freiburg-Basel-Rom-Wien
3
1997, 1436-1441; S. Szymik, Męczeństwo, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008, 695; M. Wysocki, Męczeństwo. IV. W chrześcijaństwie.
1. W ujęciu patrystycznym, w: tamże, 699-701; A. Derdziuk, Męczeństwo. IV. W chrześcijaństwie. 2. W ujęciu moralnym, w: tamże, 701n; H. Vorgrimler, Martyrium, w: tenże, Neues Theologisches Wörterbuch, Freiburg-Basel-Wien 2000, 404n.
4
Por. M. Bednarz, Jezus wzorem męczenników i prześladowanych w Ewangelii św. Łukasza,
„Tarnowskie Studia Teologiczne” t. VII, Tarnów 1979, 39-48; R. Małecki, Istotne elementy
teologii męczeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 135 (2000) z. 2-3, 205-207; A. Żądło, Męczeństwo
jako dar szczególnego świadectwa, „Homo Dei” 70 (2000) nr 3, 37n.
5
Zob. X. Léon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., 473; G. Dziewulski, Świadectwo
chrześcijańskie, w: M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii
fundamentalnej, Lublin – Kraków 2002, 1189-1191.
6
Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente, nr 37.
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1. Teologiczne wymiary męczeństwa
Fundamenty teologii męczeństwa zostały wypracowane już w epoce ojców
Kościoła. Dawanie świadectwa o prawdzie ewangelicznej, choćby miało łączyć
się z cierpieniem i nawet śmiercią, należy do istotnych obowiązków ucznia.
Nie oznacza to, że każdy chrześcijanin musiał być świadkiem-męczennikiem,
ale musiał być gotowy do manifestowania swojej przynależności do Chrystusa
w każdych, nawet trudnych okolicznościach życia.7 W oparciu o literaturę
wczesnochrześcijańską można stwierdzić, że męczeństwo miało zasadniczy rys
chrystologiczny. Męczennik traktowany był jako najdoskonalszy naśladowca
Chrystusa8, który zamieszkiwał w męczenniku, cierpiał w nim i podtrzymywał
go. Męczeństwo to szczyt doskonałości, czasami stawało się chrztem krwi9,
cechował je wyraźny związek z Eucharystią (ofiara, miłość, owoc i część misterium Chrystusa), męczennicy są chlubą i ozdobą Kościoła.10 Śmierć męczeńską uznawano także za swoistą katechezę, gdyż dla chrześcijan była ona
potwierdzeniem wyznawanej wiary, a dla pogan głoszeniem Ewangelii.11 Męczeństwo było traktowane przez apologetów chrześcijańskich także jako znak
prawdziwości religii chrześcijańskiej.12 Męczennicy byli przekonani, że są
w szczególny sposób nosicielami Ducha Świętego13 (to On daje człowiekowi
zdolność do świadectwa14), oddają chwałę Bogu i zasługują na niebo, ich niesprawiedliwe cierpienia mają charakter ekspiacyjny, są przejawem walki ze
złem, są świadectwem łączności i nadziei eschatologicznej15, próbą i oddaniem
Chrystusowi.16 Dla św. Tomasza z Akwinu i całej scholastyki męczeństwo
chrześcijańskie było cnotą, a zwłaszcza najdoskonalszym aktem cnoty męstwa
(i oczywiście miłości).17 Męczeństwo należy także do największych fenome7

Por. A. Żądło, dz. cyt., 35. Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 93: „Jeśli męczeństwo jest
najwyższym świadectwem o prawdzie moralnej, do którego stosunkowo nieliczni są wezwani, to
istnieje także obowiązek świadectwa, które wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać
każdego dnia, nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar. Wobec rozlicznych bowiem trudności czy
też w najzwyklejszych okolicznościach wymagających wierności ładowi moralnemu, chrześcijanin jest wezwany, z pomocą łaski Bożej wypraszanej na modlitwie, do heroicznego nieraz zaangażowania, wspierany przez cnotę męstwa...”
8
Por. R. Małecki, dz. cyt., 205-207.
9
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 82n; R. Małecki, dz. cyt., 210.
10
Por. R. Małecki, 207-209.
11
E. Werbiński, Męczennicy. I. Teologia, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 679. Por. C. Krakowiak, Męczennicy. II. Kult, tamże, 680-682;
M. Wysocki, Męczennicy. III. Literatura patrystyczna, tamże, 682n.
12
Por. E. Łomnicki, Męczeństwo jako znak prawdziwości religii chrześcijańskiej w ujęciu apologetów chrześcijańskich, „Tarnowskie Studia Teologiczne” t. VII, Tarnów 1979, 74-80.
13
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 78.
14
Por. A. Żądło, dz. cyt., 40n.
15
Por. R. Małecki, dz. cyt., 210n.
16
Por. E. Łomnicki, dz. cyt.
17
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 83; A. Żądło, dz. cyt., 36n.
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nów charyzmatycznych Kościoła, przy czym nagromadzenie wokół niego różnych innych charyzmatów nie powinno prowadzić do zapomnienia, że ono
samo jest największym charyzmatem, ponieważ realizuje zjednoczenie z Chrystusem-Bogiem i pełnię doskonałej miłości.18
Starożytność chrześcijańska stworzyła więc fundamenty współczesnej teologii męczeństwa, nakreśliła jej zasadnicze schematy, a ta rozwinęła je, usystematyzowała i wyraziła w precyzyjnym języku.19 Niektórzy autorzy twierdzą,
że chrześcijańska idea męczeństwa jest oryginalna, ale są także opinie twierdzące, że można wykazać jej zależność od religii pogańskich czy judaizmu 20.21
W rzeczywistości chrześcijańska idea męczeństwa niewiele zawdzięcza starożytności pogańskiej, która wniosła tylko do dziedzictwa kultury ludzkości szacunek wobec śmierci ludzkiej i niezłomnej postawy człowieka wśród przeciwieństw. Nie można zakwestionować natomiast żydowskiego wpływu, którego
domaga się choćby ciągłość Starego i Nowego Testamentu.22
2. Współczesne akcenty w interpretacji męczeństwa
Poza tradycyjną teologią męczeństwa w teologii współczesnej można dostrzec dwa zasadnicze ujęcia: męczeństwo jako wzór wiary i miłości, jako odsłonięcie właściwych wymiarów ludzkiej śmierci, jako najwyższe potwierdzenie nienaruszalności prawa Bożego i jako wspaniały znak świętości Kościoła.
II Sobór Watykański podkreślił w męczeństwie chrześcijańskim wymiar miłości: „Skoro Jezus, Syn Boży, okazał nam miłość swoją, dając swe życie za
nas, nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie swoje daje za Niego i za
swych braci (por. 1 J 3,16, J 15,13). Jakoż do dania tego najwyższego świadectwa miłości wobec wszystkich, a zwłaszcza wobec prześladowców, powołani
zostali niektórzy chrześcijanie już od samego początku i zawsze będą powoływani. Toteż męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladując Go w przelaniu
18

Por. A. Kubiś, dz. cyt., 79-81.
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 52-73. Na temat wiarygodności świadectwa ludzkiego w perspektywie
świadectwa Chrystusa i świadectwa chrześcijańskiego w Chrystusie zob. H.U. von Balthasar,
Świadectwo i wiarygodność, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 9 (1989)
z. 6, 107-114.
20
Zob. W. Chrostowski, Męczeństwo. II. W judaizmie, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in.
(red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 697n.
21
Inną sprawą jest kult męczenników, który wywodził się z kultu zmarłych, z czci oddawanej
herosom i bohaterom oraz z kultu męczenników i sprawiedliwych w judaizmie. Zob. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, 909-911.
22
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 78n. Judaistyczne były korzenie wiary pierwszych chrześcijan w zmartwychwstanie męczenników bezpośrednio po śmierci. Zob. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa
w dziejach człowieka i Wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 3, Lublin
1991, 325-328.
19
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krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości.23 A jeśli
dane to jest nielicznym, wszyscy jednak winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje” (KK nr 52). Sobór nie zapomniał także o roli cnoty
wiary w męczeństwie: „Co się zaś tyczy [...] Męczenników Chrystusowych,
[...] przelawszy krew swoją dali najwyższe świadectwo wiary i miłości...”
(KK nr 50). Dar silnej wiary czyni męczenników niezachwianymi w wyznawaniu wiary, a Boży dar miłości pobudza ich do całkowitego zdania się na wolę
Ojca.24
Według Karla Rahnera należy podkreślić ścisłe związki między męczeństwem a śmiercią (męczeństwo realizuje się w śmierci ludzkiej). Ogół chrześcijan umierając spełnia wymogi tzw. chrześcijańskiej śmierci (poddanie się woli
Bożej, modlitwa, sakramenty chorych), ale męczeństwo jest tym rodzajem
śmierci, który odsłania w pełni jej zewnętrzne spełnienie i ostateczne – teologiczne. Następuje w niej bowiem „bycie przed Bogiem i bycie wobec świata,
pomiędzy prawdą historyczną i pozahistoryczną, pomiędzy działaniem zewnętrznym i postawą wewnętrzną”. Dzięki zwycięskiej łasce Boga, która czyni
Kościół sakramentem świętości Boga, męczeństwo stanowi objawienie się
chrześcijańskiej śmierci w wierze w najczystszej formie, gdyż we wszystkich
innych przypadkach jest ona ukryta w dwuznaczności ludzkich losów.25 Zachodzi więc zjawisko wzajemnego poświadczania się świadectwa i rzeczy poświadczanej. Człowiek wyznaje wiarę i miłość wobec Boga, a Bóg przez łaskę
bierze człowieka ostatecznie w swoje objęcia: Koherentność wymiaru doczesnego i nadprzyrodzonego ludzkiej egzystencji osiąga tu swoje najdoskonalsze
spełnienie.26
W encyklice Veritatis splendor Jan Paweł II zwracał uwagę na więź między
wiarą i moralnością, która „ujawnia w pełni swój blask w bezwarunkowym
poszanowaniu niezaprzeczalnych wymogów wypływających z osobowej godności każdego człowieka, wymogów chronionych przez normy moralne, które
zakazują bez wyjątku dokonywania czynów wewnętrznie złych” (nr 90). „Konieczność odrzucenia teorii etycznych ‘teologicznych’ – ‘konsekwencjalizmu’
i ‘proporcjonalizmu’ – które zaprzeczają istnieniu norm moralnych negatywnych odnoszących się do określonych sposobów postępowania obowiązujących
bez wyjątków, znajduje szczególnie wyraziste potwierdzenie w chrześcijańskim męczeństwie...” (tamże). „W męczeństwie, jako potwierdzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość prawa Bożego, a zarazem
nietykalność osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz i podobień23

Por. A. Żądło, dz. cyt., 38-40.
Por. tamże, 41-43.
25
Por. K. Rahner, H. Vorgrimel, Męczeństwo, w: tenże, Mały słownik teologiczny, Warszawa
1987, 233.
26
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 84.
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stwo Boga. Godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i niezależnie od trudności. [...] Męczeństwo odrzuca jako
złudne i fałszywe wszelkie ‘ludzkie tłumaczenia’, jakimi usiłowałoby się
usprawiedliwić – nawet w ‘wyjątkowych’ okolicznościach – akty moralnie złe
ze swej istoty; co więcej, ujawnia, że akt taki jest w istocie pogwałceniem
‘człowieczeństwa’ człowieka, i to bardziej nawet w tym, kto go popełnia, niż
w tym, kto pada jego ofiarą. Męczeństwo jest więc także wywyższeniem doskonałego ‘człowieczeństwa’ i prawdziwego ‘życia’ człowieka, co poświadcza
św. Ignacy Antiocheński w słowach skierowanych do chrześcijan Rzymu,
gdzie poniósł śmierć męczeńską: ‘Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie żyć,
nie chciejcie, abym umarł (...), pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je
osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga’” (nr 92).
W tej samej encyklice Jan Paweł II ukazał męczeństwo jako wspaniały znak
świętości Kościoła: „wierność wobec świętego prawa Bożego, poświadczona
śmiercią, jest uroczystym przepowiadaniem i posługą misyjną, posuniętą usque
ad sanguinem, aby blask prawdy moralnej nie został przyćmiony w obyczajach
i w mentalności poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Świadectwo to
ma niezwykłą wartość, ponieważ pomaga uniknąć – i to nie tylko w społeczności cywilnej, ale także wewnątrz samych wspólnot kościelnych – najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka: niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. Męczennicy, a wraz
z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają
jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny” (nr 92).
3. Męczeństwo w Kościele
Męczeństwo ma charakter kościelny. Nie może być pojmowane jako tylko
prywatny, heroiczny czyn osoby pragnącej złożyć świadectwo Chrystusowi,
jakkolwiek jest dobrowolnym darem złożonym Bogu z własnego życia27. Męczennik to osoba Kościoła, mocno osadzona w jego rzeczywistości. Jej świadectwo jest niejako świadectwem całej wspólnoty wierzących, w której jest
zakorzeniona. Relacje między Kościołem a męczennikiem urzeczywistniają się
na wielu płaszczyznach. Męczennik wyznaje swoją przynależność do niego,
modli się i cierpi za Kościół, heroicznym przykładem zachęca wiernych do
wytrwania. Kościół wychował go wcześniej do wiary oraz umacnia go słowem
Bożym i sakramentami. Komunia w męczenniku wyrasta poza granice doczesności, bowiem Kościół otrzymuje w nim potężnego orędownika. Jego życie
27

Por. A. Żądło, dz. cyt., 44n.
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i śmierć stają się ponadto jakby katechezą i wielkim wezwaniem dla żyjących,
wskazują na zupełnie nową hierarchię wartości i relatywizują to, co ludzie
zwykli uważać za największe dobro. Z drugiej strony Kościół uwielbia w męczennikach Boga, który dokonuje wielkich rzeczy w swoich świętych.28
Teologia męczeństwa musi zawsze sięgać poza opis fenomenologiczny.
Męczeństwo zakłada najpierw specjalne powołanie. Jest charyzmatem, tzn.
darem duchowym, gdyż męczennik zajmuje pozycję uprzywilejowaną w Kościele.29 W kontekście eklezjalnym męczeństwo jako charyzmat kieruje się ku
budowaniu Kościoła, jest darem udzielanym ku wspólnocie, ma służyć świętości całego Kościoła.30 Jest darmo ofiarowaną łaską, ponieważ nikt nie może
posiąść męczeństwa na mocy własnych tylko inicjatyw i sił. Jako charyzmat
męczeństwo nie musi się wiązać z jakąś funkcją w Kościele – były one na
trwałe związane ze sobą tylko u Apostołów. Trzeba więc oddzielić pojęcie
męczeństwa od apostolstwa, jakkolwiek „apostołowie” wszystkich czasów
zostawali najczęściej męczennikami. Męczennicy bowiem są nieodzowni
w Kościele, jeżeli ma on udowodnić nauczaniem i życiem także, że uczestniczy
on nieustannie w charyzmatach apostolskich, których częścią składową było
cierpienie i śmierć apostołów.31 Starożytne przekonanie chrześcijan mówi
o narodzeniu się Kościoła z przebitego boku Chrystusa. Ofiara męczenników
ma charakter eklezjotwórczy32, jest potwierdzeniem tej jego „martyrologicznej
genezy” i świadectwem jego prawdziwości.33
Męczeństwo należy organicznie do Kościoła. Prześladowania bowiem nie
są czymś tylko okazyjnym, powodowanym nieporozumieniami lub pomyłką,
przewrotnością i złośliwością ludzką. Chrystus je przepowiedział swojemu
Kościołowi i tak długo będzie on miał męczenników, jak długo głoszona będzie Ewangelia – to znaczy do końca świata.34 W męczeństwie znajduje swój
subiektywny wyraz i konieczną widzialną formę świętości Kościoła, która jest
dziełem łaski Bożej i sprawia, że świętość staje się motywem wiarygodności
w najwyższym sensie. Od najdawniejszych czasów tradycja teologiczna przypisywała męczeństwu taką sama moc usprawiedliwiającą jak sakramentowi
chrztu. Ma ono tę moc nie tylko dlatego, że jako akt każdy wiary i miłości
usprawiedliwia również przed przyjęciem sakramentu. Ta moc męczeństwa ma
28

Por. R. Małecki, dz. cyt., 212n; I. Werbiński, Duszpasterski wymiar męczeństwa, „Ateneum
Kapłańskie” 135 (2000) z. 2-3, 219n; K. Konecki, Paschalny wymiar kultu męczenników,
„Ateneum Kapłańskie” 135 (2000) z. 2-3, 227-237.
29
Por. M. Kowalczyk, Charyzmat męczeństwa oraz jego aktualizacja w życiu i apostolstwie
polskich męczenników drugiej wojny światowej, w: tenże (red.), Męczennicy XX wieku, Poznań
2001, 266n, 270.
30
Por. tamże, 272-274.
31
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 85.
32
Por. R. Małecki, dz. cyt., 214.
33
Por. tamże, 213.
34
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 85n.
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w pewnym sensie charakter sakramentalny, gdyż jest manifestacją rzeczywistości łaski, widzialnym jej działaniem w człowieku.35
Wśród pomordowanych za Chrystusa są także tacy, którzy w momencie
śmierci znajdowali się poza Kościołem. Ponieważ Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie posiadają wiele istotnych elementów objawionego depozytu wiary,
nie wolno z góry wykluczać w stosunku do nich wszelkiej możliwości autentycznego męczeństwa. Tacy męczennicy nie mają w Kościele katolickim oficjalnego prawa do takiego tytułu i kultu publicznego, ale nie można tego powiedzieć o ich stosunku do Boga. W wielu więc wypadkach trzeba im przyznać
godność i chwałę autentycznego męczeństwa.36
Chrześcijanie zachowują także uznanie, szacunek i podziw dla męczeńskiej
śmierci świeckiej. Każda niewinnie przelana krew liczy się przed Bogiem, ma
moc oczyszczającą i przynosi zasługę, ale stopień tego zależy w znacznym
stopniu od samego człowieka, zwłaszcza od jego wiary i miłości.37
Kościół nie zapomina także nigdy, że obok męczeństwa krwawego istnieje
także bezkrwawe męczeństwo wiernych, którzy żyją według słowa Pana; obok
męczeństwa jednorazowego istnieje także męczeństwo codzienne, trwające
całe życie; obok męczeństwa publicznego – męczeństwo ukryte, męczeństwo
ciała i męczeństwo ducha. Wszystkie one mają wiele wspólnego z męczeństwem krwawym, bowiem prawdziwa wartość męczeństwa polega na całkowitym oddaniu siebie w świadectwie. Ten całkowity dar z siebie ma często miejsce w życiu chrześcijańskim w duchu prawdziwej wiary.38
Tak więc męczeństwo i Kościół oddają sobie wzajemnie świadectwo. To, że
męczeństwo występuje często w Kościele, że jest podejmowane bez fanatyzmu
i nienawiści nieprzyjaciół, bez teatralnej pozy, że jest czasami nawet żarliwie
pożądane, świadczy o nadprzyrodzonych źródłach Kościoła. Ale i Kościół nie
pozostaje dłużny: tylko on może odsłonić najgłębszy sens męczeństwa, jego
wartość doskonale usprawiedliwiającą, jego pełne wymiary męstwa i miłości
oraz zwycięstwa Boga nad „światem”. Dzięki temu męczennik jest równocześnie świadkiem i bohaterem, doskonałym naśladowcą Mistrza, przykładem dla
świata i braci w wierze, wybrańcem i orędownikiem, ofiarą i cudem łaski, godnym człowiekiem i świętym chrześcijaninem.39

35

Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Męczeństwo, dz. cyt., 233.
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 86; M. Kowalczyk, dz. cyt., 271; A. Żądło, dz. cyt., 34: „Świadectwo
dawane Chrystusowi aż do przelania krwi stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików,
jak i prawosławnych, anglikanów i protestantów.”
37
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 86n.
38
Por. tamże, 87; M. Kowalczyk, dz. cyt., 281.
39
Por. A. Kubiś, dz. cyt., 87.
36
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4. Znaczenie męczeństwa w XX wieku
Podejmując nasz temat, dobrze jest odwołać się do słów, które podczas swej
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny błogosławiony papież Jan Paweł II wypowiedział na tydzień przed dokonaniem uroczystej beatyfikacji 108 polskich
Męczenników40 w Warszawie (13 czerwca 1999): „Męczeństwo jest zawsze
wielką i radykalną próbą dla człowieka. Najwyższą próbą człowieczeństwa,
próbą godności człowieka w obliczu samego Boga. [...] Czyż przed taką próbą
nie stoi człowiek wierzący, który broni prawa do wolności religijnej i wolności
sumienia? Myślę tu o tych wszystkich braciach i siostrach, którzy w czasie
prześladowań Kościoła dawali świadectwo wierności Bogu. Wystarczy przypomnieć niedawną historię Polski i innych krajów i trudności oraz prześladowania, jakim poddawany był wówczas Kościół i ludzie wierzący w Boga. Była
to wielka próba ludzkich sumień, prawdziwe męczeństwo wiary, która domagała się wyznania przed ludźmi. Był to czas doświadczenia niejednokrotnie
bardzo bolesnego. [...] Nasz wiek XX, nasze stulecie, ma swoje szczególne
martyrologium w wielu krajach, w wielu rejonach ziemi, jeszcze nie w pełni
spisane. Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały
martyrologię pierwsze wieki Kościoła i to jest do dzisiaj naszą siłą – tamto
świadectwo męczenników z pierwszych stuleci.41 [...] Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia, spełnili obowiązek, powinność wobec tych,
którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu. [...] Dzisiaj
chcemy oddać im cześć za to, że nie lękali się podjąć tej próby, i za to, że nam
pokazali drogę, którą trzeba iść w nowe tysiąclecie.”42
I jeszcze jeden fragment zasługuje w tym kontekście na szczególne podkreślenie: „Nasze stulecie, nasze XX stulecie, również zapisało wielką martyrologię. Sam w ciągu dwudziestu lat pontyfikatu wyniosłem do chwały ołtarzy
wielkie grupy męczenników: japońskich, francuskich, wietnamskich, hiszpańskich, meksykańskich. A iluż ich było w okresie II wojny światowej i w czasie
panowania totalitarnego systemu komunistycznego! Cierpieli i oddawali życie
w hitlerowskich czy też w sowieckich obozach zagłady. [...] Przyszedł teraz
czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im należnej czci. «A są to
często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy

40

Zob. Z. Pałubska, Męczennicy II wojny światowej, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in.
(red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 684-695; T. Kaczmarek, Bibliografia 108 błogosławionych Męczenników, „Ateneum Kapłańskie” 135 (2000) z. 2-3, 258-277; M. Kowalczyk,
dz. cyt., 276-280.
41
Zob. V. Saxer, Martyrologien, w: W. Kasper u. a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd.
VI, dz. cyt., 1445-1447; J. Stefański, Martyrologium, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.),
Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, 1478n.
42
Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 5-17 czerwca 1999. Przemówienia. Dokumentacja. Tekst autoryzowany, Poznań 1999, 44n; por. A. Żądło, dz. cyt., 34n.
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Bożej» – napisałem w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente (37)”.43
Jan Paweł II przytoczył w homilii jedno zdanie ze swojego listu apostolskiego, z 10 listopada 1994 r. Wskazał tam m. in. na wielką rolę Męczenników
w życiu i rozwoju Kościoła akcentując, że „u kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi wierzących – kapłanów, zakonników i świeckich – zaowocowały wielkim posiewem
męczenników w różnych częściach świata. [...] to świadectwo nie może zostać
zapomniane”.44
W żadnym innym stuleciu nie zginęło w sposób tak okrutny i tragiczny tylu
ludzi na świecie, co w wieku XX. Nie zapominając bynajmniej o ofiarach
dwóch wojen światowych i licznych wojen oraz mniej lub bardziej znanych
konfliktów lokalnych, przestrzegając przed nimi i nawołując do troski o prawdziwy pokój na świecie, Jan Paweł II dostrzegał ofiarę tych, którzy ginęli za
wiarę i Chrystusa. W rozmowie z Vittorio Messorim45 mówił: „Oczywiście siłą
Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie poprzez wszystkie epoki są i pozostają
zawsze święci, to znaczy ci, którzy uczynili prawdę Chrystusa swoją własną
prawdą, którzy poszli tą drogą, którą jest On sam, którzy żyli życiem, jakie
z Niego płynie w Duchu Świętym. A tych świętych Kościołowi wciąż nie brak
na Wschodzie i na Zachodzie”. I konkretyzował: „W naszym stuleciu są to
w szczególnej mierze święci męczennicy. Systemy totalitarne, które zdominowały życie Europy w połowie XX wieku, przysporzyły Kościołowi tych świętych. Epoka obozów koncentracyjnych, obozów śmierci, obok monstrualnego
holokaustu Żydów, wydała także autentycznych świętych katolickich i prawosławnych, a także wśród protestantów – prawdziwych męczenników. Wystarczy przypomnieć postaci ojca Maksymiliana Kolbego, Edyty Stein, a wcześniej
jeszcze męczenników wojny domowej w Hiszpanii. Na wschodzie Europy
olbrzymia jest armia świętych męczenników, przede wszystkim prawosławnych – rosyjskich, ukraińskich i białoruskich oraz z terenów głęboko pozauralskich. Są obok tego męczennicy katoliccy w samej Rosji, na Białorusi, na Litwie, w krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, na Ukrainie, w Galicji, w Rumunii, Bułgarii, Albanii, w krajach byłej Jugosławii. Jest to olbrzymia rzesza tych,
którzy, jak w Apokalipsie, «idą za Barankiem» (por. 14,4), dopełniają w swoim
męczeństwie odkupieńczego świadectwa Chrystusa (por. Kol l,24) a zarazem
znajdują się u podwalin nowego świata, nowej Europy i nowej cywilizacji.”46
43

Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 5-17 czerwca 1999..., dz. cyt., 43.
Już „Kościół pierwszych wieków, chociaż natrafiał na tyle trudności organizacyjnych, bardzo
zabiegał o to, ażeby utrwalić świadectwo męczenników w specjalnych martyrologiach”. Skoro
więc „w naszym stuleciu wrócili męczennicy”, to „ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele” (Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente, nr 37).
45
Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin
1994.
46
Tamże, 135.
44
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Dlatego w bulli Incarnationis mysterium (z 29 listopada 1998) Jan Paweł II
pisał: „Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Głosili oni Ewangelię,
oddając życie dla miłości”. I wyjaśniał dalej: „Zwłaszcza w naszej epoce męczennik jest znakiem owej największej miłości, w której zawierają się wszystkie inne wartości”, przypominając ponownie: „Także nasze stulecie [...] wydało bardzo wielu męczenników, którzy ponieśli śmierć przede wszystkim jako
ofiary nazizmu i komunizmu oraz walk rasowych i plemiennych. Ludzie
z wszystkich warstw społecznych cierpieli za wiarę, płacąc krwią za przynależność do Chrystusa i Kościoła lub znosząc odważnie wieloletnie więzienia
i różnorakie udręki, aby nie poddać się naciskom ideologii, która przerodziła
się w bezlitosną dyktaturę. Z psychologicznego punktu widzenia męczeństwo
jest najwymowniejszym dowodem prawdziwości wiary, która może nadać
ludzkie oblicze nawet najbardziej gwałtownej śmierci i ujawnia swe piękno
podczas najokrutniejszych prześladowań”. Całą tę refleksję Jan Paweł II zakończył życzeniem: „Oby Lud Boży, umocniony przykładem tych autentycznych mistrzów wiary – ludzi wszystkich pokoleń, języków i narodowości –
przekroczył z ufnością próg trzeciego tysiąclecia. Podziw dla męczenników
niech łączy się w sercach wiernych z pragnieniem naśladowania – z pomocą
łaski Bożej – ich przykładu, gdyby wymagały tego okoliczności” (nr 13).
Jan Paweł II w kilku cytowanych wyżej dokumentach zwrócił szczególną
uwagę na ekumeniczny wymiar męczeństwa47. Temu wymiarowi poświęcił
osobny dzień w obchodach Wielkiego Jubileuszu, dając impuls do zbierania
świadectw i upamiętniania świetlanych postaci męczenników XX wieku:
„Wspominać bohaterskich świadków wiary XX wieku, znaczy przygotowywać
przyszłość, budując mocne fundamenty nadziei. Nowe pokolenia muszą wiedzieć, jak wiele kosztowała wiara, którą otrzymały w dziedzictwie, aby umiały
przejąć z wdzięcznością pochodnię Ewangelii i oświecać nią nowe stulecie
i nowe millennium. Trzeba też podkreślić, że dzisiejsze wspomnienie będzie
miało charakter ekumeniczny: zostaną przypomniane świadectwa chrześcijan
różnych wyznań i z różnych Wspólnot kościelnych. Odwaga, z jaką wzięli na
siebie krzyż Chrystusa, przemawia donioślejszym głosem niż to, co nas dzieli:
ekumenizm męczenników jest może najbardziej przekonujący (por. Tertio millennio adveniente, 37). Miłość posunięta aż do ofiary oczyszcza Kościoły
z wszystkiego, co może zatrzymać lub opóźniać dążenie do pełnej jedności.”48
Natomiast w homilii przypomniał raz jeszcze: „Pokolenie, do którego należę,
zaznało okropności wojny, obozów koncentracyjnych, prześladowań. W mojej
ojczyźnie podczas drugiej wojny światowej kapłani i świeccy chrześcijanie byli
wywożeni do obozów zagłady. W samym tylko Dachau więziono około trzech
tysięcy księży. Ich ofiara zjednoczona była z ofiarą licznych chrześcijan z in47
48

Por. R. Małecki, dz. cyt., 213n.
„L’Osservatore Romano” 21 (2000) nr 7-8, 32.

ks. Marek Jagodziński

29

nych krajów europejskich, należących czasem do innych Kościołów i Wspólnot
kościelnych. W latach mej młodości ja sam byłem świadkiem ogromnych cierpień, bolesnych doświadczeń. Moje kapłaństwo od samego początku wpisywało się w jakąś olbrzymią ofiarę ludzi mojego pokolenia, mężczyzn i kobiet»
(Dar i Tajemnica, 38). Doświadczenia drugiej wojny światowej i lat następnych nauczyły mnie patrzeć z uwagą i wdzięcznością na świetlany przykład
tych, którzy od pierwszych lat wieku aż do jego końca doznawali prześladowań, przemocy i śmierci z powodu swej wiary i postępowania zgodnego
z Chrystusową prawdą. Jest ich bardzo wielu! [...] Nazwiska wielu z nich są
nieznane; imiona niektórych zostały zszargane przez prześladowców, którzy
próbowali do męczeństwa dodać niesławę; imiona innych jeszcze zostały wymazane przez zabójców. Chrześcijanie zachowują jednak pamięć o większości
z nich. Świadectwem tego były liczne odpowiedzi na wezwanie, by «nie zapominać», jakie dotarły do Komisji ds. Nowych Męczenników, istniejącej w ramach Komitetu Wielkiego Jubileuszu: pracowała ona bardzo sumiennie, aby
wzbogacić i uaktualnić pamięć Kościoła dzięki świadectwom wszystkich ludzi,
również nieznanych, którzy «dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie» (Dz 15,26).”49
Po homilii miały miejsce „świadectwa i wspomnienie świadków wiary”.
Komisja wybrała z mnóstwa otrzymanych świadectw bardziej typowe dla konkretnej epoki, kraju, kontynentu, tak by cały niemal świat XX wieku stanął
przed oczyma wiernych uczestniczących w liturgii. Kolejność świadectw
i dobór świadków były następujące: chrześcijan, którzy dawali świadectwo
wiary pod panowaniem sowieckiego totalitaryzmu; świadków wiary – ofiar
komunizmu w innych krajach Europy; wyznawców wiary – ofiar nazizmu
i faszyzmu; uczniów Chrystusa, którzy oddali życie, głosząc Ewangelię w Azji
i Oceanii; wiernych prześladowanych z nienawiści do wiary katolickiej; świadków ewangelizacji w Afryce i na Madagaskarze; chrześcijan, którzy oddali
życie z miłości do Chrystusa i do braci w Ameryce; świadków wiary w różnych częściach świata.50
Do męczenników w przyjmowanym ostatnio potocznym i teologicznym
znaczeniu tego słowa dołączono wielu innych świadków wiary – zgodnie
z pierwotnym, niemalże starożytnym znaczeniem greckiego pojęcia martyr,
czyli „świadek”. Albowiem w dobie wielkich prześladowań Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa prawdziwymi „męczennikami” (czyli świadkami wyznawanej wiary) byli nie tylko wierni zamordowani, przeważnie po
bardzo ciężkich torturach, którzy oddali swe życie za Chrystusa, lecz także
męczeni ze względu na wyznawaną wiarę, ale uratowani lub nie zakatowani na
49

Tamże, 33.
L. Balter, W ślad za sugestią i życzeniem papieża Jana Pawła II, w: tenże (red.), Męczennicy
XX wieku, Poznań 2001, 14-16.
50
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śmierć.51 Dopiero z biegiem czasu zaczęto w historii zawężać pojęcie „męczennik”: być może także z uwagi na odpusty wiążące się początkowo z listami
męczenników wstawiających się u danego biskupa za kogoś, kto chwilowo
zachwiał się w wierze, ale po ustaniu prześladowania chciał być dobrym i rzetelnym katolikiem – trudno było biskupowi odmówić prośbom męczenników.
W końcu pojęcie męczeństwa utożsamiono z faktem oddania przez kogoś życia
w sposób krwawy na skutek nienawiści oprawców do wyznawanej przez niego
wiary.52
Skoro Jan Paweł II zdecydował się poszerzyć spektrum świadków wiary,
nie nazywając ich wszystkich męczennikami, to uczynił to z kilku powodów.
Na plan pierwszy wysuwa się niewątpliwie motyw ekumeniczny. 53 Niezwykle
trudno bowiem znaleźć wśród wspomnianych przez niego autentycznych męczenników (a więc ludzi zamordowanych ze względu na wyznawaną wiarę)
wśród chrześcijan innych wyznań (jedynym anglikaninem, jaki znalazł się
wśród wyżej wymienionych świadków, był anglikański biskup-misjonarz,
pojmany i osadzony w obozie koncentracyjnym przez Japończyków, ale o wiele bardziej chyba jako Europejczyk niż jako chrześcijanin – jeżeli go uwzględniono jako świadka wiary, to z uwagi na to, że wobec zbliżającego się zagrożenia wojennego nie uciekł z Papui-Nowej Gwinei razem z innymi, ale pozostał
ze swoimi wiernymi). Nie oznacza to – rzecz jasna – całkowitego wykluczenia
możliwości poniesienia śmierci męczeńskiej przez chrześcijan niekatolików.
51

Zob. E. Werbiński, Męczennicy. I. Teologia, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.),
Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 679.
52
L. Balter, dz. cyt., 16.
53
W encyklice Veritatis splendor Jan Paweł II napisał o świadectwie życia: „Składając to świadectwo absolutnemu charakterowi dobra moralnego, chrześcijanie nie są osamotnieni: znajdują
potwierdzenie we wrażliwości moralnej ludów i we wszystkich wielkich tradycjach religijnych
i mądrościowych Zachodu i Wschodu, w których także w sposób wewnętrzny i tajemniczy działa
Duch Święty. Dla wszystkich powinny pozostawać w mocy słowa łacińskiego poety Juwenalia:
‘Miej to za największą podłość, gdy ktoś przedkłada życie nad honor, a pragnąc życie zachować,
traci racje, dla których warto żyć’. Stanowczy głos sumienia zawsze przypomina człowiekowi,
że istnieją prawdy i wartości moralne, dla których musi być gotów nawet oddać życie. W wyznawaniu, a nade wszystko w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to
samo świadectwo o tej prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa: ‘ponieważ stoicy – pisze św. Justyn – wykazali się mądrością przynajmniej
w tym, co mówili na temat obyczajów, jak to zdarza się czasem poetom dzięki ziarnu Słowa zasianego w naturze ludzkiej, zostali — jak wiemy – znienawidzeni i zabici’ (nr 94). Zob. S. Napiórkowski, Martyrologium ekumeniczne, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia
katolicka, t. XI, Lublin 2006, 1479n. Martyrologium to zawiera nie tylko wspomnienia chrześcijan,
ale także Żydów, muzułmanów (zob. K. Górak-Sosnowska, Męczeństwo. III. W islamie, tamże,
t. XII, dz. cyt., 698n). „Celem [...] jest odkrywanie darów Ducha Świętego działającego także
poza określonymi strukturami Kościołów oraz zachowanie pamięci o sobie nawzajem, ukierunkowanie do pełniejszej komunii; m[artyrologium] e[kumeniczne] do klasycznego podziału ekumenizmu na duchowy, doktrynalny i praktyczny dodało ekumenizm świadectwa składanego
Chrystusowi, a także właściwej wierze i sumieniu” (tamże, 1479).
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Ze względu jednak na ścisłe powiązanie władzy z religią (jak było przez całe
wieki – obecnie z powodu zobojętnienia religijnego związek ten jest znacznie
luźniejszy lub wcale nie istnieje) każdy sprzeciw wobec legalnie wybranej lub
panującej władzy, wynikający nawet z motywów religijnych lub etycznych,
może być odebrany jako bardziej polityczny niż religijny. Jedynie katolicy,
którzy – jak podkreślał to już w II wieku (mówiąc o chrześcijanach w ogólności, gdyż nie było jeszcze wtedy podziałów chrześcijaństwa) autor Listu do
Diogneta54 – „posiadają prawa obywateli, a ponoszą ciężary niby przybysze.
Na obczyźnie czują się jak w ojczyźnie, a w ojczyźnie jak na obczyźnie. [...]
Żyją na ziemi, lecz uważają się za obywateli nieba. Są posłuszni prawom, lecz
poziomem życia wznoszą się ponad wszelkie prawa”, są faktycznie prześladowani i mają wciąż przed sobą perspektywę autentycznego męczeństwa. Albowiem „wszystkich miłują, a od wszystkich cierpią prześladowanie. Gardzi się
nimi, skazuje się ich, nawet zabija, a wciąż na nowo odżywają. [...] Poniewiera
się nimi, a oni dumnie podnoszą głowy. Obrzuca się ich oszczerstwami, a nic
złego nie można im naprawdę udowodnić. Przeklina się ich, a oni błogosławią.
Znieważa się ich, a oni odpowiadają na to szacunkiem. Starają się być jak najlepsi, a uważa się ich za zbrodniarzy. Karze się ich, a oni cieszą się, jak gdyby
dopiero wtedy żyć zaczynali. Żydzi odnoszą się do nich wrogo niby do pogan,
poganie również ich prześladują, a nikt właściwie nie potrafi uzasadnić, dlaczego.”55
Sam Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom, że nie czekają ich
na tym świecie żadne wyróżnienia czy zaszczyty, ale zniewagi, prześladowania, a nawet męczeństwo: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20); „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,11-12);
„Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa... A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,12-19); „Na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Rzeczywistość
prześladowań można by zatem z powodzeniem uznać za sprawdzian wierności
Kościoła Chrystusowi, albo raczej jego autentyczności, prawdziwości: gdzie
Kościół jest faktycznie prześladowany – mamy przed sobą autentyczny Kościół
Chrystusowy, gdzie zaś prześladowań nie ma, trzeba pytać, czy dana wspólnota
(niecierpiąca aktualnie żadnych prześladowań) jest jeszcze wierna swemu
54
55

Zob. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. I, Warszawa 1975, 117nn.
Tamże, 118n; L. Balter, dz. cyt., 16-18.
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chrześcijańskiemu powołaniu, czy jest jeszcze nadal Kościołem Jezusa Chrystusa.56
Drugim motywem wspomnianego wyżej poszerzenia spektrum świadków
Chrystusa mogła być chęć powrotu do dawnej idei męczeństwa. Przy okazji
beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego pojawiły się kwestie teologicznoprawne57 dotyczące jego śmierci. O. Kolbe został więc beatyfikowany przez
papieża Pawła VI jako wyznawca. Dopiero papież Jan Paweł II nie zawahał się
kanonizować go właśnie jako męczennika. Jeszcze szerzej Jan Paweł II potraktował męczeństwo w przypadku Edyty Stein. Przecież hitlerowcy wywieźli ją
do Brzezinki jako Żydówkę, niekoniecznie zaś jako zakonnicę katolicką. Jednak papież nie zawahał się jej potraktować jako autentycznego świadka wiary,
a to głównie z uwagi na jej postawę przejawiającą się zdecydowaną wolą oddania życia za Chrystusa.58

Summary
Theological-ecclesial meaning of the witness and martyrdom of the
Christians in the twentieth century
A systematic look at the modern dimensions of Christian witness and martyrdom helps to systematize theological data on that subject as well as to notice
its relevance, features and tasks to be performed. The contemporary Christian
thought adopts the martyrdom theology which has been developing since the
beginning of the Church and shows its aspects connected with the specificity of
the current situation of faith. Special attention should be drawn to the fact that
the Church preserves the memory of all the martyrs and takes into consideration the ecumenical importance of martyrdom.
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L. Balter, dz. cyt., 18.
Por. W. Bar, Męczeństwo. IV. W chrześcijaństwie. 4. W ujęciu prawnokanonicznym,
w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 702-704.
58
L. Balter, dz. cyt., 19.
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Personalizm w ujęciu teologów pelplińskich
ks. Franciszka Sawickiego
oraz ks. Jerzego Buxakowskiego

W polskiej literaturze teologicznej, znajduje się kilka wspomnień i odwołań
do myśli i dorobku naukowego ks. prof. Franciszka Sawickiego, jak i ks. dra
hab. Jerzego Buxakowskiego, wskazujących na personalizm jako główny lub
jeden z głównych nurtów wykładu u wyżej wspomnianych pelplińskich teologów. W kontekście prof. Sawickiego warto wspomnieć już na początku swoiste
rozbieżności, jakie pojawiły się podczas przypisywania ks. Sawickiemu przynależności do różnych kierunków w personalizmie. Podczas gdy ks. prof. Stanisław Kowalczyk, przypisuje pelplińskiemu myślicielowi nurt tomistycznoaugustyński2, ks. prof. Czesław Bartnik, klasyfikuje pelplińskiego filozofa jako
personalistę neotomistycznego3. I chociaż rozbieżność ta może nie jest daleko
idąca w swych konsekwencjach, to jednak w żadnym z tych dwu przypadków
nie zostały podane założenia, na bazie których takie wnioski zostały wysunięte.
Gdy zaś chodzi o ks. Buxakowskiego, to najwyraźniejszy sygnał, wskazujący
na personalistyczny charakter teologii pelplińskiego teologa, uznać należy wypowiedź ks. prof. Bartnika, który – pisząc o polskiej mariologii personalistycznej – podkreśla, że „Maryja w ujęciu Profesora Buxakowskiego jest Osobą, nie
funkcją, rolą w historii zbawienia lub narzędziem Boga. (…) Maryja jako Osoba, związana w sposób wolny, świadomy i decyzyjny z Osobą Syna Bożego
w Duchu Świętym, jest Kimś Żywym w historii zbawienia, w chrześcijaństwie,
w Kościele, w liturgii, w duszy chrześcijanina”4. Wypowiedź tak wytrawnego
1

ks. mgr lic. Marian Knut. Urodzony w 1978r. Seminarium Duchowne w Pelplinie ukończył
w roku 2004, uzyskując tytuł magistra teologii na KUL na podstawie pracy magisterskiej „Duchowość ekumenicznej wspólnoty z Taizé”. W roku 2007 rozpoczął studia licencjackie na
UKSW w Warszawie, ukończone egzaminem licencjackim w 2010r. Od stycznia 2012r. uczestniczy w szkoleniu prowadzonym przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych, związanym z pracą kapelana w ośrodku readaptacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, o specjalności Specjalista Terapii Uzależnień. W kręgu jego zainteresowań znajduje się
osobowa natura człowieka, zwłaszcza z perspektywy jej godności i wolności.
2
S. Kowalczyk, Polski personalizm współczesny, w: M. Rusecki (red.), Personalizm polski,
Lublin 2008, s. 329.
3
Por. Cz. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2001, s. 510.
4
Cz. Bartnik, Matka Boża. Dzieła zebrane. Tom XXIX, Lublin 2003, s. 261-262.
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personalisty, jakim jest prof. Bartnik, nie pozostawia wątpliwości, co do personalistycznego charakteru teologii ks. Buxakowskiego. Biorąc również za jedną
z zasad personalizmu założenie, że „W przypadku personalizmu mamy do czynienia z grupą myślicieli skupionych wokół bohatera – paradoksalnie - anonimowego: osoby ludzkiej. Jest to zarazem bohater konkretny, którego człowieczeństwo staje się dostępne w doświadczeniu spotkania z innymi i z sobą samym. Badacz osoby staje wobec egzystencji konkretnej, co stara się uogólnić,
a wnioski uniesprzecznić”5, to w kontekście mariologii, i w całej antropologii
wyrażonej w głównych tomach „teologii prawd wiary” - jak pisze sam o swoim
wykładzie ks. Buxakowski6 - staje się on klarownym wyrazicielem tego kierunku. Stając zatem przed faktem przedstawionych rozbieżności i braku usystematyzowania, jak i braku opisania podstawowych zagadnień i podejmowanych problemów w wykładzie obydwu teologów (przy niemałym ich wkładzie
w rozwój nauki, o czym świadczyć może chociażby ilość wydanych przez nich
publikacji7), opracowanie powyższe stawia sobie za cel ukazanie bogactwa
dorobku personalistycznego przedstawicieli „szkoły pelplińskiej”. Zatrzymamy
się zatem nie tyle na klasyfikowaniu, czy przypisywaniu wspomnianych autorów do jakiegokolwiek kierunku personalistycznego, co raczej postaramy się
wykazać, co w dorobku naukowym teologów sprawia, że zasługują na wpisanie
ich w ten właśnie nurt. O ile takie elementy są możliwe do wykazania i o ile
będzie możliwe, z perspektywy dorobku naukowego, przypisanie wspomnianych naukowców do grona personalistów.
1. Problem rozumienia personalizmu i pojęcia osoby
Już na samym początku próby wykazania twórczości naukowej – jakiegokolwiek filozofa, czy teologa - klasyfikującej się jako personalizm, dotykamy
zasadniczego problemu braku szczegółowej definicji, która pozwalałaby jasno
i adekwatnie uznać dzieło lub treść, jako przynależną do tego nurtu. Wspomina
o zaistniałym problemie ks. Grzegorz Barth, który, powołując się na Stefana
Wilkanowicza, zauważa, że „Obecnie w filozofii osoby i teorii osoby występuje wiele niejasności i zamieszania. W literaturze filozoficznej i teologicznej
widoczna jest duża różnorodność i dowolność stosowania terminu «personalizm». Bardzo często słowo to oznacza postawy i kierunki sprzeczne między
sobą, a nawet antypersonalistyczne w aspekcie rzeczywistego stosunku do wartości osobowych. S. Wilkanowicz, zastanawiając się nad przyczynami niepowodzeń personalizmu, nie tyle jako systemu filozoficznego, ale obiegowego
5

K. Guzowski, Personalizm polski na tle personalizmu europejskiego, w: M. Rusecki (red.),
Personalizm polski, Lublin 2008, s. 444.
6
Zob. J. Buxakowski, Zarys historii teologii prawd wiary, Pelplin 1994, s. 105.
7
Por. H. Mross, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego Pelplin
1939-95, Pelplin 1997, s. 46, 219.
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stereotypu wytworzonego w umysłach kręgów społecznych, zarzuca «niechlujstwo językowe», mglisty i różniący się u wielu obraz personalizmu”8. Może
powoływanie się na stwierdzenia tego typu w odwołaniu do artykułu z roku
19639 wydaje się być trochę archaiczne, gdyż przez tak długi czas, wiele w tej
kwestii mogło się wydarzyć, to jednak przy wielości kierunków w ramach samego personalizmu i wielości ich podziałów10 trudno odwołać się do jednobrzmiącej i całościowo pewnej definicji personalizmu. Punktem wyjścia w tej
sytuacji stała się klasyczna definicja osoby Boecjusza (Persona est rationalis
naturae individua substantia11), którą prof. dr hab. Piotr Jaroszyński tłumaczy
jako: „Osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej”, wskazując przy
tym i omawiając dalej takie elementy konstytuujące osobę, jak indywidualność
(odrębność) i rozumna natura12. Mając jednak świadomość niepełności takiego
określenia osoby oraz pełną afirmację człowieka z perspektywy odniesienia do
osoby Boga13, dla całościowego określenia osoby – a co za tym idzie również
personalizmu – posłużymy się również stwierdzeniem samego ks. J. Buxakowskiego, który, ukazując szczególne inklinacje w twórczości ks. Sawickiego
względem personalizmu, wspomina: „Sam bowiem Chrystus Pan jest najosobistszą osobowością (die persönlichste Persönlichkeit). Chrystusowi zawdzięcza cywilizacja podstawy personalizmu, czyli uznanie godności i wolności
każdego człowieka”14.
Zatrzymując się zatem nad fenomenem osoby z perspektywy jej indywidualności, rozumności, godności i wolności, chciejmy przyjrzeć się, czy ks. Sawicki i ks. Buxakowski traktują w sposób szczególny na tej płaszczyźnie człowieka i czynią z niego wizję całej rzeczywistości, biorąc fenomen osoby za
punkt wyjścia swojej refleksji, a zarazem zwornik wszelkiej rzeczywistości15.
2. Ksiądz Sawicki – personalista neotomistyczny czy neokantowski?
Niewątpliwie w centrum zainteresowań praktycznie całego wykładu księdza
Sawickiego znajduje się człowiek. I to ujęty w różnych kierunkach poznania:
zarówno teologicznym, filozoficznym, psychologicznym, etycznym, jak i pe8

http://www.polski-personalizm.pl/nowy-artykul-2/
Por. S. Wilkanowicz, O niektórych przyczynach niepowodzeń personalizmu, „Znak” 15 (1963).
10
S. Kowalczyk, Polski personalizm współczesny, w: M. Rusecki (red.), Personalizm polski,
dz. cyt., s. 315-334.
11
A. M. Boethius, Liber de Persona, III, PL 64, 1343C.
12
Zob. P. Jaroszyński, Osoba: od maski do jaźni w: T. Rakowski (red.), U źródeł tożsamości
kultury europejskiej, Lublin 1994, s. 161-172.
13
Por. K. Góźdź, Personalizm systemowy ks. Czesława Stanisława Bartnika, w: M. Rusecki
(red.), Personalizm polski, dz. cyt., s. 410 – 412.
14
J. Buxakowski, Ks. Franciszek Sawicki – myśliciel pelpliński, w: bp. J. Jezierski (red.),Wybitni
teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Olsztyn 2006, s. 232.
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Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Warszawa 2000, s. 29.
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dagogicznym. Pisze o tym sam autor, stwierdzając: „Zadumani patrzymy
wszyscy na życie, chociaż każdy spogląda na nie inaczej (…) Wykłady te są
jakoby krótką przechadzką przez życie ludzkie. Przewinie się ono przed naszymi oczyma w czterech swych okresach. Słuchamy, co mówi o tych sprawach psychologia, etyka, pedagogika”16. I właśnie z tych «różnych» widzeń
człowieka, historiozof wysuwa swoje wnioski, odnoszące się do początków
życia i świadomości człowieka jako samego siebie i swojej odrębności zauważając, że „Wraz z logicznym myśleniem rozwija się pojęcie jaźni. Dziecko
uczy się nasamprzód uznawania swego ciała jako przynależącego do swej osoby i wyodrębnienia go z otoczenia”17. Analizując w tej samej książce kolejne
etapy rozwoju życia człowieka, zauważa, iż „Charakterystyczną cechą pierwszej młodości jest uwydatnienie się poczucia osobowości”18. Podkreślając jednocześnie stwierdzenie, że „Teraz dopiero odkrywa człowiek w pewnym sensie
własne ja, zaczynając o nim rozmyślać. Czuje, że osobowość jego tężeje, i dąży
do jej zaznaczenia”19. Ukazuje fakt uświadomienia samemu sobie – na tym
etapie rozwoju młodego człowieka – własnej odrębności i indywidualności,
ukierunkowanej jednocześnie bardzo mocno na wolność. Ujmuje to bardzo
mocnym stwierdzeniem: „Dalszym wypływem poczucia osobowości jest dążenie do wolności u młodzieży. Wolność to wszystko”20.
W nawiązaniu do wolności osoby ludzkiej, w innym miejscu ksiądz Sawicki, uzasadniając istnienie zła i grzechu w świecie, podejmuje rozważanie „Dlaczego Bóg grzech dopuszcza pomimo ujemnych jego skutków? Po pierwsze
dlatego, że Bóg chciał człowiekowi dać wolną wolę, żeby mu służył nie jako
niewolnik, lecz jako istota rozumna, żeby zasilony łaską własnym wysiłkiem
torował sobie drogę i zasłużył sobie na chwałę wieczną”21. Dla podkreślenia
roli wolności i wolnej woli w życiu człowieka jako daru otrzymanego od Boga,
upodabniającego go do «najosobistszej osobowości», a jednocześnie kontynuując rozważania na temat zła w świecie, pisze pelpliński filozof: „Zło spowodowane przez te czynniki irracjonalne bezpośrednio nie wynika z woli Bożej,
lecz dzieje się pod pewnym względem bez wyraźnej woli Bożej, a nawet
wbrew tej woli”22. Wolność staje się z tej perspektywy darem Boga dla człowieka, który ma dalej rozwijać się nie jako istota kierowana lub prowadzona na
uwięzi jak niewolnik, w ślepym posłuszeństwie, ale jako istota wolna, która ma
w pełni decydować o swoich czynach i podejmowanych działaniach, w pełni
podejmując również odpowiedzialność za siebie w świecie. Może właśnie ta
16

F. Sawicki, Życie ludzkie, Poznań 1936, s. 8.
Tamże, s. 45.
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Tamże, s. 75.
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'pełnia' i 'odpowiedzialność' wynikająca z wolności – będące nie tyle elementami substytuującymi istotę jako osobę, ale na pewno jako konsekwencje wynikające z wolności – stają się wskaźnikami mogącymi w „konsekwencji” własnych działań podejmowanych jako świadome i wolne, wyróżnić istotę żywą
jako osobę. Jesteśmy przecież osobami nie z perspektywy tylko tego, co nas
konstytuuje, ale również z perspektywy tego, co dalej z tego wynika. Osoba
i personalizm - to zatem również to wszystko, co istota osobowa wnosi sobą
w świat. Wszak tylko człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo
otrzymał na stronach Biblii, już w Księdze Rodzaju, nakaz: „«Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi»”. Tylko człowiek jako osoba stworzona na
podobieństwo «najosobistszej osobowości» otrzymał nakaz przekształcania
zastanej rzeczywistości, gdyż tylko osoba może sobą coś wnieść na skutek
tego, czym i kim jest.23 Zauważa tę zależność osobowo-dziejową (dziejową, bo
'dziejącą się') ks. Cz. Bartnik, stwierdzając „Prof. Herbert Butterfield wyraźnie
stwierdza, że nie istnieją również dzieje przedmiotowe bez osoby człowieka.
I rzeczywiście, i ja uważam, że „czasowe" i „przestrzenne" nie oznacza jeszcze
bynajmniej właściwego „historycznego". Dopiero „personalne", „osobowe" jest
formą historycznego, dziejowego. W osobie historia ma swoje źródło, w niej
jest zapodmiotowaną, przez nią się kształtuje, ona ją rozpoznaje, odczytuje,
w miarę możliwości pojmuje i ona stanowi cały horyzont historyczności.” 24
Z kolei rozpatrując kwestię wolności w oparciu o filozofów, takich jak Nietzsche czy Kant, opisuje główne cechy nowoczesnej sobie etyki, która zakłada,
że „Człowiek jako istota rozumna, osobowa ma prawo do kierowania się własnym rozumem i własną wolą”25. I odpowiadając, stwierdza: „Bezwzględna
autonomia nie przysługuje człowiekowi, ponieważ nie jest on bytem absolutnym. Odrzucamy etykę świecką także ze względu na ujemne skutki oderwania
życia moralnego od religii”26. Trwając zaś w rozmyślaniach nad zagadnieniem
etyki, której stawia za cel uszanowanie i uszlachetnienie godności człowieka,
dodaje w nawiązaniu do wymagań, jakie niesie ze sobą chrześcijaństwo: „To
zaparcie samego siebie, którego żąda etyka chrześcijańska nie jest zaprzeczeniem życia, lecz zaprzeczeniem właśnie tego, co sprzeciwia się jego doskonałości. O to tylko chodzi, żeby życie człowieka było życiem prawdziwem, szla-
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Pisze o tym bardzo szczegółowo kard. K. Wojtyła w swoim dziele „Osoba i czyn”, szczególnie
wtedy, gdy omawia powołanie człowieka do spełniania siebie w czynach, poprzedzając to rozróżnieniem tego, co 'dzieje się' w człowieku od tego, co człowiek czyni (na co oddziałuje) poza
sobą (Rozdział IV „Samostanowienie a spełnianie”).
24
Por. Cz. Bartnik, Osoba i historia, Lublin 2001, s. 34-35.
25
F. Sawicki, Dusza nowoczesnego człowieka, Poznań 1931, s. 56.
26
Tamże, s. 57.
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chetnem, celowem”27. I co wydaje się być zaskakujące, dopiero z perspektywy
ukazania wartości chrześcijańskiej etyki, filozof stawia pytanie tak bardzo bliskie osobowej – bo racjonalnej – egzystencji „Jaki jest więc cel, jaki jest sens
życia?”28
Sięgając dalej w lekturę cytowanego dzieła, dochodzimy do zaskakujących
wniosków z perspektywy personalizmu księdza F. Sawickiego, do których
przyznaje się wprost i sam, podając w dłuższym stwierdzeniu: „Etyka kantowska głosi zasadę, że człowiek sam sobie jest celem życia. Kant wyprowadza tę
zasadę z rozumnej istoty człowieka. Jako istota rozumna człowiek jest osobą,
a tym właśnie różni się od rzeczy, że nie ma być środkiem do obcych celów.
Osoba, pisze Kant, nie ma ceny, za którą mogłaby być sprzedana jak rzecz
nieosobowa, osoba posiada godność. Przyjmujemy tę kantowską zasadę
i jej uzasadnienie”29. Wypowiedź ta jest bardzo brzemienna w skutkach i to na
wielu różnych płaszczyznach. Po pierwsze, już tylko to jedno ostatnie stwierdzenie splatające myśl ks. Sawickiego, z myślą Kanta, całkowicie potwierdza
wspomniane wcześniej zdanie księdza Buxakowskiego o godności i wolności,
jako elementach przynależnych osobie, a co za tym idzie elementem wyznacznym personalizmu jako nurtu w nauce, zajmującego się osobą i tym, co ją tworzy oraz charakteryzuje. Ksiądz dr hab. Jerzy Buxakowski jako student ks. dra
Franciszka Sawickiego, uczestniczący w wykładach swojego profesora, miał
najbliższy kontakt zarówno z metodą wykładu, ale i z materiałem, i szczególnymi ukierunkowaniami w tym wykładzie. Posiadał tego pełną świadomość,
pisząc: „Ksiądz Sawicki natomiast miał niezwykłą umiejętność unikania tych
jednostronności, ponieważ dysponował wielkim talentem wczuwania się
w mentalność i ducha każdego z filozofów i teologów, których dzieła studiował, opisywał, nawet wtedy, gdy z nimi polemizował. Ta zdolność empatii
cechowała już jego najwcześniejsze dzieła, od doktoratu począwszy, którego
tematem było zestawienie niełatwej biblijnej Księgi Koheleta z pesymizmem
Schopenhauera i E. V. Hartmanna. Ażeby obiektywnie przedstawić myśl każdego referowanego autora, wczuwał się w jego życie, w jego sposób myślenia
i dowodzenia tak, jak gdyby wspominał to nam sam dany pisarz”30. Ma zatem
szczególne i pełne prawo ukazywania, a nawet wyznaczania personalizmu
w wykładzie swojego mistrza w odniesieniu do takich elementów, jak godność
czy racjonalność. A co ważne w odniesieniu do tego co przedstawiliśmy, dla
rozwiania wątpliwości co do utożsamiania się tylko w wykładzie, a nie jego
przejęcia w personalizmie od Kanta, podkreślić należy, że po stwierdzeniu:
27

F. Sawicki, Filozofia życia, Poznań 1936, s. 8.
Tamże, s. 10.
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Tamże, s. 13.
30
J. Buxakowski, Księdza Franciszka Sawickiego – wspomnień sens (1877-1952), w: A. Nadolny (red.), Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (16512001), Pelplin 2001, s. 660.

28

ks. Marian Knut

39

„Przyjmujemy tę kantowską zasadę i jej uzasadnienie”, nie zapada odcięcie się
od niej ani też przeciwstawienie jej nauczaniu chrześcijańskiemu. Ksiądz Franciszek Sawicki w pełni w ten sposób nie tylko się myślą Kanta posłużył, ale
również się pod nim w pełni podpisał. Co jednak należy również podkreślić –
nie nadał godności osoby charakteru absolutnego, ale zwrócił się w kierunku
szczególnej jej «niesprzedajnej» wartości. Po drugie – przy tak mocno zaakcentowanym «posługiwaniu» się myślą E. Kanta (nie tylko w tym przypadku
i miejscu31), zakwalifikować raczej trzeba by dra Sawickiego do nurtu myśli
bardziej neokantowskiej niż neotomistycznej. Owszem – nie brak w przemyśleniach i analizach teologa osoby odniesień do nauki św. Tomasza, ale robi to
z natury tylko dla porównania i w odniesieniu do współczesnej myśli filozoficznej, nie czyniąc z niej podstawy swojego wykładu, ani się na niej w pełni
nie opierając32. Co zaś się tyczy tomistyczno-augustyńskiego ukierunkowania
i zakwalifikowania tego specyficznego typu personalizmu, to może ono mieć
tylko swoje zrealizowanie przez przypisanie szczególnej wyższości i ważności
duszy i sferze duchowej życia człowieka nad jego cielesnością33 oraz w dziele
«U źródeł chrześcijańskiej myśli»34, gdzie ksiądz Sawicki analizuje chrześcijańską myśl św. Augustyna. Jednak tylko je opisuje i przedstawia, w żadnym
momencie nie utożsamiając się z nimi w takim stopniu, jak ma to miejsce
w przypadku opisu personalizmu Kanta.
Jedyny moment, w którym można by zaryzykować stwierdzenie o większą
bliskość z wykładem św. Augustyna niż z myślą Kanta, jest stwierdzenie: „Ani
Platon, Rousseau, Kant, ani św. Hieronim, ani Tomasz czy Franciszek Salezy
nie są tak różnostronni, a z każdym z nich może Augustyn rywalizować na jego
własnym terenie twórczości”35. Nie mówi jednak ten fragment nic o utożsamieniu się autora ze św. Augustynem, a tylko o jego możliwości konkurowania
z każdym z wymienionych i umiejętnością konkurowania z różnorodnością ich
twórczości. W tym i z myślą Kanta, z którą pelpliński teolog utożsamił się sam.
Podkreśla w ten sposób szeroki zakres zainteresowań i talentu, jakim dysponował św. Augustyn w kontekście możliwości podjęcia dysputy w każdym
z prezentowanych przez wymienionych filozofów poglądów, a nie jego wyższość, nad którymkolwiek z nich. Takiego charakteru nabiera to stwierdzenie
w odniesieniu do całości opracowania księdza Sawickiego, omawiającego
trzech czołowych filozofów chrześcijańskich: św. Augustyna, św. Tomasza
i Mistrza Eckharta. No i w końcu po trzecie - właśnie to jednoznaczne utożsamienie się z kantowską zasadą opisu osoby, wskazuje na wejście z pełną świadomością ks. Sawickiego w nurt personalizmu – refleksji nad fenomenem oso31

Por. F. Sawicki, Filozofia życia, Poznań 1936, s.30.
Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, Wrocław 1986, s. 13.
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Por. F. Sawicki, Filozofia życia, dz. cyt., s.37 – 39.
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by36. Nie tylko rozwiewa ono wszelkie wątpliwości co do personalistycznego
wykładu i uczynienia z osoby wizji całej rzeczywistości, ale również jakby
naprowadza, wyjaśnia i nadaje sens całej twórczości, którą można ująć jako
filozofię człowieka na przestrzeni jego dziejów. Ks. Franciszek Sawicki właśnie człowieka czyni centrum swojego wykładu, odnosząc do niego i atrybuty
osobowe (godność, miłość, wolność, rozumność), i świat rzeczy materialnych,
jak i szczególnie świat ducha, jako element przerastający to, co człowieka otacza oraz wieczność, do której człowiek jako osoba stworzona na Boży obraz
jest powołany37.
3.

Ksiądz Buxakowski – antropolog, czy personalista?

Nieco inaczej ma się sprawa z warsztatem naukowym ks. Jerzego Buxakowskiego. Choć jest on zarówno i uczniem, i spadkobiercą myśli ks. Sawickiego i spadkobiercą katedry teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym w Pelplinie, to jednak zarówno forma (choć w niektórych momentach
podobna do wykładu u ks. Sawickiego), jak i główny nurt ukierunkowań wykładu również skierowany na osobę odbiega od koncepcji przyjętej przez ks.
Sawickiego. W przypadku teologii księdza Buxakowskiego w centrum znajduje się Osoba Chrystusa38 – jako pełnia człowieczeństwa – «najosobistsza osobowość» – w każdym wymiarze. Dopiero do Niej odnosi osobę człowieka jako
do wzoru osobowości39. Jest to swoiście bardzo ciekawe odniesienie, gdyż, jak
w przypadku personalizmu ks. Sawickiego, punktem wyjścia i odniesieniem do
studium osoby staje się filozofia na przestrzeni wieków wraz z naukami jej
towarzyszącymi (jak psychologia, czy pedagogika), tak u ks. Buxakowskiego
mamy do czynienia z czysto teologicznym odniesieniem do osoby, podejmującym zagadnienie ludzkiej egzystencji w świetle Bożego Objawienia. Przedstawia to ukierunkowanie teolog pelpliński, odnosząc się do dzieła kardynała Karola Wojtyły «Osoba i czyn»40, pisząc: „Istnieje natomiast w oparciu o zasadnicze zrozumienie osoby i czynu potrzeba bardziej wszechstronnego wyjaśnienia rzeczywistości osoby i czynu (…) To filozoficzne zagadnienie posiada
równocześnie kapitalne znaczenie dla teologii (…) Znaczenie problematyki
personalistycznej w teologii – to zagadnienie olbrzymie”41. Ta właśnie swoista
zachęta do wszechstronnego wyjaśnienia rzeczywistości osoby w połączeniu ze
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Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, Wrocław 1986, s. 9.
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J. Buxakowski, Jezus Chrystus – Osoba i czyn, Pelplin 2000.
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J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998.
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K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969.
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J. Buxakowski, Jezus Chrystus – Osoba i czyn, dz. cyt., s. 12.
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znajomością z kardynałem Wojtyłą42, którego dzieło zostało opublikowane
praktycznie w tym samym czasie, kiedy ks. Buxakowski wydaje na samym
początku rozwoju naukowego zarys założeń własnej teologii, zatytułowany
«Żywa teologia w służbie rodzimego środowiska społeczno-kulturowego»43,
zaowocowała takim pokierowaniem całego wykładu teologii (a ujmuje
w ośmiu tomach głównych swoich dzieł praktycznie cały jej zakres), że zawsze
centralnym punktem odniesienia w teologii staje się osoba: bądź to osoba Boga, bądź osoba człowieka. Tendencja ta jest mocno zauważalna już po lekturze
samych tytułów kolejnych tomów teologii, które nie pozostawiają wątpliwości
w tej kwestii44. Odpowiedzią poprzedzającą tę specyficzną zachętę jest pełne
optymizmu stwierdzenie: „Jest to więc wyzwanie do uczestniczenia w radości
przybliżania rozumem oświeconym wiarą, Boskiej Osoby Chrystusa i Jego
zbawczego dzieła. Poznawać Jego Osobę i Czyn, by pomnażać Jego chwałę –
oto zadanie chrystologii i soteriologii, jako osiowych traktatów całej chrześcijańskiej teologii”45. Dopełnieniem przekonania o zatrzymaniu w centrum wykładu osoby, było ze strony Pelplińskiego Profesora przekonanie, że „Przybliżenie natomiast prawd o Bogu Stwórcy może ułatwić zrozumienie «nie-samostworzoności» człowieka, i co za tym idzie, pogłębić tak bardzo potrzebną dziś
pokorę stworzenia wobec Stworzyciela”46. Ma to uchronić człowieka przed
antropocentryzmem, który w swoim czasie na skutek postawienia człowieka
w centrum i na szczycie hierarchii wszelkich wartości, doprowadził z jednej
strony do rozwoju nazizmu, a z drugiej do idei materializmu. Te z kolei,
w charakterystyczny dla siebie sposób zniszczyły i upodliły wartość i godność
osoby47.
Przy całym tym jednoznacznym przedstawianiu zagadnienia osoby, jako
podstawowej zasady wykładu teologii, przy takim jej ukierunkowaniu, gdzie
«Osoba Chrystusa jest centrum» do wszelkich odniesień i wydarzeń dziejowych oraz przy odniesieniu do osoby ludzkiej, sam autor pisze jednak w pewnym momencie wręcz zaskakujące stwierdzenie, które wskazywałoby na świadome odejście od personalizmu na rzecz antropologii. W ostatnim tomie swojego wykładu teologii, zatytułowanym «Wieczność i człowiek», już na samym
jej wstępie stwierdza: „Wieczność – to zagadnienie należące do najistotniejszych pytań myślącego człowieka. Antropologia pojęta integralnie jako nauka
42
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o człowieku, musi to pytanie podjąć”48. Jest to bardzo istotne i mocno charakterystyczne z perspektywy samookreślenia siebie w konkretnym systemie naukowym, gdyż wspomniana pozycja książkowa jest swoistym testamentem «na
wieczność» - ostatnią tak dużą i znaczącą pozycją w dorobku naukowym teologa, tym bardziej nie bez znaczenia pozostaje w tym przypadku tematyka podejmowanego zagadnienia. Stawia więc ks. Buxakowski sam siebie w nurcie
antropologicznym, choć czyni to w sposób trochę niezrozumiały z perspektywy
wyżej wspomnianych przyjętych założeń merytorycznych w odniesieniu do
dzieła Karola Wojtyły, mającego charakter czysto personalistyczny.
Podobna sytuacja jak z wydaną eschatologią ks. Buxakowskiego, miała
miejsce w przypadku innego wybitnego polskiego teologa, ks. prof. Lucjana
Baltera, który dzień przed swoją śmiercią otrzymał dopiero co wydrukowany
egzemplarz poświęcony wieczności «Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów»49. Jest to dla nas o tyle istotne i znaczące, że dzieło to łączy
wspomnianych autorów nie tylko z perspektywy podjętej tematyki, ale podejmuje również polemikę obydwu polskich myślicieli. Zauważa w nim ks. Balter, że „Autor, po niemal poetyckim wprowadzeniu: Pytanie o sens życia, podzielił całość na sześć dosyć nowatorsko ułożonych rozdziałów, w których
dominują raczej dawne, ale poprawiane w swych wątpliwej wartości ujęciach
nurty myślowe, a zarazem pojawiają się liczne nowsze sugestie czy propozycje,
które dochodzą wyraźnie do głosu już w rozdziale pierwszym, zatytułowanym
także nowatorsko Nadzieja w Chrystusie (…) Najsłabsze w całym tym studium
są niewątpliwie wszystkie, zawieszone całkowicie w powietrzu, Twierdzenia
(…) Wszystkie one kontrastują wyraźnie z nowszym, bardziej chrystologicznym i biblijnym zarazem nastawieniem Autora, świadcząc wymownie o jego
dawnej, profesorskiej rutynie. Gdyby je wszystkie usunąć, dzieło to nabrałoby
świeżości i widocznego w nim wyraźnie polotu literacko-biblijnego”50. Z perspektywy rozważań nad charakterystyką myśli teologicznej ks. Buxakowskiego
ma to o tyle istotne znaczenie, że ukazuje ukierunkowanie nie tyle z perspektywy podejmowanych zagadnień i problemów teologiczno-antropologicznych,
co z perspektywy formy przekazu, która, trzymając się mocno usystematyzowanych ram przedstawienia nauczania jak najbardziej katolickiego i zgodnego
z przyjętym nauczaniem Kościoła, zaciera granice pomiędzy tym, co «prawowierne», a tym co stanowiłoby swoisty, twórczy i własny wkład Autora
w stworzone dzieło. Do tego stopnia pelpliniak integruje swoje przemyślenia
i własny twórczy wkład z «tezami» i nauczaniem Kościoła, że uszczegółowienie własnych ukierunkowań i ich nazwanie staje się trudne do usystematyzowania i jasnego ich sprecyzowania. Można założyć stwierdzenie, że jest to
48
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działanie celowe, aby nie dać się «zaszufladkować» w zawężone granice jakiegokolwiek systemu myślowego, a tym samym być ciągle otwartym na to, co
uniwersalne i ponadczasowe. Ale będzie to już tylko założenie.
Wpisanie siebie w nurt antropologii, nawet antropologii personalistycznej
(a jako taką można postrzegać przedstawioną przez samego autora) jest o tyle
zaskakujące, że wręcz zaprzecza podstawowym swym założeniom (np. podejmowanej krytyce idealizmu, marksizmu, ateizmu, neoliberalizmu), które wpisują się w nurt opisywanej antropologii. Przy założeniu, że metoda wykładu
księdza Buxakowskiego staje się taką właśnie antropologią, staje się ona zaprzeczeniem samej siebie. Dzieje się tak szczególnie po uwzględnieniu stwierdzenia: „Personalizm w antropologii (antropologia personalistyczna) – choć
bardzo różnorodny i nieprecyzyjny – staje się dziś głównym motywem w naukach humanistycznych i społecznych, w kulturze, sztuce, religii, wychowaniu
(…) Dzisiejsza ogólna antropologia personalistyczna dokonuje dalszego przesunięcia rozumienia „osoby” jako bytu (substancji, subsystencji, relacji ontycznej) w kierunku podmiotowości, „ja”, jaźni, całości świata wewnątrzludzkiego
oraz ku personalizacji życia indywidualnego i zbiorowego (humanizacja świata, prawa człowieka, godność osoby, absolutna wartość, liberalizm, droga
w nieskończoność itp.)51”. Teologia pelplińskiego teologa nie jest ukierunkowana na absolutną wartość i godność osoby ludzkiej, ale traktuje ją jako zależną i otrzymaną od Boga. Nie jest bowiem wartość i godność osoby absolutna
lecz nadana. I to w dodatku na podobieństwo Stwórcy, przez co staje się On
doskonałym wzorcem dla swojego stworzenia. Pełnią ludzkiej osobowości.
Kwestię rozróżnienia antropologii od personalizmu (czy bardziej wynikania
personalizmu z antropologii) podejmuje również ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, który, stawiając pytanie: Antropologia czy personalizm?, ukazuje Chrystusa jako punkt odniesienia do osobowości człowieka i zauważa: „Od czasu
Jezusa Chrystusa zaczyna się kształtować wyraźny «syngularyzm», dopracowywany filozoficznie i teologicznie (nie ma wówczas jeszcze takiego rozróżnienia), między innymi przez ojców Kościoła. Chrystus staje się wzorem,
a w myśleniu o człowieku i próbach opisu, także definicji, coraz częstszych,
modelem każdej istoty ludzkiej jako jedynego, niepowtarzalnego i centralnego
we wszechświecie individuum. Jednostka rozumiana jest odtąd jako coś najwyższego, analogicznego do Chrystusa. Wszystko to prowadzi do coraz wyraźniejszego pojęcia «osoby» (hypostasis, prosopon, persona) w sensie absolutnej wyjątkowości i jednozdarzeniowości”52. Od początku – jak wynika to
z cytowanego tekstu – zanim doszło do rozróżnienia filozofii od teologii53,
mamy do czynienia ze szczególnym wyróżnieniem i ukierunkowaniem w ra51

http://www.personalizm.pl/polrocznik/numer-2/personalizm-uniwersalistyczny/
E. Sienkiewicz, Godność osoby ludzkiej w wymiarze antropologii filozoficznej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, Koszalin 15 (2010), s. 198.
53
Tamże, s. 199.

52

Personalizm w ujęciu teologów pelplińskich …
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mach myśli chrześcijańskiej na osobę człowieka w odniesieniu do osoby Boga.
Traktując z tej perspektywy teologię ks. Buxakowskiego, możemy założyć
całkowity jej personalizm, skoro chrześcijaństwo jest wprowadzone na te tory
już przez ojców Kościoła, którzy jednocześnie wytyczyli podstawy antropologiczne, w ramach których pelpliński teolog się porusza.
4. Podsumowanie
Nie sposób w jednym krótkim opracowaniu przeanalizować i uszczegółowić
dorobku dwóch naukowców, których publikacje zamykają się w liczbie ponad
200 pozycji wydanych drukiem. Nie sposób ich wszystkich przywołać i zacytować, stąd niewątpliwie artykuł ten nie rozstrzyga i nie zamyka kwestii personalizmu w ujęciu wybitnych teologów pelplińskich, ale bardziej ją otwiera na
dalszą dyskusję. Tym bardziej, że pozostawiającym niedosyt i ciekawość (nawet ze strony autora) jest zagadnienie przedstawione przez księdza G. Bartha,
który, odnosząc się do systematycznego personalizmu ks. Cz. Bartnika, zauważa: „W tym miejscu należy zwrócić uwagę na istotną systematyzację pojęć,
jaką czyni ks. Bartnik: należy według niego rozróżnić: „antropologię” lub liczne antropologie, „humanizm personalistyczny” oraz „personalizm”. Pierwsza
stanowi jakąś część systemu myśli, uznającą szczególną wartość człowieka.
Może to być antropologia: psychologiczna, socjologiczna, filozoficzna, teologiczna, pedagogiczna i. in. Zasadniczym celem humanizmu jest szeroko pojęta
obrona godności osoby ludzkiej i przysługujących jej z tego tytułu praw. Personalizm zaś to system, który próbuje stworzyć wizję całej rzeczywistości,
biorąc fenomen osoby za punkt wyjścia swojej refleksji, zarazem zwornik
wszelkiej rzeczywistości. Obejmuje on ontologię, epistemologię, etykę, aksjologię, metodologię”54. Niech zatem powyższe opracowanie zachęci do dalszych
analiz i zgłębienia myśli zarówno ks. Franciszka Sawickiego, jak i ks. Jerzego
Buxakowskiego. Niech stanie się również przyczynkiem do spopularyzowania
i rozpowszechnienia myśli dwu wielkich teologów pelplińskich.
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Summary
Personalism in interpretation of Pelplin theologians father Franciszek
Sawicki and father Jerzy Buxakowski
The paper presents personalism in interpretation of Pelplin theologians father Franciszek Sawicki and father Jerzy Buxakowski. In the case of father
Sawicki, indication on Neo-Kantian personalism is revealed in contrast to allocated to him Neo-Thomist or Thomist-Augustinian personalism. The second
theologian reffers to his theological inclinations as anthropological, citing at
the same time on sources and authors typical of personalism. Both authors present personalism as a complex matter, since the research carried out up to now,
either questions its belonging to the trend in religious instruction, or the belonging is allocated to various fields of studies. The paper is an attempt to estimate the scientific lecture of the th e theologians.

o. Ignacy Kosmana1

Humanizm heroiczny św. o. Maksymiliana
Pojęcie humanizmu nie jest jednorodne2. Wyróżniamy różne rodzaje humanizmu3 w sensie filozoficznym, etycznym i kulturowym. Można więc mówić
o humanizmie antycznym (greckim, rzymskim)4, średniowiecznym5, renesansowym6, edukacyjnym7 czy odwołującym się do człowieka jako wartości najwyższej humanizmie świeckim8 albo wręcz ateistycznym9, oraz za taką wartość
uznającym Boga − humanizmie religijnym10, chrześcijańskim.

1

Dr Ignacy Kosmana OFMConv – wykładowca homiletyki w WSD w Łodzi-Łagiewnikach,
rekolekcjonista, autor książek i licznych artykułów z zakresu homiletyki i hagiografii. Koordynator zespołu misyjno-rekolekcyjnego prowincji warszawskiej oo. franciszkanów konwentualnych.
2
Humanizm − od humanitas − oznacza ludzkość, człowieczeństwo w ogóle. Pojęcie to stworzył
Cyceron na określenie tego, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem. Dewizą humanistów jest
słynne zdanie: Homo sum, humani nil a me alinum puto (Publius Terentius Afer, II w. p.n.Chr.).
P . Terentius, Heautontimorumenos, 1, 1, 25; Terence`s comedies, Printed for E. and C. Dilly,
London 1767, s. 271. Zdaniem autora humanizm jako „ludzkość” poszczególnych ludzi
w ciekawy sposób ujmuje (w aspekcie postaci o. Kolbego) Szczepański w swoim eseju Święty,
zob. J. J.Szczepański, Przed nieznanym trybunałem, wyd. Czytelnik, Warszawa 1975.
3
Zob. J. Bartyzel, Humanizm, II. Rodzaje humanizmów, http://haggard.w.interia.pl /humanizm.
4
Humanizm antyczny: na Zachodzie (Rzym) postawa intelektualno-moralna propagująca duchowe i materialne potrzeby człowieka oraz wszechstronny rozwój osobowości ludzkiej, oparty
na neoplatońskiej wierze w organiczną naturę wszechrzeczy oraz na dążeniu do Zgody
i Jedni. W Grecji za twórców humanizmu uznaje się Talesa z Miletu (gnothi seauton – „poznaj
samego siebie”) oraz Ksenofanesa z Kolofonu odmawiających wiary bogom. Idee humanistyczne rozwinął pierwszy „wolnomyśliciel” starożytności Anaksagoras, a Protagoras stwierdził, że
„człowiek jest miarą wszechrzeczy”. Ch. Potter, Humanism: A new Religion, wyd. Simon and
Schuster, New York 1930, s. 64–69.
5
Znanym humanistą średniowiecza był Dante Alighieri.
6
Humanizm renesansowy wypracował wzorzec „człowieka renesansowego”, który swoją kreatywność rozwija w wielu różnych dziedzinach, osiągając w ten sposób pełnię człowieczeństwa. Myśl
renesansowa nawiązywała do idei starożytności. Najbardziej znanym humanistą renesansu był
Leonardo da Vinci. Zob. hasło „humanizm”, w: W. M. Korolko: Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004.
7
Prąd w szkolnictwie, zaczął dominować w szkołach w XVII w. Zakładał, że to dziedziny, które
pozwalają rozwijać ludzki intelekt, są tymi, które naprawdę czynią ludzi „w pełni ludźmi”.
Orientacja edukacyjna skoncentrowana była na studiowaniu literatury antycznej i nauk „wyzwolonych” (artes liberales), określanych jako studia humanitatis (humanae litterae), zwanych
w skrócie humaniora, a wykładanych na uniwersytetach obok tradycyjnego trivium i quadrivium. J. Bartyzel, dz. cyt.
8
Odrzuca teistyczne wierzenia religijne i wiarę w istnienie jakiegokolwiek świata nadprzyrodzonego. Humanizm świecki twierdzi, że poglądy humanistyczne prowadzą do sekularyzmu, gdyż
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1. Humanizm chrześcijański
Humanizm chrześcijański − zwany niekiedy personalizmem, albo humanizmem integralnym − jest nurtem humanizmu, który wielkość człowieka i godność osoby widzi w perspektywie związku z Bogiem w świetle Objawienia
chrześcijańskiego. Wartości religijne i dążenia transcendentne nie tylko nie są
sprzeczne z szeroko rozumianym humanizmem, ale czynią go pełnym i autentycznym. Dzięki chrześcijaństwu można bowiem odkryć nowe horyzonty bytu
osobowego. Człowiek realizuje się jako osoba tylko wówczas, gdy odkrywa
i afirmuje innych ludzi jako byty osobowe poprzez, oparte na wzajemnej miłości, relacje międzyosobowe. Każda osoba − sama w sobie − jest celem i nie
może być niczemu podporządkowana; posiada ten rodzaj godności, który potwierdzają czyny miłości. Ponadto chrześcijaństwo poszerza perspektywę afirmacji osoby ludzkiej, wprowadzając ją w uczestnictwo w życiu Boga w Trójcy.
Na tym fundamencie możliwe jest uznanie i szeroko pojęta aprobata wszelkich
autentycznych wartości humanistycznych11.
Cała tematyka związana z człowiekiem we wspólnocie zawarta jest we
współczesnej nauce Kościoła. W nauczaniu soborowym i papieskim, afirmującym całe dziedzictwo kulturowe ludzkości, zawarte są wezwania do wszystkich
ludzi dobrej woli oraz apele nawołujące do współpracy i współodpowiedzialności, a także przestrogi przed czysto ziemskim i laickim humanizmem. Są to
w gruncie rzeczy wezwania i wyzwania dla całych społeczeństw, odnoszące się
do międzyludzkiej solidarności w duchu chrześcijańskich ideałów godności
i wolności osoby ludzkiej oraz do podejmowania wspólnych działań na rzecz

wiara w świat nadprzyrodzony nie może być poparta racjonalnymi argumentami i tym samym
nie można sensownie uzasadnić tradycyjnych praktyk religijnych. Por. Encyklopedia PWN.
9
Złowrogim paradoksem jest fakt, że nigdy w historii nie zapisano tak wielu słów na temat
humanizmu jak w systemie marksistowskiego i bolszewickiego komunizmu, który okazał się
największym w dziejach systemem skrajnego upodlenia człowieka, który pochłonął na wszystkich kontynentach ok. 130 mln ludzkich istnień. Nigdy człowiek nie został tak poniżony, jak
wtedy, gdy „dostał się w łapy humanistów”. Połączenie gigantycznego ludobójstwa z „humanistyczną” hipokryzją odróżnia komunizm marksistowski od ludobójstwa hitlerowskiego narodowego
socjalizmu (nazizmu), który, będąc nie mniej zbrodniczym, nie udawał humanizmu „miłującego
ludzkość”. Paradoksem tego samego rzędu jest, że również i obecnie masowe zbrodnie, jak aborcja
i eutanazja, są stosowane, propagowane i legalizowane z powołaniem się na humanizm. J. Bartyzel,
dz. cyt.; S. Courtois. i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, prześladowania, terror, Wyd.
Prószyński i spółka, Warszawa 1999.
10
Centralne miejsce w filozofii humanizmu istota ludzka dzieli z humanitarną moralnością opartą na zasadach określonej religii. Więcej, zob. J. Bartyzel, dz. cyt.
11
Por. Z. Narecki, hasło: Humanizm chrześcijański, w: Słownik Katolickiej Nauki Społecznej,
red. nauk. W. Piwowarski, Wydawniczego PAX i Wydawnictwa Misjonarzy Klaretynów PALABRA, Warszawa 1993.
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właściwie pojętego dobra wspólnego w oparciu o ewangeliczną miłość, która
faktycznie buduje i uświęca ludzki humanizm12.
Szczególną proklamacją humanizmu na obecne czasy jest nauczanie Jana
Pawła II na temat wolności, równości, sprawiedliwości, godności osoby, szacunku dla różnych dziedzin działalności człowieka13. W rzeczywistości tylko
człowiek dążący całym sobą ku Bogu może spotkać drugiego człowieka
i w kontakcie z nim osiągać pełnię swojego człowieczeństwa. I tylko przez
realizację dobra wspólnego, odpowiadającego aspiracjom wszystkich, możliwy
jest rozwój społeczeństwa; możliwe jest urzeczywistnienie nie tylko chrześcijańskiego, ale i szeroko pojętego humanizmu.
Problem związku chrześcijaństwa (christianitas) z humanizmem (humanitas) podejmowany był w okresie zarówno starożytnym, jak i nowożytnym
(Erazm z Rotterdamu, Jan Paweł II). Z czasem określenia humanitas zaczęto
używać w kontekście relacji międzyludzkich, jak i relacji człowieka z Bogiem.
Herder14 twierdził, że chrześcijaństwo oferuje najczystszą formę humanitas.
O ile humanizm laicki stawiał na autokreację motywowaną celami ziemskimi
jednostki i ludzkości, to humanizm chrześcijański motywowała perspektywa
życia przyszłego15.
Wierzący i niewierzący są na ogół co do tego zgodni, że wszystko na ziemi
musi być podporządkowane człowiekowi, jako swemu ośrodkowi i szczytowi16. W odniesieniu do istniejących rzeczy przyznaje się człowiekowi pierwszeństwo, które dla niewierzących jest czymś absolutnym. Człowiek jest
wszystkim. W istocie ocena taka jest „tragicznie śmieszna” w odniesieniu do
istoty, która nie jest „własną przyczyną ani celem”, ograniczona, podległa słabościom, kalectwu, upadkom. Człowiek nie jest wszystkim, choć w perspektywie Biblii jest „koroną wszelkiego stworzenia”. Na ziemi nie można wyjść
ponad człowieka17. Najwznioślejszym aspektem godności ludzkiej jest powołanie człowieka do zjednoczenia z Bogiem18. Słowa te zdają się przypominać

12

Tamże.
Jan Paweł II, encykliki: Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, Evangelium vitae; listy
apostolskie: Dolentium Hominum, Mulieris Dignitatem, Novo millenio ineunte; adhortacje
apostolskie: Familiaris Consortio, Christifideles laici, i inne.
14
Johann Gottfried von Herder (1744-1803), niemiecki filozof i teolog, pisarz (pastor). Historię
rozumiał jako ciągłość realizującą boski plan. Człowiek posiada rozum i wolność. Współuczestniczy w dziejach, poprzez swe działania tworzy tradycję. Celem człowieka jest stopniowa humanizacja. http://www.naukowy.pl/encyklopedia/ Johann_Gottfried_Herder .
15
http://humanizm.doc – uniwersytet opolski fp; http://docs8.chomikuj.pl /446756231,0,0, humanizm.doc
16
Por. KDK nr 12.
17
Paweł VI, Humanizm chrześcijański (Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej - 4 IX 1968),
http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_04091968.html
18
Por. KDK nr 19.
13
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sławne zdanie św. Augustyna: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku
Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”19.
Żaden humanizm nie dorównuje nauce Kościoła o godności osoby ludzkiej.
Szacunek Kościoła dla człowieka jest nieporównanie wznioślejszy. Lista praw,
jakie przysługują człowiekowi z racji jego wyniesienia do porządku nadprzyrodzonego, wskutek jego wszczepienia w Chrystusa, jest naprawdę imponująca. W wartości, jaką Kościół przyznaje człowiekowi, kryją się dwie sprawy,
które winny być szczególnie drogie współczesnemu humanizmowi: są to sumienie i wolność. Są to dwa podstawowe i bardzo delikatne aspekty wartości
człowieka20.
Zważywszy na współczesny werbalizm i powierzchowność, coraz trudniejsze staje się zdefiniowanie sumienia i wolności. Faktem jest, że Kościół domaga się dla człowieka sumienia i wolności w najwyższym tego słowa znaczeniu.
Nadaje mu też tym samym uprawnienie, przysługujące istocie boskiej, będącej
co prawda stworzeniem ludzkim, ale „ukształtowanym na obraz Boga Stwórcy
i wyniesionym dzięki niewysłowionej miłości odrodzenia chrześcijańskiego do
rangi syna, uczestniczącego w naturze Boskiej” (por. 2 P 1, 4)21. Stwierdzenie,
że każdy człowiek ma obowiązek strzec całości swej osoby22, uzupełniają słowa wypowiedziane o społecznej naturze człowieka23. Wynika z tego, że społeczny charakter człowieka ujawnia istnienie współzależności pomiędzy rozwojem osoby, a rozwojem samego społeczeństwa”24.
Człowiek nie zbawia się samotnie, lecz zjednoczony z Chrystusem wchodzi
do wspólnoty wiernych, którzy tworzą Ciało Mistyczne. Kościelna wspólnota
jest mu potrzebna. Żywy i wewnętrzny kontakt, jaki można dzięki łasce nawiązać z Bogiem, ujawnia się i rozwija w miłości względem braci (por. 1 J 4,
20)25. Ten właśnie miłosny kontakt z Bogiem i z bliźnimi stanowi o istocie
chrześcijańskiego humanizmu. Bliźnimi są wszyscy ludzie bez wyjątku, tj. ci,
którzy podpadają pod Chrystusową definicję bliźniego, podaną nam w znanej
przypowieści o dobrym Samarytaninie. W ten sposób jednoczą się z Jezusem,
stając się autentycznymi chrześcijańskimi humanistami.

19

Św. Augustyn, Wyznania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 25.
Paweł VI, dz. cyt.
21
Tamże.
22
„…typ «człowieka uniwersalnego» coraz bardziej zanika. Pozostaje jednak dla każdego człowieka obowiązek zachowania pełni osobowości ludzkiej…”. KDK nr 61.
23
„Bóg nie stworzył człowieka samotnym: gdyż od początku «mężczyznę i niewiastę stworzył
ich» (Rdz 1, 27); a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty osób. Człowiek bowiem
z głębi swej natury jest istotą społeczną, toteż bez stosunków z innymi ludźmi nie może ani żyć,
ani rozwinąć swoich uzdolnień”. Tamże, nr 12.
24
„Z natury społecznej człowieka wynika, że istnieje wzajemna zależność między postępem
osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa”. Tamże, nr 25.
25
Paweł VI, dz. cyt.
20
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Chrześcijanin nic nie traci ze swej ludzkiej pełni. Przeciwnie, aby móc ją
posiąść i rozwinąć, wszczepiany jest w ład wspólnotowy, dzięki któremu ma
szansę dokonać się pełne zjednoczenie społeczne. Nie jest to kolejna utopia
rodem z Państwa Platona, lecz rzeczywistość dana przez Chrystusa człowiekowi, która go rozwija i wynosi do najwyższego „zamiaru Bożego, zwanego
Obcowaniem Świętych”26.
Dla tego „obcowania” oddał życie św. Maksymilian, czyniąc miłość względem Boga i bliźniego podstawowym motywem swojego życia.

2. Humanizm heroiczny
Humanizm chrześcijański jest z natury heroiczny. W określonych warunkach również humanizm laicki może przybrać formę heroiczną. Historia zna
przykłady ludzi niewierzących, którzy w obronie życia drugiego człowieka
bądź jego godności, zdobyli się na ofiarę męczeństwa27.
2.1. Humanizm heroiczny według Sępa-Szarzyńskiego
W Polsce o humanizmie heroicznym można mówić od XVI wieku. Terminem tym określa się w literaturze twórczość poetycką Mikołaja SępaSzarzyńskiego (1550-1581)28.
Humanizm heroiczny pisarza jest proweniencji chrześcijańskiej i propaguje
wizję życia ludzkiego zjednoczonego z Bogiem, a zarazem pełnego dramatycznych napięć oraz nieustannie ponawianych wyborów. W dramatyzmie tym
rodzi się i rozwija koncepcja heroicznej postawy człowieka wobec świata
i Absolutu: „Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie/ Byt nasz podniebny…”29.
Oto rodzaj wyboru. Człowiek z natury jest rozdwojony pomiędzy wartościami
duchowymi a materialną rzeczywistością. I choć pokój zaspokaja ludzkie po26

Tamże.
Męczennikami byli również ci, którzy ginęli na stosie z rąk „inaczej” od nich myślących
i wierzących. Polska wydała w swojej historii wielu męczenników. Najdłuższą listę męczenników przyniosła II wojna światowa. Byli wśród nich wierzący i niewierzący: Polacy, Żydzi,
starcy i dzieci. Męczennikami byli polscy oficerowie zamordowani w Katyniu. J. Klechta, Męczennicy i ofiary, http://alfaomega.webnode.com/products/Jerzy klechta-męczennicy-i-ofiary/
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czucie szczęścia na ziemi, to przecież zaspokaja je nie do końca i nie na zawsze, bo „byt nasz podniebny”! A ten wymaga bojowania. Celem ludzkiego
życia jest więc nieustanne zmaganie się ze samym sobą o jedyne godne wartości, jakimi są Bóg oraz Niebo. Humanizm heroiczny jako dyrektywa duchowej
walki z „marnościami świata” wytycza trudną, ale jedyną drogę do osiągnięcia
szczęścia, którego nie zapewnia materia. Ta jawi się jako ludzki przeciwnik:
groźna i niebezpieczna, może stać się przyczyną duchowej klęski osoby ludzkiej. Człowiek nie pozostaje jednak sam wobec nieprzyjaciela. Bóg jest jego
nadzieją i ostatecznym celem: „Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie/
będę wojował i wygram statecznie!”30.
Miłość do tego co stworzone, pożądanie rzeczy, dóbr doczesnych − przesłania człowiekowi miłość inną, której pragnie dusza. Autor przeciwstawia amor
sacrum − amori profano. Wszystko się zmienia, przemija, tylko Bóg trwa niewzruszenie i tylko On, dawca wszystkiego, tak naprawdę godzien jest miłości
człowieka31. Z jednej strony świat ze swym pozornym pięknem, z drugiej −
Bóg, z gwarancją nieprzemijalnych wspaniałości, których oko nie widziało
i o których nie słyszało ludzkie ucho, ani serce nie jest w stanie przeczuć (1Kor
2, 9). Jest zatem o co walczyć. Życie ludzkie w istocie jest bojowaniem (Hi 7,
1), a człowiek rycerzem − homo militans; żołnierzem Pana Boga (2Tym 2, 3).
2.2. Humanizm heroiczny Alberta Camusa
Orędownikiem humanizmu heroicznego był również Albert Camus. Jak nietrudno się domyśleć, jego humanizm miał rodowód laicki. Dżuma jest doskonałym przykładem literackim, wyrażającym nakaz etyki heroicznej; niesie wyraźne przesłanie, które każe przeciwstawiać się wszelkiemu złu. Według Camusa w każdym z ludzi drzemie bohater. Chodzi o heroizm nowego typu,
o „bohaterstwo człowieka w konkretnej sytuacji życiowej, w pracy zawodowej,
bohaterstwo robotnika, pisarza, inżyniera, artysty, ciągle w swym życiu narażonych na porażki i klęski, które oprócz sukcesów i przyjemności składają się
na realną treść egzystencji człowieka i stanowią faktyczne treści jego życia”.
Więcej nawet, każdy człowiek „winien posiąść świadomość własnej śmierci
jako nieodłącznego składnika istnienia”32.
Postaci opisane w Dżumie nie mają w sobie nic z mitycznych herosów.
W większości są normalnymi ludźmi, którzy postępują zgodnie ze swoim sumieniem; nie pozwala im ono odwracać się plecami do potrzebujących. Jednocześnie przeciwstawiają się zarówno dogmatyzmowi, jak i religijnej letniości.
Jeden z bohaterów powieści, o. Paneloux, przyjął na początku dość proste założenie, że dżuma jest karą za grzechy. Zakonnik dał upust swoim przekona30

Tamże.
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, tamże.
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niom: „Sądziliście, że wystarczy wam odwiedzać Boga w niedzielę, abyście
byli panami waszych dni. Myśleliście, że kilka razy klęknąwszy, zapłacicie mu
dość za waszą zbrodniczą beztroskę. Ale Bóg nie jest letni. (…) Bóg, który tak
długo pochylał nad ludźmi tego miasta twarz pełną litości, zmęczony czekaniem, zawiedziony w swej wiekuistej nadziei, odwrócił oczy. Pozbawieni światła bożego, na długo znaleźliśmy się w ciemnościach dżumy!”33.
Podejście o. Paneloux ulega zmianie po śmierci młodego Filipa. Jezuita zrozumiał, że nie ma prawa głosić, iż Bóg zesłał zarazę jako karę, ponieważ młody
chłopiec nie był niczemu winien, a jednak zmarł. Zakonnik przyjął wówczas
postawę bardziej solidarną z mieszkańcami miasta. Podczas swojego drugiego
kazania więcej miejsca poświęcił wierze i miłości: „miłość do Boga jest trudną
miłością. Zakłada całkowite wyrzeczenie się samego siebie i pogardę dla własnej osoby. Ale tylko ta miłość może zmazać cierpienie i śmierć dzieci, tylko
ona czyni ich śmierć konieczną, nie można jej bowiem rozumieć, można jej
tylko chcieć. Oto trudna nauka, którą chciałem podzielić się z wami. Oto wiara,
okrutna w oczach ludzi, rozstrzygająca w oczach Boga, do którego trzeba się
zbliżyć. Temu straszliwemu wizerunkowi musimy dorównać”34.
Camus był zwolennikiem ateizmu, tym bardziej godne jest podkreślenia, że
w książce ateisty można dowiedzieć się o trudnej i wymagającej miłości, jakiej
żąda od ludzi Bóg. W rzeczywistości domaga się On heroicznego humanizmu
w imię godności człowieka. Tomasz Merton w swojej pracy „7 esejów o Albercie Camusie” napisał: „Ta książka to protest przeciwko wszystkim formom
biernego poddania się nieszczęściu i brakowi znaczenia. To sprzeciw wobec
biernej akceptacji wyobcowania”35. A wszystko to w imię godności człowieka,
która ma swoje źródła w boskości Stwórcy i boskim podobieństwie rodzaju
ludzkiego.
2.3. Współczesny opis humanizmu heroicznego
To, co dla Camusa stanowiło absurd egzystencji, dla Szczepańskiego znalazło swoje uzasadnienie w scenie z Auschwitz. Jego „Święty”36 dał najlepszą
odpowiedź na nurtujące człowieka egzystencjalne wątpliwości. Zanim jednak
świadkowie zdali sobie sprawę z niezwykłego znaczenia niecodziennego spektaklu na placu apelowym i jego heroicznej wymowy, trzeba było wielu lat,
żeby zrozumieć tamten czyn franciszkanina, który przeszedł zupełnie inną drogę życiową niż o. Paneloux.
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Kolbiański humanizm w swej heroicznej postaci nie zrodził się ani w ostatnich miesiącach życia Świętego, ani tym bardziej w tamtym dniu − dodajmy
dniu nieoznaczonym, mimo niemieckiej skrupulatności. Nie zrodził się też
w pierwszych dniach wojny, kiedy klasztor w Niepokalanowie zapełniły tysięczne tłumy przesiedleńców polskich i żydowskich. Jego początków należy
szukać jeszcze w dzieciństwie Rajmunda.
Heroizm nierozerwalnie łączy się z ofiarnością. Pierwszym jego przejawem
było „ofiarowanie” 5 kopiejek kieszonkowego na zakup figurki Niepokalanej.
Czynem zdecydowanie heroicznym był wybór małego chłopca obydwu koron
− chrześcijańskiej czystości i świadectwa. Ofiarą była rezygnacja ze służby
w Legionach i z naukowych aspiracji.
Ojciec Kolbe nie był okazem zdrowia. Już jako student w 1917 roku
w Rzymie pluł krwią, gorączkował, miał uciążliwe bóle głowy, a zimą łatwo
odmrażał ręce. Wielu doświadczeń przysparzały mu non-komfortowe warunki
życia w Niepokalanowie polskim i japońskim. Nigdy nie usłyszano z jego ust
utyskiwania czy zniecierpliwienia. Cierpiał z godną podziwu cierpliwością
i uśmiechem. Ten uśmiech musiał go wiele kosztować37.
3. Kolbiański heroizm na co dzień
Najbardziej heroicznym czynem o. Kolbego − czynem permanentnym − był
„Akt oddania się Niepokalanej”. Nie był on jedynie tarczą ochronną czy zobowiązaniem do pracy; był nieustającym źródłem heroicznej ofiary w imię miłości Boga i bliźniego, źródłem heroicznego humanizmu. Jego praca − fizyczna
i umysłowa − ponad siły, nigdy nie była dla czystej satysfakcji, ale dla Niepokalanej i dla dusz38.
Św. Maksymilian pojmował czyn jako ofiarę. Nawet wtedy, gdy zamierzał
opuścić zakon i zaciągnąć się do Legionów. Pomysł wstąpienia do wojska zrodził się wszak nie dla generalskich szlifów, ale żeby umrzeć za Ojczyznę. Poświęcenie siebie było warunkiem uświęcenia czynu, „probierzem jakości jego
intencji”39. Jego ideał rycerstwa był przede wszystkim ideałem wiernej służby
bez zaszczytów, życiową ofiarą do granic wyrzeczenia się własnego ja.
Czasami zarzuca się o. Kolbemu, że był człowiekiem minionej epoki: Polonus defensor Mariae, spod sztandarów rycerstwa Maryi Królowej Polski, z pól
Grunwaldu z Bogurodzicą na ustach i w sercu. Owszem, być może i z tego
romantycznego oglądu historii zrodziło się po części Rycerstwo Niepokalanej.
Ojciec Kolbe, mimo swego tradycjonalizmu, skwapliwie wykorzystywał zaawansowaną technikę i urządzenia. Przed wojną miał gotowe projekty radio37
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stacji i lotniska; kilku braci skończyło nawet kurs pilotażu. Nie był więc zacietrzewionym fundamentalistą, człowiekiem zamkniętym na idee szeroko pojętego humanizmu, jak i dokonania cywilizacji. Jego pomysły i ich realizacje dalekie były od romantyzmu; jak najbardziej umocowane były w rzeczywistości.
I były ze swej natury heroiczne.
Czasy, w których chrześcijaństwo stało odwrócone plecami do techniki,
niepostrzeżenie minęły, a stało się to za sprawą pilotującego mnicha − w symbiozie średniowiecza ze współczesnością. Ojciec Kolbe nie był prekursorem
w tej dziedzinie, wszak należy pamiętać, że były to czasy Antoine`a de SaintExupéry`ego − świeckiego lotnika pogrążonego w religijnej medytacji. Humanista nie przestaje być istotą religijną, bo przecież żadne nawet najbardziej
zaawansowane technicznie urządzenia nie są w stanie ochronić go przed egzystencjalnym lękiem i wyjaśnić mu sensu istnienia40. Jeśli więc nie chce nadal
kroczyć ku coraz szerszym horyzontom zwątpienia, musi wznieść się na wyżyny człowieczeństwa. W przeciwnym wypadku zostanie konformistą, niezależnie czy jest człowiekiem wierzącym czy też „wolnomyślicielem”. Pierwszy
znajduje pełne ukojenie w automatyzmie sakramentów, a drugi w ślepej wierze
w samowystarczalną skuteczność technologii i racjonalną organizację rzeczywistości. Obydwóm brakuje serca. Miłości. Nie są w stanie stymulować ani
rozwijać kultury. Ponieważ „żyją poza czasem, nie przyczyniają się do jego
przemian”41.
Ojciec Kolbe nie był konformistą, choć w kwestiach wiary nie dopuszczał
różnicy stanowisk ani wielości dróg dojścia do Boga. Tym niemniej jego ortodoksyjności nie cechowały pasywność ani obojętność. Przeciwnie, był żarliwym apostołem, ofiarnym. Wierny określonej wizji rzeczywistości i koncepcji
jedynie prawdziwej gotów był na wszystko, na każdą ofiarę − dla Niepokalanej. Jedynym motywem jego ofiarności była miłość, aż do męczeństwa. I chociaż nie był człowiekiem „nowoczesnym”, to jednak właśnie on okazał się
zwycięzcą w nowoczesnym świecie.
Św. Maksymilian znał pytania i znał odpowiedzi, choć i on również doświadczał chwil zniechęcenia i goryczy egzystencji. Znał cel i środki. Miał
ideał życia. Potrafił wszystko zamienić na „ofiarny ogień doświadczeń”. Nie
poddawał się melancholii i nie „przeżuwał własnego ja”. Nie był cierpiętnikiem42. Był heroicznym ofiarnikiem. Potrafił też zagrzewać innych do ofiarnego życia, wszak u początku Niepokalanowa była Legenda aurea, którą zapisano w podobny sposób, jak to uczynił Jakub de Voragine: „Na podłodze, na
skąpo rozsypanej słomie, ułożyli się wszyscy szeregiem. Od samej ściany spał
o. Maksymilian, potem o. Alfons, a następnie bracia według powołania zakon40
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nego” 43. O tym, jak czuli się zakonnicy, leżąc na wilgotnej podłodze, napisał
o. Alfons: „Jakoś miło nam z tym było − przepoiła nas na wskroś radość franciszkańskiego ubóstwa… Pan Jezus nie miał bogaciej…”44.
Bardziej bolesne od chorób i niewygód były dla o. Kolbego „ukryte udręki
serca”. Jego uczucia były dyskretne. Wyjeżdżając na misje, zadowolił się serdecznym spojrzeniem na śpiącego brata: nie chciał przerwać mu snu. Takie to
było pożegnanie. Ofiarne. Godził się ze zdaniem przełożonych, którzy podczas
kuracji zabraniali mu wszelkiej aktywności. Sam również umiał składać ofiary,
dobrowolnie, jak choćby tę z okularów i zegarka − symboli „myślących oczu
i bezcennego czasu”, rezygnując z naturalnych obaw i pragnień, godząc się na
aktywność tylko taką, jaką sobie życzy Niepokalana45. Żałował, że życie jest
takie krótkie, że „czas szybko umyka…”. I dodawał: „Im więcej cierpień, tym
lepiej, bo po śmierci już cierpieć nie można − czas krótki na dowody miłości”
− pisał do kleryków we Lwowie46. Oto prawdziwy wymiar heroicznego humanizmu − humanizmu na co dzień.
Jest jeszcze jeden wymiar heroicznego humanizmu o. Kolbego, który można by nazwać apostolskim. W istocie działalność ewangelizacyjna w Japonii
była misją humanistyczną, za którą misjonarz gotów był ponieść śmierć. Kierowała nim prekursorska idea „konsekracji świata i rzeczywistości ziemskiej” 47
oparta nie na kapitale i logistyce, ale na ofiarnym trudzie i skrajnym ubóstwie.
Z połączenia tych dwóch powstawały klasztory, drukarnie, wydawnictwa,
szkoły i coraz to nowe sposoby oddziaływania. Oznaczało to coś więcej niż
tylko późne chodzenie do łóżka i wczesne wstawanie: oznaczało wytrwałą
służbę bez oglądania się na opinie współbraci i ludzi postronnych czy własne
zażenowanie, choćby przy kwestowaniu na pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej” w Krakowie. Innymi słowy, oznaczało przezwyciężanie swojego ja,
„stanie się wszystkim dla wszystkich” (1Kor 9, 19), a wszystko to dla dobra
wszystkich bez wyjątku ludzi48. Był to humanizm w czystej postaci, który stawiał dobro bliźniego na pierwszym miejscu wiążąc je nierozerwalnie z miłością do Boga. Nie był to przejaw „świętego chciejstwa”. Za słowami szły czyny. Czyny heroiczne. Ostatecznie zweryfikowało je świadectwo krwi.
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4. Męczeństwo − ostateczny wymiar humanizmu heroicznego
Jezus Chrystus zostawił uczniom swoje przykazanie, aby się wzajemnie miłowali, tak jak On ich umiłował. I dodał: „Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). W rzeczy samej,
o. Kolbe oddał życie za „przyjaciela”. Ujął się za swoim bratem najmniejszym,
całkowicie bezradnym wobec ciosu, jaki nań spadł tak nieoczekiwanie. W tamtej
dramatycznej chwili zapewne nikt nie zastanawiał się nad zagadnieniem absurdu
ludzkiego życia ani nad kategorycznością prawa Bożego: „Nie zabijaj!”.
Mogłoby się wydawać, że heroizm tej miary zarezerwowany jest dla wyjątkowych postaci w szczególnych sytuacjach i miejscach. Tymczasem, męczeństwo rozumiane jako świadectwo wierności Bogu i ludzkiej godności, nie zna
takich ograniczeń; „pozostaje zawsze aktualne w każdym obszarze geograficznym, gospodarczym, politycznym i społecznym”49. Życie i ochrona godności
ludzkiej jest wyrazem woli Bożej i ma na uwadze dobro każdego człowieka.
To z prawa Bożego wypływa uniwersalna norma prawa naturalnego. Jest to
norma absolutna, której przestrzeganie pociągać może niekiedy danie świadectwa ofiary50. I co ważne − odnosi się do każdej osoby.
Paradoksalnie scena na placu w Auschwitz w jakimś sensie powtarzana jest
i „odgrywana” w czasie pokoju. Jej dramaturgia i drastyczność są równie porażające. Dziś męczeństwo może przyjmować różne wymiary i różne postaci. Często
jest nim wyśmianie, lekceważenie bądź izolacja chrześcijanina za to tylko, że
odważył się stanąć w obronie godności ludzkiej. Współczesny chrześcijanin ma
wiele okazji do heroizmu bez konieczności przelewania krwi. Nierzadko posądza
się go o „terroryzm wartości” bądź wręcz o „mowę nienawiści”.
Sytuacja nie jest nowa. Przykłady heroicznego humanizmu można znaleźć
już w Biblii: w Starym Testamencie − Zuzanna51, w Nowym − Jan Chrzciciel52.
Męczennicy zapełniają wiele kart historii starożytnej i nowożytnej: Apostołowie, Akwila i Pryska, Felicyta i Perpetua, Kosma i Damian, Barbara, January;
a w średniowieczu, biskupi: Stanisław ze Szczepanowa, Wojciech Adalbert;
w czasach nowożytnych − męczennicy z Wandei53, sowieckich łagrów i nie49

S. Warzeszak, Męczeństwo w obronie godności człowieka i ludzkiego życia, „Słowo Krzyża.
Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 2010 nr 4, s. 58.
50
Tamże, s. 57.
51
„Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeśli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli
zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć
wobec Pana” (Dn 13, 22-23).
52
Za swoją bezkompromisowość wobec grzechu zapłacił śmiercią (Mk 6, 17-29).
53
Według relacji XVIII-wiecznego historyka: „W pięć dni cała Wandea została pokryta szczątkami i popiołami. 60 tysięcy ludzi z żelazem i płomieniem w ręce przeszło ją we wszystkich
kierunkach, nie pozostawiając nic, co by stało na nogach, nic żyjącego. Wszelkie okrucieństwa
uprzednio popełnione były tylko niewinną grą w porównaniu do tych obrzydliwości. Te armie,
naprawdę piekielne, zmasakrowały mniej więcej ćwierć pozostałej przy życiu ludności”. Cyt. za:
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mieckich obozów koncentracyjnych. Obecny czas także ma swoich świadków
− ludzi, którzy stanęli w obronie życia i ludzkiej godności. Za bezkompromisową wierność prawu Bożemu płacą własną karierą, utratą stanowiska, zniesieniem z urzędu: król Belgii Albert Karol Baudouin54, Rocco Buttiglione55,
dr Tadeusz Wasilewski56, dr Zbigniew Żylicz57 i inni. Wszyscy oni wykazali
się prawdziwym heroizmem, wyrażając go w postawie w pełni ludzkiej, na
miarę człowieczeństwa i humanizmu Syna Człowieczego.
Każda nietolerancja, zarówno „miękka” w postaci dyktatu poprawności politycznej, jak i „twarda” w postaci totalitarnego obozu ma na celu jedno: wykazać fikcyjność etyki ludzkiego braterstwa. Zwolennicy jawnie antychrześcijańskich ruchów coraz częściej zasiadają w rządach i parlamentach, zdobywają
popularność hasłami anty-humanitarnymi głosząc dzisiaj wszem i wokół, że
chrześcijańscy „konserwatyści”, podobnie jak wczorajsi „pod-ludzie”, winni
zniknąć z planety Ziemia. Tamci, siedemdziesiąt lat temu, wdeptywani w błoto
jak robaki − masowo i zarazem samotnie, anonimowo, bez godności, w upodleniu i hańbie i najczęściej sami przykładający się do samozagłady; a ci − dzisiaj − równie osamotnieni i niesolidarni, spychani na boczne tory, napiętnowani. Mogłoby się wydawać, że w ten sposób hasła ludzkości (humanizmu) zostały zdemaskowane jako „judeo-chrześcijańskie” kłamstwo nieprzystające do
rzeczywistości. Niegdysiejszych mistyków siły zastąpili propagatorzy ideologii
w istocie antyludzkiej. „Sprawdziło się znane z nauki chrześcijańskiej przeświadczenie, że umieranie ideologii nie kończy się wcale bezideowością, lecz
powstaniem nowej, agresywnej duchowości, będącej antytezą tych, które wypchnięto z życia publicznego”58.

M. Kalińska, Wandea – pierwsze ludobójstwo w Europie, „Nasz Dziennik” 2006 nr 163
(14.07.2006).
54
Albert Karol Baudouin (1930-1993), król Belgii. W 1990 odmówił podpisania ustawy liberalizującej zasady przerywania ciąży i złożył swój urząd na czas podpisania odnośnej ustawy przez
członków rządu. Zob. S. Salahi Jafari, Jak król ratował poczęte dzieci, „Gość Niedzielny” 2008
nr 50 (14.12.2008).
55
Za publiczne wyrażenie chrześcijańskich przekonań (nazwanie homoseksualizmu grzechem),
Komitet ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego głosował w stosunku 27:26 za nieprzyjęciem jego nominacji na stanowisko komisarza ds. sprawiedliwości UE. Ostatecznie premier S. Berlusconi pozostawił go na stanowisku
ministra do spraw europejskich w rządzie włoskim; Buttiglione jednak zrezygnował z ubiegania
się o stanowisko komisarza. Zob. EU panel opposes justice nominee, bbc.co.uk, 11.10.2004;
Italians “affronted” by EU official row, bbc.com.uk, 13.10.2004 (odczyt 21.10.2011).
56
T. Wasilewski, ginekolog z Białegostoku. Porzucił praktykę in vitro na rzecz naprotechnologii.
S. Warzeszak, dz. cyt., s. 63.
57
Z. Żylicz, polski lekarz pracujący w Holandii. Za sprzeciw wobec eutanazji zmuszony do
opuszczenia tego kraju. Pracuje w Anglii w założonym przez siebie hospicjum. Tamże, s. 64.
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T. Sakiewicz, Ruch Palikota zrodził się pod krzyżem, „Gazeta Polska” z dn. 18.10.2011, media.wp.pl/kat, 1022941,wid,13905931,wiadomosc.html (odczyt 22.10.2011).
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Obecne czasy charakteryzuje pogarda wobec głosicieli humanitaryzmu, tak
w imię Boga, jak i w imię dobra ludzkości. Prymat poprawności politycznej,
dyktatura większości, nieokiełznany pęd ku karierze bez oglądania się na innych („wyścigi szczurów”) − są w istocie „próbą prawdy”, w imię nieposkromionej swobody. Tymczasem powoływanie się na niczym nieograniczoną
wolność („wolna gra rynkowa”, „wolna miłość” itd.) kończy się zwykle na
wulgarności, która rozmiękcza ludzkie sumienia i poczucie własnej godności.
Szczepański zapytuje: „I gdzie wasza ludzkość? Gdzie się podziała, kiedy skaczecie sobie do gardeł…?”59. Pytanie jest równie aktualne dzisiaj, jak wtedy
w Auschwitz.
Przemiany, które mają miejsce na świecie, nie przynoszą współczesnemu
człowiekowi uspokojenia. Mnożą jedynie pytania. Dyskredytują niedawne
odpowiedzi i kompromitują obecne. Świecki humanista, władca samego siebie
jest wciąż bezsilny, niepewny celu swej drogi i humanizmu bez Boga60.
Opis dramatu na oświęcimskim klepisku, paradoksalnie przypomina relację
z czasów współczesnych i stanowi bez wątpienia fragment światopoglądowej
debaty na temat humanizmu. Dziś także wydaje się, że liberałowie rozporządzają dostateczną siłą argumentów i atutem niemal absolutnej władzy nad życiem i śmiercią ludzi „zużytych” albo jeszcze nienarodzonych. W ten sposób
występują przeciwko nienaruszalności świętości zarówno prawa Bożego, jak
i świętości życia.
Karl Fritzsch przyjął propozycję o. Kolbego, nie przewidując konsekwencji
swojej uległości61. Obecni „panowie życia i śmierci” również są pewni, że debata światopoglądowa została rozstrzygnięta po ich myśli; że chrześcijański
humanizm w wydaniu heroicznym nie ma szans na kontynuację, że jego czas
właśnie się kończy.
W biografii o. Kolbego − o czym już wspomniano − męczeństwo znaczyło
jego los w różnym natężeniu i w różnej formie. Ostatecznie jednak przybrało
formę ostatecznego świadectwa − męczeństwa. „Więzień Kolbe umierał powoli. Gruźlik z jednym płucem, który na wolności żył tylko darowanymi dniami,
tu musiał zostać dobity zastrzykiem kwasu karbolowego po dziesięciu dniach
konania jako jeden z trzech ostatnich skazańców z czternastego bloku”62. Oto
siła chrześcijańskiego humanizmu w jego ostatecznej, heroicznej odsłonie.
5. Ostateczny głos w debacie światopoglądowej
Czyn o. Kolbego stał się przełomem. Najpierw przez swą natychmiastową
skuteczność: został ocalony konkretny człowiek. A potem − przez swą uświa59
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domioną później wymowę. Abstrakcyjne hasło humanizmu odzyskało widomą
treść. Życie okupione śmiercią nabrało ceny. Śmierć straciła cechę rozpaczliwego bezsensu, przeciw któremu buntowali się egzystencjaliści: Camus, Sartre,
Kierkegaard. Długie umieranie, „na oczach całego obozu − nie w hańbie, lecz
w najwyższym skupieniu, w godności świadomie uczynionego wyboru”63 −
ukazało prawdziwego zwycięzcę. Męczennika. Świadka Boga i ludzkości.
Humanistę heroicznego. Jego czyn nie utknął za drutami Konzentrationslager
Auschwitz. Dobra nowina o fenomenie ludzkości przeniknęła przez dymy krematoriów do świadomości społeczeństw na całym świecie. Historia życia o.
Kolbego, a zwłaszcza jego „błyskotliwy” finał, znany jest wszystkim. I tak,
najgłębsza istota sporu o sens człowieczeństwa została przesądzona nie na
międzynarodowych konferencjach pokojowych, ale w podziemnej celi oświęcimskiego bloku. Św. Maksymilian Maria Kolbe przedstawił dowód pro life,
którego żadna dialektyka nie była, i nie jest już, w stanie podważyć64.
Dobro zawsze zwycięża, a szlachetność mocniejsza jest od podłości; starożytna zasada „oko za oko” przegrała z chrześcijańskim humanizmem, który
każe kochać nawet nieprzyjaciół. Znajduje to potwierdzenie w agonii świętego
z Auschwitz. Podobnie jak jego Mistrz, o. Kolbe umarł nie tylko za „Barabasza” − Franciszka Gajowniczka; umarł także „za naród”: niemiecki, żydowski,
polski. I więcej nawet − poniósł śmierć przede wszystko za to, by „rozproszone
dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 53)65. To stwierdzenie winno wszystkim uprzytomnić siłę chrześcijańskiego humanizmu.
Owszem, współczesny świat często deprawuje prawo Boże i kpi z ludzkiej
szlachetności. Bezinteresowny język oraz postawa ofiarności, aż do śmierci,
zdają się coraz rzadziej występować na tym świecie. Tego faktu nie są w stanie
odwrócić nawet ostatnie dramatyczne fakty samospalenia buddyjskich mnichów, które − o dziwo! − już nie stanowią głównych tematów mediów, i jeśli
na chwilę nagłośniono te akty desperacji i podano do publicznej wiadomości,
to wyłącznie z racji ich sensacyjności i tego, że jedną z postaci była kobieta66.
Samospalenie, jako specjalna forma samobójstwa, nie budzi większego zainteresowania człowieka. Dlaczego? Bo nie jest przejawem humanizmu heroicznego, lecz rozpaczliwym aktem buntu i desperacji.
Akt oświęcimski św. Maksymiliana nie był desperacją. Ojciec Kolbe nie był
samobójcą. Czy zatem był bohaterem? Wydaje się, że to pojęcie „nie dorasta”
do osoby świętego. Bohaterstwo stanowi co najwyżej poryw serca pod wpły63
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wem gwałtownych emocjonalnych impulsów. Opisywanie tych aktów przychodzi nam z dużą łatwością, jako że często łudzimy się, że i my bylibyśmy
zdolni do podobnych zachowań w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach.
Piękne ludzkie przymioty − nie najrzadsze w końcu dary współczucia − jak
odwaga i szlachetność, mają jednak swoje naturalne granice. Są takie okoliczności, w których „wymaganie ich od człowieka jest po prostu przecenianiem
jego sił”67.
Czyn o. Kolbego należy do innej kategorii. Podjęcie decyzji poniesienia
męczeńskiej śmierci nie pod wpływem impulsu, lecz w samotnym skupieniu −
wyrasta ponad miarę „spektakularnego” bohaterstwa. Rodzi się zatem pytanie
o źródło tej szczególnej mocy franciszkanina. Nie ulega wątpliwości, że źródłem jego heroizmu była wiara. Ona uzbroiła go w męstwo i „podsunęła gotowy wzorzec postępowania − wzorzec o walorach przykładu i symbolu” 68. Stanowiła ostateczny i decydujący głos w światopoglądowej debacie na temat
„judeo-chrześcijańskiego mitu” miłości Boga i człowieka, którego doskonałą
egzemplifikacją był i jest Syn Człowieczy i Syn Boży; człowiek Jezus i Bóg
Chrystus.
Współczesny świat potrzebuje świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas. Powstaje jednak pewien problem. Jeśli ludzie potrzebują świętości, to na
pewno nie potrzebują hagiografii w jej tradycyjnym ujęciu. Hagiografia taka
najczęściej sprowadza problem świętości do nieistotnych pozorów, wręcz do
małostkowości, co sprawia, że święci są niedostępni dla zwyczajnego człowieka, zamknięci w gipsie i w plastikowych liliach; nie przystają do „pełnokrwistej” rzeczywistości. Są jak „wygasłe wulkany na horyzoncie chrześcijaństwa”69. Kojarzą się często li-tylko z ikonograficznym symbolem, z datą
w kalendarzu bądź przepowiednią pogody. Zapomina się, że ta zastygła lawa,
żeby odwołać się do porównania o wulkanie, w swoim czasie tryskała ogniem
wysoko ponad ten „zagipsowany” horyzont. Takie małostkowe podejście do
tematu świętości sprawia, że niejeden ze świętych budzi dzisiaj kontrowersje
z racji swojej − jak sądzimy − demagogii, fanatyzmu, nietolerancji czy doktrynerstwa, zamiast być pozytywnym zaskoczeniem, zdziwieniem i zadziwieniem,
prowokacją i okazją do zadumy nad istotą cywilizacji70. Służyć temu mogą
jedynie rzetelnie opowiedziane biografie świętych. Uwypuklanie „małostkowości” z ich życia powoduje w nas odruch podobny do tego, który kazał rozejść się uczestnikom dysputy na ateńskiej agorze. Takim „małostkowym”,
izolowanym epizodem w życiu duchowym św. Maksymiliana był przebłysk
naukowo-technicznych zainteresowań, czy też kreowany wizerunek katolickiego intelektualisty. Sam święty do intelektualizmu odnosił się z głęboką nieuf67
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nością. Pokładanie nadziei w rozumie kolidowało bowiem z pokorą rycerza Niepokalanej i z faktem niepoznawalności Niepoznawalnego71. Wybór kultu maryjnego, jako „narzędzia” chwały Bożej, zdaje się dowodzić poczucia bezradności
umysłu ludzkiego wobec abstrakcyjnych pojęć teologicznych. Wiara o. Kolbego,
pokorna i emocjonalna, potrzebowała pośredniczącego konkretu. Był nim dogmat Niepokalanego poczęcia NMP, kamień węgielny całego kolbiańskiegio
systemu religijności i apostolstwa, „stawiający przedmiot adoracji jakby na pograniczu rzeczywistości ludzkiej i rzeczywistości nadprzyrodzonej”72.
Reasumując, o. Kolbe nie był naukowcem z dziedziny fizyki ani teologicznym doktrynerem − był chrześcijańskim humanistą czynu w wymiarze heroicznym.
6. Humanizm heroiczny i chrześcijańska nadzieja
Ojciec Kolbe poszedł za tradycyjnym nurtem pobożności ludowej, daleki od
spekulacji czy jakiegokolwiek teologicznego „rewizjonizmu”. W istocie był
propagatorem kultu maryjnego w formule ludowej i emocjonalnej. I można by
nawet o to mieć do niego pretensje i nie lubić za to o. Kolbego, gdyby nie fakt,
że „spełniony los tego człowieka postawił go (…) poza zasięgiem tego rodzaju
uprzedzeń”73. Okazuje się bowiem, że o humanizmie człowieka nie stanowi
jego ogląd rzeczywistości, ale czyn − i to czyn heroiczny. Wierzył, że doświadczenie rzeczywistości, której „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”… (1Kor 2, 9), jest przeznaczeniem
ludzkiej duszy. W jego przekonaniu główną przeszkodą w osiągnięciu owego
stanu było uwikłanie w doczesność. Stąd wierzył w nieodzowność i skuteczność ascezy, w konieczność wyzwalania się z materii. Z drugiej strony nie rezygnował z usług materii. Jego „filozofia życia” w gruncie rzeczy łączyła
w sobie dychotomię ducha i materii; łączyła połatany habit z nowoczesnym
samolotem, pokorę serca z agresywnością działania. Wszystkie dzieła tworzył
bez przysłowiowego grosza w kieszeni, a były to dzieła naprawdę kosztowne.
Skromny i pokorny franciszkanin dążył − jako się rzekło − do podboju świata!
71
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Jak zatem pogodzić skromność, „poprzestawanie na małym”, z fenomenem
energii i menedżerskiego talentu? Odpowiedź jest zaskakująco prosta: jego
heroiczną aktywność „napędzała” chrześcijańska nadzieja.
Św. Maksymilian łączył kontemplację z aktywnością. Nie wchodził na
grząski grunt egzystencjalnych, pesymistycznych dywagacji na temat sensu
i bezsensu życia. Sam mieszał wapno, stał za zecerskimi kasztami, kręcił korbą
w drukarni. W Japonii po miesiącu pobytu, pozbawiony praktycznie jakiegokolwiek wsparcia, bez znajomości języka − wydał „Rycerza Niepokalanej”,
w języku japońskim (!). Niewrażliwy na zimno ani na tropikalne upały, wątły
i podupadający wciąż na zdrowiu, a jednak zdeterminowany i mocny. Tylko
absolutna pewność zwycięstwa, oparta na przeświadczeniu o Boskim patronacie, pozwalała mu na wykrzesanie tak ogromnej energii. I choć nie udało mu
się zjednoczyć całego świata pod sztandarem Niepokalanej, to dokonał rzeczy
bez porównania większej: czynu wyrastającego ponad sprzeczności ułomnego
ludzkiego poznania − potwierdzającego aktualność najwyższej wartości, jaką
jest godność człowieczeństwa74.
Głodowej śmierci św. Maksymiliana nie da się porównać z tragicznymi demonstracjami i aktami spektakularnych samobójstw w proteście przeciwko
uciemiężeniu. Czyn o. Kolbego, jak już powiedziano, nie był aktem rozpaczy.
Był aktem afirmacji. Heroicznym gestem miłości w obliczu nienawiści. Gest
ten został uczyniony nie przed światem dla pobudzenia czyjegoś sumienia, lecz
przed Bogiem75. Człowiek mediów, jak zwykło nazywać się o. Kolbego, postąpił wbrew obowiązującej w świecie zasadzie, że wszystko jest na pokaz. Dokonał swego czynu w akustycznej próżni, wszak nie liczył, że któryś ze świadków wydarzenia przeżyje i ogłosi światu wieść o jego heroizmie. Mógł liczyć
jedynie na nagrodę w niebie, na uczestnictwo w rzeczywistości, której nie sposób było sobie wyobrazić, oraz na oszczędzenie mąk bliżej nieznanemu
współwięźniowi. W tamtej chwili nieważne było, kim tak naprawdę był Barabasz: cywilną ofiarą systemu, żołnierzem, złoczyńcą, heretykiem, masonem
czy ateistą. Wielkość heroicznego aktu nie zależała bowiem od zawodu i zapatrywań skazanego.
Zakończenie
Czyn o. Kolbego był w istocie esencją jego wiary „przedestylowanej” 76
przez retorty nie tylko obozowej kaźni, ale i retorty codziennego życia w Niepokalanowie i w Mugenzai no Sono. Na scenie historii stanęli naprzeciwko
siebie Goliat i Dawid. Jeden miał za sobą etykę pierwotnej hordy, drugi − humanizm chrześcijański skondensowany w najczystszej i najprawdziwszej po74

Tamże, s. 183.
Tamże, s. 184.
76
Por. tamże.
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staci męczeństwa: humanizm heroiczny. Zderzyły się ze sobą dwa absolutne
przeciwieństwa, ukazujące ludzkości dwa bieguny: dobra i zła. W tej konfrontacji tak naprawdę doszło do próby człowieczeństwa, i człowieczeństwo wyszło z niej zwycięsko.
Wydaje się, że skutki zwycięstwa humanizmu nie są wieczne, są raczej
krótkotrwałe. Zapewne jeszcze nieraz przyjdzie ludzkości stanąć do podobnej
„próby człowieczeństwa”. Niestety, pamięć świadków jest bardzo wybiórcza,
a naoczni świadkowie owych zmagań humanizmu z anty-humanitaryzmem
doskonale wypierają z pamięci grozę takich wydarzeń. W gruncie rzeczy, nasza wiara w ludzkość jest bardzo naiwna i nie dostrzega zagrożeń, które gromadzą się wokół. Świat stał się globalną wioską: ziemia kurczy się z dnia na
dzień pod naszymi stopami, a możliwości wyboru drogi maleją. Cena ludzkiej
godności spada77. Już na samym początku istnienia życie jest zagrożone, ludzki
zarodek i płód nie są błogosławione lecz po prostu „ciążą” kobiecie. W zawoalowanej postaci przechadza się pomiędzy ludźmi eugenika, a eutanazja i aborcja w wielu krajach stały się pełnoprawnymi zasadami współczesnego nibyhumanizmu. A jednak i dzisiaj mają miejsce akty heroiczne, pozbawione spektakularnego blichtru i niezrozumiałe dla wielu świadków. Zaledwie na moment
ukazała się informacja na portalu onet.wiadomości, podana za skynews.com
o 41-letniej Starci Crimm, która dokonała podobnie heroicznego aktu: zrezygnowała z chemioterapii, by nie zaszkodzić mającemu narodzić się dziecku78.
Poglądom współczesnego humanizmu laickiego daleko jest do aprobaty heroizmu w obronie ludzkiego życia i godności. Historia przestała być nauczycielką życia. Gratulujemy sobie ocalenia z kolejnej katastrofy i żyjemy beztrosko, żeby nie powiedzieć bezmyślnie, jakby następna nigdy nie miała nadejść.
A jeśli nawet nadejdzie, łudzimy się, że nie zażąda od nas odpowiedzi na pytanie ostateczne − o wartość i godność człowieka. Ale przecież wobec tego pytania stają na co dzień już nie tylko kobiety w ciąży chore na raka, ale kobiety
całkiem zdrowe, dla których pierwsze dziecko pojawiło się nie w porę, a kolejne były niechciane; stają dorosłe dzieci i lekarze, gdy waży się los niedołęż-
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Por. tamże, s. 184.
41-letnia Starci Crimm długo starała się o dziecko, lekarze dawali jej małe szanse. Nagle stał
się cud i w marcu 2011 r. kobieta zaszła w ciążę. Kilka miesięcy później Starci zaczęła cierpieć
z powodu paraliżującego bólu głowy. Diagnoza lekarzy była szokująca, wykryto u niej raka
głowy i szyi. Przyszła matka nie chciała podjąć chemioterapii, ponieważ bała się o zdrowie
swojej nienarodzonej córki. Dziewczynka urodziła się 4 miesiące przed planowanym terminem i
od razu trafiła do inkubatora. Starci chciała bardzo zobaczyć swoją córeczkę. Kobieta była
szczęśliwa, gdy trzymała córkę na rękach i mogła spojrzeć w jej małe oczka. Starci zmarła 14
września,
3 dni po urodzeniu Dottie. Zob. Zrezygnowała z chemioterapii, by ratować córkę,
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zrezygnowala-z-chemioterapii-by-ratowaccorke,1,4884462, wiadomosc.htm
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nych i niepotrzebnych „osobników”. Nie ma zatem żadnej pewności, że ominie
nas to wyzwanie.
Wizja ludzkości obnażonej z humanizmu heroicznego, pozbawionej miłości
i empatii nie jest zwidem, lecz staje się na naszych oczach całkiem realną, by
nie rzec, codzienną rzeczywistością. Coraz częściej bowiem także zwyczajny
człowiek, żaden tam heros − o. Kolbe czy Joanna Beretta Molla − staje się
uczestnikiem konfrontacji dobra i zła. W jakiej roli wówczas wystąpi? Będzie
Goliatem czy Dawidem?

Summary
The Heroic Humanism of St. Maximilian
No humanism compares to that of the Church teaching on the dignity of the
human person. The list of rights which a person deserves just taken from supernatural perspective is very impressive. A Christian loses nothing from their
humanity in its fullness. Christianity is not another utopia, but a reality which
develops and elevates the person. Heroic humanism can be spoken of in Poland
since the XVI century. This term is evident in the poetic literary works of
Mikołaj Sępa Szarzyńskiego (1550 - 1581). The mediator of heroic humanism
also was Albert Camus, though laical humanism. Dżuma is the perfect literary
example expressing heroic humanism. There is shown a new type of heroic
humanism of a person in a concrete life situation in danger of failure and tragedy which together with success adds for a real human existence. Every person
should have the awareness of their own death as an essential ingredient of their
existence. In this article, the life of St Maximilian is given as an example of
heroic humanisn in its Christian form. Kolbian humanism was not born in its
heroic form during the last month of his life. Its beginning should be found in
the childhood of Raymund.
Heroism is distinctly united to selfoffering and not to selfsuffering. The
most heroic act of Fr Kolbe was something permanent. It was his total consecration to the Immaculate. His work was never for pure satisfaction but for the
Immaculate for the good of souls. The last dimension of heroic humanism of Fr
Kolbe was his martyrdom. Good always wins, honor is stronger than dishonor,
the ancient rule of „ an eye for an eye” lost in Auschwitz camp. The act of the
Fransican was not one of despair. It was an affirmation, a heroic act of love in
the face of hatred.
It seems that the effects of humanistic conquests are not everlasting, and the
worth of human dignity decreases. The laical humanistic outlook of today is far
from accepting the heroism of defending human lives and dignity. Eugenics,
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euthanasia, and abortion are not just temptations for the human race but often
practiced in many countries. Modern humanism has become antihuman.
One must unfortunately agree with the author, that: „ Human vision degenerated from heroic humanism, without love and empathy is not fantasy but is
a reality before our very eyes. Always more often, not the hero like Fr Kolbe or
Joanna Beretta Molla, but an average person must partake in the confrontation
between good and evil”.

ks. Janusz Lemański1

Sandały i ich symbolika w Starym Testamencie
Sandały w czasach Starego Testamentu stanowiły nieodzowny ekwipunek
żołnierza czy podróżującego. Zarazem jednak były jednym z tych elementów
ubioru, który nie był bezwzględnie konieczny w codziennym życiu. Gorący
klimat regionu, określanego często mianem Żyznego Półksiężyca, powodował,
że wielu zwykłych ludzi chodziło boso. Sandały, wkładane lub zdejmowane
z nóg, być może z tego właśnie powodu, miały duże znaczenie symboliczne
w różnych aspektach życia społecznego i religijnego. Przedmiotem analizy
w poniższym artykule stanie się właśnie owe symboliczne zastosowanie sandałów lub ich braku motywowanego szczególnymi okolicznościami.
1. Terminologia i jej odniesienia
Hebrajskie słowo na‘al, występuje w BHS 22 razy i tłumaczone jest przeważnie jako „sandały”. Stanowi ono pochodną użytego 6 razy w Starym Testamencie rdzenia czasownikowego n‘l – „wiązać” (Sdz 3,23; 2 Sm 13,17-18),
„zakładać sandały (w sensie: obuć kogoś)” (Ez 16,10; 2 Krn 28,15)2. W LXX
tłumaczone jest jako hypodēma (Rdz 14,23; Wj 3,5; 12,11; Pwt 25,9-10) lub
sandal(i)on (Joz 9,5; Jdt 10,4; 16,9; Iz 20,2). Pierwszy z greckich odpowiedników jest pochodną zbitki powstałej z połączenia prepozycji hypo – „pod”
i czasownika deō – „wiązać w jedno”3, drugi zaś prawdopodobnie stanowi
zapożyczenie z języka perskiego4. W Nowym Testamencie zwykle używa się
liczby mnogiej5, zaś w Starym, obok często używanej liczby pojedynczej, po1

Ks. Janusz Lemański ur. 1966, prof. US, autor wielu publikacji na temat Pięcioksięgu oraz
innych, związanych z tematyką Starego Testamentu. Najważniejsze z nich: Arka Przymierza
w dziejach narodu wybranego, Szczecin 2006; Od manny na pustyni do manny ukrytej, Szczecin
2006; Księga Wyjścia, Częstochowa 2009; „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok
w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi, Szczecin 2011.
2
D.J.A. Clines (red.), The Dictionary of Classical Hebrew, t. V, Sheffield 2001, s. 704; V.P.
Hamilton, w: W.A. VanGemeren (red.), New International Dictionary of the Old Testament
Theology and Exegesis, t. III, London 1997, s. 120-121 (dalej: NIDOTTE).
3
R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 628.
4
H. Menge, Langenscheists Grosswörterbuch Griechische-Deutsch, Berlin i inne 221972, s. 618.
E. Sobol (Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997, s. 992) podaje pochodzenie arabskie.
5
G. Friedrich, w: G. Kittel (red.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. V,
Stuttgart, Berlin, Köln 21990, s. 310-312.
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jawia się liczba podwójna (duale) (por. Am 2,6; 8,6) i liczba mnoga z końcówką żeńską (-ôt por. Joz 9,5.13) lub męską (- îm por. Pnp 7,2; Iz 5,27). Ponieważ
chodzi o rzeczownik rodzaju żeńskiego, ostatnia z form tłumaczona jest zwykle
jako efekt poetyckiego stylu wypowiedzi. Wymienić trzeba także hapax legomenon z Iz 9,4: se’ôn, słowo, którym opisuje się specjalny rodzaj wysokiego,
zakrywającego piętę i sznurowanego sandała wojskowego, używanego przez
żołnierzy asyryjskich6.
Jakkolwiek hebrajskie słowo na‘al może być nazwą obuwia w ogóle, to na
starożytnym Bliskim Wschodzie noszono zazwyczaj buty przypominające dzisiejsze sandały. Ich podstawową część stanowiła podeszwa, zwykle wykonana
ze skóry, ale archeologii znane są także podeszwy z drewna, trzciny, trawy lub
łyka. Spód przytwierdzano do nogi skórzanymi rzemieniami lub sznurkami
(Rdz 14,23; Iz 5,27)7. Wykopaliska archeologiczne z epoki brązu dowodzą, że
w Palestynie zwyczajowo noszono obuwie skórzane, zaś w Egipcie czy Mezopotamii dość często wykorzystywano inny materiał. Artefakty dowodzą także,
że mimo prostoty formy, starożytni rozróżniali obuwie przeznaczone dla kobiet
i dla mężczyzn8.
Względy klimatyczne, jak było już zauważone, powodowały, że większość
mieszkańców Bliskiego Wschodu chodziła boso. Z całą pewnością obuwie
zdejmowano, wchodząc do domu. Butów używano bądź jako luksusową ozdobę (Jdt 10,4), bądź jako element stroju niezbędny w podróży (Wj 12,11; Pwt
29,5; Joz 9,5.13), w pracy (Wj 3,1.5) lub w czasie wyprawy wojennej (1 Krl
2,5; Iz 5,27)9. Czasem jednak bycie nieobutym miało głębsze znaczenie. Było
oznaką żałoby (2 Sm 15,30; Ez 24,17.23), pokuty (Mi 1,8), biedy (Pwt 25,19),
zniewolenia (Iz 20,2-5; 2 Krn 28,15) i uniżenia wobec sacrum (Wj 3,5; Joz
5,15). Te i inne aspekty związane z symboliką zdjęcia sandałów lub bycia bosym staną się przedmiotem pogłębionej analizy w dalszej części niniejszego
opracowania.

6

L. Kohler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski
Starego Testamentu, , t. I, Warszawa 2008, s. 692; H. Weippert, Leder und Lederbearbeitung, w:
K. Galling (red.), Biblisches Reallexikon, Tübingen 1977, s. 203. Abb. nr. 48.4; B. Reicke, Heer,
w: B. Reicke, L. Rost (red.), Biblisch-Historisches Handwörterbuch, Göttingen 21994, s. 671
Abb. 3 (dalej BHH); B. Szczepanowicz, Moda w Biblii, Kraków 2011, 68-71.
7
H. Weippert, Leder und Lederbearbeitung, s. 203; H. Ringgren, w: tenże i inni (red.), Theological Dictionary of the Old Testament, t. IX, Grand Rapids, Cambridge 1998, s. 465-467; D.R.
Edwards, Dress and Ornamentation, w: D.N. Freedman (red.), Anchor Bible Dictionary, t. II,
New York 1992, s. 234; M. Metzger, Sandale, w: B. Lang, M. Görg (red.), Neues Bibel Lexikon,
t. III, Zürich 2001, s. 442-443.
8
Por. G. Fohrer, Schuhwerk, w: BHH, s. 1738; tenże, Kleidung, w: BHH, s. 964 Abb 2 (sandał
męski); s. 965 Abb 1 (sandał kobiecy).
9
Ph.A. Bird, Buty, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia Biblijna, Warszawa 1999, s. 134135.
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2. Symbol uniżenia wobec sacrum
Dwa teksty z Wj 3,5 (Mojżesz) i Joz 5,15 (Jozue) pozostają ze sobą w ścisłej paraleli. Pierwszy jest elementem wprowadzenia (Wj 3,1-5) do długiego
opisu powołania Mojżesza. Na pustyni, w pobliżu góry Horeb (Synaj) uwagę
Mojżesza przykuwa krzew gorejący. Podczas próby przybliżenia się doń, słyszy on głos wzywający go do zdjęcia sandałów, gdyż miejsce, w którym stoi,
jest święte. Podobna scena z udziałem Jozuego odbywa się w kontekście pojawienia się przed nim dowódcy wojsk niebiańskich10. Po rozkazie danym Jozuemu (Joz 5,13-14) następuje cytat słów pokrywających się z tymi, które usłyszał Mojżesz w pobliżu Horebu (Joz 5,15). Większość badaczy uważa
w związku z tym, że chodzi w tym wypadku o tekst wtórny w stosunku do
Wj 3,5. Nie można jednak wykluczyć, iż cytacja dotyczy ogólnie znanej formuły chroniącej przestrzeń sakralną11. W takim wypadku zatem prawidłowa chronologiczna datacja obu tekstów byłaby trudniejsza, zwłaszcza, że o ile w miarę
pewna jest alokacja Joz 5,15 w kontekście teologii deuteronomistycznej (VIIVI wiek przed Chr.), to już nie ma pewności, iż Wj 3,1-5 należy przypisywać
Jahwiście czy Elohiście w klasycznym, wellhausenowskim rozumieniu tych
określeń. Ponieważ Jozue, w całej księdze noszącej jego imię, stylizowany jest
jako następca Mojżesza wiernie naśladującego swój pierwowzór (Joz 1,5.17;
3,7; 4,14), może tu chodzić jedynie o kolejną paralelę potwierdzającą tę tendencję.
W kontekście Księgi Jozuego w grę może wchodzić jeszcze jeden aspekt
związany z obietnicą z Joz 1,3: „Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, Ja
wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi”. Takie odniesienie jednak wydaje
się tu mało prawdopodobne, gdyż nakaz wyraźnie motywowany jest wejściem
w przestrzeń sacrum. Jakie są zatem jego prawdziwe przyczyny? W Wj 3,5
sytuacja jest nieco skomplikowana, gdyż tłumaczenia LXX i Wulgaty mają
liczbę pojedynczą, zatem wezwanie dotyczy zdjęcia jednego sandała. Wątpliwe
jednak, aby tym razem chodziło o symbolikę związaną z nabyciem prawa do
ziemi (Rt 4,7-8; Pwt 25,9-10; Ps 60,10 = Ps 108,10)12. Część badaczy widzi
w analizowanym przypadku z Wj 3,5 reminiscencję hieros logos, związanego

10

F. Abel, L’apparition du chef de l’armée de Yahweh à Josué (Jos V.13-15), w: Miscellanea
Biblica et Orientalia, Rome 1951, s. 109-113.
11
Por. R.D. Nelson, Joshua (OTL), Louisville 1997, s. 80-82. J.A. Soggin (Joshua (OTL), London 1972, s. 78) dopuszcza możliwość, że formuła jest częścią archaicznej formuły liturgicznej
związanej z wyroczniami wypowiadanymi w imieniu Jahwe.
12
1 Krl 2,5; Iz 20,2 też jest użyta liczba pojedyncza i ma ona sens liczby mnogiej.

70

Sandały i ich symbolika w Starym Testamencie

z legendą o odkryciu świętego miejsca13. Przy takim rozumieniu góra Horeb
(Synaj) byłaby miejscem kultu, zanim przybył tam Mojżesz, a nakaz zdjęcia
sandałów oznaczałoby symbolicznie, że fakt ten został zakomunikowany Mojżeszowi.
Niekoniecznie jednak trzeba odwoływać się do powyższej hipotezy, aby
wyjaśnić gest zdjęcia sandałów opisany w Wj 3,5. W tej samej księdze,
w Wj 19 wyraźnie widać bowiem, że dla zwykłego ludu przekroczenie granicy
wyznaczonej przez sacrum jest niemożliwe i wręcz niedopuszczalne. Już samo
stanie w obliczu objawiającego się Boga wymaga stroju szczególnego pod
względem czystości rytualnej (por. Wj 19,10-15). Podobną deklarację o świętości, jaką teraz słyszą Mojżesz i Jozue, wypowiada standardowo kapłan, deklarując w imieniu Boga świętość darów ofiarnych (Kpł 6,18.22; Wj 29,34).
Można zatem sądzić, że i obecnie chodzi o standardową formułę nawiązującą
do zwyczajów związanych ze zbliżaniem się do miejsc uświęconych obecnością objawiającego się Boga. Nie ma żadnych danych, które pozwoliłyby
stwierdzić, jak daleko w historię sięga, motywowany sakralnie, zwyczaj zdejmowania butów14 praktykowany do dziś na Bliskim Wschodzie (muzułmanie,
Samarytanie, niektóre wschodnie kościoły chrześcijańskie). Sandały jednak
nigdy nie pojawiają się jako element odświętnego stroju. Nie wymienia się ich
pośród garderoby przygotowywanej przez Mojżesza dla Aarona i jego synów
(Por. Wj 28; Exodus Rabbah 2,6), co pozwala domniemywać, że wchodzili oni
do sanktuarium boso. Potwierdza to pośrednio nakaz obmywania nóg przed
wejściem do sanktuarium skierowany do kapłanów (Wj 30,18-24; 40,30-32)15.
U podstaw tego zwyczaju być może leżała idea jak najbliższego kontaktu
z bóstwem. Możliwe też, że obuwie pokryte kurzem z drogi reprezentowało to,
co nieczyste16 i jego zdjęcie stanowiło ekwiwalent rytualnego obmycia. Mniej
prawdopodobne hipotezy wskazują na fakt, że sandały wykonane były ze skóry
zabitych zwierząt, co mogło spowodować nieczystość rytualną świętego miejsca17 lub że chodzenie boso wcześniej pozwalało na bliższy kontakt z bóstwami
chtonicznymi, albo że chodziło o pozostałość po dawnym zwyczaju wchodzenia zupełnie nago do sanktuarium.
W obecnym kontekście oba analizowane teksty mogą wyrażać jedynie prostą ideę uniżenia wobec kogoś godniejszego od siebie18. Na asyryjskich relie13

Na ten temat m.in. w: W.H. Schmidt, Exodus 1,1-6,30 (BK II.1), Neukirchen-Vluyn 1988,
s. 110-117.
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T.G. Gaster, Myth, Legend and Customs In the Old Testament, New York 1969, s. 231-232
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Garden City 1991, s. 654.
18
C. Houtman, Exodus (HCOT), t. I, Kampen 1993, s. 352: “Therefore the act of 3,5 is probably
best regarded as an act of laying aside one’s dignity and expressing noe’s reverence and subjec-
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fach z czasów Sennacheryba widać wyraźnie, że petenci z Lakisz, którzy przed
nim stają, są bosi19. Podobny zwyczaj ściągania obuwia podczas wstawiania się
przed swoim panem mieli także starożytni Egipcjanie20. Chodzenie boso
w sferze sacrum oznaczać może zatem jedynie symboliczny stan uniżenia wyznawcy wobec Boga lub Jego sługi.
3. Symbol piękna
Do tej kategorii zaliczyć można teksty z Pnp 7,2; Jdt 10,4; 16,9; Ez 16,10
(forma czasownikowa). Pierwszy z nich należy do pieśni towarzyszącej tzw.
„tańcowi obozów” (por. Pnp 7,1)21. Tajemnicza niewiasta, nazywana tu Szulamitką22, opisywana jest w całej swojej urzekającej urodzie od stóp po głowę.
(ww. 2-6). Zachwyt obserwatorów budzą najpierw stopy niewiasty obute
w sandały i, jak można się domyślać, to właśnie owe sandały sprawiają, że
kobieta postrzegana jest jak księżniczka (w. 2a: dosłownie: bat nadîb – córka
księcia). Artefakty pochodzące, np. z grobu Tutenhamona23, pozwalają domniemywać, że sandały noszone przez elitę były szczególnie pięknie ozdabiane. Stąd zapewne pochodzi skojarzenie z księżniczką. Rdzeń n‘l, od którego
pochodzi hebrajska nazwa „sandałów”, sugeruje coś, co ściśle przylega do
nogi, ściśle ją zamyka (por. Pnp 4,12). Jak zauważa G. Ravasi24, dokładnie
takie powinny być buty do tańca. Uwagę egzegetów przykuwają jednak dwa
inne detale związane ze wzmianką o sandałach w tej scenie. Po pierwsze, rzeczownik na‘al występuje tu w liczbie mnogiej a nie podwójnej, a ponadto,
mimo że jest rodzaju żeńskiego, przyjmuje końcówkę liczby mnogiej, charakterystyczną dla rodzaju męskiego (por. Iz 11,15; w Joz 9,5.13 ma tymczasem
końcówkę liczby mnogiej rodzaju żeńskiego). Drugie ważne spostrzeżenie to
fakt, że sandały są jedyną częścią garderoby wspomnianą w opisie tańczącej
Szulamitki. Zatem, jak słusznie konkluduje Y. Zakovitch25, cała uwaga skupio-

tion to the whom one wants to meet”. R.D. Nelson, Joshua, s. 82: “To go barefoot represent the
liminal state expected of someone encroaching on holy space”.
19
Ancien Near Eastern in Picture Relating to the Old Testament, red. J. Pritchard, Princeton
1969 (dalej ANEP), s. 129.293-294.
20
W.H.C. Propp, Exodus 1-18 (AB 2), New York 1999, s. 200.
21
Pieśń zaliczana jest do kategorii tzw. wast czyli pieśni opisowych wyrażających zachwyt nad
pięknem i uwielbienie dla tego piękna por. G. Gerleman, Ruth/Das Hohelied (BK XVIII),
Neukirchen-Vluyn2 1981, s. 194; D. Garrett, P.R. Mouse, Song of Songs/Lamentations (WBC
23B), Nashville 2004, s. 237.
22
Na temat tego określenia por. obszerny wywód w: M.H. Pope, Song of Songs (AB 7C), New
York 1977, s. 596-600.
23
Por. I. Fischer, Rut (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 2001, s. 242 Abb. 8.
24
Il Cantico dei Cantici, Bologna 1992, s. 544.
25
Das Hohelied, Freiburg, Basel, Wien 2004, s. 244. D. Garrett (Song of Songs/Lamentations,
s. 239) sądzi jednak, że kobieta wydaje się być opisywana jako prawie naga i wzmianka o sanda-
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na jest tu właśnie na tych nogach ozdobionych butami. Sandały z natury rzeczy
zostawiają odkrytą górną część stopy, co pozwala je wykorzystać jako element
sztuki uwodzenia (por. Jdt 10,4; 16,8-9). Zwolennicy alegorycznej interpretacji
Pieśni łączą fakt takiej samej formy gramatycznej tu i w Iz 11,15 sądząc, że
autorowi pieśni może chodzić o świadome nawiązanie do proroka Izajasza, aby
symbolicznie opisać „taneczny”, tj. pełen radości powrót z wygnania babilońskiego26. O. Keel27 natomiast przywołuje scenę z reliefu Sennacheryba ukazującą wyprowadzanie judzkich kobiet na wygnanie. Widać wyraźnie, że kobiety
są tam bose. W związku z tym autor ten konkluduje, że noszenie obuwia nie
było we zwyczaju, a obraz obutej Szulamitki nabiera przez to szczególnego
powabu. Odniesienie nie jest jednak do końca przekonujące. Z jednej strony
zgodzić się trzeba, że chodzenie boso, zwłaszcza wśród niższych warstw społecznych, było czymś naturalnym, z drugiej relief przedstawia typowy dla
zniewolenia fakt prowadzenia (tu więzienia) boso wziętych do niewoli.
Co symbolizuje zatem odniesienie do nóg tańczącej Szulamitki obutych
w sandały? Powróćmy do faktu nietypowej formy liczby mnogiej. Gramatycy
znają taki fenomen, że rzeczownik może mieć dwie różne rodzajowo końcówki
w liczbie mnogiej. W takich przypadkach jedno używane jest zgodnie z zasadami, a drugie występuje w tekstach poetyckich28. Istotnie zarówno Pnp 7,2 jak
i Iz 11,15 są tekstami poetyckimi. Jednakże zastosowanie męskiej końcówki
liczby mnogiej w rzeczownikach rodzaju żeńskiego służy także wyrażaniu
abstrakcyjności, ekstensywności czy intensyfikacji jakieś idei, którą dane słowo wyraża29. W ten sposób wreszcie można wyrazić także podsumowujący
charakter wypowiedzi, w której zbiera się wszystkie elementy rozciągniętego w
czasie działania30. Zatem to, co zachwyca obserwatorów, to nie same nogi
przyozdobione butami, lecz ruch tanecznych kroków wykonywanych przez
Szulamitkę. Egzegeci gremialnie tłumaczą słowo pa‘am w sensie stopy (Ps
58,11; 2 Krl 19,24), ale w praktyce częściej znaczy ono „kroki”, a czasem nawet symbolizuje rytm i upływający czas31. Zachwyt poety budzi zatem taneczny krok poruszającej się kobiety, w którym częściowo obute stopy migają rytmicznie przed oczami obserwatorów. Ten krok powoduje też, że poruszają się
pozostałe części ciała, o których mówi on z nieukrywanym podziwem w dalszej części perykopy. Pozwala to zrozumieć także, czemu została odwrócona

łach służy jedynie podkreśleniu, że nie ma to nic wspólnego z poniżeniem czy pogardą. Innymi
słowy, sandały symbolizują tu godność tańczącej niewiasty.
26
M.H. Pope, Song of Songs, s. 614.
27
Pieśń nad Pieśniami,Poznań 1997, s. 239. Rysunek nr 118 na s. 200.
28
P. Joüon, T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, t. I, Roma 1993, § 90e.
29
E. Kautzsch, Gesenius’ Hebrew Grammar, Oxford 1910, § 87.1e; 124a.b (plurale of amplification) (dalej GK)
30
GK § 124f.
31
V. Hamilton, w: NIDOTTE, t. III, s. 650-651.
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kolejność opisu. Dotychczas poeta opisywał bowiem osoby od głowy do piersi
(Pnp 4,1-7) lub od głowy do stóp (Pnp 5,9-16).
Jako element ozdobny sandały pojawiają się w Jdt 10,4; 16,9 i Ez 16,10.
W pierwszym wypadku kontekst tworzy jedyny w Biblii całościowy opis kobiecej toalety (Jdt 10,2-5)32. Widać w nim wyraźnie, że bohaterka Księgi Judyty, obok innych ozdób, przywdziewa także sandały, chcąc swoją urodą „ściągnąć na siebie oczy wszystkich mężczyzn, którzy ją zobaczą” (Jdt 10,4). Zachowanie takie mogło budzić w późniejszych czasach moralny sprzeciw, stąd
zapewne pojawiające się w tłumaczeniach (np. Wulgata) próby skorygowania
tekstu33. Celem Judyty było przede wszystkim pokonanie przeciwnika – Holofernesa, najlepszą bronią, jaką miała do dyspozycji – swoją urodą. Dalszy bieg
wypadków potwierdził, że to się jej udało (Jdt 16,9). Nie ulega wątpliwości, że
sandały nie są tu elementem zwykłej garderoby, ale należą do ozdób, którymi
przyozdabia się ciało, podkreślając naturalne jego wdzięki.
Podobny sens ma deklaracja ze strony Jahwe w Ez 16,10. W alegorycznej
historii zapoznania przez Boga (oblubieniec) swej wybranki – Izraela, Jahwe
przypomina narodowi wybranemu, jak i czym go przyozdobił, zawierając
z nim przymierze. Wśród ozdób wymienia się także obucie (forma czasownikowa: nā‘al) jej w tāhaš. Chodzi o najwyższej jakości rodzaj skóry, o czym
przekonuje przede wszystkim jej przeznaczenie do budowy Namiotu Spotkania
(Wj 25,5; Lb 4,6). Na bazie skojarzeń z arabskim tuhas często tłumaczy się to
określenie w sensie: „skóra z delfinów”, co jednak nie jest do końca pewne34.
Niemniej faktem pozostaje, że sandały nie są traktowane jedynie jako zwykły
element ubioru, ale stanowią symbol najwyższej jakości tego stroju, podkreślając zarazem piękno osoby, która je nosi.
4. Symbol hańby
Wypowiedź, która nas teraz interesuje (Pwt 25,9-10), stanowi kwintesencję
sytuacji szczególnej w ramach instytucji lewiratu (Pwt 25,5-8). Nie ma pewności, co do datacji tej perykopy, ale egzegeci sądzą, że może być ona starsza niż
szkoła deuteronomistyczna (por. Rdz 38)35. Istotną kwestią przy interpretacji
tego tekstu jest zauważenie, że chodzi o sytuację określaną w perykopie słowami: „kiedy bracia mieszkają razem…” (w. 5a). W praktyce takie opisanie
oznacza zamieszkiwanie w jednym i tym samym domu (Rdz 13,6; 36,7)36.
32

J. Vilchez Lindez, Tobia e Giuditta, Roma 2004, s. 298.
S. Baksik, Księga Judyty, w: Księga Tobiasza, Judyty, Estery (PŚST VI 1-3), Poznań 1964,
s. 127.
34
Por. N. Kiuchi, w: NIDOTTE, t. IV, s. 287.
35
Por. przegląd opinii w: E. Nielsen, Deuteronomium (HAT 1/6), Tübingen 1995, s. 231.
36
A. Rofé, Family and Sex Laws in Deuteronomy and the Book of the Covenant, w: tenże, Deuteronomy. Issues and Intepretation, Edinburgh 2002, s. 190.
33
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W takich okolicznościach, po śmierci jednego z braci bez pozostawienia potomstwa płci męskiej, kobiecie nie wolno szukać innego (obcego) męża poza
domem rodzinnym, tylko szwagier (jābām) zobowiązany jest w ramach lewiratu spłodzić syna i nadać mu imię zmarłego (w. 6). W praktyce ograniczenie to
ma na celu zachowanie dziedzictwa rodzinnego i uniknięcie przejęcia go przez
inny ród. Prawodawca jednak przewiduje sytuację, kiedy zobowiązany do tego
odmówi wypełnienia obowiązku (w. 7a). Procedura związana z taką postawą
jest dwustopniowa. Wszystko odbywa się w bramie miasta i w obecności starszych (w. 7b; por. Rt 4,1)37. Ci ostatni usiłują najpierw przekonać odmawiającego spełnienia swego obowiązku, aby zmienił zdanie (w. 8a). Jeśli jednak
odmówi i tym razem (w. 8b), jego bratowa udaje się do niego i na oczach starszych (w roli świadków) zdejmie niegodziwemu bratu sandał i plunie mu
w twarz (w. 9a), wypowiadając stosowną formułę (w. 9b). Od tego momentu
o człowieku tym będzie mówić się używając deprecjonującego tytułu: „dom
tego, któremu zzuto sandał” (w. 10).
Spór egzegetyczny budzi tu zwrot bepānājw, gdyż można go rozumieć zarówno tradycyjnie: „w twarz”, jak i „przed jego obliczem”, w sensie: splunąć
na ziemię, a więc przed tym, kogo się potępia tym gestem38. Drugą interpretację przyjmuje C. Carmichael39, który sądzi, że sandały symbolizują tu męskie
genitalia, stopy organy kobiece, a plucie nasienie. Taka interpretacja wymaga
jednak przyjęcia za pewnik wielu czysto teoretycznych założeń. Ignoruje ona
ponadto rzeczywisty kontekst, który tłumaczy cały casus. W normalnej sytuacji, ktoś, kto wyrzeka się wykupienia ziemi po zmarłym krewnym, ściąga
swego buta na znak rezygnacji (por. Rt 4,7). Tym razem idzie o ukryte intencje. Odmawiający spełnienia obowiązku, w przypadku braku potomstwa po
zmarłym bracie, formalnie dziedziczy po nim jego ziemię (por. Lb 27,9). Jeśli
spełniłby obowiązek lewiratu i wzbudził jednak to potomstwo, automatycznie
to ono staje się prawowitym dziedzicem. Odmowa ma więc w tym wypadku na
celu legalne, ale niegodziwe zarazem przejęcie ziemi po zmarłym bracie.
W takim kontekście w zdjęciu sandała i pluciu w twarz (por. Lb 12,14) nie
chodzi o zwykłe wyszydzenie czy ironiczny gest, ani nawet o znak samej tylko
pogardy lub poniżenia40, ale publiczne wykazanie tych ukrytych intencji41.
Zdjęcie sandała ma więc w tym momencie podobne znaczenie jak w Rt 4,742.
Zmieniają się jednak okoliczności i wykonawca gestu. Jeśli ten, kto władny jest
37

T.M. Willis, Elder in the Old Testament, w: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible,
t. II, Nashville 2007, s. 233-234.
38
D.L. Christiansen, Deuteronomy 21,10-34,12 (WBC 6B), Nashville 2002, s. 608.
39
Law and Narrative in the Bible, Ithaca 1985, s. 296.
40
Tak E. Nielsen (Deuteronomium, s. 233) wskazując na 2 Sm 15,30; Iz 20,2-3.
41
P.C. Craigie (The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids 1976, s. 315) też dostrzega
w geście publiczny akt, ale interpretuje go jako znak odmowy spełnienia spoczywającego na
kimś obowiązku.
42
Tak A.D.H. Mayers, Deuteronomy (NCBC), Grand Rapids, London 21991, s. 329.
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to zrobić, nie czyni tego z chęci przejęcia ziemi, naraża nie tylko imię swego
brata na zapomnienie, ale i jego żonę na życie w hańbie. Analizowany gest
oznacza zatem publiczne ujawnienie rzeczywistej intencji tej odmowy. Wykonanie tego obowiązku oznaczałoby w praktyce zrzeczenie się prawa do ziemi
na rzecz ewentualnego prawowitego potomstwa. Nie ma ono jednak szansy się
narodzić z powodu odmowy ze strony uprawnionego do tego krewnego, co
stawia wdowę po zmarłym, zamieszkującą w jednym domu ze szwagrem,
w niepewnej sytuacji. Nie tylko nie ma ona już szans pozbyć się hańbiącej dla
kobiety bezdzietności, ale i jej status w domu brata jej zmarłego męża ulegnie
radykalnemu obniżeniu, o ile znajdzie się tam w ogóle dla niej miejsce. To
tłumaczy, czemu właśnie ona jest wykonawczynią całej procedury pohańbienia
wobec nieuczciwego szwagra. Ktoś, „kto nie chce odbudować domu swego
brata” (w. 9b), z żądzy pozyskania dziedzictwa po nim, skazany jest dodatkowo na to, że i jego „dom” nosić będzie hańbiący tytuł. W praktyce oznacza on,
że choć zgodnie z prawem, to jednak niegodziwie przejął on dziedzictwo (ziemię?) po swoim zmarłym bracie, skazując przez swą chciwość na zaginięcie
jego imię (por. w. 6b).
5. Symbol transakcji handlowej
W tej grupie wymienić należy przede wszystkim wypowiedzi z Rt 4,7 i Ps
60,10 (= 108,10). Niewątpliwie najbardziej intrygujący jest pierwszy z tych
tekstów, gdyż porozumienie o przekazaniu prawa pierwokupu ziemi, będące
dziedzictwem rodzinnym Noemi i jej zmarłych wcześniej synów połączone jest
tu, jedyny raz w całej Biblii, z prawem lewiratu. Zanim jednak przejdziemy do
tego tekstu, warto spojrzeć na dane, jakie uzyskujemy z Ps 60,10 (por.
Ps 108,10), gdyż jest on często przywoływany przy interpretacji Rt 4,7.
Jakkolwiek datacja psalmów zawsze jest kwestią wysoce dyskusyjną,
współcześni badacze są raczej zgodni, aby najstarszej części Ps 60 szukać
w ww. 8-14. Chodzi tu prawdopodobnie o rodzaj recytacji liturgicznej, w której
król Judy prosi Boga o wsparcie przeciwko Edomitom. Fragment ten raczej na
pewno ma zatem korzenie przedwyganiowe. Terytoria, które mają zostać zdominowane, przypominają zasięg terytorialny państwa Dawidowego (por.
Am 9,11-12), który na krótko udało się częściowo odtworzyć w czasach panowania króla Jozjasza (640-609 przed Chr.)43. Niewykluczone więc, że dyskutowany fragment psalmu pochodzi z tego ostatniego okresu. Bliżej nie da się
jednak określić czasu jego powstania i oryginalnego Sitz im Leben44. Jahwe
43

K. Seybold, Die Psalmen (HAT I/15), Tübingen 1996, s. 239. Na temat zasięgu terytorialnego
państwa Judzkiego w okresie panowania Jozjasza por. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa
1994, s. 328.
44
E. Zenger, F.L. Hossfeld, Psalmem 51-100 (HThKAT.AT), Freiburg, Basel, Wien 2000,
s. 159.
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rzuca w każdym razie swój but na Edom45. Metaforyka nawiązuje tu (w. 10)
być może do idei ciężkich, wojskowych butów (por. Iz 9,4: specjalne i typowe
asyryjskie buty wojskowe). Wypowiedź przypomina wyrocznię zapowiadającą
przyszłość, więc ma ona coś z symbolu inwazji militarnej. Owe rzucenie sandała na Edom ma jednak chyba jeszcze głębsze znaczenie. To nie tylko znak
dominacji Jahwe nad tym krajem46, nawiązujący do praktyki stawiania nogi na
karku pokonanego (por. Ps 18,40.48; 110,1), ale prawdopodobnie również rodzaj symbolicznego gestu oznaczającego nabycie prawa do ziemi, na której
stawia się nogę (por. Rdz 13,18; Joz 1,3; 10,24)47. Rzucenie sandała w ten sposób uzyskuje sens jurydyczny48.
Powróćmy teraz do Rt 4,7. Cała sytuacja ma miejsce w bramie (por. Rt 4,1),
typowym dla starożytnych miejscu rozstrzygnięć jurydycznych49 z udziałem
tzw. starszych (por. Pwt 25,9-10). Co ciekawe nie chodzi o instytucję odziedziczoną po okresie przedmonarchicznym, ale narodzoną wraz z powstaniem monarchii50. Najbliższy krewny Noemi zrzeka się prawa pierwokupu ziemi dziedziczonej przez nią po mężu, gdy tylko dowiaduje się, że wraz z tym prawem
musi przyjąć także jedną z jej synowych i, jak to zostaje eufemistycznie ujęte,
„utrwalić jego (tj. zmarłego męża) imię na jego dziedzictwie” (w. 5). W praktyce oznaczało to spłodzenie potomka, który nie tylko będzie przypisany
imiennie zmarłemu, ale i nabędzie prawo do ziemi, którą teraz musiałby wykupić najbliższy krewny zobowiązany wypełnić rolę tzw. go’ela – chodzi o starożytną instytucję solidarności rodzinnej51. Zrzeczenie się tego prawa na rzecz
gotowego je wypełnić Booza (w. 6) przypieczętowane jest symbolicznym gestem zdjęcia52 sandała (ww. 7-8) oraz powołaniem się na świadków (ww. 1045

Ciekawe ugaryckie przykłady idei „sandałów Boga (El)” przytacza M. Dahood, Psalms 51-100
(AB 17), t. II, New York 1968, s. 81.
46
Taki aspekt zakłada S. Łach, Księga Psalmów (PŚST VII-2), Poznań 1990, s. 297; por. też
H.J. Kraus, Psalmen 60-150 (BK XV.2), Neukirchen-Vluyn 1986, s. 589; T. Lorenzin, I Salmi,
Milano 2000, s. 242.
47
M.E. Tate (Psalms 51-100 (WBC 20), Dallas 1990, s. 102) przyjmuje obie możliwości za
jednocześnie możliwe i jest to chyba słuszne podejście interpretacyjne.
48
G. Ravasi, Il libro dei Salmi, t. II, Bologna 1985, s. 224; L.A. Schökel, I Salmi, t. I, Roma
1992, s. 923.
49
Por. K. Grünwaldt, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das Recht im Alten Testament, Mainz
2002, s. 64-67 oraz ciekawy ekskurs na temat roli i ewolucji znaczenia bram w starożytności w:
I. Fischer, Rut, s. 231-233.
50
F. Crüsemann, Die Tora, München 1992, s. 80-121 zwł. 99 (por. Pwt 21,19-20; 22,15-17;
25,7-8).
51
Na ten temat por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 31-32.
52
Egzegeci zwracają uwagę na użycie formy perfectum, którą interpretują następnie jako tzw.
iterativum (habitual) wyrażające pewną kontynuowalność akcji (por. GK § 112dd). W. Rudolph
(Das Buch Ruth. Das Hohe Lied. Die Klagelieder (KAT XVII 1-3), Gütersloh 1962, s. 60) sugeruje też możliwość wokalizowania rdzenia jako bezokolicznika absolutnego, który z natury
rzeczy stanowi surrogat każdej formy czasownikowej, co kwestionuje jednak F. Bush, Ruth
(WBC 9), Dallas 1996, s. 236.
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11a). Ponieważ w Jr 32,10-15 wystarczającym dowodem zaistnienia transakcji
zakupu pola jest wyłącznie spisanie kontraktu w obecność świadków, można
przypuszczać, że gest zdjęcia sandała i danie go drugiej stronie jest znacznie
starszy niż czasy Jeremiasza. Autor biblijny chyba już nie pamięta oryginalnego znaczenia gestu, jaki wykonał zrzekający się swych praw najbliższy krewny
(w. 8b) i stąd dodał tylko wprowadzający komentarz o starożytności tego zwyczaju (w. 7)53. W obecnym kontekście ma on charakter pauzy o charakterze
jurydycznym, która wyraźnie przerywa rytm narracji: „dawniej…w przypadku
wykupu lub wymiany, aby zatwierdzić transakcję…”54. Z konstrukcji zdania
w ww. 7b.8b nie wynika jednak jasno, kto zdjął ten sandał i komu go dał 55.
Teoretycznie zwrot ’îš…rē‘ēhū może oznaczać nawet wzajemną wymianę
w szerszym sensie: „jeden drugiemu/jeden do drugiego” (Rdz 11,3.7; 43,33;
Sdz 6,29; 10,18; 1 Sm 10,11; 20,42; Rt 3,14)56. W praktyce jednak kontekst
jurydyczny preferuje zazwyczaj gest jednostronny (Wj 21,14.18.35; 22,6.9.13;
Pwt 4,42; 19,4-5; 22,24; Ez 18,6.11.15). Większość badaczy sądzi, że gest
przekazania sandała wykonał najbliższy krewny, dając go Boozowi.
Dość często egzegeci powołują się przy interpretacji Rt 4,7-8 na Pwt 25,910, gdzie podobnie jak tu, gest zdjęcia sandała zachodzi w kontekście prawa
lewiratu. Tam jednak gest ten ma na celu znieważenie odmawiającego wykonania spoczywającego na nim obowiązku. Jakkolwiek i tu motywacją odmowy
jest przyszła utrata tego, co trzeba nabyć na rzecz wzbudzonego krewnemu
potomka, to obecny kontekst nie wskazuje, że celem jest poniżenie odmawiającego, a wyłącznie, że chodzi o gest jurydyczno-handlowy. Ponadto tym razem to prawdopodobnie sam najbliższy krewny zdejmuje swój sandał i daje go
Boozowi, zatem wykonanie prawa lewiratu nie jest zagrożone. W Pwt 25,9-10
to wdowa, której tego prawa odmówiono, tracąc definitywnie szanse na zrodzenie potomka, zdejmuje sandał nieuczciwemu bratu swego zmarłego męża
i pluje mu w twarz na znak pogardy. Zatem choć nie ma do końca pewności, że
autor biblijny nawiązuje tu do koncepcji zawartej w Pwt 25,9-1057, to interpre53

lepānājm (por. 1 Sm 9,9) podkreśla dystans pomiędzy narratorem a praktyką, na którą się
powołuje por. G. Gerleman, Ruth. Das Hohelied, s. 36. Może to świadczyć z jednej strony
o archaiczności samego zwyczaju, a z drugiej o zamierzonej archaizacji ze strony autora. O
różnej rozpiętości czasowej, jaką może wyrażać ten zwrot por. E.F. Campbell Jr., Ruth (AB 7),
New York 1975, s. 147-148. Także konstrukcja waw + element nieczasownikowy (z’t) zwykle
pełni rolę wprowadzenia wskazującego na wtrącenie w tekście por. F. Bush, Ruth, s. 233.
54
Bardzo szczegółowo omawia wtrącenie z ww. 7-8 oraz symetryczną konstrukcję całej wypowiedzi E. Zenger, Das Buch Ruth (ZBK.AT 8), Zürich 1992, s. 91. Autor ten traktuje wspomniane wiersze jako przykład tzw. Wideraufname – ponownego podjęcia.
55
Na temat różnych dodatków i wariantów interpretacyjnych w starożytnych tłumaczeniach por.
E.F. Campbell Jr., Ruth, s. 149-150.
56
E.F. Campbell Jr., Ruth, s. 148.
57
Takie odniesienie wydaje się preferować natomiast K. Nielsen, Ruth (OTL), London 1997,
s. 89. Wcześniej też W. Rudolph krytykowany w: W. Herzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth
(ATD 9), Göttingen 1985, s. 281 nota 3. E. Zenger (Das Buch Ruth, s. 90; por. R.L. Hubbard Jr.,
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tacja tego ostatniego tekstu dokonana powyżej pozwala sądzić, że oba teksty
mają wspólny kontekst problemowy. Tym razem jednak mamy do rozwiązania
niełatwy i zapewne rzadki casus prawny, który mógł jednak pojawić się
w praktyce58. Otóż żaden przepis w Pięcioksięgu nie rozwiązuje sytuacji, jaka
pojawiła się w Księdze Rut. Noemi ma prawo do kawałka ziemi stanowiącej
własność rodzinną zagrożoną teraz utratą. Nie może jednak skorzystać z prawa
lewiratu, gdyż nie jest bezdzietną wdową. Ma natomiast bezdzietną synową,
która z takiego prawa może skorzystać, odzyskując jednocześnie tę własność
na rzecz najściślej rozumianej rodziny. Autor biblijny musi zatem rozwiązać
tym razem casus, który nie został rozstrzygnięty w Pwt 25,9-10. Finał tej historii wydaje się mieć więc sens paradygmatyczny dla rozwiązywania podobnych
dylematów jurydycznych59. Czy jednak zdjęcie sandała oznacza tu rzeczywiście nie samą transakcję ale rezygnację z przysługującego prawa do przejęcia
własności?60
Kontekst, w którym autor wypowiedzi umieszcza przywołany przez siebie
rytuał, jest wyraźnie handlowy i dotyczy ziemi stanowiącej dziedzictwo rodzinne. Połączenie wykupu (ge’ûlāh) i zamiany (temûrāh)61 zachodzi jeszcze
w Kpł 27,13.33 przy rozważaniu kwestii rzeczy poświęconych Bogu, które nie
mogą być wykupione. W obecnym przypadku taki casus jednak nie występuje.
Natomiast „kupić” oznacza tu nie tylko nabyć ziemię czy prawo do niej (w. 5),
ale także i Rut (w. 10)62. Zatem prawo wykupu łączy się tu z prawem lewiratu,
czyniąc z tego ostatniego poniekąd warunek sine qua non całej transakcji. Zatem nie można wykluczyć, że gest jest formalnym znakiem rezygnacji z takiej
podwójnej transakcji. Nabycie pola byłoby dla krewnego zapewne intratne
(por. w. 4). Jednak związany z tym obowiązek lewiratu (w. 5) oznaczałby, że
The Book of Ruth, Grand Rapids 1988, s. 247, nota 3) zwraca też uwagę na użycie dwóch odmiennych czasowników na opisanie czynności
„zdjęcia” sandała. C.M. Carmichael
(A Ceremonial Crux: Removing a Man’s Sandal as a Female Gesture of Concept, Journal of
Biblical Literature 97/1977, s. 321-336; tenże, “Treading” in the Book of Ruth, Zeitschrift für
alttestamentliche Wissenschaft 92/1980, s. 248-266), który z kolei łączy Rt 4,7 z Pwt 25,9-10,
sądzi, że zdjęcie sandała także w badanym obecnie przypadku jest symbolem odrzucenia kobiety
analogicznie jak scena leżenia u nóg Booza (Rt 3,7b-10) wyraża akceptację dla niej.
58
M. Burrows (The Marriage of Boaz and Ruth, Journal of Biblical Literature 59/1940, s. 445454) zwraca uwagę, że mamy tu do czynienia jeden jedyny raz w całej Biblii z połączeniem aż
trzech różnych kwestii: lewiratu, wykupu i dziedziczenia.
59
K. Nielsen, Ruth, s. 90: predictable.
60
Tak F. Bush, Ruth, s. 233.
61
J.M. Sasson (Ruth: A New Translation with a Philological and a Formalist-Folklorist Interpretation, Sheffield 1989, s. 142) sądzi, że zestawienie stanowi hendiadys i ma sens: “transfer
prawa do wykupu”.
62
Chodzi wyraźnie o grę słowną wynikającą z praktycznego rozumienia samego małżeństwa
jako swoistego kontraktu handlowego por. E. Zenger, Das Buch Ruth, s. 90. Na temat właściwego rozumienia słowa “kupić” w odniesieniu do Rut por. obszerny wywód w: I. Fischer, Ruth, s.
242-244 oraz D.H. Weiss, The Use of qnh In Connection with Marriage, Harvard Theological
Review 57/1964, s. 244-248.
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po narodzeniu ewentualnego potomstwa krewny ów utraciłby prawo do nabytej
ziemi.
Gest zdjęcia sandała może mieć miejsce, kiedy z różnych powodów układające się strony nie mogą udać się na pole, które jest przedmiotem transakcji.
Jeśli gest postawienia nogi na ziemi (por. Ps 60,10; por. Pwt 1,36; 11,24; Joz
1,3; 14,9) lub swobodnego po niej chodzenia bez pytania o zgodę prawowitego
właściciela (por. Rzd 13,18) oznaczał przejęcie jej na własność63, to w przypadku niemożności wykonania takiego gestu, zdjęcie sandała w obecności
świadków mogło stanowić dlań jurydyczny ekwiwalent. Pośrednio formuła
z w. 8a (por. Jr 32,8)64, towarzysząca badanemu gestowi (w. 8b), wydaje się
potwierdzać, że w istocie chodzi tu przede wszystkim o nabycie prawa do wykupu ziemi. Gest symbolicznego przekazania sandała nowemu spadkobiercy
prawa wykupu oznaczałby więc wyrzeczenie się prawa do ziemi, która jest
głównym przedmiotem rozmowy w Rt 465. Wydaje się logiczne jednak, że
danie swego buta nowemu właścicielowi oznacza nie tylko symboliczne
„przejście” prawa do wykupu ziemi na kogoś innego, ale i sam but/sandał stanowi zarazem dowód rzeczowy zaistnienia rzeczonej transakcji66. Potwierdza
to zresztą również fakt, że symboliczny gest przez narratora interpretowany jest
jako „świadectwo” (w. 7bB)67. Warto raz jeszcze zwrócić w związku z tym
uwagę na to, że nie ma teraz mowy o spisaniu kontraktu, jak ma to miejsce
w podobnej sytuacji w Jr 32,10-15 i przekazany sandał wydaje się, obok
świadków, stanowić jedyny wizualny dowód tego, co zaszło.

63

L. Levy, Die Schuhsymbolik im jüdischen Ritus, Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft
des Judentums 62/1918, s. 179-180; E.R. Lachman, Note on Ruth 4,7-8, Journal of Biblical Literature 56/1937, s. 53-54; D. Daube, Studies in Biblical Law, New York 1969, s. 37-38.
64
Na podobieństwa Rt 4,8a i Jr 32,8 oraz możliwość istnienia stałej formuły w tego typu transakcjach zwraca uwagę R.L. Hubbard, The Book of Ruth, s. 252.
65
Por. dyskusję na temat gestu i zwyczaju, z którego on wynika w: E.R. Lacheman,, Note on
Ruth 4,7-8, s. 53-54; E.A. Speiser, Of Shoes and Shekels, Bulletin of the American Schools of
Oriental Research 77/1940, s. 15-20; G.M. Tucker, Witness and „Dates” In Israelite Contracts,
Catholic Biblical Quarterly 28/1966, s. 42-45; T. and D. Thomason, Some Legal Problems In the
Book of Ruth, Vetus Testamentum 18/1968, s. 79-95 zwł. 90-93. Autorzy ci polemizują ze sobą
na temat przykładów znalezionych w tekstach z Nuzi, które mogą stać się ilustracją tego, co
stanowi zwyczaj przywołany w Rt 4,7-8. Podobieństwo sytuacji jest tu jednak wysoce dyskusyjne i nie daje pewności w kwestii, kto komu i dlaczego dał swój sandał por. F. Bush, Ruth, s. 235.
66
E. Zenger, Das Buch Ruth, s. 90; J. Vilchez Lindez, Rut ed Ester, Roma 2004, s. 107.
67
Na temat słowa te‘ûdāh por. R.B. Chisholm, ‘wd, w: NIDOTTE, t. III, s. 339. G.M. Tucker,
Witnesses, s. 42-45 oraz J.M. Sasson, Ruth, s. 142-143 sugerują nawet, że rzeczownik ma podwójne znaczenie: „potwierdzić” i „zaświadczyć” por. jednak krytyczne uwagi w: F. Bush, Ruth,
s. 237. Podobny walor potwierdzenia ma także czasownik “zatwierdzić” (qûm), który pojawia się
tu w formie bezokolicznika konstrukcyjego piel, mimo że oczekiwany jest hifil lub polel. Jeśli ta
zmiana jest efektem arameizacji języka (por. GK §72m oraz E.R. Lacheman, Note on Ruth 4,7-8,
s. 53-56) to, jak próbuje dowieść R.L. Hubbard (The Book of Ruth, s. 249-250), wpływ ten był
raczej wcześniejszy niż późniejszy.
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6. Symbol sprawiedliwości
Dwa teksty z Am 2,6; 8,6, jakkolwiek również zawierają wypowiedzi
umieszczające wspomnienie o sandałach w kontekście handlowym, to sama
symbolika tychże sandałów jest tu odmienna niż w analizowanych powyżej
wypowiedziach z Ps 60,10 i Rt 4,7.
Obie wypowiedzi proroka Amosa mają charakter wyroczni oskarżającej
Izraelitów i brzmią identycznie. Am 2,6 to fragment większej całości. Oskarżenie przeciwko Izraelowi (Am 2,6-16) stanowi bowiem zwieńczenie długiej serii
wyroczni przeciwko obcym narodom (Am 1-2). W drugim przypadku chodzi
o jedną z serii wyroczni przeciwko Izraelowi (Am 3-6; 8,4-14; 9,7-10) umieszczoną pomiędzy serią pięciu wizji (Am 7,1-9; 8,1-3; 9,1-4). Uwarunkowania
kontekstualne nie zmieniają jednak faktu, że obie wypowiedzi, w których pojawia się słowo „sandały” (w formie duale), są częścią oskarżenia za niesprawiedliwość społeczną panującą w Izraelu.
W pierwszym wypadku po standardowej formule wprowadzającej (w. 6a;
por. 1,3a.6a.9a.11a.13a; 2.1a.4a) pojawia się pierwsza para konkretnych oskarżeń wobec Izraelitów tworząca chiazm i zarazem mająca cechy paralelizmu:
„Ponieważ sprzedają
Za srebro sprawiedliwego a ubogiego za parę sandałów” (2,6b)
W drugim z badanych przypadków zastosowane są te same środki literackie, ale rozłożenie akcentów jest nieco inne:
„Aby kupować
za srebro biednego, a potrzebującego za parę sandałów” (8,6a).
W pierwszym przykładzie akcentuje się proceder, patrząc nań od strony
„sprzedających”, a w drugim od strony „kupujących”. W obu jednak „para
sandałów” i „srebro” stanowią ekwiwalent osób. W Am 2,6b są to sprawiedliwy (saddîk) i ubogi (’ebîôn), zaś w Am 8,6a biedny (dallîm) i ubogi (’ebîôn).
Zatem druga część oskarżenia w obu wersach jest identyczna, różni je jedynie
podporządkowanie innemu orzeczeniu (sprzedawać - Am 2,6b; kupować - Am
8,6a).
Można zauważyć, że taki sposób wyrażania oskarżeń nie jest właściwy jedynie Amosowi, lecz wydaje się stanowić pewnego rodzaju standardową formułę
w regionie. Przykładem jest inskrypcja z fenickiego Kilamuwa (por. KAI 24)68:
„dziewczynę sprzedał za owcę
‘lmt ytn bs
A mężczyznę za ubranie”
wgbr bswt.
Jak słusznie zauważają F.I. Anderson i D.N. Freedman69, w obu wypadkach
chodzi prawdopodobnie o rodzaj przysłowia, którym piętnuje się sprzedawanie
68

Por. G. Garbini, L’inscizione fenicia di Kilamuwa e il verbo škr in Semitico Nordoccidentale,
Bibbia e Oriente 19/1977, s. 113-118.
69
Amos (AB 24A), New York 1989, s. 311.
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ludzi w zamian za rzeczy materialne. Nietrudno domyślać się, że – przynajmniej w pierwszej części wypowiedzi z Am 2,6bA - chodzi o łapówki70. Jakie
znaczenie ma jednak druga część wypowiedzi? Rdzeń czasownikowy mkr często opisuje proceder sprzedawania ludzi (Rdz 37,27-28.36; 45,4-5; Wj 21,16;
Pwt 21,14; 24,7). Sandały najwyraźniej jednak nie są warte trzydziestu sykli
srebra (por. Wj 21,32: rekompensata za niewolnika), zatem można domyślać
się, że w drugiej części wypowiedzi rzecz idzie nie tyle o łapówkę, ale o chciwość, która ma w pogardzie prawdziwą wartość człowieka. W tym kontekście
warto zwrócić uwagę na ciekawe spostrzeżenia dokonane przez R. Gordis’a71.
Autor ten zauważył minimalną różnicę natury ortograficznej pomiędzy słowem
na‘alam i na‘al. Odwołuje się następnie do 1 Sm 12,3-5, gdzie Samuel mówi
o sobie, iż łapówki nigdy nie zasłoniły mu oczu, pokazując jednocześnie, że
słowa wē’a‘lîm ‘ênaj bô (1 Sm 12,3) w LXX zostały przetłumaczone w następujący sposób: kai hypodēma apokrithēte kat’ emon – „nawet sandał przynoszą, aby świadczył przeciwko mnie”. Syrach z kolei, nawiązując do tego greckiego tłumaczenia, parafrazuje słowa proroka tak: „Ani pieniędzy, ani nawet
sandałów od nikogo nie wziąłem” (Syr 46,19)72. Hebrajska wersja tych słów
mędrca stanowi jeszcze inną parafrazę: „ani łapówki, ani pary sandałów nie
otrzymałem od kogoś…”73. W wersji LXX i Syracha nie idzie jednak o materialną wartość sandałów, lecz związane z sandałami roszczenia prawne dotyczące kwestii własnościowych względem ziemi (por. Rt 4,7; Pwt 25,7-10;
Ps 60,10)74. Niewykluczone, że w obu wypadkach odbicie znalazła ustna tradycja interpretacyjna nawiązująca wprost lub bliska idiomatycznego zwrotu, którym opisuje się osobę sprawiedliwą (por. Rdz 14,23)75. Problem jednak leży
teraz w tym, czy oryginalna wersja 1 Sm 12,3 bliższa jest ideowo Am 2,6; 8,6,
czy raczej późniejszych jej interpretacji? Nie wiemy bowiem, jak zauważają
cytowani już F.I. Anderson i D.N. Freedmann76, czy para sandałów stanowi
przysłowiowy symbol łapówki korumpującej sprawiedliwe wyroki, czy raczej
symbol małej, wręcz za małej zapłaty za ubogiego. W obu interpretacjach nie
70

B. Lang (Sklaven und Unfreie im Buch Amos (II 6 VIII 6), Vetus Testamentum 31/1981,
s. 482-483) sądzi, że oryginalnie w całej wypowiedzi były dwie różne prepozycje tzw. be-pretii
i ba‘ăbūr (wskazanie celu) stanowiące semantyczny ekwiwalent. Stąd pierwszą część wypowiedzi tłumaczy w sensie: „z powodu pieniężnego długu…”. Jednak „srebro” nigdy nie oznacza
„długu” zatem takie tłumaczenie jest niewłaściwe por. H. Simian-Yofre, Amos, Milano 2002,
s. 51.
71
Jego poglądy referujemy za F.I. Anderson, D.N. Freedman, Amos, s. 311.
72
P.C. Beentjes, Inverted Quotation in the Bible: A Neglected Stylistic Pattern (Sir 46,19),
Biblica 63/1982, s. 506-522.
73
Por. F.I. Anderson, D.N. Freedman, Amos, s. 311.
74
G. Sauer, Jesus Sirach/Ben Sira (ATD Apokryphen 1), Göttingen 2000, s . 319.
75
Por. J. Lemański, Melchizedek i jego rola w tradycji o Abrahamie (Rdz 14,1-24), Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 13/2008, s. 239. Jako uzupełnienie także tekst ugarycki (RS 17.340 =
CAD 6: 259a) cytowany w V.P. Hamilton, na‘al, w: NIDOTTE, t. III, s. 120.
76
Amos, s. 312.
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ma jednak znaczenia zarzut, że para sandałów, jako zapłata za człowieka, jest
ekonomicznie nieprawdopodobna77. Sandały nie pojawiają się bowiem w tych
wypowiedziach jako rzeczywista zapłata materialna za człowieka, lecz jako
symbol pewnego sposobu traktowania słabszych społecznie i ekonomicznie
współobywateli.
Wypowiedzi Amosa teoretycznie można więc zrozumieć na cztery sposoby78:
a) dosłownie: ubogi sprzedawany jest za małą sumę. Ekonomicznie jest to
jednak mało prawdopodobne;
b) symbol działania niezgodnego z prawem: zaniżanie wartości człowieka.
Również i takie rozumienie wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ
zwiększenie ceny oznaczałoby zniknięcie problemu;
c) symbol związany z kontekstem sądowym: wtedy chodziłoby o łapówki
w celu uzyskania przychylnego dla siebie wyroku. Anderson i Friedman
konkludują tu, że w tym wypadku symbolika podkreślałaby albo to, jak
chciwi są sędziwie i jak łatwo, za trywialną nawet sumę (para sandałów),
dają się przekupić, albo odniesienie miałoby wymiar przysłowiowy (por.
Rdz 14,23) akcentujący ich niesprawiedliwość.
d) symbol związany z kontekstem społeczno-ekonomicznym: chodziłoby
o praktykę oddawania się/brania w niewolę za długi (por. Wj 21,2-11).
Wówczas symbolika oznaczałaby, że za niewielki nawet dług sprzedaje się
kogoś w niewolę, mimo że jest sprawiedliwy.
Najbardziej prawdopodobne są dwie ostatnie interpretacje. W obu też człowiek staje się nie tylko przeliczalnym dobrem79, ale wręcz chciwość powoduje,
że traktuje się go jako mniej wartościowego niż przysłowiowa para sandałów.
Mając jednak na uwadze, że sama praktyka niewoli za długi nie jest przeciwna
Prawu Mojżeszowemu, najlepszy kontekst dla zrozumienia wypowiedzi Amosa
tworzy kontekst sądowy i panosząca się w nim korupcja80.
Patrząc na kontekst literacki pierwszej z nich, łatwo zauważyć, że akcent
pada tam na ogólną przemoc jednych narodów wobec drugich. W efekcie takiej
postawy ostateczną ofiarą jest zawsze pojedynczy człowiek. O ile kara Boża,
która nieuchronnie czeka te narody za ich postępowanie, nie zaskakuje, nawet
jeśli nie znają one prawa Bożego, to o ile bardziej powinna być oczywista wobec tych, którzy je znają i świadomie łamią? Ponieważ wyrocznie dotyczące
tychże narodów przygotowują wyrocznię przeciwko Izraelowi81, wydaje się
oczywiste, że rozpoczęcie serii zarzutów wobec tego ostatniego dotyczy samego źródła problemu. Tam, gdzie ktoś w Izraelu szukałby prawa, znajduje jedy77

Taki argument podaje E.A. Speizer, Of Shoes and Shekels, s. 18.
Por. F.I. Anderson, D.N. Freedman, Amos, s. 313.
79
Por. J. Jeremias, The Book of Amos (OTL), Louisville 1998, s. 36.
80
Tak interpretuje je H. Simian-Yofre, Amos, s. 51.
81
Por. J. Lemański, Ius gentium i jego rola w wyroczni przeciwko Izraelowi, „Studia Theologica
Varsaviensia” 44 (2006), nr 1, s. 71-95.
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nie skorumpowaną rzeczywistość niemającą nic wspólnego ze sprawiedliwością. Sandały stanowią zatem w tym kontekście akcent położony na niską cenę, jaką wystarczy zapłacić (por. Jl 4,3), aby uzyskać przychylny dla siebie
wyrok bez względu na wymogi sprawiedliwości82. Ten, który staje się ofiarą
korupcji to ubogi, ktoś, kto nie jest w stanie zapłacić nawet za parę sandałów.
Jeśli tunika w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa kosztowała osiem
denarów (= 8 dni pracy), to można przypuszczać, że para sandałów miała wartość znacznie mniejszą. Za dług w wysokości stu denarów niemiłosierny sługa
z Ewangelii (por. Mt 18,28-30) wtrącił swego kolegę jedynie do więzienia83.
Sandały symbolizują więc w tym wypadku całkowitą deprecjację nie tylko
sprawiedliwości, ale i człowieka, któremu należy się pomoc z racji jego sytuacji społecznej.
7. Symbol inwazji militarnej
Do tej kategorii zaliczyć można przede wszystkim wypowiedzi z 1 Krl 2,5;
Iz 5,27; 9,4; 11,15. Biorąc pod uwagę także fakt, że niewola jest konsekwencją
działań wojennych, wspomnieć należałoby w tym paragrafie również o Iz 20,24 i 2 Krn 28,5. Ze względu jednak na własną specyfikę oba ostatnie teksty potraktowane zostaną w następnym paragrafie jako odrębna kategoria symboli.
Pierwszy z wymienionych tekstów (1 Krl 2,5) jest bardzo intrygujący od
strony egzegetycznej. Król Dawid szykuje się do odejścia z tego świata i przekazuje swą ostatnią wolę synowi Salomonowi (1 Krl 2,1). Przywołując obietnicę związaną ze słynnym przymierzem z 2 Sm 7 (por. w. 4 i 2 Sm 7,12), zobowiązuje jednocześnie swego następcę do wykonania wyroku śmierci (w. 6)
na Joabie, swoim dowódcy wojskowym, który dopuścił się podwójnego przestępstwa. Zamordował on Abnera, syna Nera i Amasę syna Jetera (w. 5a; por.
2 Sm 3,26-30; 20,9-10). Dawid przeklął Joaba za zabicie Abnera (2 Sm 3,29),
gdyż zamordowany był w pokoju z królem Judy (2 Sm 3,20-21), a nawet pomagał mu objąć władzę nad Izraelem (2 Sm 3,12-17). Zabójstwo dokonane
przez Joaba było aktem zemsty za śmierć brata (2 Sm 2,18-23; 3,27). Amasa
był z kolei siostrzeńcem Dawida (1 Krn 2,15-17), który poparł zbuntowanego
Absaloma (2 Sm 17,25), ale ostatecznie wrócił, aby służyć Dawidowi (2 Sm
19,14). Również Joab był siostrzeńcem Dawida (1 Krn 2,16) i jego wiernym
sługą. Zapewne z tych dwóch powodów Dawid nigdy nie ukarał go za jego
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Odrzeczownikowa prepozycja ba‘ăbûr wyraża stosunek przyczynowy: „z powodu” por.
L. Kohler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski, t. I, s. 729 (w odniesieniu do wypowiedzi Amosa: „na koszt tego”); w niemieckim oryginale (Leiden 1995, t. I,
s. 735): „um die Preis von, für”.
83
H. Simian-Yofre, Amos, s. 51 nota 3.
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czyny, a z czasem nawet awansował (2 Sm 20,23)84. Jak widać jednak z obecnej wypowiedzi, nigdy mu też ich nie wybaczył. Istota przestępstwa polega tu
na tym, że przelał (śîm)85 on krew w czasie pokoju86, i zbroczył tą krwią, określoną tu dwa razy jako „krew wojny” (demê milhāmāh), swój pas na biodrach
i sandały na nogach (w. 5b). Innymi słowy, krew ofiar zbroczyła strój zabójcy
i stała się znakiem popełnionego przestępstwa87.
O ile jednak sama natura przestępstwa wydaje się jasna, o tyle symbolika
zbroczonego krwią pasa i sandałów budzi kontrowersje. Ciekawą analogię
w interpretacji analizowanego tekstu przytacza V. Kubáč88. Otóż w jednym
z rytuałów dotyczących Anat (CTA 3.ii) zauważa on, że zwycięzca wylewa
krew ofiary na swój pas i sandały, a cały rytuał ma wymiar magiczny. Sandały
są tu – według niego - symbolem siły do kroczenia, a pas życiowej siły tkwiącej w lędźwiach. Analogia ta, choć przytaczana przez komentatorów, trudna
jest do weryfikacji. W kontekście nic nie wskazuje, aby chodziło o znak jakiegoś rytuału magicznego.
Znacznie częściej badacze wskazują, że oba elementy ubioru mogą stanowić
symbole rynsztunku wojennego. W tej kategorii symboli lepiej mieściłby się
jednak miecz, a nie pas i buty, gdyż te ostatnie można nosić także w czasie
pokoju. Słowo „pas”, w Rdz 3,7 tłumaczone jako „fartuszek” lub „przepaska”,
pojawia się jednak dość często w kontekście wojennym czy to jako rodzaj nagrody (2 Sm 18,11), czy to jako wyraz gotowości bojowej (2 Krl 3,21).
W Iz 3,24 jednak wyraźnie zestawienie pas-powróz sytuuje ten pierwszy po
stronie symboliki pokoju. Czasownikowe użycie rdzenia hgr – „przepasać”
zwykle opisuje gotowość do drogi lub do pracy (Wj 12,11; 29,9; Kpł 8,7).
W jeszcze większym stopniu sandały na nogach wydają się odbiegać od
powszechnie używanego symbolu stroju wojennego. Można by więc uznać, że
w analizowanym obecnie tekście, chodzi raczej o symbol bardziej ogólny, wyrażający czyjąś gotowość do działania aniżeli elementy specyficznego stroju
84

Por. J.B. Łach, Księgi Królów (PŚST IV-2), Poznań 2007, s. 149. Zgodnie z prawem talionu
krew ofiary mogła zastąpić tylko krew zabójcy. Byli do tego zobowiązani najbliżsi krewni, czy
jak w tym wypadku król, a w ostateczności sam Bóg (Rdz 4,10) por. V. Fritz, Das Erste Buch
der Könige (ZBK.AT 10.1), Zürich 1996, s. 31.
85
Czasownik znaczy dosłownie: “kłaść, stawiać, ustawiać”, jednak tu przybiera idiomatyczny
sens “zabić”, „przypisać”, “policzyć jako” por. Pwt 22,14.17; 1 Sm 22,15; Hi 4,18 i M. Cogan,
1 Kings (AB 10), New York 2000, s. 173.
86
Chodzi niewątpliwie o to, że Abner i Amasa w momencie zabójstwa stali po stronie Dawida
i byli z nim w pokoju. Joab, ze względu na swoje ścisłe związki z Dawidem, ściągnął zatem
swoim przestępstwem dyshonor na swego króla. Jego ogrom wzrósł także z tego powodu, że
zabójca nie został za to ukarany por. T.R. Hobbs, L’arte della guerra nella Biblia, Casale
Monferrato 1997, s. 16.
87
M. Noth (Könige I.1-16 (BK IX.1), Neukirchen-Vluyn 31983, s. 31) zauważa, że broń mogła
zostać ukryta, ale plamy na ubraniu nie. Ten kierunek interpretacji jest jednak niewłaściwy. Oba
zabójstwa dokonane przez Joba wszak były powszechnie znane.
88
Blut im Gürtel und in Sandalen, Vetus Testamentum 31/1981, s. 225-226.
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wojennego89. Wszystko przemawia za tym, aby wypowiedź odczytać w takim
sensie, w jakim obecnie zwykło się używać słów: „mieć czyjąś krew na rękach”. Jednak, jak pokaże analiza kolejnego tekstu (Iz 5,27), czasem zestawienie pas/sandały ma także konotacje militarne. Joab wszak był wiernym, zdolnym i cenionym przez Dawida dowódcą wojskowym (2 Sm 8,16; 20,23; 1 Krn
18,15). O ile jednak czyny, których dokonywał jako żołnierz, przynosiły mu
chwałę, o tyle zabójstwo dokonane w czasie pokoju splamiło jego żołnierski
honor. Możliwe zatem, że pas i sandały splamione w czasie pokoju krwią wojny są tu symbolem plamy na honorze żołnierskiego munduru.
Na poparcie powyższej konkluzji może służyć przywołany już tekst
z Iz 5,27. Prorok zapowiada bliską inwazję asyryjską na Judę (Iz 5,26-30),
opisując w niej jakość armii agresora90. Przypomina ona walec lub, używając
określenia B.S. Chlds’a91, „robotopodobną hordę” miażdżącą z całą bezwzględnością wszystko, co napotka po drodze. Jakkolwiek agresor nie jest
nazwany tu wprost, to nietrudno wywnioskować z kontekstu, o kim myśli prorok. W. w. 27, który nas szczególnie interesuje, opisuje fizyczny stan wojska
(w. 27a) oraz jakość jego ekwipunku (w. 27a; por. w. 28: opis uzbrojenia)92.
Nieustannie zapięty na biodrach pas i nierozerwane rzemyki u sandałów93
(por. Rdz 14,23) są tu symbolem stałej gotowości do walki. Słowo „pas”
(’ēzôr) jest tu inne niż w poprzednim tekście i zarazem bardziej specyficzne.
Chodzi o rodzaj szerokiego pasa na biodrach, stanowiącego część standardowego ubioru izraelskich robotników lub żołnierzy. Zwykle wykonany był on ze
skóry lub wełny (2 Krl 1,8; Jr 13,1-11; por. Iz 11,5; Mt 3,4). Formą mógł
przypominać rodzaj kiltu umożliwiającego żołnierzom przytwierdzanie broni,
a żniwiarzom sierpów94. Sandały, o których mowa, nie są jeszcze nazwane za
pomocą specjalistycznego słowa (por. Iz 9,4), właściwego na określenie specyficznego wyglądu asyryjskich butów wojskowych. Mimo że wyobrażenia
o asyryjskim rynsztunku opisane są tu terminologią bliższą raczej codziennym
doświadczeniom mieszkańców Judei, ich wojenne odniesienie jest oczywiste.
Zatem pas i sandały są tu symbolem rynsztunku wojskowego, a kontekst wska-

89

M.J. Muller (1 Kings (HCOT), Leuven 1998, s. 96-97) uważa nawet, że chodzi tu o zwykły,
codzienny strój. Jednak sandały i pas nie były częścią stroju noszonego na co dzień, lecz wtedy,
gdy ktoś ruszał w drogę lub zabierał się do pracy.
90
W.A.M. Beuken, Jesaja 1-12 (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 2003, s. 156; J. Blenkinsopp,
Isaiah 1-39 (AB 19), New York 2000, s. 221.
91
Isaiah (OTL), Louisville, London, Leiden 2001, s. 49.
92
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I (PŚST IX-1), Poznań 1996, s. 170.
93
J.N. Oswald (The Book of Isaiah. Chapters 1-39 (NICOT), Grand Rapids 1986, s. 169) zauważa tu strukturę chiastyczną w wypowiedzi w ww. 27-28, ale nie jest ona aż tak oczywista.
94
Tak sugeruje M.F Rooker (’zr, w: NIDOTTE, t. I, s. 344), interpretując obraz z reliefu Sennacheryba por. ANEP, s. 129.
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zuje, że odniesienie do nich służy wykazaniu wysokiej gotowości bojowej asyryjskiej piechoty95.
W Iz 9,4 pojawia się wspominany już wcześniej hapax legomenon, który
oznacza specjalny rodzaj wysokiego, sznurowanego buta, jakiego używała
piechota asyryjska. Termin se’ôn jest prawdopodobnie pochodzenia asyryjskiego (ak. šēnu/mešēnu)96. Kontekst, jakim jest wyrocznia mesjańska Iz 8,23b-9,6,
sugeruje wyzwolenie z niewoli (w. 3) i zniszczenie wszelkich oznak wojny
(w. 4). Rzeczony but jest tu symbolem militarnego ujarzmienia97, które kończy
się wraz z narodzeniem mesjańskiego dziecka (w. 5). Sposób wyrazu: „but
stąpający z chrzęstem”; „płaszcz wytarzany we krwi” znamionuje bezwzględność i brutalność Asyryjczyków98. Taki styl działania tego narodu w obchodzeniu się z podbitymi ludami był zresztą rzeczą powszechnie znaną w starożytności. Przyczyniły się do tego nie tylko pogłoski, ale i sami władcy, którzy opisywali sposób traktowania podbitych narodów w swoich kronikach, a brutalne
sceny maltretowania jeńców kazali uwieczniać na licznych reliefach99.
Kolejna wypowiedź stylizowana jest na nowy exodus, tym razem z Asyrii
(Iz 11,15-16; por. Iz 50,2; 51,10: z Babilonii)100. Motyw suchego przejścia
(Ps 66,6; por. Iz 51,10; Ps 114,3.5) przybiera tu nowy wariant, jakim jest możliwość przejścia po osuszeniu odnogi Morza Egipskiego i podzieleniu na siedem odnóg rzeki (Eufrat) w sandałach. Podobnie jak w Pnp 7,2 sandały występują tu w liczbie mnogiej jako element stylu poetyckiego. Liczba mnoga może
jednak oznaczać także mnogość nóg obutych w sandały, które przemierzą suchą drogę utworzoną cudowną interwencją ze strony Jahwe (gwałtowny podmuch por. Wj 14,21-22). Możliwe, że nowy wariant jest owocem chęci uczynienia aluzji do opowiadania o obchodach paschy w stałej gotowości do wymarszu (por. Wj 12,11)101. Z drugiej strony język opisu wydaje się wskazywać
na odwrotność sytuacji opisanej w Iz 5,25-26102. W takim wypadku więc sandały mogą być aluzją do asyryjskich butów wojskowych wspominanych tam
w w. 27103. W każdym razie w obecnym tekście sandały stają się elementem
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Por. H. Wildberger, Jesaja. Kapitel 1-12 (BK X.1), Neukirchen-Vluyn 1980, s. 224.
Por. C.F. Burney, The „Boot” of Isaiah IX 4, Journal of Theological Studies 11/1910, s. 438443; H. Wildberger, Jesaja, s. 376.
97
W.A.M. Beuken, Jesaja 1-12, s. 248.
98
L. Stachowiak, Księga Izajasza, s. 226.
99
Na ten temat por. F. Joannès, Historia Mezopotamii w I tysiącleciu przed Chrystusem, Poznań
2007, s. 41-42.
100
B.S. Childs, Isaiah, s. 104 datuje perykopę na późny okres wygnania babilońskiego, kiedy
rodziły się idee o zjednoczeniu wygnańców z północy i południa. Wskazuje także na zależność
od teologii Deutero-Izajasza i innych późnych tekstów jak Ab 19-21; Mi 7,7-20; Za 10,3-12.
101
W.A.M. Beuken, Jesaja 1-12, s. 322-323.
102
J. Blenkinsopp, Isaiah 1-39, s. 267.
103
Taką możliwość dopuszcza W.A.M. Beuken, Jesaja 1-12, s. 323 nota 39.
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symboliki i metaforyki nawiązującej do cudownej interwencji Boga na rzecz
wyzwolenia narodu wybranego z niewoli.
8 Symbol zniewolenia i poniżenia
Dwa kolejne, wspominane już teksty (Iz 20,2-4 i 2 Krn 28,5), łączy symbolika dotycząca niewoli w efekcie porażki militarnej. W Iz 20,1-6 chodzi dodatkowo o jedyną u Izajasza, ale częstą u Jeremiasza i Ezechiela, czynność symboliczną czy, jak zwykło się częściej dziś mówić, o proroctwo w formie znaku104.
Perykopa jest uzupełnieniem do wyroczni przeciwko Egiptowi (Iz 19)105 rządzonemu wówczas przez XXV dynastię faraonów pochodzącą z Kusz (Etiopia).
Okazją do tego uzupełnienia jest zdobycie Aszdodu przez wojska Sargona
(w. 1)106. Bóg wydaje prorokowi polecenie, aby zdjął swe ubranie oraz sandały
i chodził nago i boso (w. 2). Stanowi to proroczy znak zapowiadający przyszłe
uprowadzenie jeńców z Egiptu i Kusz do niewoli asyryjskiej (ww. 3-4). Nagi
(‘ārôm) nie musi tu oznaczać, że prorok chodził zupełnie bez żadnego stroju
(Rdz 2,25; por. Pwt 28,48; 1 Sm 19,24; Iz 58,7; Am 2,16; Mi 1,8; Hi 22,6)107.
Pod wierzchnią szatą108 miał on prawdopodobnie jeszcze przepaskę na bio-
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Por. W. Pikor, Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27, „Verbum
Vitae” 2 (2002), s. 34 nota 3.
105
B.S. Childs, Isaiah, s. 142.145. Atak Asyrii na Egipt odbył sie dwukrotnie, najpierw dokonał
go Eszarhaddon w 671, a potem Aszurbanipal w 667 roku przed Chr. por. J.D.W. Watts, Isaiah
1-33 (WBC 24), Waco 1985, s. 265.
106
Kontekst historyczny dla Iz 20,1-6 możemy poznać także dzięki zachowanym annałom
z czasów Sargona II por. Ancien Near Ekstern Texts Realating to the Old Testament, red.
J. Pritchard, Pricenton 1969, s. 286-287. Władca Aszdod Azuri zawiązał w 714 roku przed Chr.
koalicję antyasyryjską, za co został pozbawiony tronu i zastąpiony przez Asyryjczyków swoim
bratem Ahimiti. Tego władcę zrzuciła z tronu krótko potem antyasyryjska frakcja z Aszdod,
osadzając na nim niejakiego Jamani (Greka lub Araba). Kiedy zaczął on na nowo montować
koalicję przeciw Asyrii, nastąpiła interwencja (por. Iz 20,1) i buntownik musiał zbiec do Egiptu
(712-711 przed Chr.). Rządzący wówczas faraon Szabaka roztropnie wydał go jednak w ręce
Sargona II (por. Th. Schneider, Leksykon Faraonów, Warszawa, Kraków 2001, s. 314-315 pod
hasłem „Szabaka”). Z annałów wynika, że ekspedycji karnej przewodził osobiście Sargon, zaś
z Iz 20,1, że jego dowódca (Tartan). Starożytne kroniki jednak często w roli dowódców wymieniały króla, nawet jeśli nie uczestniczył on osobiście w wyprawie.
107
W.A.M. Beuken, Jesaja 13-27 (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 2007, s. 211. J.N. Oswald
(The Book of Isaiah, s. 384) przywołuje przykłady z ANEP, s. 333.358.365 wskazujące, że czasem jeńcy byli zupełnie nadzy ale zdarzało się też, że byli tylko częściowo pozbawieni ubrań
por. ANEP, s. 326.366.
108
Termin śāq zwykle oznacza wór pokutny. Czasem wskazuje się, że chodziło o charak- terystyczny strój noszony przez proroków (2 Krl 1,8; Za 13,4; Mt 3,4) por. J.N. Oswald, The Book of
Isaiah, s. 385. W tym wypadku można jednak sądzić, że chodzi o pierwsze rozumienie słowa, a
zdjęcie pokutnego wora oznacza tu całkowity brak nadziei na uniknięcie niewoli por.
E. Carpenter, M.A. Grisanti, w: NIDOTTE, t. III, s. 1270. L. Stachowiak (Księga Izajasza,
s. 324) sugeruje, że założenie tego wora mogło być protestem wobec prób zawarcia antyasyryj-
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drach109. Zdjęcie sandałów czasem było oznaką żałoby (Ez 24,17.23) lub pokuty (2 Sm 15,30). Jednak tym razem interpretacja znaku z w. 2 w ww. 3-4 wyraźnie wskazuje, że chodzi o symbol niewoli i poniżenia.
Druga w wymienionych wypowiedzi pojawia się w kontekście tradycji
o Achazie (2 Krn 28; por. 2 Krl 16,1-20). W wyniku bratobójczej wojny pomiędzy Izraelitami i Judejczykami, wielu z tych ostatnich, w następstwie poniesionej klęski, znalazło się w niewoli i zostało uprowadzonych do Samarii (2
Krn 28,8). W ich obronie wystąpił prorok Oded, przekonując Izraelitów do
uwolnienia prowadzonych w niewolę współbraci (2 Krn 28,9-15). Czynność
przyodziania i obucia jeńców (w. 15) ma tu głębsze znaczenie niż tylko zwykły
odruch litości110. Pozbawienie ubrań i butów było oznaką poniżenia i zniewolenia. Odzianie i obucie zatem jest tu symbolem przywrócenia im utraconej
godności i wolności111.
9. Symbol pokuty i żałoby
Kolejna grupa tekstów (2 Sm 15,30; Ez 24,17.23 i Mi 1,8) pozwala widzieć
w geście zdjęcia sandałów i chodzenia boso symbol pokuty i żałoby. W 2 Sm
15,30 Dawid, odesławszy Arkę Przymierza do Jerozolimy112, sam ze swoimi
wiernymi towarzyszami niedoli wchodzi na Górę Oliwną z nakrytą głową
i boso (w. 30). Detale opisu (por. też w. 23) mogą być zaczerpnięte z jakiejś
liturgicznej formy celebracji stosowanej w świątyni, w której król najpierw
wyrażał symboliczne uniżenie i pokutę, a następnie był wywyższany
(por. Ps 89 zwł. 39-46). Jednak P.K. McCarter113 sądzi, że chodzi tu wyraźnie
o procesję pokutną, która jest jedyną właściwą reakcją na los, który spotkał
teraz Dawida. H.P. Smith114 interpretuje z kolei detale opisu jako element żałoby. Jak się wydaje, zarówno pokuta jak i żałoba miały wiele wspólnego pod
względem zewnętrznych oznak, jakimi wyrażano obie postawy. Wspomniane
już elementy opisu (zakryta głowa, chodzenie boso i lament) znane są rzeczyskiego przymierza pomiędzy Ezechiaszem, królem Judy i władcą Aszdot (por. Jr 27,
1-15).
109
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza, s. 324.
110
J.M. Myers (II Chronicles (AB 13), New York 1965, s. 163) dostrzega tu znak skuteczności
interwencji prorockiej i zarazem symbol działania miłosierdzia Bożego wobec ukaranych klęską
Judejczyków. Wielu innych badaczy natomiast wskazuje tu źródło dla ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10) np. W. Rudolph, Chronikbücher (HAT 21), Tübingen
1955, s. 291.
111
S. Japhet, 2 Chronik (HThK.ATFreiburg, Basel, Wien 2003, s. 354.
112
Gest wynikający ewidentnie nie tylko z pobożności, ale i przebiegłości politycznej. Kapłani
strzegący Arki stawali się automatycznie szpiegami, których można było wykorzystać przeciwko
zbuntowanemu Absalomowi por. J. Lemański, Arka Przymierza w dziejach narodu wybranego.
Pomiędzy historią a teologią (StiR 9), Szczecin 2006, s. 145-146.
113
II Samuel (AB 9), New York 1984, s. 376.
114
The Book of Samuel, London 1992 (reprint), s. 345.
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wiście przede wszystkim z rytuałów żałobnych (por. Ez 24,17.23;
2 Sm 19,4; Jr 14,3-4; Est 6,12)115. Jednak Dawid, zmuszony sytuacją polityczną, zostawia miasto, czyniąc raczej gest pokuty niż żałoby (tę ostatnia już odbył por. 2 Sm 12,15-19). Miał bowiem świadomość, że los, który go spotyka,
jest konsekwencją jego grzechu i bożej kary, jaka nań spada (por. 2 Sm 12,
9-14). Jego procesja pokutna z najbliższym otoczeniem to rodzaj „rytualnego
cierpienia”116. Wszak wstępowanie boso kamienistą ścieżką wiodącą na Górę
Oliwną trudno uznać za oznakę jedynie żałoby celebrowanej zazwyczaj
w postawie siedzącej.
Zgoła inaczej rzecz się ma z opisem w Ez 24,17.23. Kontekst wyraźnie pokazuje, że tym razem bycie bosym jest elementem rytuału żałobnego117. Ezechielowi umarła żona. Bóg zakazuje mu jednak czynienia po niej żałoby i gest
ten ma wymiar wspominanego już proroctwa opartego na wykonaniu symbolicznego znaku. Chodzi o rodzaj pantomimy prorockiej jak w Iz 20,2-4118. Brak
żałoby po zmarłej żonie ma stać się zapowiedzią losu, jaki spotka mieszkańców
Jerozolimy (w. 24). Nacisk położony jest tu przede wszystkim na zewnętrzne
oznaki żałoby119, gdyż one są najbardziej czytelne dla odbiorców tego przesłania. Noszenie butów było swego rodzaju luksusem, czasem nawet przywilejem
i formą nobilitacji (por. Pnp 7,2). Osoba odprawiająca pokutę odmawiała sobie
symbolicznie takich oznak. Pokuta jest wyrazem świadomości popełnionego
grzechu. Mieszkańcy Jerozolimy nie dojrzeli jednak do takiej postawy. Zachowanie Ezechiela stanowi więc odwrotność tego, co powinni czynić na znak
pokuty, ale nie czynią. Dodatkowo milczenie proroka, wespół z symboliką jego
gestów, nabiera cech perswazji, mającej wymóc na odbiorcach zmianę ich postawy120.
Wreszcie ostatni z wymienionych tekstów (Mi 1,8). Interpretowany często
jako prorocki znak zapowiadający przyszłą niewolę mieszkańców Samarii, jest
w istocie rzeczy rytuałem żałobnym wykonanym po wydarzeniach, które miały
już miejsce (722/721 r. przed Chr.)121. Jakkolwiek wiele elementów wymienianych przez proroka, w tym chodzenie boso, przypomina gesty znane już z pan115

Por. przykłady z czasów perskiego króla Dariusza por. G. Bressan, Samuele, Torino 1960,
s. 633; J. Łach, Księgi Samuela, Poznań, Warszawa 1973, s. 438.
116
W. Brueggemann, I e II Samuele, Torino 2005, s. 314. Ten sam autor widzi w postawie króla
przenikanie się świadomości teologicznej ze świadomością realiów politycznych.
117
Por. B. Lang, Trauerbräuche (I), w: NBL, t. III, s. 918-919; S.M. Olyan, Biblical Mourning.
Ritual and Social Dimensions, Oxford 2004, s. 28-31 zwł. 31.
118
Ezechiel, w odróżnieniu od Izajasza, dość często posługiwał się takim środkiem wyrazu
(Ez 4,1nn; 21,23nn) por. K.F Pohlmann, Der Prophet Hesekiel/Ezechiel. Kapitel 20-48 (ATD
22.2), Göttingen 2001, s. 358: Zeichenhandlungen.
119
M. Greenberg, Ezechiel 21-37 (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 2005, s. 157.
120
Na ten temat por. W. Pikor, Skuteczność przepowiadania, s. 31-47.
121
P. Szefler, Księga Micheasza, w: S. Łach (red.), Księgi Proroków Mniejszych (PŚST XII.1),
t. I, Poznań 1968, s. 374; J. Jeremias, Die Propheten Joel, Obija, Jona, Michea (ATD 24.3),
göttingen 2007, s. 137-138; R. Kessler (Micha (HThK.AT), Freiburg, Basel, Wien 1999, s. 93.
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tomimy prorockiej Izajasza 20,2-4 czy Ez 24,17.23 (por. Hi 12,17-19; 2 Sm
15,30), to na początku (w. 8: lament) i końcu perykopy (w. 16) wyraźnie widać, że chodzi o rytuał żałobny, a nie czynność-znak zapowiadający niewolę.
10. Symbol opieki Bożej
Tekst, który można zaliczyć do tej kategorii, to Pwt 29,4 (por. Pwt 8,4). Jego wymowę widać jednak lepiej na tle wydarzeń opisanych w Joz 9,1-15122. Po
zdobyciu Jerycha i Aj Jozue wraz z Izraelitami zbliża się do kraju Gibeonitów.
Ci, w odróżnieniu od innych narodów zamieszkujących Kanaan, które naród
wybrany ma wytępić, nie chcą wojny lecz pokoju (w. 15). Pomijamy tu skomplikowaną dyskusję na temat datacji i podziału poszczególnych warstw tekstu
oraz ich ewentualnych historycznych inspiracji123. W obecnym kształcie perykopa opowiadająca o podstępie Gibeonitów ma na celu wytłumaczenie czemu,
mimo wyraźnego nakazu o wytrzebieniu rdzennych mieszkańców Kaananu,
oszczędzono Gibeonitów, pozwalając im żyć pośród Izraelitów. Chcąc uzyskać
taki status i zawrzeć z Izraelitami przymierze, Gibeonici posłużyli się podstępem, udając ambasadorów z dalekiego kraju124. Aby uwiarygodnić się w tej
roli, przygotowali poniszczone elementy wyposażenia typowego dla podróżnych oraz pokarmy właściwe dla tego typu przedsięwzięć (Joz 9,4-5). Wśród
elementów kamuflażu wymienia się także poniszczone buty125, mające świadczyć o odbyciu długiej drogi (Joz 9,5.13). Przezorność nakazywała zabierać na
długie podróże zapasową parę sandałów. O niej myślał zapewne Jezus, zakazując swoim uczniom zabierania na drogę sandałów (Mt 10,10; por. Mk 6,9).
Zniszczone buty są więc dowodem, że Gibeonici rzeczywiście przebyli długą
drogę.
W Pwt 25,4 pośród tego, co zwykle określa się mianem Magnolia Dei –
wielkich dzieł łaski dokonanych przez Jahwe na rzecz Izraela podczas jego
wędrówki po pustyni, nawiązuje się to tego doświadczenia, które wykorzystali
w swym podstępie Gibeoni. Zależność nie musi oznaczać jakiegokolwiek wza122

P.J. Kearney (The Role of the Gibeonites In the Deuteronomistic History, Catholic Biblical
Quarterly 35/1973, s. 1-19) czyta Pwt 29 razem z Joz 7,9 oraz 1 Krl 8; 2 Krl 20. Jego kryteria
doboru tekstów są jednak zbyt arbitralne, a próby odkrycia paraleli często mało przekonujące.
Por. L. Sikre Diaz, Josuè, Roma 2004, s. 199; A.D.H. Mayes, Deuteronom 29, Joshua 9 and the
Palce of the Gibeonite In Izrael, w: N. Lohfink (red.), Das Deuteronomium (BETL 68), Leuven
1985, s. 321-325.
123
R.D. Nelson, Joshua (OTL), Louisville 1997, s. 123-128; J.L. Sikre Diaz, Josuè, s. 198-199.
124
Na temat prób lokalizacji Gibeonu w we-Jib na płn.-zach. od Jerycha lub bliżej Betel (Euzebiusz) por. M.H. Woudstra, The Book of Joshua (NICOT), Grand Rapid 1991, s. 154.
125
W LXX pojawia się podwójne tłumaczenie: ta koila tōn hypodēmatōn, co może odzwierciedlać nowy fason obuwia (tak T.C. Butler, Joshua (WBC 7), Waco 1983, s. 97) por. przymiotnik
koilos – „wydrążony, pusty” w O Jurewicz (opr.), Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 2000,
s. 543.
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jemnego wpływu obu tekstów, a jedyne wspólne im doświadczenie. Typowo
deuteronomistyczny i edukacyjny slogan wyrażający opiekę Boga nad wędrującym „przez (te) czterdzieści lat na pustyni” narodem wybranym uzyskuje tu
nowy w stosunku do Pwt 8,4 wariant126: „Prowadziłem was przez czterdzieści
lat po pustyni, a nie podarły się wasze szaty ani sandały na waszych nogach” (Pwt 29,4). W stosunku do Pwt 8,4 zmienia się przede wszystkim osoba
mówiącego. Zamiast narratora przemawia teraz osobiście sam Jahwe. Prawdopodobnie chodzi o późniejszą wersję tego samego hasła127. Ponieważ w kontekście (por. Pwt 8,3; Pwt 29,5) nawiązuje się także do cudownego pokarmu,
jakim Bóg karmił swój naród w tym czasie, można sądzić, że zwrot nie tyle
odzwierciedla realne wydarzenia, ile symbolicznie wyraża, podobnie jak manna, doświadczenie Bożej opieki podczas pobytu na pustyni128.

Podsumowanie
Analiza kontekstów, w których pojawiają się odniesienia do sandałów lub
ich braku, wykazała, że jest możliwe wyróżnienie co najmniej dziesięciu różnych, właściwych im kategorii symbolicznych. Jak na nieliczne przykłady występowania nazwy „sandały” i jeszcze rzadsze stosowanie rdzenia czasownikowego, od którego ich hebrajskie określenie pochodzi, to duże bogactwo znaczeń. Sandały założone na nogach symbolizują przede wszystkim: godność
i piękno człowieka oraz jego gotowość do działania. Z drugiej strony ich brak
może być symbolem pogardy i poniżenia. Pomiędzy tymi skrajnymi znaczeniami plasuje się symbolika związana z pokutą, żałobą czy pokornym uniżeniem. Noszenie butów zatem nobilitowało człowieka, zaś ich zdejmowania
oznaczało uznanie swej niższej rangi wobec innych, zwłaszcza wobec Boga.
Zupełnie odrębną grupę stanowią sandały wspominane w kontekście handlowym. Jako instrument jurydyczny mogły być stosowane w roli symbolicznego
„świadectwa” zastępującego spisanie umowy albo, nawiązując do symboliki
związanej z prawością człowieka, symbolizować korupcję panującą w sądach i
pogardę wobec obiektywnej sprawiedliwości.

126

„Nie zniszczyło się twoje odzienie i noga twa nie opuchła przez te czterdzieści lat” (Pwt 8,4).
Tak M. Rose, 5 Mose. Teilband 2: 5 Mose 1-11 und 26-34 Rahmenstücke zum Gesetzeskorpus
(ZBK.AT 5.2), Zürich 1994, s. 551.
128
Na temat Pwt 8,3-4 por. J. Lemański, Od manny na pustyni do manny ukrytej. Rozwój biblijnej tradycji o mannie w Starym i Nowym Testamencie, Szczecin 2006, s. 66-70.
127
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Summary
Sandals and their symbolic meaning in the Old Testament
The article discusses the motive of sandals – possession or lack of them in
the Old Testament. Having analysed the context in which the noun or verb
naâ… occur one may single out ten main symbolic meanings: as humbleness
towards sacrum, as a symbol of beauty, humiliation, trade, social justice, military invasion or constrain, contempt, mourning, penance and eventually as Israel’s experience of God’s protection during Exodus.

ks. Roman Misiak1

Geneza kwestii narodowej w płaszczyźnie intelektualnej
Wprowadzenie
Panuje na ogół zgoda co do tego, że bardzo ważnym momentem w rozwoju
kwestii narodowej2 był przełom XIX/XX wieku. „Naród nowoczesny rodził się
wraz z rozpadem dawnego ustroju stanowego i z formowaniem się klas nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego”3 – to można powiedzieć – klasyczne stanowisko nie tylko socjologów, ale także historyków, politologów, filozofów. Należy zauważyć, że np. Edward Shils i Benedykt Zientara, przyjmując
tezę o przełomowości XIX wieku dla tworzenia się nowoczesnych narodów,
akcentują różnice ilościowe, a nie jakościowe. Autorzy ci są zdania, że podstawowe elementy narodu w nowoczesnym rozumieniu ukształtowały się już
w średniowieczu. Natomiast na przełomie XIX/XX wieku nastąpiło jedynie
pogłębienie świadomości narodowej i rozszerzenie jej na masy ludowe. Co
więcej, wskazują, że z pełnym uzasadnieniem można mówić o narodach
w starożytności klasycznej, gdyż już wtedy kształtowały się zręby narodowo1

Misiak Roman, ks., dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Absolwent Wydziału
Nauk Społecznych KUL. W latach 2002-2004 wykładowca w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od 2004 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Szczecińskiego (Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki). W badaniach naukowych
zajmuje się problematyką z dziedziny katolickiej nauki społecznej, socjologii narodu i socjologii
wychowania.
2
Kwestia narodowa jest związana ze zjawiskiem tworzenia się społeczności narodowej, która
artykułuje postulat odrębnego zinstytucjonalizowanego bytu narodowego. W odróżnieniu konkretny kontekst miejsca i czasu istnienia określonej społeczności państwowej bywa określany
jako kwestia narodowościowa (zob. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie
kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa-Kraków 1983, s. 49).
3
L. Dyczewski, Naród. Aspekt socjologiczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009,
s. 760; J. Chałasiński, Kultura i naród a przeobrażenia świata współczesnego, w: tenże, Kultura
i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968, s. 36. Z powyższą tezą zgadzają się między innym:
B. Zientara, Świt narodów nowoczesnych. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985, s. 15-16; M. Handelsmann, Rozwój narodowości nowoczesnej, opracował i wstępem poprzedził Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1973, s. 28; J. Kuczyński,
Indywidualność i ojczyzna. Filozoficzna problematyka kwestii narodowej, Warszawa 1972,
s. 85nn; U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, wstęp Tadeusz Mazowiecki, przełożył Grzegorz Sowiński, Kraków 1998, s. 21-126; E. Shils, Naród, narodowość
i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy narodowościowe – Seria nowa”, t. 5, 1996,
z. 1, s. 11-12; E. Gellner, Narody i nacjonalizm, przełożyła Teresa Hołówka, Warszawa 1991.
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ści, co prawda uwyraźniające się w ograniczonych ramach warstw wykształconych i zamożnych4.
Zagadnienie narodu jako ważnego podmiotu społecznego obecnie – tzn.
w momencie zarysowujących się perturbacji czy nawet pewnego fiaska tzw.
postpolityki – nabiera coraz większego znaczenia. Z punktu widzenia analizy
naukowej zasadne staje się więc prześledzenie genezy kwestii narodowej. Temu zagadnieniu w aspekcie nakreślenia tła intelektualnego poświęcony jest
niniejszy artykuł. Analizy w nim zawarte ogniskują się wokół zagadnień, takich jak: spuścizna starożytności i średniowiecza, elementy dorobku czasów
nowożytnych (indywidualizm i teoria umowy społecznej), wkład myśli doby
rewolucji czy dziewiętnastowieczne sposoby ujmowania narodu.
1.

Spuścizna pojęciowa starożytności i średniowiecza

Na wstępie analiz wydaje się rzeczą konieczną uwzględnienie wpływu cywilizacji starożytnej na rozwój pojęć o narodzie poprzez przedstawienie chociażby instrumentarium terminologicznego, które, będąc spuścizną starożytności, stało się bogatym materiałem rozważań średniowiecznych myślicieli. Jest
przecież oczywistym fakt, że odpowiednie terminy i pojęcia ludzi minionych
epok mają odzwierciedlenie we współczesnej terminologii naukowej. W tym
miejscu należy przypomnieć celną uwagę Hansa Kohna, jednego z najwybitniejszych badaczy problemów narodowych, który stwierdził, że „(...) dokładne
określenie pojęciowe narodu jest niemożliwe. Narodowość jest historycznym
i politycznym pojęciem, a słowa „naród” i „narodowość” przeżyły już niemało
zmian znaczeniowych”5. Trudności związane z definiowaniem narodu można
sprowadzić do dwu głównych przyczyn: niedoskonałość terminologii, którą
bardziej kształtowało życie niż precyzyjne analizy uczonych oraz koniunkturalne naginanie teoretycznych rozpraw do aktualnych politycznych zapotrzebowań danego czasu i środowiska6. Jednakże w opracowaniu tym nie zmierza
się do sprecyzowania pojęcia narodu, lecz do naświetlenia genezy kwestii narodowej w płaszczyźnie intelektualnej.
Średniowiecze czerpało swą wiedzę o świecie, o społeczeństwie z zachowanych dzieł autorów starożytnych, zwłaszcza ze sporządzonych u schyłku starożytności wypisów i encyklopedii Boecjusza, Kasjodora czy Izydora z Sewilli,
stanowiących podręczne źródło informacji o wszystkich niemal sprawach7.
4

Podobnie o istnieniu narodów greckiego i rzymskiego w starożytności mówi I. Snitko (Zarys
pojęć o narodzie, Lwów 1901, s. 1-20).
5
H. Kohn, The Idea of Nationalism. A Study in Origins and Background, New York 19679, s. 13.
6
Por. B. Zientara, Świt narodów europejskich..., s. 12; J. Chałasiński, Kultura i naród a przeobrażenia świata współczesnego..., s. 36.
7
Jako przykład mogą posłużyć Etymologie (Pochodzenia) Izydora z Sewilli, nazywanego też
ostatnim łacińskim historykiem czasów patrystycznych (zm. 636 r.). Dzieło to w 20 tomach
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Również terminologia dotycząca wspólnot etnicznych zaczerpnięta została
z klasycznej literatury łacińskiej. Składają się na nią terminy: „gens”, „natio”,
„populus”, które już wówczas nie były jednoznaczne. W starożytności (szczególnie w kontekście wędrówki ludów) i w średniowieczu uważano plemiona
i narody za grupy złączone wspólnym pochodzeniem. Na ich określenie używano terminów „natio” i „gens”, oznaczających etymologicznie potomstwo8.
Wspomniany Izydor z Sewilli wziął to pod uwagę, definiując „natio” jako
„zbiorowość zrodzoną z jednego początku” (multitudo ab uno principio orta)9.
Rzymianie schyłku cesarstwa przeciwstawiali zasadniczo ludy barbarzyńskie –
określane mianem „gentes” lub „nationes” – cywilizowanemu ludowi, zorganizowanemu w państwo, czyli „populus”. W tym przypadku elementem spajającym społeczność nie było – jak u barbarzyńców – wspólne pochodzenie, lecz
organizacja państwowa. „Lud (populus) – zdaniem Cycerona – to bynajmniej
nie każde zbiorowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, lecz wielka ich
gromada zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytek, wypływający ze wspólnego bytowania”10.
Pisarze wczesnochrześcijańscy z dorobku klasycznego Rzymu przejęli
przeciwstawienie cywilizowanego „populus Romanus” i barbarzyńskich „nationes” oraz „gentes”, przystosowując je do własnych potrzeb. Kierowali się
w tym starożydowską tradycją zdecydowanego przeciwstawienia „narodu wybranego” („am Israel – laos”), wszystkim innym ludom nie znającym prawdziwego Boga („goi; gojim – ethnos”)11. Św. Hieronim (zm. ok. 420 r.), twórca
przekładu Biblii z języków oryginalnych na łacinę, przeciwstawił więc „popustanowi kompendium wiedzy świeckiej i duchowej ówczesnych czasów – m.in. 9 księga traktuje
O językach, narodach, królestwach, wojsku, obywatelach, sąsiadach (De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus). Jest także Izydor z Sewilli autorem krótkiej Historii świata
(Chronicon) i Historii Gotów (Historia Gothorum) (zob. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia.
Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, przełożył Paweł Pachciarek, Warszawa 1990, s. 640-643).
8
Encyklopedia Brockhausa podobnie podaje znaczenie terminu w starożytności i średniowieczu:
„natio” oznacza pochodzenie (die Abstammung) albo miejsce pochodzenia osoby (die Herkunftsort) przede wszystkim w związku z niepolitycznie zorganizowaną ludnością. W późnym średniowieczu termin ten używano na określenie pochodzenia w sensie przyporządkowania osoby
do obszaru, a na ówczesnych soborach np. w Konstancji (1414-1418) jako podstawę podziału
uczestników na reprezentacje i podgrupy (Nation, w: Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig
Bänden. Zwanzigste, überarbeitete und aktualisirte Auflage, Bd. 15, MOC – NORD, Leipzig –
Mannheim 1998, s. 387-388).
9
Cyt. za: A. Gieysztor, Wieź narodowa i regionalna w polskim średniowieczu, w: A. Gieysztor
(red.), Polska dzielnicowa i zjednoczona, Warszawa 1972, s. 12-13.
10
De re publica, I, 39, w: M. Tuliusz Cycero, Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. H. Kornatowski,
Warszawa 1960, s. 44. W terminologii greckiej najbliższy „populus” jest „demos” lub „laos”.
11
Por. B. Zientara, Świt narodów europejskich..., s. 19-21; X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, tłumaczył i opracował Kazimierz Romaniuk, Poznań 19903, s. 518-528. W przypadku „am – laos” elementy religijne łączyły się ściśle z elementami etnicznymi i politycznymi. Lud
Izraela to lud pochodzący ze wspólnego pnia, zespolony więzami, krwi, zamieszkujący jedno
terytorium, dążący do osiągnięcia potęgi politycznej.
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lus Israel” ludom pogańskim – „gentes” i „nationes”. Podział ten przeniesiono
również na opozycję: chrześcijanie – poganie. Jednak już w nowym znaczeniu,
ponieważ pozytywny stosunek Chrystusa do narodów spoza ludu wybranego
stał się podstawową wytyczną w życiu Kościoła pierwotnego12. Św. Piotr,
przemawiając w dniu Pięćdziesiątnicy do przedstawicieli różnych narodów, był
słyszany w ich własnych językach (Dz 2,5-13). Na soborze jerozolimskim oficjalne uznanie znalazły tradycje i zwyczaje pogańskie, które nie sprzeciwiały
się zdrowej moralności (Dz 15,1-21). Słuszne jest więc stwierdzenie, że w Nowym Testamencie zostały dowartościowane takie komponenty narodu, jak –
wspólne pochodzenie i zamieszkanie, język, tradycja i kultura13. W Kościele
pierwotnym bardzo wcześnie zaznaczył się proces przejścia od Kościoła Żydów do Kościoła pogan („ethne”), od kultury semickiej do kultury helleńskiej14. W tym kontekście św. Augustyn dostosował cycerońskie określenie
„populus” do nowej rzeczywistości dopowiadając, że „naród (populus) jest to
zebranie tłumu rozumnego, złączone zgodną wspólnotą rzeczy, które miłuje”15.
W tym ujęciu miłość jest treścią więzi narodowej, gdyż decyduje o niej rozum
i wola. Więź narodowa, zdaniem biskupa Hippony, posiada więc charakter
duchowy.
Pisarze starożytni zdawali sobie sprawę także z odrębności językowej poszczególnych ludów i ze znaczenia wspólnego języka dla spoistości plemion.
Przywoływany już św. Augustyn stwierdzał, że liczba ludów jest większa niż
liczba języków16, a Izydor z Sewilli dodawał, iż „na początku wprawdzie było
tyle języków, ile ludów, ale następnie powstało więcej ludów niż języków,
albowiem z jednego języka wywiodło się wiele ludów”17. Tę wielość, różno12

Por. Cz. Bartnik, Bóg wybrał już wszystkiej narody, w: M. Kowalczyk, Naród w nauce chrześcijańskiej, Lublin 2002, s. 12-15. Grecki oryginał Mateuszowego nakazu misyjnego mówi
o „wszystkich narodach” („panta ta ethne” – „omnes gentes”).
13
Por. E. Ozorowski, Teologia narodu, „Chrześcijanin w świecie” 116 (1983), s. 2-3. Autor ten
zauważa, że Nowy Testament usunął starotestamentalną antynomię między „am” a „gojim”.
Odtąd „lud”, występując obok takich terminów, jak: ciało Chrystusa, ekklesia, communio, królestwo Boże, zaczął oznaczać Kościół. Nowy lud wierzących w Chrystusa składa się z licznych
narodów. „Gentes” to ludzie, narody, którym ma być dopiero głoszona Ewangelia (Mt 28,19;
Łk 24,47; Dz 2, 8-11).
14
Karl Rahner to przejście nazywa największym wydarzeniem w historii Kościoła. Drugim jemu
podobnym było przejście Kościoła od perspektywy cywilizacji europejskiej do perspektywy
globalnej, dokonane na Soborze Watykańskim II. Zob. tenże, Ku fundamentalnej interpretacji
teologicznej Vaticanum II, „Życie i Myśl” 30:(1980) nr 12, s. 55-66.
15
Państwo Boże (De civitate Dei), XIX, 24, przełożył ks. Władysław Kubicki, wstęp Jacek Salij
OP, Kęty 19982, s. 795. Do św. Augustyna odwołuje się w definiowaniu narodu między innymi
Cz. Strzeszewski (Katolicka nauka społeczna, Lublin 19943, s. 508).
16
Por. Państwo Boże (De civitate Dei) XVI, 6.2..., s. 795. Słuszność tego twierdzenia mogli
Rzymianie stwierdzić naocznie w czasie wędrówek ludów, szczególnie na przykładzie plemion
germańskich, odrębnych a nawet wrogich wobec siebie, mimo posługiwania się tym samym
językiem.
17
Etymologiarum, IX, 1.1.

ks. Roman Misiak

97

rodność języków świata pisarze kościelni postrzegali negatywnie, tłumacząc ją
najczęściej biblijnym opowiadaniem o wieży Babel (Rdz 11, 4-9) i tęskniąc za
światem, w którym wszyscy mówiliby jednym językiem. Póki co jednak musiano skonstatować, że zróżnicowanie językowe społeczeństw jest faktem, i to
na tyle znaczącym, że bywa kryterium wyodrębniania narodowych wspólnot18.
Na przestrzeni średniowiecza zagadnienie narodu nie było raczej przedmiotem refleksji filozofów i teologów. Jej wyodrębnienie rozpoczęło się dopiero
przy końcu epoki. Na gruncie polskim przykłady naukowej refleksji nad narodem należy odnotować u Mateusza z Krakowa (ok. 1333-1410), Stanisława ze
Skarbimierza (ok. 1360-1431), Pawła Włodkowica (ok. 1370-1435), Mikołaja
Bidessena (ok. 1382-1424), Andrzeja Gałki z Dobrzyna (ok. 1400-1451), Jana
Ostroroga (ok. 1430-1501), Stanisława z Dąbrówki (ok. 1473-1540), Jakuba
Przyłuskiego (zm. 1554), Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ok. 1503-1572)
i innych19. Myśliciele ci wyodrębniali naród jako podmiot życia społecznego,
postrzegając go jako podmiot praw natury oraz jako miejsce rozwoju człowieka, istoty politycznej także. Niektórzy z nich dokonywali komentarza Polityki
Arystotelesa przez pryzmat szlacheckiego narodu w obrębie Rzeczpospolitej
Narodów20.
Poglądy te korespondują bezpośrednio ze stanowiskiem głoszonym wcześniej przez św. Tomasza z Akwinu, który podkreślał zgodność istnienia narodu
z prawem natury, a także akcentował wychowawczą rolę tej wspólnoty wobec
człowieka dążącego do pełnej aktualizacji swoich przyrodzonych potencji.
Akwinata z tego powodu miłość ojczyzny stawia na trzecim miejscu w hierarchii obowiązków miłowania, zaraz po obowiązku miłości Boga i rodziców.
Źródłem tego obowiązku, zdaniem św. Tomasza, jest sprawiedliwość, która
domaga się wdzięczności za wyrządzone dobro. Miłość narodu, patriotyzm,
będąc przyrodzoną cnotą społeczną, jest dla niego tak ważna, że zostaje wyraź18

W językach polskim i czeskim w XV wieku „język”, „jazyk” najczęściej oznaczał wspólnotę
narodową. W tym też okresie, na soborze w Konstancji (1414-1418), faktem zasięgu języka
francuskiego uzasadniono zmiany w składzie nacji francuskiej, do której dołączyli delegacji
Sabaudii, Lotaryngii, Prowansji, czyli ziem należących do Cesarstwa Niemieckiego (zob.
B. Zientara, Świt narodów europejskich..., s. 24-25).
19
Por. J. Domański, 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, wybrał,
opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Domański, Warszawa 1978, s. 19nn, 79nn, 164nn;
L. Szczucki, 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, wybór, oprac., wstęp
i przypisy L. Szczucki, oprac. tekstów staropol. A. Linda, M. Maciejewska i Z. Zawadzki, objaśnienia językowe i słowniczek M. Maciejewska, Warszawa 1978, s. 206nn.
20
Por. J. Lewandowski, Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1982,
s. 20. Autor ten należy do przedstawicieli nowej subdyscypliny teologicznej, która przez jej
twórcę ks. prof. Cz. S. Bartnika jest nazywana teologią narodu. Kierunek ten swoje źródła odkrywa, między innymi, w doświadczeniu soborów u schyłku średniowiecza, zwłaszcza soboru
w Konstancji (1414-1418), w doktrynie koncyliaryzmu oraz w mesjanizmie narodowym. Zob.
Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999. W pozycji tej znajduje się duży wybór
bibliografii.
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nie wyodrębniona spośród innych cnót społecznych21. Współczesnym przykładem przypomnienia scholastycznej tradycji poszukiwania prawdy jest nowatorska refleksja nad narodem, w tym m.in. nad wyższości narodu wobec państwa
czy problematyki hierarchii miłości wobec rodaków i współobywateli zawarta
w dorobku o. Jacka Woronieckiego22.
2. Elementy dorobku nowożytności – indywidualizm i teoria umowy
społecznej
Intensywny rozwój refleksji o narodzie nastąpił w XVI wieku. Wtedy to pod
wpływem reformacji zaczęto masowo przekładać Biblię na języki narodowe,
w tym okresie również zaczęło rozwijać się na szeroką skalę narodowe piśmiennictwo religijno-teologiczne. Rozwój piśmiennictwa i oddzielnych
w każdym kraju języków sprzyjał wzmacnianiu się indywidualizmu narodów
Europy. Tworzyła się literatura poszczególnych narodów. Wszystko to dokonywało się jednakże w ogniu walk religijnych i zmagań toczonych w duchu
zasady cuius regio, eius religio, które naznaczyły historię XVI i XVII wiecznej
Europy, szczególnie w jej zachodniej części. W klimacie ogólnej zawieruchy,
zachwiania czy nawet załamywania się ustalonego od dawna porządku społecznego, przedstawiciel amoralizmu, Niccolo Machiavelli (1469-1527), postulował wzmacnianie władzy absolutnej książąt, przyczyniając się do osłabienia
więzów moralnych w społecznościach. Apoteozował on bowiem użycie przez
władcę wszelkich dostępnych środków, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu – nie wyłączając obłudy, zdrady, podstępu czy jawnego kierowania się egoizmem. Pisarz z Florencji w swoim traktacie o sprawowaniu władzy
(„Książę” 1513 r.) antycypował niejako przyszłe zsekularyzowane państwo,
które, czując się wolne od religijnych i moralnych sankcji, samodzielnie może
dobierać środki niezbędne do realizacji własnych celów. Nie przyjmował on
państwa za wspólnotę naturalną, lecz widział w nim tylko kreację silnego
i rozumnego władcy. Społeczeństwem, czy raczej „tłumem” interesował się
tylko ze względu na jego użyteczność dla poczynań panującego23. Pesymizmu
Machiavellego nie podzielał Franciszek de Vitoria (1483/86-1546). Myśliciel
z Salamanki, teoretyk prawa międzynarodowego i idei wojny sprawiedliwej był
zdania, że państwo jest naturalną nadbudową organizacyjną narodu. Miał zaufanie do zdrowego rozsądku narodu i jego poczucia odpowiedzialności moralnej. Był zwolennikiem wolności i zaufania w relacjach pomiędzy władcą
a obywatelami, a także w stosunkach między narodami. W nowoczesny sposób

21

Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologii II-II, q. 101, a. 1-3.
Zob. J. Woroniecki, O narodzie i państwie (Quaestio disputata de natonie et statu civili),
przekł. z języka łacińskiego Rafał Maliszewski, Lublin 2004.
23
Por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 51-53.
22
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nawiązywał do idei, głoszonych sto lat wcześniej przez Pawła Włodkowica
(ok. 1370-1435/36)24.
Rozwinięcia idei indywidualizmu, pragmatyzmu politycznego Machiavellego i stworzenia teorii jedynowładztwa można dopatrywać się w pisarstwie
twórców liberalnej koncepcji społeczeństwa, między innymi Tomasza Hobbesa
(1588-1679). Myśliciel ten pobudki czynów ludzkich dostrzegał w egoizmie
i interesie jednostki, a rękojmię szczęścia widział w nieograniczonej władzy
panującego, na którego z natury wrodzy sobie i aspołeczni ludzie, na drodze
rzekomej umowy scedowali władzę25. Podstawę tej wizji życia społecznego
stanowiła, przede wszystkim, niepełna, indywidualistyczna koncepcja człowieka, która zrywała z klasycznym stanowiskiem o społecznej naturze człowieka,
wywodząc w konsekwencji fenomen istnienia społeczeństwa nie z faktu realizacji naturalnych potrzeb człowieka, lecz z postulowanej umowy26. Według
tego ujęcia dzięki umowie społecznej prawa wszystkich zostają przeniesione na
jedną wolę – człowieka lub zgromadzenia – przez co zyskuje ona władzę wręcz
absolutną. Społeczeństwo powołane do istnienia na drodze umowy jest rozumiane tutaj w duchu oświeceniowego racjonalizmu w sposób deterministyczny
i mechanistyczny27.
Skutecznego wzmocnienia absolutyzm doczekał się nieoczekiwanie ze strony teorii o boskim początku władzy, której poddani powinni okazać ślepe
i bezwarunkowe posłuszeństwo. Umocnienie się między wiekami XVI a XVIII
idei absolutyzmu, czyli panowania nad warstwami niższymi przez władze,
działające nie z wyboru społeczeństwa, lecz z ramienia jednostek starających
się wszelkimi sposobami zerwać swój przyrodzony stosunek do narodu, mocno
osłabiło znane z przeszłości instytucje dające obywatelom możność zabierania
głosu. Wyraźnym w tym okresie wyjątkiem były dwa państwa w Europie: An-

24

Por. J. Majka, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 19872,
s. 142-145.
25
Por. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
Warszawa 1954, s. 84nn. Na gruncie francuskim przedstawicielem tego kierunku był np. J.J.
Rousseau, Umowa społeczna, Poznań 1920, s. 12; S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys
filozofii społecznej, Lublin 1994, s. 57-69.
26
W świetle encykliki Centesimus annus (nr 13) istotę błędu antropologicznego należy widzieć
w fałszywej, niepełnej antropologii. Papieski zarzut redukcjonizmu antropologicznego dotyczy
zarówno ideologii marksizmu, jak i liberalnego kapitalizmu (zob. F. Kampka, Antropologiczne
i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła, Lublin 1995, s. 43-53;
T. Głuszak, Redukcjonizm antropologiczny marksizmu w świetle encykliki Jana Pawła II Centesimus annus, Lublin 1997 [mps Archiwum KUL]).
27
Por. W. Urmanowicz, Źródła władzy państwowej. Studium z etyki społecznej, „Ateneum Kapłańskie” 47: (1947), s. 145-154. Autor poddaje krytyce Hobbesa teorię ludowładztwa konkludując, że oparty na fałszywych założeniach skrajny absolutyzm państwowy nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości. Był oryginalną konstrukcją intelektualną, lecz stworzoną na wyraźne zapotrzebowanie polityczne obrony ustroju monarchicznego w Anglii.
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glia i Polska, znane z poszanowania idei parlamentaryzmu28. Nie przypadkiem
idee liberalizmu rozwinęły się w Anglii, gdyż kraj ten w wyniku odkryć geograficznych, począwszy od wieku XVI, zdobył liczne kolonie, których zaplecze
surowcowe w połączeniu z osiemnastowieczną rewolucją techniczną zrewolucjonizowały życie gospodarcze ówczesnej Europy. Trzeba powiedzieć, że liberalna koncepcja społeczeństwa wychodziła naprzeciw tworzącemu się kapitalizmowi, uznając indywidualny interes za wiodący czynnik rozwoju społecznego, ważniejszy niż dobro wspólnoty29.
Przełomową w rozwoju idei zwierzchnictwa ludu stała się teoria Jeana
J. Rousseau (1712-1778). Była ona związana ściśle z jego teorią umowy społecznej i woli powszechnej. Według tej koncepcji naród, czyli całość obywateli
zawsze i wszędzie posiada pełnię władzy państwowej, czyli naród jest we właściwym sensie suwerenny30. Rousseau doszedł do teorii ludowładztwa, biorąc
za punkt wyjścia równość i wolność wszystkich ludzi. Dowodził, że ludzie na
podstawie dobrowolnej umowy społecznej jednoczą się w państwo, które jest
nie tylko wyrazem woli powszechnej, lecz także samoistną zasadą władzy państwowej. To naród, w charakterze najwyższego zwierzchnika i źródła władzy
państwowej, zdaniem genewskiego filozofa, jest absolutnym i wolnym od odpowiedzialności sędzią słuszności i prawomocności tego, co postanowił31.
Ostateczny punkt dojścia w postaci tezy o zwierzchnictwie ludu stawał się
w tym ujęciu równie nieuchronny jak postulat skrajnego absolutyzmu państwowego u Hobbesa. Zbieżność ta stała się możliwa dzięki przyjęciu za punkt
wyjścia tezy o wyłącznie ludzkim źródle władzy państwowej. Doktrynie wyrażającej się w teoriach głoszących, że „wszelka władza pochodzi od ludu” zarzucano, że jest niepełna w swoich podstawach, gdyż u początku, niejako dogmatycznie, zaprzeczała zależności człowieka od Stwórcy i Jego praw, ponadto
nie była wolna od wewnętrznych sprzeczności i, co więcej, skutkowała zgubnymi następstwami. Niemniej koncepcja ta pozostaje jednym z aksjomatów
nowożytnej i współczesnej nauki o państwie32.
3.

Wkład myśli doby rewolucji

W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej rodziło się pytanie o to, kto powinien być reprezentantem społeczeństwa. Stosując znaczące uogólnienie, można
powiedzieć, że dotąd, szczególnie we Francji, to król ucieleśniał państwo. Po
28

Por. I. Śnitko, Zarys pojęć o narodzie..., s. 35-37, 40-54.
O współczesnych także reperkusjach tego kierunku zob. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego
filozofia, Katowice 1995, s. 69-90; tenże, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność –
wartość, Lublin 1995, s. 187-198.
30
Por. P. Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII, Mönchengladbach 1927, s. 52nn.
31
Por. W. Urmanowicz, Źródła władzy państwowej..., s. 241-262.
32
Tamże, s. 241-262.
29
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roku 1789 rozpoczął się proces przeobrażania się świadomości szerokich mas
francuskiego ludu w państwo narodowe, w ojczyznę. Z tego punktu widzenia
naród bardziej niż król stawał się odpowiedzialny za losy kraju. Opat Emmanuel Sieyes (1789-1836), znany reprezentant myśli politycznej tego okresu,
w znamienny sposób odpowiadał na pytanie: Co to jest stan trzeci? Jego zdaniem przez stan trzeci należy rozumieć ogół tych obywateli, którzy należą do
wspólnego porządku. Przy czym wspomniany ogół stanowią reprezentanci
uprawnieni do obradowania bez żadnej trudności za cały naród. Sieyes stawał
na stanowisku, że naród istnieje przed wszystkimi i jest początkiem wszystkiego. Jego wola jest też zawsze legalnym prawem, przed którym i ponad którym
nie ma nic poza prawem natury33. Przeciętny francuski mieszczanin świadomy
swej roli i znaczenia, odcinając się zarówno od warstw arystokracji, jak i biednego chłopstwa, stał się najważniejszym czynnikiem w narodzie, czy krótko
mówiąc narodem – obejmował w sobie wszystko to, co należy do narodu34.
Istotnym czynnikiem w procesie unarodowienia było intelektualne uaktywnienie szerokich sfer społeczeństwa. Od tego czasu na zachodzie Europy zwykło
się państwo raczej identyfikować z narodem, a kulturę z narodową kulturą.
Rodzące się i podlegające nieustannemu rozwojowi poczucie odrębności
i wspólnoty określonych społeczności, w kontekście narastającej świadomości
wspólnych losów w przeszłości, znalazło swój wyraz nawet w kosmopolitycznie nastawionym wieku Oświecenia. Na przykład w dorobku Johanna G. Herdera (1744-1803) uwidoczniła się koncepcja prawa do rozwoju rodzimego języka, a tym samym do pielęgnowania własnych tradycji i dorobku kulturalnego
przodków. Prawo to, podkreślał Herder, przysługuje najmniejszej nawet społeczności narodowej35. W języku bowiem – jak stwierdzał weimarski klasyk –
„odbija się intelekt i charakter danego narodu”, „geniusz danego ludu nie objawia się nigdzie lepiej niż w fizjonomii mowy”36. W konsekwencji dążąc do
optymalnego rozwoju, zdaniem Herdera, państwo nie powinno przekraczać
granic jednego narodu. Ekspansja terytorialna prowadząca do powstania
państw wielonarodowych i różnych przejawów zaborczości spotkała się z jego
ostrym sprzeciwem. Herder podkreślał, unikając dystynkcji wartościujących
i dyskredytujących narody mniej rozwinięte, że perspektywy rozwojowe tych
społeczności zależą nade wszystko od ich własnych starań, możliwości, aktyw-

33

Por. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 19952, s. 214-215;
Nation, w: Brockhaus Enzyklopädie..., s. 388. Można tu dodać, że instytucjonalnym rozwinięciem i konkretyzacją idei suwerenności ludu były prawa zawarte w Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela (26.08.1789). Ich katalog obejmował między innymi, zwierzchnictwo narodu, równość wobec prawa, wolność przekonań i wypowiedzi.
34
Por. M. Żywczyński, Kościół i Rewolucja Francuska, Kraków 19952, s. 33; F. Furet, Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej, przekład Barbara Janicka, Kraków 1994, s. 42-43.
35
Por. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów..., s. 131-133.
36
J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. 1, Warszawa 1962, s. 404.
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ności i samorządności37. Idee te miały doniosłe znaczenie dla ludów i narodów
słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zwłaszcza w warunkach porozbiorowej Polski.
Te prekursorskie idee spotkały się z wyraźnym oddźwiękiem u przedstawicieli Romantyzmu, którzy szczególną rolę przypisywali rozwojowi języka.
Z katedry uniwersytetu wiedeńskiego padły w 1812 roku słowa Karla
W.F. Schlegla (1772-1829) o prawie każdego samodzielnego narodu do posiadania i rozwoju rodzimego języka oraz własnej literatury. Ten niemiecki poeta
i filozof zdecydowanie wypowiadał się przeciw stosowaniu w życiu państwowym, publicznym i towarzyskim obcego języka, a postulat pielęgnowania mowy ojczystej podnosił do rangi patriotycznego obowiązku wobec ojczyzny.
Zdaniem Schlegla troska o rodzimy język stanowi wyraz dążenia do politycznej niezależności i wzmacnia pewność jej utrzymania. Naród bowiem, którego
język ulega zaniedbaniu, nie tylko, że nie rozwija się, ale wręcz stacza się na
poziom dzikości. Według tego językoznawcy doby romantycznej naród pozbawiony rodzimego języka traci połowę własnej wewnętrznej niezależności
i przestaje właściwie egzystować38.
W porewolucyjnym okresie idea narodowa znalazła bogaty wyraz w publicznych wystąpieniach i w piśmiennictwie. Do ważniejszych wypowiedzi
należy zaliczyć słynne „Mowy do narodu niemieckiego” (Reden an die Deutsche Nation) wygłoszone (1807-1808) w Berlinie przez Johanna G. Fichte
(1762-1814), który postrzegał naród jako całość plemienno-językową39. Przedstawiciel niemieckiego klasycznego idealizmu głosił, że dla rozwoju rodzimego języka, literatury i nauki jest niezbędna polityczna niezależność. Jako konieczność, w sytuacji ówczesnych Niemiec i Europy, postulował potrzebę wychowania jak najszerszych mas dla osiągnięcia pełnej jedności narodów
w oparciu o wzrost więzi narodowej40. W warunkach polskich, z wystąpieniami
niemieckich myślicieli korespondują wypowiedzi Kazimierza Brodzińskiego
(1791-1835), który, odcinając się od uniwersalizmu i kosmopolityzmu Oświecenia, był autorem rozprawy „Mowa o narodowości Polaków” (1831)41.
37

Por. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów..., s. 133-137; L. Dyczewski, Naród…, s. 761.
38
Por. tenże, Kwestia narodowa i ruchy narodowe w Europie w XIX w., w: J. Żarnowski (red.),
Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, Warszawa 1983, s. 275-276; W. Frühwald, Die Idee kultureller Nationbildung und die Entstehung der Literatursprache in Deutschland, w: Otto Dann (hrsg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit, München 1986, s. 129-141.
39
Por. T. Snitko, Zarys pojęć o narodzie..., s. 69nn; H. Kohn, Von Machiavelli zu Nehru. Zur
Problemgeschichte des Nationalismus, Freiburg-Basel-Wien 1964, s. 41-42.
40
Por. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów..., s. 138-139. Tochowicz
nazywa J. G. Fichte heroldem nacjonalizmu niemieckiego (Zob. P. Tochowicz, Zasady wychowawcze nacjonalizmu i politycyzmu, „Ateneum Kapłańskie” 34: (1937), s. 153; 251-263).
41
Por. J. Chałasiński, Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej, w: tenże,
Kultura i naród..., s. 121.
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Według tego wybitnego przedstawiciela preromantyzmu polskiego naród jest
wrodzoną ideą, którą jego członkowie starają się urzeczywistnić – jest jak rodzina, posiadająca zarówno swoją historię, jak i pewne powołanie do spełnienia. Narodowość, w tym ujęciu, polega przede wszystkim na istnieniu szeregu
węzłów, wśród których najważniejszym jest wspólne powołanie. Szczególna
misja własnej ojczyzny, jego zdaniem, wyraża się w byciu cierpiącym mesjaszem narodów na wzór Chrystusa. Narody, jak ludzie, są z woli Boga indywidualnościami, i jako takie, czując się częścią całej ludzkości, posiadają powinność rozwoju swej indywidualności42. Brodziński, w ślad za Herderem, doszukiwał się głównej substancji narodowości w języku ojczystym oraz pamięci
historycznej. W tym kontekście zrozumiały staje się jego kult dla literatury
i przeszłości narodowej, ale w duchu harmonijnego łączenia miłości własnej
ojczyzny z poczuciem przynależności do wspólnoty ogólnoludzkiej43. Trzeba
stwierdzić, że do idei tych m.in. myślicieli będą odwoływać się bardzo chętnie
przedstawiciele rodzących się na początku XIX w. ruchów narodowych w Europie. Zwrot ku ojczystej mowie, podkreślanie wspólnej kultury, wspólnych
losów i wyzwań przyszłości oraz akcentowanie odnowy moralnej całych społeczeństw wiódł wszak do demokratyzacji idei narodu, który obejmować miał już
nie tylko bogate i oświecone warstwy, lecz szerokie masy poszczególnych społeczeństw monarchicznej Europy.
4.

Dziewiętnastowieczne sposoby ujmowania narodu

Należy w tym miejscu zauważyć krystalizującą się w XIX w. Europie klasyfikację wyobrażeń o narodzie – żywotną po dziś dzień. Na jej wynik miała
w dużym stopniu wpływ konfrontacja między Niemcami a Francuzami. Utarło
się mianowicie w naukach społecznych rozróżnienie na pojęcie kulturowe narodu (Kulturnation) – charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej –
oraz na pojęcie narodu państwowe (Staatsnation) – specyficzne dla Europy
Zachodniej, zwłaszcza dla krajów anglosaskich. Pierwsze, ważną rolę w kształtowaniu się narodu upatruje we wspólnej kulturze zbiorowości. Według tego
ujęcia kultura narodowa jest czynnikiem decydującym, gdyż nierzadko zdarza
się, że narody istnieją jako odrębne zbiorowości nawet wtedy, gdy są pozbawione przez długi czas własnego państwa. W drugim przypadku przeważa po42

Por. M. Handelsmann, Rozwój narodowości nowoczesnej…, s. 36-37.
„Kto umie łączyć miłość ojczyzny z miłością całego społeczeństwa ludzkiego ten jest dziś
doskonałym patriotą” – pisał Kazimierz Brodziński (Cyt. za J. Chlebowczyk, O prawie do bytu
małych i młodych narodów..., s. 140). Kontynuatorem ideologii narodowej Brodzińskiego była
twórczość romantyków doby emigracyjnej, między innymi Adama Mickiewicza z jego Księgami
narodu i pielgrzymstwa polskiego oraz polskich ultramontanistów np. B. Jańskiego, P. Semenenki, H. Kajsiewicza, odcinających się od wszelkich mesjanizmów. (Zob. B. Szlachta, Ład – Kościół – Naród, Kraków 1996, s. 35-36; 149-151; 323-343).
43
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gląd, że naród to zbiorowość obywateli państwa. Podstawowym czynnikiem
narodotwórczym dla tego ujęcia jest organizacja polityczna. Najkrócej ujmując
rzecz, naród jest ludem, który osiągnął wysoki stopień organizacji politycznej
oraz wysoki poziom kultury, znajdującej swój bogaty wyraz w piśmiennictwie
i języku44. To rozróżnienie jest w nierównym stopniu obciążone narodowymi
stereotypami w zależności od tego, czy polityczna suwerenność narodu i wolności obywatelskie jego członków rozwijały się w już istniejącym państwie
(Francja, Wielka Brytania), czy dopiero powstawały w wyłaniających się organizmach państwowych (Włochy, Niemcy), czy też w końcu tworzyły się pośród wielonarodowych państw45. Tak więc uogólniając można powiedzieć, że
odmienne doświadczenia historyczne narodów zachodniej i środkowowschodniej Europy miały i mają wpływ na sposób ujmowania wspólnoty narodowej.
W tym kontekście ważnym świadectwem obrazującym myślenie o narodzie
w owym czasie było stanowisko Ernesta Renana (1823-1892). Ten francuski
pozytywista i sceptyk, w słynnym sorbońskim wykładzie zatytułowanym
Qu`est-ce qu`une nation? (Co to jest naród?, 1882), twierdził, że naród – będąc
w nowoczesnym znaczeniu dość późnym wytworem – jest duszą, zasadą duchową. Składają się nań dwa czynniki, które są właściwie jednym i tym samym. Pierwszy zawiera się w przeszłości. To wspólne posiadanie usiłowań,
ofiar i poświęceń, zdające się mówić: przodkowie uczynili nas tym, kim jesteśmy. Z kolei drugi czynnik sytuuje się w teraźniejszości. Stanowi go faktyczne
zezwolenie, chęć wspólnego życia46. „Naród jest zatem wielką solidarnością
wytworzoną przez poczucie ofiar dokonanych oraz gotowość do ich dokonania
(...) Istnienie narodu – stwierdza dalej Renan – jest (jeżeli wolno się tak wyrazić w przenośni) codziennym plebiscytem tak samo, jak istnienie jednostki jest
wieczystem stwierdzeniem życia (...)”47. Istotą narodu jest więc, według tego
autora, ciągłość w czasie zjawisk życiowych wspólnoty, których treść manifestuje się przede wszystkim w dziedzinie ducha i myśli. To ludzie są najważniejszym elementem w kształtowaniu się narodu, który ostatecznie stanowi
wypadkową wielorakich powikłań dziejowych. Człowiek we wspólnocie
z innymi potrafi przekroczyć różne materialne uwarunkowania, by stworzyć
44

Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 19702, s. 424-425; U. Altermatt, Sarajewo przestrzega…, s. 35-39. Zwraca na to rozróżnienie uwagę także: J. Kupny (Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole 1994, s. 90). Niektórzy
autorzy mówią o konsekwencjach asynchronicznego, nierównomiernego rozwoju gospodarczospołecznego kontynentu i odmienności losów politycznych zamieszkujących go narodów – zob.
np. M. Koźmiński, Narody i mniejszości narodowe w Europie (1918-1939), w: Dziesięć wieków
Europy..., s. 465-466; U. Altermatt, Sarajewo przestrzega..., s. 68-79.
45
Por. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994, s. 144-146; Nation,
w: Brockhaus Enzyklopädie..., s. 388.
46
Por. J. Snitko, Zarys pojęć o narodzie..., s. 384.
47
Cyt. za J. Snitko, Zarys pojęć o narodzie…, s. 385.
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świadomość moralną narodu. Zdaniem Renana, tak długo jak świadomość moralna skutecznie żąda poświęceń i ofiar, jakich wymaga od jednostek dobro
ogółu, tak długo jest ona, uprawniona i ma rację bytu. Trzeba w tym miejscu
nadmienić, że Renana moralna formuła narodu znalazła swój żywy wyraz
w postawie ludu paryskiego, który dla obrony stolicy w czasie niemieckiego
oblężenia w 1870 roku był gotów do największych poświęceń48. Zasługą Renana, wolnomyśliciela z wyższych sfer, było uchwycenie siły oddziaływania zjawiska poczucia więzi narodowej i wyartykułowanie go w kategoriach prostych
ludzi z szerokich mas.
Od czasów Rewolucji Francuskiej upowszechnianiu idei narodowej towarzyszyła myśl socjalistyczna. „Tylko naród – pisał Jean L. Jaures (1859-1914),
francuski socjalista, żarliwy zwolennik zespolenia socjalizmu z patriotyzmem –
mógłby dać wolność wszystkim. To tylko naród mógłby zapewnić wszystkim
środki swobodnego rozwoju”49. Trzeba przyznać jednak, że łączenie sprawy
politycznej emancypacji narodu z hasłami rewolucji społecznej było charakterystyczne tylko dla niektórych nurtów i środowisk socjalistycznych w Europie50. Marksiści częściej jednak problematykę narodową formułowali w kategoriach nie tyle emancypacji społecznej ludów, co w języku politycznej organizacji ówczesnych społeczeństw, pragnąc wykorzystać narodowe idee dla
realizacji własnych celów. Przykładem takiego podejścia może być Leninowska koncepcja prawa narodów do samookreślenia. Zdaniem jej twórcy „tworzenie państw narodowych, najbardziej odpowiadających wymaganiom kapitalizmu współczesnego jest tendencją każdego ruchu narodowego”51. Co więcej
jest to typowe, normalne dla okresu kapitalistycznego, nie tylko w Europie, ale
w całym cywilizowanym świecie. Jednakże „poszczególne dążenia demokracji,
a wśród nich żądanie samookreślenia, nie są absolutem, lecz cząsteczką ogólnodemokratycznego ruchu światowego. Możliwe, iż w konkretnych wypadkach cząsteczka przeczy całości, wtedy należy taką cząsteczkę odrzucić…”52.
Aż nadto wyraźnie uwidacznia się w tym stanowisku przedmiotowe traktowanie ważkiego problemu narodowego, a także definiowanie go w z punktu widzenia interesów międzynarodowego proletariatu. W haśle prawa narodów do
samookreślenia widziano przede wszystkim środek mobilizacji energii rewolucyjnej i wykorzystania olbrzymiego ładunku emocjonalnego, jaki tkwił w dążnościach narodowowyzwoleńczych53. W przededniu I wojny światowej to sta48

Por. J. Chałasiński, Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej, w: tenże,
Kultura i naród..., s. 143-146.
49
Cyt. za J. Chałasiński, Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej..., s. 147.
50
Dla przykładu można wymienić w Polsce: Bolesława Limanowskiego, Józefa Piłsudskiego,
Kazimierza Kelles-Krauza, Feliksa Perla, Leona Wasilewskiego, Władysława Gumplowicza.
51
W. I. Lenin, O prawie narodów do samookreślenia. Dzieła, t. 20, Warszawa 1951, s. 421, 424425; tenże, Wyniki dyskusji o samookreśleniu. Dzieła, t. 22, Warszawa 1950, s. 365-410.
52
Tamże.
53
Por. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów…, s. 394-407.
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nowisko zostało wyraźnie powtórzone: „W kwestii samookreślenia narodów,
podobnie jak w każdej innej kwestii, interesuje nas przede wszystkim i nade
wszystko samookreślenie proletariatu w łonie narodu”54.
U twórców marksizmu problematyka narodowa pojawia się z reguły na
marginesie innych zagadnień, które znajdują się w centrum analiz i przemyśleń, nie zaś jako temat odrębny55. Ma to związek z teorią rozwoju społecznego
ludzkości według Marksa i Engelsa. Przebija z niej przekonanie, że wraz
z rozwojem kapitalizmu i ujednoliceniem charakteru i warunków produkcji
przemysłowej odosobnienie oraz przeciwieństwa narodowe między ludźmi
z biegiem czasu zanikną zupełnie. Przyszłe panowanie proletariatu jeszcze
bardziej przyspieszy ten proces. Obecnie, zdaniem Karola Marksa jednakowe
w różnych krajach ujarzmienie proletariatu przez kapitalistów już starło z nich
wszelki narodowy charakter – „robotnicy bowiem nie mają ojczyzny”56. Sformułowanie to stało się jednym z lepiej znanych elementów programowych
marksizmu, wręcz urosło do rangi powszechnie znanego aforyzmu. Zdaniem
Marka Waldenberga, krytycznego badacza problematyki narodowej z pozycji
marksistowskich, miały te słowa opisywać nie tylko położenie proletariatu,
lecz były równocześnie prognozą i postulatem świadomie skonstruowanym,
stanowiąc podstawę do zamykającego Manifest Komunistyczny wezwania:
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”57. Trzeba zauważyć, iż formuła:
„robotnicy nie mają ojczyzny”, przeciwstawiała się w gruncie rzeczy wszelkim
formom patriotyzmu klasy robotniczej, stawiając za wzór postawę internacjonalistyczną, której przyjęcie i upowszechnienie wśród mas stanowiło warunek
zwycięstwa rewolucji. Jakkolwiek teorie Marksa i Engelsa zostały już definitywnie negatywnie zweryfikowane i straciły swoją ideową nośność to ich
wpływu na ujmowanie kwestii narodowej przez długie dziesięciolecia nie sposób zaprzeczyć58.
Pod koniec XIX stulecia w kontekście rosnącego znaczenia nauk przyrodniczych uwyraźnia się naturalistyczna koncepcja narodu. Powstaje ona na gruncie deterministycznych i redukcjonistycznych teorii, głoszących, iż określone
rodzaje środowiska geograficznego czy też somatyczne właściwości jednostek
54

W. I. Lenin, Kwestia narodowa w naszym programie. Dzieła, t. 6, Warszawa 1952, s. 465.
Por. M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992, s. 159-280. Dla przykładu można podać, że żaden z kongresów II Międzynarodówki, założonej w 1889 r., nie był poświęcony temu zagadnieniu (s. 166).
56
K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, w: Dzieła, t. 4, Warszawa 1962, s. 533.
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Na temat różnych interpretacji tego sformułowania oraz jego rozumienia przez twórców Manifestu Komunistycznego zob.: M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie ŚrodkowoWschodniej..., s. 185-193; K. Patruś, Naród i inne formy życia społecznego w interpretacji marksistowskiej, „Chrześcijanin w świecie“ 1987 nr 166, s. 18-34.
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Wpływ ten można dostrzec zarówno w kosmopolitycznym niedocenianiu kwestii narodowej,
jak również w jej instrumentalnym traktowaniu. Jest to zrozumiałe zważywszy, że to klasa robotnicza, a nie naród, była centralną kategorią teorii.
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kształtują cechy biopsychiczne członków danej ludzkiej zbiorowości, jej życie
społeczne i kulturę59. Na pierwszy plan wysuwa się więc w tej koncepcji biogenne uwarunkowanie narodu, który jest traktowany jako „grupa genetyczna”,
powstała w oparciu o „wspólnotę krwi”. W tym ujęciu naród to twór społeczny
uzależniony w swej etnogenezie właściwościami środowiska geograficznego,
w którym grupa przez wieki zamieszkiwała i żyła, przekazując swe właściwości psychofizyczne następującym po sobie generacjom60. Do przedstawicieli
naturalistycznej koncepcji narodu zalicza się między innymi, J. A. de Gobineau
(1816-1882), F. von Hellwalda, V. de Lapouge (1854-1936), O. Ammona czy
L. Gumplowicza (1838-1909)61. Z takim ujmowaniem fenomenu narodu polemizował zdecydowanie Florian Znaniecki wyjaśniając, że „naród jest wytworem cywilizacji, nie zaś naturalną całością, jak rój pszczół lub mrowisko. Jego
podstawa nie jest biologiczna ani geograficzna, nie opiera się ani na rasowej
solidarności jednostek, pochodzących od wspólnych przodków i posiadających
wspólne cech organiczne, ani na zewnętrznych więzach, nałożonych na mieszkańców pewnego terytorium przez wspólne otoczenie naturalne”62. Naturalistyczna koncepcja narodu ze względu na jej deterministyczny i redukcjonistyczny charakter została przez naukę definitywnie odrzucona63. Jednakże pojęcie rasy występowało jeszcze długo w literaturze naukowej, bardzo często
w pejoratywnym kontekście rozważań nad wyższością jakiejś konkretnej rasy
nad innymi. W ujęciu Friedricha Nietschego stało się wręcz podstawową ideą
w próbie stworzenia nowego, wyższego gatunku ludzkiego czy wręcz nadludzkiego (Übermensch), otwierając drogę do straszliwych zbrodni dokonanych
w imię ideologii rasizmu, czego tragicznym wyrazem był narodowy socjalizm
w Niemczech. Także i współcześnie idea ta zbiera swoje krwawe żniwo, przybierając kształt tzw. czystek etnicznych, na przykład na terenie byłej Jugosławii
czy w Afryce lub Azji Południowej.
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Por. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne…, s. 144-145.
Tamże, s. 144.
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Por. F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, opracowanie tekstu i wprowadzenie Stanisław Burakowski, Warszawa 1988, s. 71-72; T. Szczurkiewicz, Studia socjologiczne, Warszawa 1969,
s. 131nn.
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Cyt. za: J. Szacki, w: F. Znaniecki, Współczesne narody, dzieło tytułowe przełożył Zygmunt
Dulczewski, wstęp Jerzy Szacki, Warszawa 1990, s. XIV-XV.
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Wyczerpującą krytykę tych teorii przeprowadził Tadeusz Szczurkiewicz (zob. tenże, Studia
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rasizmu niemieckiego cenne uwagi podaje Jan Piwowarczyk (zob. Katolicka etyka społeczna,
Kraków 1957, s. 280-288).
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza intelektualnego tła kwestii narodowej prowadzi do
następujących wniosków:
- W starożytności, uogólniając, uwyraźniły się dwa rozumienia rzeczywistości
narodu. Zorganizowanej politycznie społeczności, czyli „populus Romanum”
przeciwstawiano barbarzyńskie „gentes” i „nationes”, powstałe na fundamencie wspólnego pochodzenia. Cywilizacja zachodnia, chrześcijaństwo przejęły
podstawową terminologię świata antycznego na temat narodu, wzbogacając ją
o nowe konteksty i znaczenia.
- Pisarze średniowieczni akcentowali duchowy charakter więzi narodowej,
podkreślając jej wychowawczą rolę wobec człowieka dążącego do pełnej aktualizacji swoich przyrodzonych potencji, a także fakt, że istnienie narodu jest
zgodne z prawem natury. Z tego tytułu miłość narodu, patriotyzm zyskała,
jako przyrodzona cnota społeczna, bardzo wysokie miejsce w hierarchii obowiązków miłowania.
- Atmosfera indywidualizmu okresu Reformacji przynosi zainteresowanie narodowymi językami i piśmiennictwem, korespondując z tworzonymi później
liberalnymi koncepcjami społeczeństwa zbudowanego na umowie społecznej.
W kontekście refleksji o władzy, w duchu oświeceniowego racjonalizmu, pojawiają się przeciwstawne postulaty: skrajnego absolutyzmu państwowego
lub zwierzchnictwa ludu. Idea ludowładztwa znajdzie swoje ucieleśnienie
podczas Rewolucji Francuskiej, intensyfikując proces umasowienia i demokratyzacji pojęcia narodu. Naród, w nowych okolicznościach społecznopolitycznych, zaistniał na scenie publicznej jako suwerenny podmiot władzy,
którego zasadą integracji jest instytucja państwa. W tym kontekście uwyraźnia się politologiczna koncepcja narodu, utożsamiająca naród ze wspólnotą
polityczną.
- W przeciwstawny sposób fenomen narodu ujmuje koncepcja kulturowa. Upatruje ona istotę narodu w jego szeroko pojętej kulturze narodowej. Podkreśla
się w tym ujęciu, że narody powstają w toku długotrwałego procesu w oparciu o tworzoną własną kulturę, w której uczestniczą członkowie narodu. Na
gruncie ukształtowanej wspólnoty kultury pojawia się więź zespalająca
członków społeczności narodowej, która dąży do wyrażenia się w jakiejś
formie organizacji politycznej, najczęściej w granicach własnego państwa narodowego.
- Na gruncie deterministyczno-redukcjonistycznych teorii XIX w. uwyraźniła
się naturalistyczna koncepcja narodu. Wyolbrzymia ona uwarunkowania biogenne narodu, twierdząc, że rodzaj środowiska geograficznego, rasowe właściwości jednostek mają decydujący wpływ na biopsychiczne cechy członków danej zbiorowości ludzkiej oraz jej życie społeczne i kulturę. Odrzucona
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przez naukę naturalistyczna koncepcja narodu przygotowała grunt do realizacji szaleńczych tez niemieckiego nazizmu. Korespondują z nią rasistowskie
ideologie.

Summary
The origins of „nation” on the intellectual plane
The development of modern nations changed at the turn of the 20th Century.
In the age of the growing perturbation related to the European integration project or the failure of the so called „post-politics” (which proclaims the end of
the significance of a nation as an important subject of social life), the analysis
of the origins of the intellectual concept of a „nation” assumes significance.
Scholarly reflections contained in this article center around the following issues: the conceptual legacy of antiquity and the Middle Ages, elements of
modern achievements (individualism and social contract theory), the contribution of ideas developed during revolutionary periods, and the comprehension of
„nation” in the nineteenth century. Reflection on these issues delineates the basic
structure of the article, which is preceded by an introduction and ends with
a summary containing the synthetic conclusions derived from this analysis.

ks. Jan Nowak1

Świadek Miłości.
Nowa ewangelizacja ks. Władysława Bukowińskiego

We współczesnym świecie potrzeba świadków wiary zbudowanej na fundamencie miłości. Życie ks. Władysława Bukowińskiego było pięknym świadectwem miłości do Boga i zawierzenia się Jego opiece. Ks. Władysław ukazał, jak wielkie znaczenie ma wiara i wypływająca z niej miłość bliźniego.
Starał się żyć w zgodzie ze słowami zawartymi w Liście św. Jana: Jeśliby ktoś
mówił: miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem, kto nie
miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”
(1 J 4, 20). Miłość Boga domaga się miłości nieprzyjaciół. Wezwanie do niej
zawarte jest w Ewangelii: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym,
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się
za tych, którzy was oczerniają. (…) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny. (Łk 6, 27-30, 36). Jezus Chrystus wielokrotnie mówił o potrzebie
miłości wzajemnej: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. (J 15, 12). W swojej służbie kapłańskiej ks. Bukowiński starał się realizować to Chrystusowe wezwanie.
Biogram ks. Władysława Bukowińskiego
Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 w Berdyczowie na Wołyniu. Jego ojcem był Cyprian Józef Bukowiński (1874-1952), agronom z wykształcenia, dyrektor cukrowni. Matka Jadwiga Scipio del Campo (1885-1918)
pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Pierwsze lata życia Władysław spędził we
1

Ks. dr Jan Nowak, duszpasterz w Bazylice w Łagiewnikach, postulator procesu beatyfikacyjnego i autor pozycji o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Wykłady
i formacja w seminariach w Koszalinie, Krakowie i Karagandzie. Praca doktorska: Aktualność
kaznodziejskiej koncepcji kształtowania sumienia w kazaniach katechizmowych okresu międzywojennego, Kraków 1996. Niektóre publikacje: Świadek. Życie i działalność sługi Bożego ks.
Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, Kraków 2009; Świadkowie miłosierdzia,
Kraków 2011, W. Bukowiński, „Listy”, Jan Nowak (red.), Kraków 2007. Organizowanie sympozjów: Materiały z Sympozjum o Słudze Bożym Ks. Władysławie Bukowińskim, opr. Jan Nowak,
Kraków 2006. Wiele artykułów o ks. Bukowińskim także w j. rosyjskim w Kazachstanie m. in.
album Apostoł Kazachstanu.
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wsi Hrybienikówka na Ukrainie, następnie w Opatowie w ziemi sandomierskiej, a później w powiecie berdyczowskim i płoskirowskim. Początkowo
uczył się w domu, a w latach 1914-1917 kształcił się w rosyjskim gimnazjum
w Kijowie. Później uczęszczał do polskiego gimnazjum w Płoskirowie. W roku
1920 rodzina Bukowińskich przeniosła się do Polski. Ojciec pracował jako
dzierżawca i administrator majątków ziemskich. Władysław uzupełnił średnie
wykształcenie i zdał eksternistyczną maturę. W roku akademickim 1921/22
rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1926
uzyskał dyplom magistra prawa. W tym samym roku ukończył także dwuletnie
studium w Polskiej Szkole Nauk Politycznych UJ. W trakcie tych studiów działał aktywnie w Akademickim Kole Kresowym. Odkrywszy w sobie powołanie
kapłańskie, jesienią 1926 roku wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego i do 1931 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Wawelskiej 28 czerwca
1931 z rąk ks. metropolity Adama Stefana Sapiehy. W latach 1931-1935 pracował jako katecheta w Rabce, a następnie przez rok był wikarym i katechetą w
Suchej Beskidzkiej. W roku 1936 na własną prośbę wyjechał na Kresy
Wschodnie i do 1939 pracował jako wykładowca w seminarium duchownym w
Łucku. Od 17 września 1939 był proboszczem katedry łuckiej. Okres od 22
sierpnia 1940 do 26 czerwca 1941 spędził w łuckim więzieniu NKWD. Został
ponownie aresztowany 4 stycznia 1945 i trafił do więzienia w Kijowie, do obozu w obwodzie czelabińskim na Uralu, a później do obozu w Dżezkazganie,
gdzie przebywał do 10 lipca 1950. Po zwolnieniu z tego obozu w roku 1954
został zesłany do Karagandy w Kazachstanie. Przez kolejne lata był tam zaangażowany w pracę duszpasterską. Zrezygnował z możliwości repatriacji do
Polski i przyjął obywatelstwo ZSRR. 3 grudnia 1958 został ponownie aresztowany i do 3 grudnia 1961 przebywał w obozach pracy. Łącznie w obozach
spędził 13 lat 5 miesięcy i 10 dni.
Po zwolnieniu z obozów do końca życia prowadził ofiarną pracę duszpasterską w Kazachstanie. Trzykrotnie był w Polsce – w 1965, 1969 i w latach
1972-1973. Spotykał się w tym czasie z rodziną i przyjaciółmi i podejmował
leczenie, gdyż jego zdrowie nadwerężone było ciężką pracą i pobytem w obozach. Podczas swoich pobytów w ojczyźnie spotykał się z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, metropolitą krakowskim, który był pełen uznania i podziwu dla
jego pracy duszpasterskiej. Ks. Władysław Bukowiński zmarł w Karagandzie
3 grudnia 1974. 19 czerwca 2006 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny w Krakowie.
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Historia Bożej i ludzkiej miłości

1.1. W domu rodzinnym
Historię życia ks. Władysława Bukowińskiego można w pełni wyjaśnić wyłącznie poprzez jego wielką miłość do Boga. Uczył się jej od swoich rodziców,
którzy z wielką radością przyjęli jego przyjście na świat. Byli głęboko przekonani, że Bóg kieruje ich losem i że zawsze opiekuje się nimi Opatrzność. Patrząc na przykład swoich rodziców, ks. Władysław Bukowiński uczył się ufać
Bogu i szukać w Nim oparcia. Wraz z upływem lat jego miłość do Boga wzrastała. Odczuwał Bożą opiekę w okresie Rewolucji i dziękował Mu, że uniknął
jej skutków, a zwłaszcza duchowego zniszczenia, jakie dotknęło wielu jego
bliskich i rówieśników, którzy oddali się od Boga i Kościoła. Ks. Bukowiński
schronił się w Polsce, wolnej od ateistycznej ideologii. Mógł nadal pogłębiać
swoją wiarę, poszerzać wiedzę i cieszyć się z wolności, której pozbawieni byli
ci, którzy zostali w Rosji. Wzrastała tym samym jego wdzięczność za dary,
które otrzymywał od Boga.
1.2. Na studiach
Po przyjeździe do Krakowa ks. Władysław rozpoczął studia, które były bardzo ważnym okresem w jego rozwoju duchowym. Bukowiński nie ograniczył
się wyłącznie do wykładów uniwersyteckich. Bardzo szybko zainteresował się
ciężkim losem studentów, którzy podobnie jak on przybyli z Kresów Wschodnich, lecz zostali pozbawieni podstawowych środków do życia. Władysław
postanowił więc z innymi studentami powołać do istnienia Akademickie Koło
Kresowe (AKK). O tej inicjatywie założycielskiej wspominał wiele lat później.
Tłumaczył, że był to konkretny wyraz jego wielkiej miłości do Boga, którego
widział w bliźnich. W liście do Karola Górskiego, współzałożyciela AKK,
pisał o swoim podążaniu za Bogiem z innymi ludźmi: „Jakie to szczęście, że od
młodości On nas pociągał ku sobie, choć poszliśmy za Nim różnymi drogami.
Trwajmy w Jego miłości”2.
Wielka miłość Władysława do Boga uwrażliwiła go na potrzeby bliźnich.
Nie mógł pozostać bezczynny, widząc cierpienie innych. Chociaż nie był bogaty, umiał dzielić się z tymi, którzy byli w jeszcze gorszej sytuacji materialnej
niż on. Miłość do Boga otworzyła jego oczy. Władysław potrafić dostrzec biedę i krzywdę ludzką. W cytowanym powyżej liście do Karola Górskiego napisał, że motywem założenia i jego działalności w AKK była miłość bliźniego
mająca źródło w Bogu.
W czasie studiów Władysław wspierał swoich kolegów. Przez swoją serdeczność, kulturę osobistą i uśmiech łatwo nawiązywał kontakt z innymi. Już
2

W. Bukowiński, Listy, J. Nowak (red.), Wydawnictwo Św. Stanisława BM – Kraków 2007,
s. 200.
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w trakcie studiów wykazywał się pomysłowością i zapałem w organizowaniu
pomocy. Dzięki studiom prawniczym zdobył wiedzę, która pozwalała mu odpowiednio przygotować się do rozpraw sądowych i służyć innym fachową
pomocą. Jego postawa budziła zaufanie i szacunek kolegów. Nie może więc
dziwić fakt, że stał się on autorytetem młodzieży działającej w Kole Kresowym, a przyjaźnie, które się wtedy rodziły, przetrwały do końca jego życia.
Władysław mówił o „przyjaźni nie byle jakiej, bo długoletniej i wypróbowanej
całym życiem”3.
1.3. W seminarium
Miłość Władysława do Boga pogłębiała się w seminarium, w czasie studium teologii i praktyk ascetycznych oraz podczas długich modlitw i częstej
medytacji. Poprzez praktyki religijne Władysław chciał jeszcze bardziej pokochać Boga. Jego wybór drogi kapłańskiej był odpowiedzią na miłość Boga
względem niego. Nie został zmuszony do wstąpienia do seminarium. Nikt nie
wywierał na nim żadnej presji. Jego wyłączną motywacją było głębokie doświadczenie Bożej miłości.
Święcenia kapłańskie ks. Bukowińskiego opóźniły się z powodu choroby.
Przyjął je 28 czerwca 1931 w Katedrze Wawelskiej. Jako swoje zawołanie
obrał słowa: „Miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłował” (3 J 4, 19), ponieważ to właśnie miłość Boga zawsze Go prowadziła i była ucieczką
w chwilach próby.
1.4. W Rabce i Suchej Beskidzkiej
Po święceniach kapłańskich ks. Bukowiński rozpoczął pracę jako prefekt
gimnazjum w Rabce. Jego zaangażowanie duszpasterskie dostrzeżono nie tylko
w szkole. Był znany w całym mieście. Modlitwa, wykłady i kazania kształtowały w nim postawę miłosierdzia. Jego wielkie oddanie Bogu zauważyły
uczennice gimnazjum: „W szkole działał też osobisty przykład księdza Bukowińskiego. Wprawdzie starał się to robić bardzo dyskretnie, ale wiedziałyśmy,
że potrafi oddać sweter czy płaszcz komuś potrzebującemu spotkanemu na drodze”4.
Bogna Czaplińska-Grabowska, działaczka Caritasu, wspominała zaangażowanie ks. Władysława w działalność organizacji: „W jego pracy wychowawczej największą rolę odgrywała praktyczna realizacja przykazania miłości
bliźniego, której nas uczył, włączając się w działalność naszego koła pracy
społecznej Caritas”5.
3

W. Bukowiński, Wybór wspomnień i informacji dla moich przyjaciół, J. Nowak (red.), Wydawnictwo Św. Stanisława BM - Kraków 2007, s. 20.
4
Por. J. Nowak (red.), Materiały z Sympozjum o Słudze Bożym Ks. Władysławie Bukowińskim,
Kraków 2006, s. 45.
5
Tamże, s. 44.
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Odpowiedzią ks. Bukowińskiego na Bożą miłość była również posługa wikariusza w Suchej Beskidzkiej. Odznaczył się tam wielką wrażliwością i pokazał, że los ubogich nie był mu obojętny.
1.5. W Łucku
Praca duszpasterska w Łucku wymagała wielkiego zaangażowania i poświęcenia. Sama decyzja ks. Bukowińskiego, by wyjechać do pracy na
Wschód, świadczy o wielkim zaufaniu Bogu. Mimo ogromu zajęć ks. Władysław znajdował czas, by cierpliwie słuchać ludzi i z nimi rozmawiać. Postawa
ta okazała się niezwykle cenna, gdy Sowieci wywozili całe rodziny na Syberię.
Ks. Bukowiński wspierał i pocieszał zesłańców. Na drogę ofiarowywał im
modlitewniki. Jego przyjaciel ks. Kuczyński wspominał tamten czas: „Pierwsze
aresztowanie Władzia nastąpiło wtedy, gdy parafianom wywożonym z Łucka na
Sybir w 1940 roku podawał do wagonów żywność wraz z moją książeczką do
nabożeństwa. Z dworca zabrano go wprost do więzienia”6. W tych warunkach
zwyczajna miłość bliźniego była bohaterstwem. W więzieniu ks. Bukowiński
pozostał wierny miłości do Boga, a po uwolnieniu z gotowością oddania życia
dalej służył innym jako proboszcz katedry w Łucku. Z ofiarnością sprawował
posługę sakramentalną i organizował potajemne spotkania w katedrze przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej.
W tragicznych latach wojny ks. Bukowiński wspierał potrzebujących. Był
dla ludzi wyrozumiały i serdeczny, ale także wymagający. Nie pozostawał
bierny wobec ich cierpienia. Opiekował się bezdomnymi, karmił głodnych,
przygarniał wystraszonych i pocieszał rozpaczających z powodu straty bliskich. Nie pozostawił ludzi bez opieki duchowej. Umacniał ich w wierze i zawierzał opiece Matki Bożej. T. Kaszczyszyn jako dziecko brała udział w katechezach ks. proboszcza w Łucku i w trudnych momentach doświadczyła od
niego wielkiego wsparcia: „Katedra była popękana od bomb okupanta. Zapamiętałam twarz ks. Władysława Bukowińskiego. Uśmiechnięty tulił wszystkie
dzieci i mówił: ‘Nie wolno wam się bać. Matka Boża was ocali i obroni’”7.
Ks. Bukowiński ratował przed śmiercią żydowskie dzieci, narażając przy
tym niejednokrotnie swoje życie. Starał się o godny pochówek dzieci, które
zostały wyrzucone z transportów wiozących ludzi na zesłanie. Otaczał je
swoją miłością i modlitwą, oddając w ręce Boga. Opiekował się także chorymi
i jeńcami.

6

J. Kuczyński, Między parafią a łagrem, Editions Spotkania – Paryż 1985, s. 51.
W.J. Kowalów (red.), Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i
przyjaciół, cz. I, Wołanie z Wołynia – Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 37.
7
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1.6. W łagrach
Godna uwagi jest działalność ks. Władysława w więzieniach i łagrach.
Ks. Bukowiński wspominał przesłuchanie, które przetrwał, modląc się o miłość: Raz po raz on (sędzia śledczy) mi mówił: „Namyślcie się”; sam czytał
gazetę, a ja siedziałem w kącie pokoju na taborecie i cichutko na palcach odmawiałem różaniec8. Przedłużające się przesłuchanie, świadomość grożącego
mu niebezpieczeństwa, wrogie nastawienie i agresja przesłuchującego nie były
w stanie zmienić jego sposobu odnoszenia się do innych ludzi. Postawa ks.
Władysława świadczy o tym, że nawet znajdując się w dramatycznej sytuacji,
każdego człowieka traktował z szacunkiem i nie odpowiadał złem na zło.
Za swoją działalność ks. Bukowiński w każdej chwili mógł ponieść śmierć.
Kiedyś spowiadając nocą, przekroczył prawo obozowe zakazujące odwiedzin
w sąsiednich blokach. Został przyłapany w trakcie powrotu i zamiast kilkudniowego karceru otrzymał mocne uderzenie w twarz9. Wielu więzionych księży nie przyznawało się, kim są. Tymczasem ks. Bukowiński odprawiał msze,
spowiadał, organizował spotkania, by zjednoczyć chrześcijan i podnieść na
duchu wszystkich, także muzułmanów i niewierzących. Ks. E. Głowacki był
współwięźniem pod ogromnym wrażeniem świadectwa, jakie dawał ks. Władysław w obozie. Panująca w obozie nędza nie sprzyjała postawie miłosierdzia,
jednak ks. Bukowiński nie poddał się i ofiarnie niósł pomoc. Ks. E Głowacki
wspomina, że ks. Bukowiński stał się wielkim autorytetem:
W tym piekle zła, niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia szukałem człowieka – wzoru dla siebie. Tym wzorem człowieka i kapłana był dla
mnie przez 9 lat w lagrach, i pozostanie na zawsze tutaj obecny ks. Władysław Bukowiński. Wysoki, wychudły, w lichej odzieży, lecz zawsze pogodny
i uśmiechnięty (...). Dla nas kapłanów urządzał rekolekcje, dla świeckich
grup mówił nauki w języku rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Ile światła,
pociechy i siły wlewały w nasze serca Jego słowa, dzięki którym przetrwaliśmy. Nie tylko słowem głosił miłość, ale czynem praktykował na co dzień.
Pomagał innym nosić drzewo, dzielił się skromną porcją chleba, oddawał
innym cieplejszą bieliznę, nie patrząc na narodowość lub pochodzenie.
Kiedy bliżej go poznałem, starałem się Go naśladować. Kontakty z nim
podtrzymywały mię na duchu, zrozumiałam wartość cierpienia, dzięki czemu nie załamałem się – owszem wzrosła we mnie wiara i nadzieja lepszego
jutra10.
Ks. Bukowiński był wsparciem dla innym współwięźniów, ich powiernikiem i przyjacielem. J. Węgierski, członek Armii Krajowej we Lwowie skaza8

W. Bukowiński, Wybór wspomnień…, dz. cyt., s. 19.
Tamże, s. 13-14.
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W. J. Kowalów (red.), Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i
przyjaciół, cz. II, Wołanie z Wołynia – Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 74.
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ny na łagry w 1945r., potwierdza, że ks. Władysław był człowiekiem wielkiej
wiary i miłosierdzia. Tak jak inni więźniowie niewiele posiadał, ale zawsze
umiał dostrzec kogoś bardziej potrzebującego od siebie11.
Warunki życia obozowego były trudne nie tylko z powodu głodu i morderczej pracy, ale także na skutek znęcania się więźniów odsiadujących wyroki za
przestępstwa kryminalne, którzy byli nazywani żulikami. Franciszek Kaszyński, więzień łagru w Dżezkazganie w liście do Jadwigi Teleżyńskiej opowiada
o pracy ks. Władysława i wspomina jego pogodę ducha w trudnych sytuacjach:
Późną wiosną 1950 roku przywieziono z Tajszet [Czelabińsk] ks. Władysława. (…) Szybko zapoznaliśmy się i byliśmy dobrymi znajomymi. Muszę zaznaczyć, że od pierwszych dni od przybycia ks. Władysława do brygady górniczej
było intensywne poszukiwanie przez niego rodaków naszych wśród brygad
robotniczych, zaznajamianie się z rodakami, poznawanie warunków ich pracy
– doli. (...) Gdy ks. Władysław pracował nocą, dzień miał wolny, który poświęcał apostolstwu wiary, dla niego nie było wypoczynku po całonocnej pracy. (...)
Ks. Władysława nigdy nie widziałem zasmuconego lub utyskującego na swoje
położenie, w jakim się znalazł, zawsze z jaśniejącym, uśmiechniętym obliczem
chodził.12.
Jezus Chrystus był dla ks. Bukowińskiego fundamentem troski o człowieka,
o czym zaświadczył współwięzień, ks. Eliasz Głowacki:
Kiedy opuszczał obóz, wszyscy żegnali go jak najlepszego przyjaciela
i człowieka prawdziwie wolnego: „zmęczony, szedł jak cień człowieka pomiędzy baraki z workiem na plecach, ale z ogniem gorejącym w sercu... jeszcze raz
się uśmiechnął, pomachał bezsilną ręką, a nam się zdawało, że słyszymy jeszcze
ostatnie jego słowa cicho - może tylko w myślach powiedziane ze św. Pawłem:
»Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz... dzięki Temu, który
nas umiłował, jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani Aniołowie, ani
Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze ani przyszłe, ani Potęgi, ani co wysokie,
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od
miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym» (Rz 8,35-37)13.
2. Heroiczna miłość
Kolejnym świadectwem wiary ks. Bukowińskiego była jego dobrowolna
decyzja pozostania w ZSRR, by służyć ludziom. Można powiedzieć, że do
służby w Karagandzie przygotowywał się przez pięćdziesiąt lat swego życia.
Nie mógł pogodzić się z postępującą ateizacją dzieci, młodzieży i całych ro11

Por. ks. J. Nowak (red.), Materiały z Sympozjum…, dz. cyt., s. 24-25.
Archiwum Naszej Przeszłości – 1975r, nr 374.
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dzin, brał więc udział w wyprawach misyjnych i wracał do miejsc, gdzie pracował, mimo że był z nich wyrzucany.
Ks. Władysław sumiennie wypełniał swoje kapłańskie obowiązki i nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie szczególne okoliczności, w jakich pracował. Nie było kościoła, kaplicy ani domu, w którym mógłby zamieszkać. Władze
państwowe zabroniły mu działalności. Był ciągle kontrolowany i śledzony. Musiał nieustanie tłumaczyć się z tego, co robił. Nakładano na niego kary, był także
aresztowany. Prowadzone przez księdza Bukowińskiego duszpasterstwo wymagało wielkiego wysiłku umysłowego i fizycznego, ale nie chciał on zrezygnować
z tej pracy, bo widział, jak bardzo wierni go potrzebują. Pobyt w Karagandzie
odczytywał jako kolejne wezwanie i posługa ta przynosiła mu radość. Podjął ją
dobrowolnie i czuł się szczęśliwy wśród ludzi, którym służył. Ci, którzy byli
blisko niego, dostrzegali jego poświęcenie i determinację.
Ks. Bukowiński służył katolikom przez spowiedź, co podczas prześladowań
było świadectwem wielkiego oddania innym. Ks. Bukowiński często spowiadał
przez całą noc. Był przekonany o wyjątkowości spowiedzi jako znaku Bożego
działania. Świadczy o tym refleksja z jego listu: Nieoceniona jest wciąż i zawsze Penitencja. Z jej naprawdę wielkiego i miłosiernego serca korzystają nie
tylko najbliżsi sąsiedzi, lecz wielu dalszych, a nawet bardzo dalekich14. Trudno
oszacować, ile osób skorzystało dzięki niemu ze spowiedzi, lecz wiadomo, że
ludzie, wśród których służył, nawracali się i zbliżali do Boga.
Swoją miłość do innych ks. Władysław wyrażał poprzez listy z życzeniami
i wyrazy wdzięczności, kierowane do licznych przyjaciół. Rewanżowali się oni
za okazywane im dowody miłości i wysyłali do Karagandy wiadomości
i książki, na które czekał. Ks. Bukowiński wspominał te kontakty z wdzięcznością. W listach do rodziny i przyjaciół pisał: Z dala od stron rodzinnych nie
jestem bynajmniej przygnębiony i wcale nie uważam się za jakąś ofiarę losu.
Wręcz przeciwnie, dziękuję Bogu za wszystko. Sądzę, że przez cały ten długoletni okres życia zawsze byłem i dotąd jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu15.
W liście z 1963 roku zawiadomił przyjaciół z Polski o tym, że został aresztowany, a później wyrzucony z wyprawy misyjnej. Dzielił się tym bolesnym
faktem, bo chciał wspólnie przeżywać trudne doświadczenia: Miłość i ofiara
łączą się z cierpieniem najczęściej po obu stronach. Prawem przyjaźni jest
wspólnie przeżywać troski i radości, i to troski jeszcze głębiej niż radości. Tak
jest obustronnie w stosunku do Was i do dzieci. Choć wiem, że korespondencja
ze mną najprawdopodobniej przysparzać Wam będzie smutku i niepokoju, będę
ją póki się tylko da, kontynuował16.
14

W. Bukowiński, Listy, dz. cyt., s. 138.
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3. Najistotniejsze formy miłości
3.1. Miłość nieprzyjaciół
Miłość nieprzyjaciół była dla ks. Władysława próbą. Niewiele pisał on
o swoich cierpieniach i upokorzeniu, którego doświadczał w łagrach. W jego
wspomnieniach z pobytów w więzieniach nie ma nienawiści, irytacji czy złości. Świadkowie pamiętają jego wyznanie: Nie dałem się nigdy zatruć nienawiścią17. Po ludzku wydawało się to niemożliwe, jednak ks. Władysław był przekonany, że to Bóg wspiera go i prowadzi. W swoich listach pisał: Dla mnie
Chrystusowe przykazanie miłości nieprzyjaciół nie jest jakąś piękną utopią,
lecz czymś w najwyższym stopniu realnym i życiowym18.
Ks. Bukowiński był otwarty na każdego człowieka i uczył się kochać nieprzyjaciół. Miłość względem bliźniego dawała mu pokój, ale nie oznaczało to,
że nie cierpiał, nie bał się czy przestał dostrzegać wrogość, kpiny i represje.
Musiał stoczyć walkę wewnętrzną, by w trudnych warunkach z gorliwością
służyć każdemu człowiekowi. Mimo to pojawiały się wobec niego zarzuty.
Dotyczyły one wychowania katolickiego młodzieży i dzieci oraz przechowywania literatury religijnej, co dla jego wrogów było równoznaczne
z prowadzeniem przez Kościół antyradzieckiej polityki. Zarzucano ks. Bukowińskiemu nielegalną działalność na szkodę kraju:
Wykorzystywał przesądy religijne pewnej części ludności, wśród której rozpowszechniał katolicyzm. W latach 1954–1958 Bukowiński w prywatnych
mieszkaniach i w zorganizowanym według jego wskazówek domu modlitewnym w Karagandzie prowadził nielegalne zgromadzenia wierzących
katolików, przyciągając znaczną ilość młodzieży, w tym dzieci w wieku
szkolnym oraz przedszkolnym, którym wpajał fanatyzm religijny. Odrywał
młodzież od wychowania komunistycznego oraz uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym kraju19.
Mimo nieprzyjaznej postawy sędziego w czasie rozprawy w r. 1958 w Karagandzie, ks. Bukowiński był spokojny i opanowany. Miał poczucie własnej
godności i zachowywał się z szacunkiem wobec przeciwnika. Wyrażał jednak
zdecydowany sprzeciw wobec obłudy i cynizmu. Nie zgadzał się na system
komunistyczny, w którym wyzyskiwano ludzi. Odważnie mówił o powodach,
dla których został w Związku Radzieckim: Odpowiedziałem, że uczyniłem to
ze względów ideowych dla pracy duszpasterskiej wśród tak bardzo jej potrzebujących, a nie mających swoich kapłanów wierzących katolików Związku

17

W. Bukowiński, Wybór wspomnień…, dz. cyt., s. 72.
Tamże, dz. cyt., s. 3.
19
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Radzieckiego20. Słowa ks. Władysława wywołały oburzenie, gdyż pytający był
przekonany, że ksiądz kierował się względami finansowymi. Ksiądz Bukowiński jednak odpowiedział: Gdybym ja kierował się względami materialnymi,
to byłbym – proszę mi darować ostre słowo – idiotą, pozostając w Związku
Radzieckim. W Polsce otrzymałbym kościół parafialny ze stałym dochodem
i mógłbym w nim legalnie i spokojnie pracować, a w Związku Radzieckim
muszę siedzieć na ławie oskarżonych21.
Należy także pamiętać o prześladowaniach ks. Bukowińskiego w trakcie jego pracy misyjnej w Tadżykistanie, Aktiubińsku i Semipałatyńsku. Często był
zatrzymywany. Przesłuchiwano go, zabierano mu książki, pieniądze, nakładano
kary i aresztowano, ale nigdy nie udało się go zniechęcić do dalszej posługi
kapłańskiej. Jednak ks. Bukowiński najbardziej obawiał się tego, że zostanie
aresztowany i skazany na ciężkie roboty, ponieważ uniemożliwiłoby mu to
dalszą pracę duszpasterską. Jego wielkość polegała na tym, że nie martwił się
wyłącznie o siebie, ale przede wszystkim o ludzi, którzy zostaliby pozbawieni
pasterza. Ks. Władysław umiał przebaczać, a ci, którzy go pamiętają, zgodnie
twierdzą, że nie było w nim nienawiści wobec wrogów.
W czasie rozprawy w Karagandzie w r.1958 ks. Bukowiński nie bronił swoich osobistych praw, lecz prawa do wolności religijnej. Zrezygnował z obrońcy
i wykorzystał swoje wykształcenie prawnicze. Sam wygłosił mowę, w której
bronił katolików pozbawionych opieki duszpasterskiej:
Nie proszę o nic dla samego siebie, lecz proszę o uwzględnienie słów moich
dla dobra wierzących katolików Kazachstanu. Pragnąłbym mieć nadzieję, że
słowa moje nie okazały się głosem wołającego na puszczy, lecz dotarły do Ałma Aty i Moskwy. Był jeden wypadek, że mi zabroniono pójść do umierającej
chorej, by ją przygotować na dobrą, chrześcijańską śmierć. Obyśmy wszyscy
w Związku Radzieckim zrozumieli, że pierwszym prawem każdego człowieka,
a już tym więcej człowieka wierzącego, jest prawo do Boga22.
3.2. Miłość kapłańska
Na szczególną uwagę zasługuje stosunek ks. Bukowińskiego do kapłanów.
Z wieloma z nich zaprzyjaźnił się w Kazachstanie na całe życie. Ich losy potoczyły się podobnie. Prawie wszyscy przeszli przez więzienia i łagry, pozostając
później na terenie ZSRR. Ks. Bukowiński spotykał również wielu kapłanów
w obozach pracy i szybko nawiązywał z nimi kontakt. Organizowali wspólne
modlitwy, wykłady i rekolekcje. Umacniając innych, ks. Bukowiński czerpał
z tych spotkań siłę również dla siebie. Ludzie, którzy go spotykali, wspominają
jego pomoc w przetrwaniu trudnego czasu. Podkreślają, że był dla nich wzorem człowieka i kapłana. Z wieloma księżmi ks. Bukowiński korespondował
20
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do końca życia. W listach do nich pisał o swoich wewnętrznych przeżyciach
i doświadczeniach duszpasterskich. Z o. Klemensem Władysławem Świżkiem
dzielił się zmaganiami, pisząc do niego z Karagandy: To, co lepsze i najlepsze,
jest tu najczęściej nie do osiągnięcia. Na przykład systematyczne ćwiczenia duchowne, naprawdę solidne i wyczerpujące przygotowanie do sakramentów
itp.23.
3.3. Miłość do młodych
Zaangażowanie w Kole Kresowym pozwoliło ks. Władysławowi poznać
problemy młodych, wtedy swoich rówieśników. Doświadczenie zdobywał
również w trakcie pracy katechetycznej w Rabce. Uchodził za mądrego i odpowiedzialnego nauczyciela. Ludzie dostrzegali jego serdeczność i pobożność.
Ks. Bukowiński chętnie nawiązywał bezpośrednie kontakty ze swoimi wychowankami. Interesował się sprawami uczennic, uczestniczył w ich życiu szkolnym i rodzinnym, a w razie potrzeby dyskretnie pomagał. Swoje doświadczenia wykorzystał później w Łucku, a także w łagrach i Karagandzie.
Ks. Bukowiński uważnie słuchał, co mieli do powiedzenia młodzi ludzie
i wykazywał autentyczne zainteresowanie ich życiem. Z ogromną życzliwością
udzielał im wskazówek i umacniał w wierze. Zachęcał ich także do pracy nad
sobą, rozwoju swoich zainteresowań i zdobywania wiedzy. W czasie długich
podróży misyjnych często nadarzała się okazja, by porozmawiać z młodymi
ludźmi, którzy byli niewierzący. Podobnie było w obozach pracy. Ks. Władysław podejmował wtedy rozmowy o religii, które często prowadziły do nawrócenia rozmówców i przyjęcia przez nich sakramentów.
3.4. Miłość do wyznawców innych religii
Spotkania z członkami sekt były dla ks. Bukowińskiego bardzo trudne.
Choć ks. Władysław wzywał do zgody, to nie zawsze był wysłuchiwany.
Wspominał próby pojednania w specjalnym łagrze dla przywódców sekt
i kapłanów: Ale bywały między sekciarzami dyskusje pełne wzajemnej napastliwości. Ja osobiście nawoływałem zawsze wszystkich do niezapominania
o wzajemnej miłości w dyskusjach, co nie było skuteczne24.
Ks. Bukowiński wyniósł z domu szacunek wobec ludzi wyznających inną
wiarę. Nie brakowało w jego życiu okazji, by mógł go wyrazić. Spotykał przecież ludzi różnych wyznań, kultur i narodowości. Nie tylko nie zapominał
o ideałach młodości, ale konsekwentnie potwierdzał swój stosunek do innych
ludzi, okazując im ciepło i życzliwość. W dni wolne od pracy w obozach organizował spotkania, podczas których dzielił się swoją wiedzą filozoficzną, teologiczną, historyczną i literacką. Prowadził wykłady dla współwięźniów. Nie23
24
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które z nich organizowane były specjalnie dla wyznawców innych religii.
W czasie tych spotkań głos zabierali różni mówcy, a ks. Władysław starał się,
aby dyskusja była spokojna i rzeczowa. Bolał nad tym, że nie zawsze się to
udawało. Zebrania te kończyła wspólna modlitwa, a następnie spożywano bardzo skromny posiłek. Już przed Soborem Watykańskim II ks. Władysław żył
ideą ekumenizmu. Opowiadał o nastrojach towarzyszących planom zwołania
Soboru: Było w naszym obozie „religioźników” duże zainteresowanie ruchem
ekumenicznym. Szczególne zainteresowanie wywołała zapowiedź zwołania
Soboru Powszechnego. Wielu się spodziewało, że Sobór dokona jakiegoś choćby częściowego zjednoczenia z innowiercami. Bywały dyskusje międzywyznaniowe. Niektóre były rzeczowe i utrzymane w duchu wzajemnej miłości25.
Podsumowanie
Ks. Władysław Bukowiński wyrażał swoją wielką miłość do Boga przez
wiarę i oddanie, a także przez serdeczność i życzliwość okazywaną bliźnim.
Z ofiarnością służył ludziom i nie opuścił ich, mimo że miał możliwość powrotu do Polski, gdzie miałby zapewnione godziwe warunki życia i spokojną pracę. Jego stan zdrowia pogarszał się, lecz on nie zrezygnował ze swojej służby
w Kazachstanie. Czuł się odpowiedzialny za swoich wiernych. Z jednakową
troską odnosił się do kolegów, przyjaciół, uczniów, parafian, współwięźniów
czy ludzi aparatu ucisku. Jeżeli dostrzegał duchową czy materialną biedę, natychmiast próbował pomagać.
Ks. Bukowiński nigdy nie był obojętny na prześladowania zesłańców.
Chciał nieść Dobrą Nowinę opuszczonym i biednym. Widział ogromną potrzebę pracy duszpasterskiej wśród tych, którzy doświadczali ucisku i biedy. Zawsze służył Bogu, który był dla niego jedynym Panem. Wybaczał wrogom i nie
pielęgnował w sobie nienawiści. W swojej służbie ks. Władysław znajdował
radość i spełnienie, a praca w Kazachstanie stała się jego powołaniem.
Współczesny świat przeżywa kryzys wartości. Wiele w nim zła i okrucieństwa, dlatego potrzeba ludzi, którzy swoim życiem zaświadczą, że Bóg jest
obecny w życiu każdego człowieka. Ks. Władysław Bukowiński był świadkiem, że miłość Boga pozwala zwyciężyć zło i daje siłę, by przetrwać nawet
w najtrudniejszych warunkach.

25
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Summary
The Witness of Love. Władysław Bukowiński's New Evangelisation
The life of the Servant of God Fr. Władysław Bukowiński was a testimony
of love for God and neighbours. He was a dedicated priest who suffered a lot
but did not cease to believe in goodness and forgiveness. He was imprisoned
and stayed in various Soviet labour camps. However, this experience did not
weaken his faith.
Władysław Bukowiński always showed love for enemies and respect for
believers of other religions. He did missionary work and spent the rest of
his life in Kazakhstan administering the sacraments, catechizing and helping the needy.

ks. Marceli Prawica1

Świadectwo i męczeństwo chrześcijan Afryki w XX wieku
Drogi Księże Biskupie, piękna kochana Wspólnoto, w której przeżywamy
dzisiaj prawdę o powołaniu chrześcijanina według słów Chrystusa: „Mnie
prześladowali i was prześladować będą”. Prawdę, że Kościół jest wspólnotą
męczenników. Bogu dziękuję za to, że mogę być w tej Waszej Wspólnocie.
Dziękuję także za to, że możemy być z tą wielką liczbą świętych męczenników, ponieważ wierzymy w świętych obcowanie. Patrzy na nas ojciec Maksymilian Kolbe i ks. Popiełuszko. I tylko chciałem przeprosić bardzo serdecznie,
że ja nie wiem, dlaczego tu się znalazłem. Nie mam żadnego tytułu naukowego, jestem najzwyklejszym misjonarzem z Zambii, gdzie pracuję już czterdzieści lat. Przepraszam również za bardzo marny mój głos. Jestem krótko po operacji i jeszcze nie zdążyłem w pełni odzyskać sił.
Mimo to chciałbym się z Wami zatrzymać nad problemem męczeństwa Kościoła w Afryce. Afryka to kontynent, któremu wyrządzono ogromną krzywdę.
Wywieziono z niej 20 milionów niewolników. Tej krzywdy nie da się dziś
wynagrodzić. Trzeba pamiętać, że w tym procederze brali udział chrześcijanie.
Potem przyszli kolonialiści, którzy wykorzystywali i eksploatowali tę ziemię,
choć zostawili też wiele dobrego. Nie mamy jednak czasu, aby o tym szczegółowo opowiadać. Wraz z kolonizatorami przybyli misjonarze. Mam w tej chwili na myśli Afrykę od równika na południe – nie tę islamską, która była przecież wspaniałym Kościołem, żywym, zniszczonym przez islam. Zostały tylko
nazwy diecezji, które biskupi otrzymują jako tytularne. Dziś islam nadal niszczy chrześcijaństwo. Coraz częściej mówi się, że niedługo nie będzie ani jednego chrześcijanina w Betlejem, w Ziemi Świętej. Chrześcijanie uciekają
z Iraku, gdzie są albo mordowani, albo bardzo cierpiący. Prześladowany jest
także Kościół Koptyjski w Egipcie. Istnieje taka ponadreligijna organizacja,
monitorująca prześladowanie chrześcijan na świecie, która się nazywa open
doors. Patronuje jej brat Andrzej.
Kochani trzeba o tym wiedzieć i mówić w naszych rodzinach, w naszych
wspólnotach, w naszej społeczności, Na świecie w tej chwili jest prześladowanych 100 milionów chrześcijan, w 50 krajach. Powstał nawet taki ranking
mówiący o tym, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Z 20 wymienionych w nim krajów najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Korei Pół1

Ks. Marceli Prawica – misjonarz z Zambii, pochodzący z diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w diecezji sandomierskiej. Wystąpienie na sympozjum naukowym w Koszalinie
5 listopada 2011 r. nt.: Męczeństwo i świadectwo w Kosciele XX wieku.
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nocnej. Dalej trzeba wymienić Iran, Afganistan i Arabia Saudyjska. Somalia
i Malediwy, Jemen, Irak, Uzbekistan, Laos, Pakistan, Rytlia, Mauretania, Butan, Turkmenistan, Chiny, Wietnam, Katar, Egipt i Czeczenia. Poza tym cała
Afryka islamska, gdzie chrześcijaństwo jest niszczone permanentnie. Kościół
prześladowany jest także w Europie, w Polsce, gdzie jest niszczony przez agresywny ateizm, cywilizację śmierci, liberalizm, Prześladować można w różny
sposób.
Kochani, ja nie jestem na swoim miejscu, bo nie należę do Kościoła, który
cierpi. Dawna, północna Rodezja, do której przynieśli chrześcijaństwo polscy
jezuici, także franciszkanie, jest państwem, w którym Kościół cieszy się wolnością. W konstytucji Zambijskiej jest zapis, że Zambia jest państwem chrześcijańskim, założony na korzeniach chrześcijańskich. Obecny prezydent, mój
przyjaciel i dawny seminarzysta, jest katolikiem. 35% 12-milionowego narodu
zambijskiego to katolicy, stanowiący najmocniejszą grupę wyznaniową w Zambii. Święcenia kapłańskie i śluby zakonne są transmitowane przez telewizję.
Można powiedzieć, że żyjemy w takich luksusowych warunkach jak na Afrykę.
Z lewej i z prawej strony mamy Angolę i Mozambik, gdzie Rosja Sowiecka
założyła kiedyś swoje bazy. Po wyzwoleniu przywieziono 30 tysięcy czarnych
żołnierzy kubańskich i zaczęło się prześladowanie Kościoła. Wyrzucono
wszystkich misjonarzy. Pamiętam, było to w Mozambiku, katecheta w katolickiej kaplicy odprawiał liturgię Słowa, przyszli żołnierze, wyrzucili Biblię, położyli ośli łeb i powiedzieli: to jest wasz Bóg, teraz oddajcie mu pokłon, albo
utniemy głowę maczetą. Najpierw ścięli katechetę, a potem ośmiu po kolei.
Oczywiście to jest specjalna łaska Boża, nikt nie uciekł, żołnierze odeszli, zostało osiem trupów. Ja myślę, że takich męczenników wśród zabitych w Angoli
było bardzo wielu. W czasie pierwszego synodu afrykańskiego Ojciec Święty
beatyfikował Dionizego, młodego chłopaka 16-letniego, w Kongo. Jakiś mason
zobaczył u niego różaniec na szyi i powiedział do niego: podepcz to, a ten odpowiedział: nie. Wówczas skatował go tak strasznie, że on umierał pół roku,
przebaczając swojemu oprawcy. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja w Darfurze
po tym podziale Sudanu na mocy referendum na dwie części. Ale przedtem
krzyżowano tam chrześcijan, którzy nie chcieli przyjąć islamu.
W 1886 roku Arabowie zatruli króla ugandzkiego homoseksualizmem. Zaczął on prześladować Kościół katolicki i anglikański. Święty Karol Lwanga,
męczennik, i 26 jego przyjaciół, to byli młodzi chłopcy na dworze króla
ugandzkiego i ten homoseksualista chciał używać ich jako swoich modeli, a oni
odpowiedzieli nie. Najmłodszego z nich, 14-letniego i kilku innych, Karol
Lwanga ochrzcił w więzieniu. Owinięto ich w maty trzcinowe i wrzucono do
ognia. Mordowano bardzo wielu katolików i anglikanów, chcąc na siłę wprowadzić małżeństwa homoseksualne.
Mówię o tym ludziom w Zambii, w buszu, gdzie pracowałem 13 lat z kardynałem Kozłowieckim. To piękna postać. Kardynał przeżył Oświęcim i Da-
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chau. Wrócił do Zambii, dawnej północnej Rodezji i został pierwszym arcybiskupem Lusaki. Potem przez cztery lata, chcąc, aby jego następcą był Zambijczyk, czekał na przyjęcie swojej rezygnacji. Niestety tym Zambijczykiem po
kardynale Adamie był ekskomunikowany Milingo, który był także moim arcybiskupem. Modlę się za niego, bo na pewno miłosierdzie Boże jest wielkie. Ale
teraz mamy nową diecezję, do której należy Kabły, salezjanin Zambijczyk,
którego znam od kleryckich czasów. Mówię często ludziom z buszu o prześladowaniach, które są sprawdzianem naszej wiary i przywiązania do Chrystusa.
Co by było – powtarzam czasami –jakby przyszli do naszego kościoła, przynieśli ośli łeb i zaczęli wam ucinać głowy. To oczywiście specjalna łaska Boża.
Dlatego dopóki mamy czas, budujmy wspólnoty chrześcijańskie, umacniajmy
wiarę, ponieważ islam kupuje chrześcijan za pieniądze i tam, gdzie się pojawia,
chrześcijanie bardzo cierpią.
Pozwolę sobie przeczytać pewne świadectwo: Mahomet Ahmet Hegazi
z Egiptu zwrócił się do sądu, aby w ten sposób walczyć o oficjalne uznanie
jego chrześcijańskiej wiary, po nawróceniu z islamu na chrześcijaństwo. Choć
wiedział, że był krok, który jeszcze bardziej może narazić jego życie na niebezpieczeństwo. Złożył on wniosek o dokonanie zmiany wpisu w jego dokumencie tożsamości z: muzułmanin na: chrześcijanin. Od tego momentu żyje w
ciągłym zagrożeniu i wraz z rodziną musi pozostawać w ukryciu. Boi się o
życie swoich dzieci i nie chce, aby one przechodziły takie same prześladowanie
jak on. Ekstremiści atakowali go wielokrotnie. Podpalili jego dom. Śmierć
groziła mu nawet z rąk osób należących do jego rodziny. Podczas trwania procesu grożono morderstwem kilku jego obrońcom. Niektórych z nich oskarżono
i aresztowano. Przedstawiciele instytucji państwowych domagali się śmierci
Mahomeda. Wykładowcy religii na wpływowym uniwersytecie Alal Hazar
oświadczyli, że zabijanie odszczepieńców, którzy porzucili islam, jest legalne.
Mimo to Hegazy walczy dalej i nie ustępuje, jest nieugięty w wierze. Dlatego
tak bardzo musimy się modlić za tych prześladowanych chrześcijan.
Inne świadectwo pochodzi z Nigerii. Marta ma 25 lat i pochowała już swojego męża w czasie nagonki na chrześcijan w prowincji Platu, w centralnej
Nigerii. Mąż Marty został zastrzelony, również sama Marta, wtedy w ciąży,
musiała uciekać przed napastnikami. Potem straciła swoje dziecko. Open doors
nawoływało chrześcijan na całym świecie do wspierania tej młodej kobiety i jej
dzieci (6-letniego Genezisa i 7-letniej Jenifer), między innymi przez wysłanie
listów i kartek, które dodałoby jej odwagi. Tysiące chrześcijan odpowiedziało
na ten apel i pokazało Marcie oraz jej dzieciom, że nie są zapomniani. Zachęcona tym współczuciem kobieta pragnie teraz odpowiedzieć wszystkim, którzy
do niej napisali. Dostała ok. 11 kg listów, które dały jej nową perspektywę
życia, bardzo zachęcając ją do wiary w Jezusa. Doświadczyła w swoim życiu
wielu cudów i jest pewna, że są one owocem wszystkich modlitw jej braci
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i sióstr na całym świecie. Każdy werset w tych listach był dla niej wzmocnieniem, ponieważ była na dnie. Prosi o pamięć w modlitwach.
Myślę, że to nasze piękne spotkanie dzisiaj, młodych profesorów i tak bardzo mądre ich referaty, jest tak bardzo na czasie. Kochani, prześladowania
mają miejsce również w Polsce, ponieważ władza poszła w złe ręce. Dlatego
przygotujcie się, że trzeba żyć Ewangelią, trzeba się nią dzielić. To jest najbardziej prosta odpowiedź na prześladowanie. Dlatego Bogu dziękuję, że tu jestem
i chciałem pięknie podziękować za zaproszenie. Kiedy mnie pytają, jak te
„dzikusy” tam żyją, mówię: Jak żyją dzikusy, to nie wiem. Ale jak żyją moi
parafianie, mogę powiedzieć. Kiedy jadę moim samochodem, czasem późną
nocą, w zimie (czerwiec-lipiec), biedne zmarznięte dzieci, słyszą mój samochód i wołają: Marceli sweeti. Przybiegają, a ja je błogosławię, odmawiamy
modlitwę i dostają po cukierku. Kiedyś został jeden cukierek na trzech, myślę,
co z tym zrobić, ale dałem jednemu, a on mnie nauczył chrześcijaństwa, rozwinął cukierek, potłukł na kawałki, a później dał każdemu i wszyscy byli zadowoleni. Właśnie Ewangelia jest jak taki piękny cukierek, czasem bardzo gorzki, ale pożywny i dlatego tym się dzielmy w Polsce. Ciągle mówię, że przyszłość Kościoła w Polsce zależy od Boga, od kapłanów. Potrzeba dzisiaj
świadków. Potrzeba świadectwa nas wszystkich. Dlatego przekazuję wam pozdrowienia od Kościoła Afrykańskiego, rozwija się, żyje. To kontynent nadziei, niszczony globalizmem, tym materialnym, tak bardzo egoistycznym, niszczony wojnami, ludobójstwem w Rwandzie, Rodezji; kontynent wielkiej niesprawiedliwości społecznej; niszczony chorobą Aids i nędzą. W Zambii mamy
1.200.000 bezdomnych dzieci, bo ich rodzice umarli. Ale na tym kontynencie
żyje Kościół, rośnie. Od tego Kościoła przekazuję najlepsze pozdrowienia.

ks. Edward Sienkiewicz1

Męczeństwo jako świadectwo prawdzie
Wprowadzenie
Teologia powinna być uprawiana w kontekście. Wielkie syntezy teologiczne i fundamentalne dla obrazu teologii rozstrzygnięcia, od starożytności chrześcijańskiej, przez scholastykę, aż po czasy najnowsze, trudno byłoby nam docenić, a nawet poprawnie interpretować, opisywać bez odnośnego do nich kontekstu. W każdym miejscu i w każdym czasie nieco innego lub zgoła innego.
Uwzględnienie zatem kontekstu obowiązuje także teologię męczeństwa i świadectwa, nawet jeśli w różnych kontekstach na przestrzeni wieków możemy
oraz powinniśmy mówić o stałych i niezmiennych cechach męczeństwa chrześcijan. Jaki zatem był kontekst męczeństwa i obejmującej go refleksji wiary
w XX wieku? Jaki jest kontekst tego odcinka drogi Kościoła i toczącego się
sporu o Prawdę, w który to spór Kościół nie może się nie angażować, choć
ceną tego zaangażowania tak często – również obecnie – jest męczeństwo?
Kontekst nie przesądza naturalnie o teologii; o tym, co jest w niej najistotniejsze, jaki jest jej obraz. Niemniej właśnie kontekst decyduje o tym, jakie pytania
stawiane są teologii; na jakie trudności i wyzwania napotyka głoszenie Ewangelii. Kontekst decyduje o przyjęciu lub nie głoszonej w Kościele Prawdy,
z którą Kościół musi zwrócić się do świata.
O. profesor Jacek Salij, podczas dyskusji po serii referatów w ramach dorocznego zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, poświęconego teologii
wobec zjawiska ponowoczesności, wypowiedział mniej więcej takie słowa:
„Jedyne, co mamy na pewno i czego możemy być pewni; na czym możemy
oprzeć nasze chrześcijańskie świadectwo, to męczennicy”2. Słowa te mają swoją wymowę zwłaszcza w kontekście problemu ponowoczesności, którym zajmowali się przez trzy dni polscy teologowie dogmatycy, ponieważ w oczach
myślicieli uważających się za ponowoczesnych nic, a na pewno niewiele rzeczy, którymi się pasjonujemy, które cenimy i jesteśmy z nich dumni, jest pewnych, stałych. Niepewna jest zwłaszcza prawda, której problemu ponowoczesność w ogóle nie dostrzega, niepewna jest ludzka egzystencja, ludzka natura,
którą nie wiadomo jak określić, definiować; niepewne są zdobycze minionych
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
J. Salij, Dyskusja panelowa po wykładach ks. D. Oko i ks. R. Woźniaka, Zjazd Towarzystwa
Teologów Dogmatyków, temat: Problem teologii ponowoczesności, Pelplin 2011.
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pokoleń i niepewna jest nasza kultura, tudzież cywilizacja. Naturalnie nie będziemy w tym miejscu zapuszczać się w zawiłości zagadnienia ponowoczesności3. Zresztą wszystkich nie udało się poruszyć także polskim dogmatykom,
obradującym na ten temat przez trzy dni w Pelplinie. Chodzi nam o problem
prawdy i męczeństwa, najbardziej odnośny do tematu naszej konferencji.
1. Prawda i religia na ławie oskarżonych
W tym złożeniu – prawdy i męczeństwa, choć chcemy mówić o męczeństwie i świadectwie w Kościele XX wieku, upatruję dość symboliczny wyraz
naszej polskiej rzeczywistości. Zwłaszcza że ta symbolika została dość wyraźnie w ostatnim czasie zubożona i przez to wręcz wypaczona. Problem jest bardzo poważny. Jeśli nie chcemy utracić; pozwolić się odciąć od najpiękniejszych kart naszej najnowszej historii, kart zapisanych krwią prawdziwych bohaterów – świętych męczenników i w ten sposób pozbawić się tego, co oni nam
przez swoją najwyższą ofiarę przekazują4, jesteśmy wręcz zobowiązani do
świadectwa. Wydaje się, że równie bezkompromisowego, jak miało to miejsce
w przypadku tych, którzy opierali się aż do krwi.
O jakie naruszenie symboliki chodzi? Otóż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wielu współczesnym liderom życia społecznego, którzy powołują się
na bardzo drogie nam dziedzictwo męczenników (np. ks. Jerzego Popiełuszki)
od jakiegoś czasu nie jest z nami po drodze. W imię tego dziedzictwa bowiem i
przez częste odwoływanie się do niego, również tych, którym system wartości
błogosławionego męczennika bardzo przeszkadza, chce się nas przekonać, jak
nietykalną i wprost prymarną wartością jest dziś na przykład wolność. Niestety
wolność inaczej rozumiana niż chcieli tego męczennicy. „Inna wolność”, ponieważ tę, której wielkimi obrońcami są dziś u nas odwołujący się do ofiary
ks. Jerzego i innych męczenników, a jeszcze wczoraj przynajmniej milcząco
akceptujący brak miejsca dla jego świadectwa, wyzuli po prostu z prawdy. To
wyzucie nie jest z pozoru niczym groźnym, radykalnym. Dokonuje się ono
bowiem pod pozorem dyskusji, sporu o to, jak w godny, należny sposób uhonorować, uczcić ofiary minionego XX wieku – wieku męczenników. Aby taki
sposób uhonorowania – dodają niektórzy – nie rodził pośród nas niepotrzebnych konfliktów. W związku z tym pojawiają się propozycje i są one nawet
skrupulatnie realizowane, aby roztropnie, przynajmniej w niektórych sprawach,

3

I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010,
s. 55-138.
4
W bulli Incarnationis mysterium (1998) pojawia się argument eklezjologiczny: obecne pokolenie Kościoła wyrasta przecież z pokoleń, które wydały tamtych męczenników, toteż powinno
troszczyć się o swoje zakorzenienie we wspólnocie z nimi. „Kościół wszędzie na ziemi musi
pozostać zakorzeniony w ich świadectwie i pieczołowicie chronić pamięć o nich” (IM 13).
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całej prawdy nie ujawniać. Kiedy jednak chodzi o sprawy ważne, taka roztropność prędzej czy później okazuje się fałszywa i przynosi klęskę5.
Tymczasem męczennik to ktoś taki, komu nie tylko chodzi o uczciwość
wypowiedzi, o unikanie kłamstwa, obłudy, fałszu. Męczennikom chodzi o to,
aby można było powiedzieć sobie całą prawdę. To zarówno nasz problem, najbardziej współczesny, ale i bardzo stary, odwieczny – jeśli można się tak wyrazić. Ponieważ idącemu na czele wszystkich chrześcijańskich męczenników –
Jezusowi z Nazaretu, na pretorium Piłata, tuż przed wysłaniem Go na śmierć
krzyżową, w decydującym momencie, zadano pytanie o prawdę. Przy czym już
wystąpienie Jezusa, rozpoczęcie przez Niego publicznej działalności, zostało
poprzedzone ustąpieniem – usunięciem się Jana Chrzciciela. Jakie to było usunięcie się i jak wyglądało? Jan nie zawahał się powiedzieć prawdy o niemoralnym postępowaniu króla Heroda, choć było to wyjątkowo nieroztropne. Zapłacił za to głową. Oto jeden z kontekstów początku publicznej działalności Jezusa. Na pewno nie bez znaczenia i dla samego Jezusa i dla naszego zainteresowania męczeństwem w perspektywie prawdy. Tudzież dla całych pokoleń męczenników, nie wyłączając również tych z XX wieku po Chrystusie.
Znamienne, ale zarówno totalitaryzmowi sowieckiemu, jak i faszystowskiemu – podobnie zresztą jak wszystkim innym totalitaryzmom, jakie pojawiły się na świecie, tudzież wszystkim despotycznym władcom – najbardziej
przeszkadzała pełna prawda o człowieku. Stąd innym synonimem totalitaryzmu
– jakiegokolwiek totalitaryzmu – może być brak zgody na prawdę, przynajmniej pełną prawdę. A prawda cząstkowa, zredukowana, przestaje być prawdą.
Co więcej, totalitaryzmom w równym stopniu jak prawda przeszkadza także
religia. Stąd to nie jest żaden przypadek, czy – jak to niektórzy próbują określać – zbieg okoliczności, że największymi kontestatorami totalitarnych systemów są chrześcijanie; są także największym kłopotem tak konstruowanych
systemów społecznych. To oni pierwsi zapełniają więzienia i stawiani są pod
murem śmierci, wywożeni masowo do obozów zagłady, mordowani skrycie,
pod osłoną nocy lub w jasny dzień. To najpierw duchownych izoluje się od
reszty społeczeństwa oraz obejmuje najbardziej wyrafinowanym ze wszystkich
systemem kontroli i inwigilacji, ponieważ rzekomo właśnie oni najbardziej
zagrażają pokojowemu współistnieniu państwa. Ale zagrażają w równym stopniu jak zagraża prawda. Problem można też odwrócić. Państwo, władza, nie
potrzebuje zwracać się przeciwko religii, ograniczać jej wpływu, przestrzeni
działania, kiedy zależy jej na prawdzie; kiedy prawda – historyczna, w polityce, czy w ekonomii rozumiana jest jako najważniejszy sprzymierzeniec
w sprawowaniu władzy z mandatu społecznego, a nie jako zagrożenie. Władza,
która nie lęka się korekty prawdy, która potrafi – ma odwagę potraktować
prawdę jako najważniejsze kryterium stosowanych przez siebie mechanizmów
5

T. Węcławski, Powiedzcie prawdę, Kraków 2003, s. 10.
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oraz rozwiązań, bardzo potrzebuje religii, rozumiejąc także jej trudne do przecenienia znaczenie w przekazywaniu prawdy. Naturalnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym miejscu może się pojawić pytanie: Dlaczego tak bardzo
chce się ograniczyć przestrzeń działania religii, a nawet usunąć ją z przestrzeni
publicznej w zjednoczonej Europie6, podobno radykalnie odcinającej się od
jakichkolwiek totalitaryzmów i despotyzmów? Jakakolwiek jednak próba odpowiedzi na tak postawione pytanie wykracza nieco poza ramy zarysowanego
tu problemu.
Jak się jednak okazuje, roztropność, która przestrzega przed mówieniem
pełnej prawdy, właściwa jest nie tylko porządkom totalitarnym. I nie tylko
despotycznym władcom bardzo utrudniają ich dobre samopoczucie męczennicy. Dlatego też konstruktorzy – jak się je określa – bardziej nowoczesnych
rozwiązań starają się nas przekonać, że tam, gdzie jest negowana prawda, niekoniecznie musi się pojawić męczeństwo. Może się pojawić coś innego, np.
demokracja. Czy demokracja jest wystarczającym stróżem prawdy, pełnej
prawdy o człowieku i czy demokracja rzeczywiście skutecznie zabezpiecza
struktury społeczne przed męczeństwem; morderstwem za prawdę? Poza tym
jaka demokracja? Czy mówiąc „demokracja” mamy to samo na myśli; czy
zawsze to samo chcą powiedzieć rządzący i rządzeni? Czy wystarczającym
strażnikiem, zabezpieczeniem prawdy okazała się demokracja ateńska7, której
ofiarą jest bodajże najbardziej symboliczny obrońca prawdy – Sokrates. Carl
Friedrich von Weizsäcker powiedział: „System demokratyczny opiera się na
przekonaniu, że ludziom można powiedzieć prawdę”. Kiedy jest inaczej, kiedy
prawdy powiedzieć nie można, albo kiedy takie przekonanie zanika, wycofuje
się przed innymi racjami, wówczas z demokracją dzieje się coś niedobrego 8.
Okazuje się, że i demokracja zabija, kiedy jej największą wartością przestaje
być prawda. Kiedy zafascynowani nią ludzie, tworzący na co dzień jej kształt,
zapomną o prawdzie, która nie jest wytworem demokracji ani jej własnością,
ale podstawą jej właściwego funkcjonowania. Prawda musi zatem pochodzić
z zewnątrz. Prawdy nikt nie może uważać za swoją własność9!
6

J. Ratzinger, Prawda – wartości – władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne,
tłum. G. Sowiński, „Znak”, Kraków 1999, s. 32-35.
7
Już według Platona helleńska demokracja związana była nierozerwalnie z eunomią, czyli
z powagą i zobowiązującym charakterem prawa. Dobrego prawa, na każdym etapie pozwalającego kontrolować wszelką większość i podejmowane przez nią decyzje (wspólnotowe panowanie
– nomos). Prawo to jest prawem – jak je rozumieli starożytni Grecy – z samego wnętrza. Innymi
słowy, wywodzi się i opiera na niewzruszonych zasadach; powszechnie znanych, których nie
można ustanawiać i zmieniać żadną większością, ponieważ to ono wskazuje na zobowiązujące
wszystkich formy. Ch. Meier, Demokratie, w: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen in Deutschland, Stuttgart 1973, s. 829nn.
8
T. Styczeń, Solidarność wyzwala, Lublin 1993, s. 69-70.
9
P. Nitecki, Quod est veritas. Spotkanie z Jezusem w pretorium Piłata, w: Polityka w refleksji
wiary, B. Bardziejewski, K. Imler, E. Sienkiewicz, J. Stróżyński (red.), „Życie i Myśl. Zeszyty
Problemowe” (25), Koszalin-Poznań-Warszawa 2009, s. 79.
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Męczennik jest przedstawicielem i wykonawcą (symbolem) radykalizmu
ewangelicznego, czyli braku zgody na dostosowywanie prawdy do jakichkolwiek reguł, także demokratycznych10. Męczennik zatem staje się najbardziej
uprawnionym stróżem „pustego krzesła”, zgodnie ze sformułowanym aksjomatem przez J. B. Metza. Ten niemiecki teolog, zmagający się – jak całe jego
pokolenie – z tym wyzwaniem, jakim dla teologii było Auschwitz, mówi
o szczególnej formie mesjanizmu („słabym mesjanizmie”). Powołując się na
sformułowanie Jacquesa Derridy, Metz wskazuje na instytucję i zarazem instancję „pustego krzesła” pośrodku przestrzeni politycznej. To symboliczne
puste krzesło może być zajęte tylko przez Mesjasza; ono na Niego czeka i musi
być zauważone oraz respektowane przez działaczy politycznych. Nie znaczy to
jednak, że wszyscy działacze polityczni i wszystkie znane nam demokracje,
opierają się skutecznie pokusie zajęcia tego krzesła lub zastąpienia go jakimkolwiek innym, bardziej praktycznym w ich ocenie rozwiązaniem11. Mesjanizmy polityczne nie od dziś budzą podejrzenie. Ale związane z nimi niebezpieczeństwo to nic innego jak próba zajęcia miejsca, które powinno pozostawać
puste, ponieważ jest zarezerwowane dla Mesjasza, jako zwrócone w kierunku
przestrzeni eschatologicznej. Oświeceniowy i modernistyczny obraz świata,
polityki nie liczy się z taką przestrzenią, sprowadzając podstawę wszelkich
społecznych rozwiązań do „tu” i „teraz”. Wtedy krzesło próbuje się zająć,
a jeśli z różnych powodów staje się to trudne albo niemożliwe, to trzeba je
usunąć. Problem teologii męczeństwa to nie tyle kwestia sporu o prawo, możliwość, potrzebę „wplątywania” refleksji wiary w spór o charakter władzy, ile
raczej problem zgody lub nie na wizję człowieka zakrojonego do doczesności
albo otwartego na wymiar eschatologiczny. Czyli wymiar, z którego nie można
wyrzucać ani religii, ani prawdy.
A skoro tak, to musimy poszukać najbardziej odpowiedniego miejsca sporu
o prawdę i sposobu rozwiązania tegoż. Na pretorium Piłata dokonało się coś
wyjątkowego, przełomowego, na miarę historii człowieka i świata. Otóż po
tym spotkaniu Chrystusa z namiestnikiem rzymskim, Prawdy nie można już
zamknąć tylko do teoretycznych sporów uczonych, którzy mają prawo mieć
swoje zdanie, ponieważ prowadzą „własne”, często innym nieznane i przez
wielu nierozumiane, badania, może sondaże. Prawda w Jezusie Chrystusie
przestaje być „skarbem” tylko helleńskich mędrców, na wiele wieków przed
Chrystusem usiłujących zrozumieć porządek otaczającego nas świata i fenomen zamieszkującego go człowieka. Z tego samego powodu nie może być
obojętna, mało istotna dla współczesnych uczonych, czego symbolicznym głosem sprzeciwu jest postawa Sacharowa12. Prawda staje się dobrem, którego
10

Tamże, s. 72.
J. B. Metz, Teologia polityczna, tłum. A. Mosurek, Kraków 2000, s. 313.
12
W tej perspektywie warto przypomnieć wypadek, który miał miejsce w 1955 r., w Związku
Sowieckim. Przy próbach z bronią termojądrową zginęli ludzie. Na bankiecie po „pomyślnych
11
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wartość, cena jest niewyobrażalnie wysoka, ponieważ jest nią śmierć Bożego
Syna. Jezus nie zlekceważył pytania Piłata o prawdę, zadanego jakby od niechcenia; jakby było wiadomo, że odpowiedź na takie pytanie nic nie wnosi
i nic nie zmienia. Jezus nie pozostawił również nam najmniejszej wątpliwości,
że wszystko, co się odtąd z Nim stanie i z każdym próbującym Go naśladować,
jest konsekwencją zaangażowania się w spór o prawdę; konsekwencją świadectwa prawdzie: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie” (J 18,37).
Można to ująć także w inny sposób. Wszyscy, którzy od tego momentu
chcieliby postawić tamę prawdzie, w jakikolwiek sposób ją ograniczyć, wyeliminować ze społecznego życia, muszą – chcą czy nie chcą – uporać się też
z Jezusem i z chrześcijaństwem; z religią. Spór bowiem o prawdę staje się sporem o człowieka, o jego największe dobro, o ludzkie życie, a z tego sporu
Chrystus już się nie wycofa. Spór, w centrum którego stanął Jezus na pretorium
Piłata, nie był sporem o wartość prawdy, choć w centrum tego sporu takie pytanie się pojawia. Tam chodziło o spór o taktykę, o to, czyje interesy przeważą.
Jezus nie daje się wciągnąć w ten taktyczny spór o interesy, który pomija wartość prawdy, ale też nie może już z niego wyjść, porzucić go. Taki spór nie jest
dla Jezusa nieważny, jak i dla każdego męczennika. Dlatego męczennik angażujący się w ten spór ginie, ponieważ w jego stronę kieruje swoje ostrze ramię
zagrożonych interesów politycznych. Taki spór nie może być nieważny, ponieważ nie może być nigdy i nigdzie nieważne dla człowieka pominięcie, porzucenie wartości obiektywnej prawdy na korzyść jakichkolwiek interesów czy
taktyki. W takim sporze trzeba być, choć często kończy się to źle dla tego, który trwać w nim by – jak wielu się wydaje – nie musiał, ale decyduje się wejść
w ten spór ze względu na wartość prawdy; także ze względu na to, aby niezależnie od tego, co go spotka, jak się to dla niego skończy, dobrze mogło się
zacząć dla wartości prawdy13. „Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu”
(J 18,37).
Takie samo zadanie i takie samo miejsce w tym sporze o prawdę ma też
Chrystusowy Kościół. Dlatego wszędzie tam, gdzie Kościół mówi, iż jego zapróbach”, w których wykorzystano badania Sacharowa, fizyk ten wyraził nadzieję, że rosyjska
broń nigdy nie będzie eksplodowała nad ludzkimi siedzibami. Sowiecki oficer nadzorujący
badania i próby stwierdził, że nie do naukowców należy decyzja i ocena zastosowania ich wyników badań, ale do kompetentnych oficerów. Odrzucił w ten sposób etykę jako autonomiczną
dziedzinę, w której kompetentny jest każdy człowiek. W jego rozumieniu istnieje tylko kompetencja zawodowa. Ale czy ona pozwala podejmować decyzję o zabijaniu. Sacharow bronił odpowiedzialności każdego człowieka za całość ludzkich spraw i ludzkiego sumienia. Przesłanie
Sacharowa nic nie straciło na znaczeniu, także po upadku systemu i zmianie kontekstu politycznego w Europie oraz na świecie. J. Ratzinger, Europa – dziedzictwo zobowiązujące chrześcijan,
tłum. L. Balter, „Communio” – kolekcja: Kościół – ekumenizm – polityka, 5 (1990), s. 263;
A.D. Sacharow, Mein Land und die Welt, Wien 1972, s. 82.
13
P. Nitecki, Quod est veritas. Spotkanie z Jezusem w pretorium Piłata, s. 74.
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daniem jest świadectwo prawdzie, musi mieć świadomość, że będzie dzielił los
swojego Założyciela. Państwo, system, który chce „majstrować” przy prawdzie
o człowieku i o świecie; przy prawdzie o początku, celu, najgłębszym i stanowiącym podstawę ludzkiego szczęścia, sensie ludzkiego życia, chcąc nie chcąc,
będzie musiało coś zrobić z religią. Może nazwać ją – irreligią14 – jak to się
dzieje obecnie. Musi także coś zrobić z chrześcijaństwem. Na przykład nie
dostrzegając w ogóle takiego problemu w dziejach Europy i cywilizacji, z której podobno jesteśmy tak bardzo dumni. Nie wolno nam jednak zapominać, że
prawda, także ta o chrześcijaństwie, jego miejscu i znaczeniu dla świata, jego
historii; dla każdego człowieka, również rodzącego się pod inną szerokością
geograficzną niż nasza, także w innej kulturze, jest niewyobrażalnie wielkim
dobrem i cena, jakiej mogą od nas zażądać za tę wartość, jest bardzo wysoka.
W tym kontekście współczesny nam spór o męczenników, o zawłaszczanie
pamięci, w której ciągle czymś niewygodnym jest prawda, nie jest niczym wyjątkowym. Potwierdza tylko wyrzut Chrystusa, odnoszący się do potomków tak
chętnie stawiających pomniki prorokom, zamordowanym przez ich przodków –
ojców (Mt 23,29-32).Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo
budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie:
Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami
w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami
tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków.
2. Kryzys przepowiadania w epoce niejednoznaczności
Tymczasem fałsz, kłamstwo jako zaprzeczenie prawdy; jej przeciwieństwo,
to w dobie współczesnej także wyjątkowe wprost pomieszanie pojęć. Poza tym
skrzętnie maskowane i przedstawiane jako „prawda”. Tyle tylko, że obecnie
inaczej rozumiana; z różnych względów nieco inna. Skala tego zjawiska jest
tak wielka, że kiedyś określi ktoś w taki właśnie sposób naszą epokę. Jako czas
wyjątkowego porozrywania znaczeniowych ciągów, tradycji, aż po „systemową” niejednoznaczność. I tak, prawda – dotąd rozumiana jako wielkość
wszystkich zobowiązująca, wartość obiektywna; o tyle prawda, o ile przez
wszystkich uznawana, sama wyznaczająca kryteria, wszystko poza sobą korygująca, dziś jest pojmowana nieco inaczej. Coraz wyraźniej zgoła inaczej.
Prawda zatem, w mentalności współczesnych, coraz częściej staje się towarem,
wartością rynkową, bardzo zależną od koncernów medialnych, według których
trzeba ten towar jak najlepiej opakować, aby jak najkorzystniej sprzedać15. Nie
jest już niezmienna i trwała. Podlega dewaluacji i degradacji. Jak wszystko
14

J.A. Allen, Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don’t App
Up, New York 2009; C. Campbell, , Analyzing the rejection of irreligion, „Social Compass” 24
(1977), s. 343.
15
H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 100-101.
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inne jest zmienna, a nawet wątpliwa16. Tym bardziej zbliżam się do prawdy,
a nawet „posiadam” prawdę – zdają się mówić współczesne pseudoautorytety –
im bardziej różnię się od innych; z innymi, drugimi, się nie zgadzam.
Inna wartość, z którą wiąże się dziś bardzo wiele nieporozumień, to wolność. Odkąd człowiek zaczął się zastanawiać nad swoją wolnością, rozumiał ją
jako odpowiedzialność za swój, dokonany świadomie i dobrowolnie, wybór17.
Wszędzie tam, gdzie taki wybór nie był możliwy, nie można było mówić
o odpowiedzialności i tym samym o wolności. Święty Augustyn zakorzenił
wolną wolę na poziomie bytowym, ale nie wolność, co było bardzo mądrym
rozstrzygnięciem. Nie można wolności człowiekowi odebrać, czyli pozbawić
go wolnej woli, ale można uczynić go niewolnikiem. Podobnie jak można nie
pozwolić oddychać, czyli udusić człowieka, posiadającego zdrowe płuca. Dziś
bardzo wielu uważa inaczej. Kryterium wolności jest brak odpowiedzialności.
Im bardziej jestem niezależny, im skuteczniej zwalniam się z odpowiedzialności, unikam jej, tym bardziej jestem wolny. Nie da się wolności zatrzymać tylko na mechanizmie wybierania, ponieważ zły wybór szybko zniesie jakąkolwiek wolność. Wystarczy w tym miejscu wspomnieć w sposób wolny wybierających alkoholików i narkomanów, których wolność i wolny wybór szybko się
kończą.
Małżeństwo z kolei, do niedawna jeszcze było rozumiane jako związek
mężczyzny i kobiety. I nikt tego nie kwestionował. Dziś dla wielu już nie jest
to takie oczywiste. Mogą być dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Człowiek na
paralotni to jeszcze nie ptak. Mężczyźni lub kobiety, którzy zamieszkają razem
i nawet jeśli ktoś pozwoli im adoptować i wychowywać dzieci, to nigdy i tak
nie będzie małżeństwo. Tyle tylko, że może się to skończyć równie karkołomnie jak dla tego człowieka, który zapomni, że nie jest ptakiem i nie ma skrzydeł, a tylko coś sobie przyczepił do pleców. Małżeństwo trudno sobie wyobrazić bez świadectwa. Kiedy w jakikolwiek sposób wyruguje się świadectwo
i ofiarę z małżeństwa, szybko trzeba rozmontować samo małżeństwo na korzyść innych związków. Wanda Nowicka, przedstawicielka Ruchu Palikota
w Sejmie i znana działaczka aborcyjna, mówi bez ogródek, że kobiety zabijające swoje dzieci pozwoliły sobie wmówić poczucie winy. Kiedy one tylko –
według pani Nowickiej – nie chciały sobie komplikować życia; chciały uczynić
je wygodniejszym, przyjemniejszym. Czyli bez ofiary i bez świadectwa!
A gdzie miejsce na miłość, a w miłości na krzyż? Dynamikę diabelskiego
ataku na człowieka oraz obrony człowieka przez Chrystusa poprzez uzdolnienie nas do niesienia krzyża, niekiedy aż do męczeństwa włącznie, znakomicie
oddaje Augustyńska opozycja dwóch postaw18, nad którymi kilkakrotnie medy16

N. de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, Paris 1975, s. 158.
S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Sandomierz 2000, s. 54.
18
Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, VIII, 10.
17
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tował kardynał Wojtyła w swoich rekolekcjach watykańskich z lutego 1976.
Program szatana – amor sui usque ad contemptum Dei – jest programem radykalnego zdeformowania miłości, w gruncie rzeczy programem anty-Miłości.
W odpowiedzi, Chrystus Pan zaprasza nas do postawy przeciwnej, postawy
Miłości konsekwentnej, która w świecie współtworzonym przez grzech bywa
czymś trudnym i ponad zwykłe ludzkie siły. Jest to postawa amor Dei usque ad
contemptum sui. Właśnie po to, żeby nas do takiej postawy uzdolnić, Chrystus
Pan sam dał nam jej przykład na krzyżu oraz umacnia nas łaską z Jego krzyża
płynącą. Dlatego przeciwnicy krzyża i miłości należą do tego samego ugrupowania. Jedni i drudzy będą chcieli poradzić sobie z prawdą, a wszystkim innym, nieakceptującym takiego wyboru i takiej możliwości, pozostanie świadectwo, nawet męczeństwo.
I wreszcie religia. Do niedawna, jak sama nazwa mówi, religia była więzią;
najskuteczniejszą i najtrwalszą podstawą wspólnoty, jedności. Teraz religia
przeszkadza być razem, ponieważ dzieli; zwraca jednych przeciwko drugim.
Czy odpowiedzieliśmy sobie już wyczerpująco na pytanie, które pojawiło się
10 lat temu, dotyczące możliwości dialogu międzyreligijnego po 11 września
2001 roku? Religia nie pozwala już podobno wszystkim wyglądać tak samo
i tak samo się zachowywać. Przeszkadza przede wszystkim za to samo uznać
dobro i zło19. Religia przeszkadza, przeszkadza krzyż w klasie, w sali sejmowej, ponieważ przypomina, że nie wolno nie liczyć się z prawdą i poniewierać
słów, ponieważ za to trzeba zapłacić bardzo wysoką cenę. Odwrócenie się od
religii i poszukiwanie innej płaszczyzny jedności: w naturze, rozumie ludzkim,
po okresie religijnych konfliktów i wojen20, to przysłowiowe wylanie dziecka
z kąpielą. Według oświeceniowych ideałów, nowoczesnych rozwiązań, właściwych terapeutom usiłującym zagasić pożogę wojen religijnych po wielkiej
schizmie zachodniej, religia zaczęła ludzi przede wszystkim dzielić. Tyle tylko,
że to nie jest prawda. To nie religia dzieli. Podziału, a właściwie rozdarcia,
dokonali i dokonują ludzie, których z tego samego powodu trudno uważać za
religijnych. Chodzi o zaniechanie – rozluźnienie jedności, więzi (religio to
przecież więź) z Bogiem, która to więź jest podstawą i gwarancją więzi między
ludźmi. Odchodzenie zatem od religii w epoce nowożytnego racjonalizmu,
próba zastąpienia jej czymś innym, bardziej powszechnym i mniej dzielącym
społeczeństwa, to nie wybór między religią a np. ludzkim rozumem; wiarą
a wiedzą. To po prostu osłabienie znaczenia religii dla człowieka, który wcześniej osłabił swoją więź; odniesienie do Boga. Wówczas trudno mówić w ogóle
o religii. Pozostaje problem jedynie jakiejś wielkości społecznej. I nie chodzi tu
o bardziej lub mniej trafne interpretacje przeszłości, historii, ale o umiejętność
obserwacji także naszego problemu z religią. Pojawia się on i radykalizuje
19

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993, 92.
H. Bourgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, Znaki zbawienia, tłum. P. Rak, w: Historia dogmatów,
t. III, B. Sesboüé (red.), Kraków 2001, s. 418-419.

20

138

Męczeństwo jako świadectwo prawdzie

wszędzie tam, gdzie człowiek oddala się od Boga, Jego prawa. Męczennicy od
czasów starotestamentowych, nie wyłączając Jezusa, stają na drodze takiego
oddalania się i – można powiedzieć – są „koniecznym efektem” tego odchodzenia, jego konsekwencją.
Kryzysem słowa, przepowiadania, jeśli chodzi o nasz symboliczny, polski
kontekst, była w PRL-u tak zwana nowomowa; „język – jak go określano –
totalitarny”, np. towarzysz. Słowa muszą oznaczać zupełnie coś innego, niż
dotychczas. Czy dziś nie szerzy się wśród nas swoista nowomowa, w której
słowa przestały oznaczać to, co oznaczały jeszcze do niedawna? Co pozostaje,
kiedy słowo okazuje się bezsilne, niejednoznaczne; kiedy ten, który mówi i ten,
który słucha, nie mają już pewności, że chodzi im o to samo? Pozostaje już
tylko świadectwo i nierzadko męczeństwo. Męczeństwo pojawia się tam, gdzie
słowa nie są już w cenie, gdzie zbyt dużo i zbyt często się kłamie. Bóg nie może pozwolić, aby deptano w taki sposób i lekceważono słowo, ponieważ wypowiadając słowo, zrodził odwiecznego i równego sobie Syna, i Słowo stało
się ciałem. Tam, gdzie lekceważy się i nie szanuje słowa, szybko nie szanuje
się prawdy. Słowo przychodzi na świat, aby odbudować, przywrócić wartość,
sens, właściwe znaczenie naszym słowom. To przecież najpierw słowa prawdy
Jezusa nie zostały przyjęte, odrzucone. Przekonywanie – jak chciałoby się powiedzieć – ma swoje granice, swój kres. Można nie przyjąć słowa, można
spróbować nie przyjąć, odrzucić prawdę, ale wówczas trzeba coś zrobić ze
świadkiem. I tu wyłania się wyjątkowy w dziejach człowieka i świata paradoks. Okazuje się, że człowiekowi nie można odmówić przyszłości. Nie zdołano jej zamknąć przed Jezusem, ponieważ zabity żyje i to pełnią życia, bez
ograniczeń fizycznych i pojęciowych. Zabicie świadka powoduje życie prawdy
i jej rozgłoszenie daleko poza dotychczas wyznaczone granice i możliwości.
Ziarno, które wpada w ziemię, wydaje plon stokrotny tylko wtedy, kiedy
umiera.

3. Prawda która „jest”, a nie tylko „się dzieje” – z czegoś wynika
Jezus nie powiedział: „Ja prawdy nauczam”, ale „Ja jestem prawdą”. A skoro tak, to i życiem, i drogą ((J 14, 6). Tam, gdzie nie szanuje się prawdy, nie
szanuje się też życia; tam się po prostu zabija. Nie można wówczas mówić
o drodze, która wiedzie do celu, ale o bezdrożach, po których można się tylko
błąkać. Od najdawniejszych czasów chrześcijanie czcili w sposób szczególny
męczenników, ponieważ byli przekonani, że nagrodą za męczeństwo jest oglądanie Boga. Chodzi o wyjątkową relację męczennika z Jezusem. Na czym ona
polega? Otóż Jezus na pretorium nie daje się wciągnąć ani w taktykę Żydów
(Sanhedrynu), ani Piłata. Obie strony miały swoje interesy. Prawda nie może
być środkiem przetargowym w sporze o interesy. Nie może być uzależniona od
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jakiegokolwiek interesu. Droga jest akurat odwrotna, aby interesy jednych nie
były przyczyną krzywdy, ofiary drugich. Wyraża to istota chrześcijaństwa,
Kościoła. Communio nie da się ograniczyć lub sprowadzić tylko do zauważenia, nawet poznania Jezusa. Chodzi o zjednoczenie z Jezusem. Filozoficzna
koncepcja prawdy nie wytrzymuje tu próby i trzeba ją określić jako niewystarczającą. Dotyczy to tej klasycznej koncepcji i najbardziej rozpowszechnionej.
Przynajmniej niewiele nam ona wyjaśnia w naszym problemie męczeństwa
jako świadectwa prawdzie. Potrzebne jest epokowe przewartościowanie,
o którym nie możemy powiedzieć, że nie miało żadnych prób także na gruncie
filozofii21.
Do najbardziej rozpowszechnionego, klasycznego rozumienia prawdy, należy niewątpliwie to odwołujące się do rozstrzygnięcia Arystotelesa, gdzie prawda staje się zgodnością poznającego podmiotu, z tym, co jest rzeczywiste:
zgodność, adekwatność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten
sąd dotyczy22. Chętnie tym rozstrzygnięciem się posługujemy, ponieważ zostało ono powtórzone i zaakceptowane przez św. Tomasza z Akwinu i daje nam
poczucie przezwyciężonej jednostronności, zarówno idealistycznej, jak i empirycznej. To właśnie św. Tomasz, korzystając z formuły Izaaka ben Salomona
Izraeli, sformułował klasyczną definicję prawdy, zwaną arystotelesowską: Veritas est adequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse, quod
est, et non esse, quod non est23. Jednak to arystotelesowsko-tomistyczne rozumienie prawdy zdaje się pomijać jej charakter bytowy, zatrzymując się na
pewnej wielkości wypadkowej między podmiotem, a przedmiotem; mną i poznawaną przeze mnie rzeczą. Prawda w znaczeniu chrześcijańskim jest czymś
więcej niż jakąkolwiek wypadkową, relacją. Nie pozostawia takiej wątpliwości
przede wszystkim Jezus w rozmowie z Piłatem, pokazując, że usiłowanie odebrania Prawdzie niezależności, trwałej wielkości, wiąże się z zamachem na
czyjeś życie. Nie można Prawdy zabrać. Trzeba jej przeciwstawić nieprawdę,
kłamstwo; czyli można spróbować Prawdę zabić. Chcąc zabić Prawdę, czło21

J. Didier, Słownik filozofii, Katowice 1992, s. 273.
Zdaniem Arystotelesa ani materia, ani idee nie istnieją samodzielnie, są to abstrakcje. W rzeczywistości istnieją tylko zespoły materii i formy, a pojęciowe poznanie ostatecznie nie pozwala
dotrzeć do materii, ponieważ poznajemy jedynie formę. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN
(hasło: Prawda), Warszawa 1967, s. 395; Z. Cackowski, M. Hetmański, (red), Poznanie (antologia tekstów filozoficznych), Kraków 1992, s. 33-34.
23
Ta klasyczna definicja prawdy ujmowana jest i przedstawiana w języku polskim jako prawdziwość myśli, która jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy stwierdza, że „jest tak a tak i tak
rzeczywiście jest”. Kazimierz Ajdukiewicz, na przykład, wyjaśnia to przy okazji stosowania
kryterium prawdy. Dla Romana Ingardena, tymczasem, to bardziej problem prawdziwości sądu,
który jest prawdziwy, jeżeli stan rzeczy, wyznaczony przez jego treść, zachodzi niezależnie od
istnienia sądu, w obrębie tej dziedziny bytu, w której dany sąd go umieszcza. K. Ajdukiewicz,
Język i poznanie, Warszawa 1985, s. 11-13; Z. Cackowski, M. Hetmański, (red.), Poznanie (antologia tekstów filozoficznych), s. 287-288; A. Podsiad, Z.Więckowski, (opr.), Mały słownik
terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983, s. 290.
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wiek porwał się na Boga. Może właśnie dlatego niektórzy starożytni pisarze
chrześcijańscy byli przekonani, że Platon miał jakieś szczególne objawienie
i jakoś zetknął się z tradycją Mojżeszową. Platon był przeświadczony o bytowym charakterze Prawdy, podobnie św. Augustyn. Nie chcieli jej ograniczać,
postrzegać jako relacji, odniesienia podmiotu do przedmiotu. Odniesienie takie
stało się bowiem furtką do dowolnego już później przesuwania problemu
prawdy, to w stronę podmiotu, to w kierunku przedmiotu, co ma miejsce do
dziś, z powodu braku porozumienia między idealistami i empirystami. Historię
tego problemu, zresztą bardzo bogatą, długą i złożoną, która niewątpliwie wiele by nam wyjaśniła z uwagi na ograniczone ramy tego artykułu, musimy
w tym miejscu niestety pominąć24.
Zatrzymajmy się więc tylko na stwierdzeniu, że prawda obiektywna – absolutna; taka prawda, która musi być wyznacznikiem i kryterium uprawiania nauki, w której chodzi przecież o prawdę, potrzebuje tego horyzontu, jaki możliwy jest do określenia i uświadomienia sobie tylko przy uwzględnieniu religii.
24

Może wystarczy zatem przypomnieć ten etap tego procesu, który wiąże się z trwającym ponad
dwieście lat sporem między uniwersalizmem a minimalizmem, jaki charakteryzował filozofię
w epoce nowożytnej, w zasadzie aż do lat trzydziestych XIX w., co też uznaje się za początek
filozofii najnowszej. Chociaż rozpowszechnione są także opinie, że rozpoczęła się ona już
w końcu XVIII w., wraz z wydaniem Krytyki czystego rozumu Immanuela Kanta, w której –
mówiąc najogólniej – przedstawił on konsekwencje wynikające z istnienia nowożytnego przyrodoznawstwa. W każdym razie przedziały uwidaczniają się najbardziej tam, gdzie odchodzi się od
tego, co o człowieku na gruncie filozofii powiedziano wcześniej, o ile wprost nie zaprzecza się
temu. Taką była przecież, przenikająca do współczesnego Kantowi myślenia, jego krytyka metafizyki, przyczyniająca się w ogromnym stopniu do minimalistycznego nastawienia filozofii.
Wzorem wszelkiej wiedzy stawała się odtąd matematyka i nauki przyrodnicze, które jako jedyne
mogły wykazać się doświadczalną sprawdzalnością. Oczywiście w wąskim, właściwym dla tej
epoki sposobie rozumienia doświadczenia. Tylko ono bowiem chroni – jak mniemał Kant –
umysł ludzki przed uwikłaniem się w antynomie, gdyby przypadkiem chciał on dowodzić teoretycznie istnienia pozaświatowej transcendencji czy też niematerialnej duszy. Filozofii, jak ją
zaczęli rozumieć spadkobiercy krytycznego spojrzenia filozofa z Królewca, pozostało już tylko
opracowanie wyników nauk szczegółowych lub analiza ich podstaw. To stąd biorą początek
takie kierunki, jak: neokantyzm, pozytywizm i w dalszej perspektywie filozofia analityczna.
Naturalistyczne widzenie świata zaczęło być wówczas już nie tylko modne, ale wprost – jak
twierdzili nabierający coraz większego dystansu do metafizyki filozofowie – jedynie racjonalne.
Nie sposób nie przypomnieć tu teoriopoznawczych „rewelacji” Kanta, wzbudzających wiele
dyskusji i mocno przesuwających problem epistemologii w kierunku idealizmu. Uprawomocniony dotąd, metafizyczny realizm w poznaniu usiłowano zdetronizować przez bardziej twórcze,
a nawet czynne i kształtujące poznawaną rzeczywistość działanie podmiotu. Oczywiście trudno
nie dostrzec przynajmniej tematycznego związku tego rodzaju poglądów z „odkryciem”, jakiego
dokonał wcześniej Kartezjusz. S. Judycki, Fenomenologia i filozofia dialogu – aspekty historiozoficzne, w: Zrozumieć świat współczesny, A. Bronk (red.), Lublin 1998, s. 249; B. Smolka,
Narodziny i rozwój personalizmu, Opole 2002, s. 238; M.A. Krąpiec, „Cywilizacja miłości”
spełnieniem osoby, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, T. Styczeń (red.), Lublin
1987, s. 225-226; M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986,
s. 32-33; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1983, s. 6.
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W kontekście oświeceniowych zdobyczy, usiłujących w imię wiedzy i nauki
oddzielić ją skutecznie od wiary człowieka, musi to brzmieć bardzo archaicznie. Tyle tylko, że ten archaizm, o ile chcemy spierać się o naukę, poznanie
ludzkie, nie może być rozumiany inaczej jak fundamentalny, i dla naszego
współczesnego obrazu wiedzy, i dla naszej cywilizacji. Fundamentalną bowiem
w tym kontekście jest pierwsza teoria naukowa, której autorem był myśliciel
rozpoczynający i nieustannie odwołujący się w tym, dokonanym przez siebie
przełomie na miarę dziejów, epok, może w ogóle wydarzenia człowieka, do
religijnego horyzontu, dostępnego mu w ramach wierzeń orfickich. Mowa
oczywiście o Arystoklesie, któremu trudno byłoby wskazywać i dowodzić bytowego charakteru prawdy właśnie bez religii.
Dlaczego prześladowania chrześcijan, męczeństwo, miało w XX wieku aż
takie rozmiary, pochłonęło tyle ofiar? Czy przypadkiem nie dlatego, że strasznie zagrożona była i nadal jest wartość obiektywnej prawdy i czy skala negowania jej i podważania nie jest jakoś proporcjonalna, odnośna do przerażającej
wręcz liczby i powierzchni – biorąc pod uwagę obszar – męczenników i męczeństwa, będącego konsekwencją świadectwa, które nie może zaniknąć, jeśli
nie chcemy jeszcze mówić o końcu naszego świata? Tak zmasowany atak obraca w pył, w chaos, wszystko, co napotyka na swojej drodze. Na tej drodze
pojawia się świadectwo. Tak przecież bywało i dawniej. Od czasów Chrystusa,
ale i wcześniej, za czasów Machabeuszów i w niewoli Izraelitów w Babilonie,
w Egipcie, tak jak bywało w starożytnej Grecji, np. z Sokratesem i w wielu
innych miejscach i czasach. Kiedy atak naprawdę, zadany jej gwałt, nie chce
się cofnąć, pojawia się ofiara, męczeństwo. Na szalę rzucone jest ludzkie życie,
często całe rzesze, pokolenia, ponieważ bez niewzruszonej obiektywnej wartości prawdy trudno mówić o wartości i cenie ludzkiego życia; niepodobna dotrzeć, odkryć jakiś głębszy sens tego fenomenu. Trzeba obronić obiektywną
wartość prawdy, nawet za cenę ludzkiego życia, aby potwierdzić oraz obronić,
w ten już tylko sposób godność i nietykalność życia ludzkiego, ponieważ
wszystkie inne sposoby zawiodły. Zatrzymać kogokolwiek przed pokusą przeliczania i wyceniania ludzkiego życia, uzależniając taką cenę od jakichkolwiek
interesów.
Ten, kto zniszczy obiektywną wartość prawdy, komu się to uda, będzie próbował bezkarnie niszczyć wszystko inne, także ludzkie życie, wmawiając
wszystkim dookoła, że tylko na nowo nazywa kolejne zjawiska, rzeczywistości, ponieważ dawne nazwy już się przeżyły, są przestarzałe i nie prowadzą nas
do zrozumienia wielu procesów. Bez prawdy o człowieku jest on zlepkiem
komórek, zygotą, pacjentem, klientem, konsumentem, przede wszystkim kimś,
kto się kojarzy z problemami i złodziejem mojego cennego, wolnego czasu
oraz świętego spokoju. „Nowa prawda” niesie ze sobą w sposób konieczny
nowe postępowanie z tym, co się teraz, inaczej nazywa; co jest „inaczej prawdziwe”. Wystarczy usunąć słowa „Ja jestem prawdą”, Bogiem zjednoczonym
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z człowiekiem w taki sposób, że podobne zjednoczenie nigdzie w czasie i przestrzeni nie zachodzi. Szacunek, niepodważalność tej prawdy, zmusza do szacunku wobec każdego ludzkiego życia. Jej usunięcie, nieliczenie się z nią,
prowadzi wprost – choć nie wyklucza to długich i dość złożonych procesów –
do braku szacunku dla jakiegokolwiek życia. Bez tej prawdy traci bowiem ono
swoje najważniejsze zabezpieczenie.
Są dziś męczennicy, o których czasem się niestety zapomina. To straszne,
że się zapomina, ponieważ ich jest dzisiaj najwięcej. Zdaje się wielu, że można
o nich nie mówić, bo są bardzo mali i niemy jest ich krzyk. Można i trzeba ich
nazwać męczennikami, ponieważ zabijając ich, chce się usunąć prawdę o wartości ludzkiego życia i szacunku do niego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Męczennicy, których świadectwa nie może zabraknąć, jeśli równie masowo nie
chcemy za chwilę pozbywać się tych, którzy mają trochę więcej lat i nie ma już
dla nich miejsc pracy. Nie może tego świadectwa zabraknąć, jeśli chcemy
obronić jakieś małe życie, niewinne, święte, przed tym, aby ktoś wyciął nożem
laserowym coś dla jego życia istotnego i w ten sposób chciał podreperować
nieco inne życie, dla którego wcześniej utworzono, sformułowano inną prawdę
– o życiu i umieraniu; o człowieku i jego przeznaczeniu. Uzależniając wcześniej tę „inną prawdę” od wpływów, stanu posiadania, możliwości zapłacenia.
W naszych czasach jednostka ludzka swój wzlot, sukces, szybkie osiągnięcie powodzenia, także w badaniach naukowych, okupuje bardzo często zdradą
wobec rozpoznanej prawdy. Człowiek współczesny porzuca niejednokrotnie
pojęcie prawdy, zastępując je pojęciem postępu. Ale taki postęp jest bez orientacji, traci kierunek i sam siebie znosi. Przy braku ukierunkowania wszystko
może być krokiem naprzód i w tył, zarazem. Tradycja tego problemu jest bardzo długa25. W pseudonowoczesnych społeczeństwach Zachodu znaczenie
prawdy przejęła umiejętność, z czasem ją zastępując. Moc – możliwość wykonania staje się kategorią, która zapanowuje nad wszystkim. Człowiek natomiast
charakteryzuje się tym, że w obliczu poznanej prawdy pyta nie o moc, o to, czy
coś jest możliwe do zrobienia, wykonania, ale o powinność; otwiera się na głos
prawdy i związanych z nią wymagań. Męczennicy przez swoje świadectwo
ręczą za zdolność rozpoznawania prawdy, pojmując ją jako granicę wszelkiej
mocy i jako gwarancję naszego podobieństwa do Boga. Są świadkami potęgi

25

Sięga sporu Sokratesa i Platona z sofistami, w którym chodziło o dwie drogi: zaufanie do
ludzkiej zdolności rozpoznania prawdy i wizję świata, gdzie człowiek sam kreuje sobie swoje
mierniki. Sokrates – poganin, może się uważać pod pewnym względem za proroka Jezusa Chrystusa. Wzywa bowiem swoją postawą do wyzwolenia dzięki prawdzie i ku prawdzie. Składa
również w imię tej prawdy najwyższą ofiarę. J. Pieper, Mißbrauch der Sprache – Mißbrauch der
Macht, w: tenże, Über die Schwierigkeit zu glauben, München 1974, s. 255-282; tenże, Kümmert
euch nicht um Sokrates, München 1966.
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sumienia, dzięki której możemy wychodzić poza umiejętności i przestrzegać
powinności26.
Czy w tej perspektywie chrześcijaństwo rości sobie prawo do ostatecznej
oceny sytuacji w sporze o Prawdę? Nie chodzi tu o monopol na rację. Jednak
spór o prawdę wydaje się być nieunikniony i w ten spór jako chrześcijanie musimy wchodzić z męstwem oraz świadomością daleko idących konsekwencji27.
Stąd tego rodzaju roszczenie jest czymś naturalnym, choć w wielu miejscach
budzi sprzeciw. Przy czym sprzeciw budził sam Chrystus i sprzeciw budzi
nieustannie Jego Kościół. Chrześcijaństwo jawi się w tym kontekście nie tylko
jako „jakaś” religia, która wypiera inne religie. Od samego bowiem początku
rozumiano je jako zwycięstwo demitologizacji. Jako zwycięstwo poznania,
a więc prawdy (J 14, 6) i przez to jako uniwersalną wiarę, którą należy nieść
wszystkim narodom oraz wszystkim społeczeństwom, przenikając wszystkie,
tworzone przez nie struktury. Siła chrześcijaństwa polega więc na syntezie
rozumu, wiary i życia28. Jak inaczej nazwać tę syntezę? Wiedział o tym dobrze
już wspomniany św. Augustyn, którego w naszej cywilizacji trzeba uważać za
mistrza syntezy – wiary i rozumu; tradycji judaistycznej i helleńskiej. Nie był
systematykiem, ale był mistrzem syntezy. Tak bardzo był przeświadczony o jej
potrzebie, że – podobnie zresztą jak Platon, „ojciec” tej działalności człowieka,
którą nazywamy nauką – nie zawahał się nadać prawdzie charakteru bytowego.
Innymi słowy, od jakiegokolwiek stopnia widzenia, kąta nachylenia, korzyści
niezależnego. Ale wobec którego wszystko inne jest w swoim rozumieniu
i widzeniu zależne. Związek męczennika z prawdą nie podlega naruszeniu
i dlatego los prawdy staje się jego losem; celem zamachu tych, dla których
prawda jest niewygodna i zwycięstwem ostatecznym tego, który postanowił
związać swój los ze zwycięską Prawdą. Trzeba być otwartym na innych; otwartym na wszelkie dobre i niepodlegające dyskusji zdobycze oraz wartości społeczne; trzeba zdobywać się nieustannie na bardzo trudny dialog, ale to nie
może oznaczać próby uzgadniania naszego stanowiska i naszej wiedzy o prawdzie z innymi stanowiskami. Tym bardziej, nie może to oznaczać zgody na
narzucenie sobie wizji świata sprzecznej z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Czy
wobec tego powinniśmy i dziś – w tak zwanych nowoczesnych strukturach
społecznych, państwowych i ponadpaństwowych; w sytuacji odmawiania religii obecności w przestrzeni publicznej – być gotowi na męczeństwo? Musimy
być gotowi na świadectwo. Czyli gotowi powiedzieć prawdę bez względu na
konsekwencje. Choć konsekwencją tego może być też i męczeństwo.

26

J. Ratzinger, Prawda – wartości – władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, s. 45.
27
H. von Glasenapp, Die fünf grossen Religionen, tom 2, Düsseldorf 1957, s. 505.
28
J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2004, s. 136.
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Summary
Martyrdom as a witness of the truth
The martyrdom of Christians, despite different contexts, has its constant features, unchanging over the centuries. The martyrs of all the time have the idea,
that one could say all the truth. The whole truth of a man and of the world is
not coming from any state or institution. It does not have a theoretical congitive
character alone, either, but - as wants it Jesus – the guiding light of all martyrs,
an existing one (I am the truth). Therefore the state and every institution, that
cares about the truth, needs religion.
Thus religion is unsafe, where the truth becomes inconvenient.
A martyr is then a representant and an executor of evangelical radicalism,
e.g. the lack of acceptance for adjusting the truth to any rules.
The closeness of the martyr to the truth is indissoluble, therefore the destiny
of the truth becomes his destiny. And as the martyr becomes the target of assassination for those, for whom the truth is inconvenient, he is a victor as well,
because finally the Truth is winning.
The persecution of Christians, the martyrdom in the 20th century was so
great, because the value of the objective truth had never before been questioned
to a such degree.

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski1

Kardynał August Hlond jako twórca podstaw
administracji kościelnej na Pomorzu Środkowym
po II wojnie światowej

Inspiracją do podjęcia niniejszego tematu stał się trwający od 20 lat proces
beatyfikacyjny sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i jego zasługi dla Pomorza
Zachodniego. Postać tę warto przypomnieć, bowiem to dzięki zdecydowanym
działaniom kard. Hlonda w niezwykle trudnych warunkach społecznopolitycznych oraz w skomplikowanych okolicznościach prawnych na terenie
Ziem Zachodnich i Północnych, w skład których wchodziło również stanowiące część składową Pomorza Zachodniego Pomorze Środkowe, ustanowił polską administrację kościelną. Przed zakończeniem działań wojennych w 1945 r.
tereny Pomorza Zachodniego, pod względem administracji kościelnej, wchodziły w skład diecezji berlińskiej oraz wolnej prałatury pilskiej2.
1

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, dr historii – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie (2009); mgr teologii – absolwent Wydziału Teologicznego UAM
w Poznaniu (2002). Autor publikacji naukowych oraz kilkuset artykułów w miesięcznikach,
dwutygodnikach i dziennikach ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: historia nowożytna, historia Kościoła, socjologia, filologia polska,
teologia, filozofia.
2
Jurysdykcję nad Pomorzem w 1819 r. przejął biskup wrocławski. Ważne pod względem administracyjnym zmiany przyniosła bulla De salute animerum z 16 VI 1821 r. Do diecezji chełmińskiej przydzielono wówczas cały wschodni pas z miastami: Lębork, Bytów, Człuchów i Złotów.
Dekanat wałecki, aż do zakończenia pierwszej wojny światowej pozostawał przy diecezji poznańskiej. Powiat słupski zgodnie z pismem biskupa Rozentrefera z 12 XII 1899 r. uznano za
teren delegatury dla Brandenburgii i Pomorza, zaś Szczecinek w 1906 r., przynależny dotąd do
diecezji chełmińskiej, również oddano tejże delegaturze. Pismem papieża Piusa XI z 1 V 1923 r.
utworzono administrację apostolską z siedzibą w Tucznie. Była ona jednak zależna od arcybiskupa poznańskiego. W jej skład weszły m. in. dekanaty: lęborski, złotowski, człuchowski
i wałecki. Z terytorium administracji 14 VI 1929 r. utworzono wolną prałaturę w Pile. Obszary
leżące zaś na zachód od prałatury pilskiej wchodziły w skład diecezji berlińskiej. Metropolitą dla
wolnej prałatury pilskiej i nowo założonego 14 VI 1929 r. biskupstwa berlińskiego był abp wrocławski. Stan ten przetrwał aż do końca drugiej wojny światowej. Krótki zarys Diecezji Gorzowskiej, w: Schematyzm Diecezji Gorzowskiej 1969, E. Jagodziński (red.), Gorzów Wlkp. 1969,
s. 19; L. Bończa-Bystrzycki, Przynależność diecezjalna okręgu szczecineckiego i słupskiego pod
koniec XIX wieku i w początkach XX wieku, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 1 (1992) 1,
s. 127–135; tenże, Katolickie nabożeństwa polskie w dekanacie lęborskim w latach 1871–1945.
„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 3–4(1994/1995)3–4, s. 14–158; W. Szulist, Historia przyna-
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Było to przedsięwzięcie niezwykle śmiałe, które z perspektywy czasu przez
niektórych historyków Kościoła uznane zostało nawet za największe spośród
licznych dzieł dokonanych przez tego wielkiego męża stanu ze względu na
późniejsze skutki3. „Był to krok na miarę historyczną, chyba jeden z najdonioślejszych w dziejach Kościoła w Polsce[...]”4. Na terenie Pomorza Zachodniego, a nawet na obszernym terytorium przywróconych Polsce po II wojnie światowej całych Ziem Odzyskanych administrację tę tworzył niemal od podstaw,
gdyż w 1933 r. diaspora katolicka na całym Pomorzu Zachodnim liczyła tylko
60 535 osób, co stanowiło zaledwie 3,15% ogółu ludności prowincji, a 7, 4 %
mieszkańców regionu5. W pierwszych miesiącach okresu powojennego uporządkowanie spraw kościelnych na terenach Ziem Zachodnich i Północnych
Polski było szczególnie istotne także z punktu widzenia interesów państwowych. Ponadto należało zabezpieczyć katolickie i protestanckie świątynie oraz
kaplice, narażone na dewastacje szabrowników tak państwowych, jak i prywatnych oraz określić granice dekanatów i parafii. Powyższe działania bez wątpienia przyspieszyły proces integracji tych ziem z innymi obszarami Polski6. O ile
w latach 1945-1946 władze lokalne, w tym Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej były pozytywnie nastawione na potrzeby Kościoła,
o tyle wkrótce po opublikowaniu ustaw z marca i września 1946 r. regulujących status „dóbr poniemieckich”, okazało się, że Kościół katolicki nie otrzyma na własność pozostałych po przesiedlonych do Niemiec chrześcijanach
kościelnych gospodarstw rolnych.7. Publikacja niniejsza rozpoczęta została
przypomnieniem skróconego rysu biograficznego sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda, później omówiono uprawnienia uzyskane przez niego w Stolicy Apostolskiej w 1945 r., następnie zobrazowano okoliczności tworzenia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, po czym przywołano
bezpośrednie związki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim, ze szczególnym
uwzględnieniem Pomorza Środkowego.

leżności obszaru obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: Kronika Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej 1972–1992, M. Czerner (opr.), Koszalin 1995, s. 9; T. Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821–1920, Radom 2004, s. 63 –70.
3
S. Kosiński, Kardynał August Hlond Prymas Polski 1881-1948, „Ateneum Kapłańskie”
66 (1974) 82, z. 1, s. 111.
4
Tenże. Kardynał August Hlond – Prymas odrodzonej Polski (Zarys biograficzny), „Nostra” 36
(1981) 208–209, s.7.
5
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871-1945, Koszalin 1995, s. 5.
6
E Wiązowski, Salezjanie na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2000, Warszawa 2008, mps, s.
51-68; tenże, Wygnania przymusowe „Powiat Słupski” 7 (2007) 3-4, s. 40-42; Tenże, Tworzyła
się nowa społeczność, „Powiat Słupski” 7 (2007) 1-2, s. 37–38.
7
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 77-79.

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski

147

1. Rys biograficzny
August Józef Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach, które
z czasem stały się dzielnicą Mysłowic8. W 1893 r. udał się do zakładu salezjańskiego w Velsalice (Włochy), skąd po roku przeniósł się do Lombriasco koło
Turynu, gdzie ukończył gimnazjum9, W 1896 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Salezjańskiego w Foglizzo i po złożeniu ślubów wieczystych, od 1897 r.
podjął w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie studia filozoficzno-teologiczne, które 10 lipca 1900 r. uwieńczył doktoratem z filozofii. W tym samym
roku powrócił do Oświęcimia. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 września
1905 r. w Krakowie10. Jako nauczyciel i wychowawca pracował w zakładach
salezjańskich w Oświęcimiu, Przemyślu i Wiedniu. W latach 1919-1922 pełnił
urząd inspektora nowo erygowanej austriacko-niemiecko-węgierskiej inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Wiedniu11, działając równocześnie wśród tamtejszej polonii12. W 1922 r. mianowany został administratorem
apostolskim nowo utworzonej diecezji katowickiej obejmującej polską część
Śląska. W latach 1900-1905 był redaktorem Wiadomości Salezjańskich,
a w 1923 r. założył tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”, zaś dla katolików
niemieckich „Sontagstote”. W 1924 r. otworzył diecezjalny sekretariat Caritas,
przejął także jurysdykcję nad Śląskiem Cieszyńskim. Biskupem katowickim
ustanowiony został w 1925 r., sakrę biskupią otrzymał natomiast 3 stycznia
1926 r. z rąk metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego.
Już 24 czerwca 1927 r. powołany został na arcybiskupa gnieźnieńskiego
i poznańskiego oraz prymasa Polski, zaś w roku następnym od papieża Piusa
XII otrzymał nominację na kardynała. W celu pogłębiania katolickich zasad
społecznych w 1927 r. erygował Katolicką Szkołę Społeczną, Katolicką Szkołę
Pielęgniarek, Studium Wychowawcze, Instytut Wyższej Kultury Religijnej,
a 1930 r. powołał Akcję Katolicką oraz osobiście ułożył jej statut13. W 1929 r.
objął protektorat nad stowarzyszeniem Opieka nad Rodakami na Obczyźnie
i zdynamizował jego działalność14. W 1929 r. założył w Poznaniu Seminarium
Zagraniczne, zaś po nominacji papieskiej na protektora wychodźctwa polskie8

Nekrolog salezjanów polskich 1891-1976. Łódź-Kraków 1976, mps., s. 361.
S. Kosiński, Rys historyczny Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, w: L. Kaliński. Rodzina
Salezjańska w Polsce, Warszawa 1988, s. 31.
10
Życiorys Prymasa Polski, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948) 12, s. 250-251.
11
S. Zimniak, „Dusza wybrana”. Rys salezjańskich korzeni myślenia i działania kardynała
Augusta Hlonda prymasa Polski (1881-1948), Rzym-Warszawa 2000, s. 7-15.
12
S. Pływaczyk, Ks. August Hlond – salezjanini, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948) 12, s. 253261.
13
S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa 1992,
s. 91n.
14
Ksiądz Kardynał Hlond organizatorem polskiego duszpasterstwa emigracyjnego,Sydney 1979,
s. 7-21.
9
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go w 1932 r. utworzył Towarzystwo Chrystusowe15. Koncentrując uwagę na
zasadniczych funkcjach rodziny, jako jeden z pierwszych zauważył fundamentalną rolę funkcji wspólnotowej i położył akcent na podmiotowy charakter
rodziny w życiu religijnym16. Jako salezjaninowi nieobojętne było mu również
należyte wychowanie młodzieży17.
Po wybuchu II wojny światowej pod naciskiem polskich władz państwowych opuścił Poznań, a później musiał opuścić również Polskę i przez Rumunię udał się do Rzymu18. Tam informował Stolicę Apostolską oraz świat drogą
radiową i poprzez raporty o przebiegu i skutkach agresji19. Po odrzuceniu przez
okupacyjne władze niemieckie jego starań o powrót do Polski rozwinął działalność na rzecz okupowanego kraju oraz opiekował się uchodźcami i żołnierzami
w obozach jenieckich20..
Od 10 czerwca 1940 r przebywał we Francji na terenie kontrolowanym
przez rząd Vichy, zamieszkał bowiem w Lourdes, kontynuując tam działalność
o charakterze duszpasterskim oraz charytatywnym, zabiegał ponadto o pomoc
finansową oraz prawną dla polskich uchodźców wojskowych i cywilnych21. Po
zajęciu przez niemieckich okupantów Francji, 6 czerwca 1943 r. wyjechał do
pozostającego pod okupacją włoską opactwa benedyktynów w Heutecombe22.
Aresztowany tam 3 lutego 1944 r. przez gestapo i wywieziony do Paryża, zdecydowanie odrzucił propozycję kolaboracji, po czym został internowany
w Bar-le-Duc, później w Wiedenbrűck (Westfalia), gdzie 1 kwietnia 1945 r.
został uwolniony przez armię amerykańską23. Z woli Piusa XII kard. Hlond

15

S. Kosiński, Kardynał August Hlond a chrześcijańska miłość. „Chrześcijanie” 2 (1976) s. 91133.; E. Szymanek. Jego życie można zamknąć w jednym słowie – Służba. Kardynał August
Hlond (1881-1948), „Słowo Powszechne” (1992) 1-2, s. 5.
16
J. Ozdowski, Rodzina w pismach kardynała Augusta Hlonda, „Chrześcijanin w świecie”
11 (1979) 10, s. 42–50.
17
J. Gliściński, Prymas Hlond a wychowanie młodzieży, „Słowo Powszechne” 46 (1992) 3, s. 8.
18
S. Wilk, Wyjazd kardynała August Hlonda z Polski i jego starania o powrót do kraju na
początku II wojny światowej, „Seminare” 1 (1975), s. 201-230; M. Przeciszewski, Prymas czasów przełomu, „Gość Niedzielny” 30 (1988) 43, s. 3.
19
S. Kosiński, Raporty Kardynała Hlonda o sytuacji Kościoła w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej, „Chrześcijanin w świecie” 10(1978), s. 25-53; tenże, Dwa raporty kardynała Augusta
Hlonda Prymasa Polski w sprawie prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach
1939- 1940, w: Materiały i Studia, F. Stopniak (red), t 7, z. 3, s. 9-150; E. Wiązowski, Matka
Boża w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. „Nostra” 36 (1981) 208-209, s. 105.
20
T. Lewicki, Memoriały Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda o sytuacji w kraju pod
okupacją hitlerowską, Lublin 1986, mps, s.6-194.
21
J.Królak, Kardynał August Hlond wobec problemów duszpasterskich na rzecz uchodźstwa
polskiego we Francji południowej w latach 1940-1944, mps, Lublin 1977, s. 15-85.
22
Na tułaczce. Wyjątek z kroniki opactwa Heutecombe z roku 1944, drukowany po uwolnieniu
Francji, „Rycerz Niepokalanej” 25(1946) numer prymasowski, s. 11–12.
23
S. Wilk, Z tułaczych szlaków prymasa Augusta Hlonda, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”,
21 (1974), z. 4, s. 67–83.
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zrezygnował z arcybiskupstwa poznańskiego24 i po zawarciu unii gnieźnieńsko-warszawskiej 4 marca 1946 r., zatrzymując godność prymasa Polski, objął
arcybiskupią stolicę warszawską25. Kontynuując wytężoną pracę w Warszawie, m.in. powołał do życia Radę Prymasowską do odbudowy kościołów warszawskich, był ordynariuszem katolików obrządku wschodniego, popierał akcje kulturalne, jako mecenas sztuki popierał katolickich pisarzy i naukowców.
Do najdonioślejszych jednak jego dokonań powojennych, jako krok na miarę historyczną i jeden z najdonioślejszych w dziejach Kościoła w Polsce w XX
w., zalicza się właśnie ustanowienie przez niego administracji kościelnej na
Ziemiach Zachodnich i Północnych, ponieważ w związku z przejęciem tych
terytoriów przez polskie władze i akcją przesiedleńczą milionów Polaków ze
Wschodu na Zachód problem ten musiał być załatwiony niezwłocznie,26. Zmarł
w Warszawie 22 października 1948 r.27. Pogrzeb zmarłego prymasa stał się
ogólnonarodową manifestacją. Spoczął w katedrze pw. św. Jana w Warszawie28. W katedrze tej również 19 stycznia 1992 r. prymas Polski kard. Józef
Glemp otworzył proces beatyfikacyjny sługi Bożego kard. Augusta Hlonda29.
W muzeum budowanym w Centrum Opatrzności Bożej zaplanowano ekspozycję poświęconą bł. Janowi Pawłowi II oraz słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Nie pomyślano natomiast o miejscu poświęconemu pamięci
kard. Hlonda. Przekonujące wydaje się być zdanie Andrzeja Grajewskiego, iż
stało się to ze szkodą dla tej postaci oraz dla historii narodowej, gdyż bez prymasostwa kard. Augusta Hlonda, skromny wykładowca seminarium we Włocławku, ks. Stefan Wyszyński, najprawdopodobniej nie zostałby biskupem,
a później następcą kard. Hlonda na stolicy prymasowskiej w Warszawie. Myśl
tę zaakcentował również kolejny następca kard. Hlonda na urzędzie biskupa
katowickiego abp Damian Zimoń, który w Mysłowicach, rodzinnym mieście
kard. Hlonda, powiedział: „Gdyby nie było kard. Hlonda, nie byłoby kard.
Wyszyńskiego. Gdyby nie było Wyszyńskiego, nie byłoby Papieża Polaka”30.
Poza tym wiele elementów posługi Prymasa Tysiąclecia było niewątpliwie kontynuacją linii poprzednika, m. in. wspólnotowe manifestowanie wiary,
24

Tenże, Archidiecezja gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej. Lublin 1987, s. 21-106.
S. Ziembicki, Warszawa wita Prymasa, „Rycerz Niepokalanej” 25 (1946) numer prymasowski, s. 18-28..
26
S. Kosiński, August Hlond 1926- 1948. W: Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu,
F. Lenort (red.), Poznań 1982, s. 358–360; E. Wiązowski, Tworzyła się nowa społeczność. „Powiat Słupski” 7 (2007) 1–2, s.37–38.
27
Salesiani defunti dal 1864 al 1986, Roma 1986, s. 306; Prymas Polski Wielki Syn św. Jana
Bosko nie Żyje!, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948) 11, s. 227; H. Goździewicz, Był wielki do
końca, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948) 12, s. 265-268.
28
Polska żegna Prymasa. „Rycerz Niepokalanej” 27 (1948) 12, s. 323-328; Uroczystości pogrzebowe, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948) 12, s. 274-280.
29
S. Kosiński, Hlond August SDB, w: Encyklopedia katolicka, t 6. Lublin 1993, kol. 188-199.
30
A. Grajewski, Prymas pomijany, „Gość Niedzielny” 78 (2011), s. 35.
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obrona rodziny, wreszcie maryjnego zawierzenia, tak charakterystycznego
zarówno dla duchowości kardynała Hlonda, jak i Wyszyńskiego oraz bł. Jana
Pawła II. Miejsce pamięci kard. Augusta Hlonda w sanktuarium pamięci narodowej wpłynęłoby na stosowne docenienie roli, jaką odegrał w dziejach Kościoła w Polsce, przy odbudowie zrujnowanych świątyń w zgliszczach Warszawy i na terenie całego kraju, tym bardziej, że od jakiegoś czasu funkcjonuje
on nieco na marginesie szerokiej opinii publicznej, stał się stosunkowo mało
znany, choć wielkość jego dokonań nigdy nie była kwestionowana. Ekspozycja
kard. Hlonda w Muzeum w Centrum Opatrzności Bożej zapobiegłaby popadaniu tego ważnego dostojnika kościelnego w niepamięć i dopełniłaby historyczną opowieść o znaczeniu Polaków wiernych Panu Bogu i Kościołowi w naszych trudnych i skomplikowanych dziejach narodowych31.
2. Uprawnienia uzyskane w Stolicy Apostolskiej w 1945 r.
Po uwolnieniu kard. Hlond przez dwa tygodnie przebywał w Paryżu, okres
ten wypełniony był oficjalnymi wizytami i wywiadami oraz urzędowymi wystąpieniami o charakterze kościelno-narodowym32. 24 kwietnia, amerykańskim
samolotem wojskowym odleciał do Rzymu i już następnego dnia spotkał się
z papieżem Piusem XII, by zorientować się w ogólnej sytuacji politycznej, a po
przeanalizowaniu możliwości swojego powrotu do Polski oraz po podjęciu
stosownych czynności i starań celem zabezpieczenia w nowej sytuacji Kościoła
w kraju, jak również żywotnych interesów narodu polskiego pod względem
religijnym, ustalił z papieżem program przyszłej pracy w Polsce. Otrzymał
ponadto od Stolicy Apostolskiej szerokie uprawnienia, jakich dotąd nie posiadał żaden z jego poprzedników, przede wszystkim w odniesieniu do Ziem Zachodnich i Północnych. 7 lipca ukazała się w prasie zagranicznej deklaracja
prymasa, w której wyraźnie zaznaczył, iż „powraca do rodaków, aby goić rany
zadane Polsce i Kościołowi”. Trzy dni później, wraz ze swoim kapelanem ks.
Bolesławem Filipiakiem i sekretarzem ks. Antonim Baraniakiem SDB33, pojechał samochodem przez Florencję, Bremę, Innsbruck, Monachium i Rawicz do
Poznania, gdzie przybył 20 lipca, zamieszkał tymczasowo przy parafii Matki
Boskiej Bolesnej na Łazarzu i z zapałem rozpoczął proces odbudowy Kościoła.

31

A. Grajewski, Prymas pomijany..., s.35.
August Kardynał Hlond Prymas Polski. Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień1897-1948,
S. Kosiński (opr.), Łódź 1979, s. 195-318.
33
Z. Grocholewski, Filipiak Bolesław kard., w: Encyklopedia katolicka. t. 5. Lublin 1989, kol.
208-209; M. Przykucki, Z kalendarium życia i prac Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego, w: W służbie Kościoła Poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie
urodzin Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Dr. Antoniego Baraniaka, L. Bileżewski (red.),
Poznań-Warszawa-Lublin 1974, s. 9.
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Pełnomocnictwa, którymi obdarzyła go Stolica Apostolska, zostały zawarte
w dekrecie Świętej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, stanowiącej wówczas część Sekretariatu Stanu z 8 lipca 1945 r., nr prot.
4167/1945, podpisanym przez mons. Domenico Tardiniego.
Dekret kongregacji wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza traktowała
o specjalnych pełnomocnictwach ordynariuszy, których udzieliła im Stolica
Apostolska w czasie wojny, uwzględniając specjalne warunki, w jakich znalazły się polskie diecezje. Zgodnie z dekretem pozostawały one nadal ważne
i ordynariusze mogli z nich korzystać. Prymas także miał obowiązek poinformować rządców diecezji, że gdyby potrzebowali nowych uprawnień, to za jego
pośrednictwem mogą się o nie zwrócić do Stolicy Apostolskiej. Jeżeli byłaby
możliwość telegraficznego skontaktowania się z Watykanem, kard. Hlond miał
załatwić te sprawy tak, jak czynią to ambasady papieskie, czyli najpierw telegraficznie powiadomić Sekretariat Stanu o liczbie i naturze postulowanych
pełnomocnictw, a następnie po otrzymaniu odpowiedzi z Rzymu wystawić
odpowiednie reskrypty. Zobowiązano również prymasa, aby, jeżeli będzie to
możliwe, pod koniec roku lub później przesłał do Sekretariatu Stanu dokładne
sprawozdanie34.
Część druga dekretu dotyczyła pełnomocnictw nadzwyczajnych kard. Hlonda. Został w nie wyposażony na wypadek braku łączności z Watykanem, mógł
z nich skorzystać również w sytuacji, gdyby delikatność materii nie pozwalała
na telegraficzną łączność z Watykanem, a równocześnie groziło niebezpieczeństwo wielkiej szkody. Pełnomocnictwa te obejmowały „wszystkie i poszczególne łaski oraz dyspensy, które Stolica Apostolska zwykła udzielać” z wyjątkiem: dyspensowania kapłanów od celibatu, dyspensowania od przeszkody
powinowactwa w pierwszym stopniu linii prostej po dokonaniu małżeństwa
i nominowania biskupów. W punkcie traktującym o nominacjach biskupów
dodano, że jeżeli wakujących diecezji nie można oddać pod zarząd wikariuszy
kapitulnych, zaradzi się temu przez nominację administratorów apostolskich ad
„nutum Sanctae Sedis” (na skinienie Stolicy Apostolskiej), co oznaczało, że
nominacje te mogły być w każdej chwili, po odzyskaniu łączności z Watykanem, przez papieża odwołane bez podania przyczyn35.
Specjalne pełnomocnictwa udzielone kard. Hlondowi zezwalały udzielania
władzy biskupa rezydencjalnego tak wikariuszom kapitulnym, jak i administratorom apostolskim. Zasięg terytorialny pełnomocnictw obejmował całe terytorium Polski. Decyzje Stolicy Apostolskiej były śmiałe i nadzwyczajne, ale
w ówczesnej sytuacji nie było innego sposobu szybkiej i realnej interwencji.
Alternatywne rozwiązania dotykały drażliwych kwestii wówczas jeszcze nie34

J. Pietrzak, Działalność kard. Augusta Hlonda jako wysłannika papieskiego na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r., „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 198 –199.
35
K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, s. 62.
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rozstrzygniętych i mogły być podjęte w sytuacji ustabilizowanej, czyli w odleglejszym czasie. W dekrecie najprawdopodobniej celowo użyto sformułowań
ogólnych, dyskretnych i elastycznych, gdyż w okolicznościach, kiedy stosunki
w kraju nie były jeszcze jasne i nie dysponowano szczegółowym rozeznaniem
potrzeb Kościoła w Polsce, nie chciano krępować działalności wysłannika papieskiego kazuistyką. Pełnomocnictwa zostały wydane po konferencji w Jałcie,
a przed konferencją w Poczdamie, co według ks. adm. Karola Milika było
„rzeczą prawie bezsporną, że słowa Rzymu >>tutto teritorio polacco<<
uwzględnia jałtańskie określenie >>znaczne nabytki terytorialne<<, czyli późniejsze Ziemie Odzyskane”36. Wydaje się jednak, że należy podzielić opinię
Jana Żaryna, iż problem zasięgu terytorialnego pełnomocnictw prymasa Polski
do dziś nie został ostatecznie rozwiązany i budzi emocje tak wśród historyków
polskich, jak i niemieckich i z wyjaśnieniami trzeba poczekać do zakończenia
procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego kard. A. Hlonda37.
W 1948 r., kiedy po kraju rozeszły się pogłoski, jakoby Ziemie Zachodnie
i Północne tylko tymczasowo należały do Polski, co budziło w społeczeństwie
niepokój i hamowało zapał do pracy, kard. Hlond zabrał głos, zwracając się do
ludności katolickiej Ziem Odzyskanych z orędziem; napisał: „W Polsce katolicyzm jest wiarą narodu i religią mas. W każdej doli był Kościół z ludem polskim, a lud z Kościołem. Toteż, gdy wybiła godzina równania rachunków stuleci, a Wy, Kochani Bracia i Siostry, ruszyliście z wszystkich dzielnic polskich
i zza granicy, by się osiedlać na piastowskich ziemiach nadodrzańskich, na
pomorskich wyżynach i wybrzeżach[..] – szedł z Wami Kościół. Nazajutrz po
usadowieniu się w nowych osiedlach otwieraliście opuszczone świątynie, oddawaliście się w opiekę pasterską ofiarnym księżom i zawiązywaliście nowe
gminy wiernych pod hierarchicznym przewodem Waszych czcigodnych i jakże
gorliwych Księży Administratorów Apostolskich. W mozole swych zadań
czerpaliście hart z ukochania Polski, a ufność i wytrwanie z wiary i Kościoła.
Nic dziwnego, że wspólne dokonania ludności przesiedleńczej i dotychczasowych mieszkańców polskich tych ziem stanowią już obecnie jedno z wielkich
i pamiętnych osiągnięć narodu. Niemało pozostaje wam jeszcze do zrobienia.[...]. Trwajcie. Nie poddawajcie się lękom ani zniechęceniu. Bądźcie ufni,
spokojni[...]. Nie dajcie się wprowadzić w błąd i nie dopuszczajcie do duszy
rozterki, jakoby Kościół mógł mieć zastrzeżenia, co do polskiej przyszłości
Ziem Odzyskanych[...]. Złóżcie z serc niepokoje. Wyleczcie dusze z bólu.
Krzepcie się wiarą, że nie darmo potem życiowego trudu użyźniacie odłogi
i puszczacie w ruch zakłady przemysłowe. Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, w kopalni, w każdej pracowni, a w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe! Iżby na całym obszarze Rzeczypospolitej każ36
37
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dy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel państwa, jako wyznawca
ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Kościoła. [...]. Ze stolicy, która ofiarą
całopalenia dała świadectwo prawom Narodu do niepodległego bytu i do swobodnego wyznawania Wiary pokoleń, ślę Wam wszystkim, autochtonom
i osiedleńcom rzewne braterskie pozdrowienia i prymasowskie błogosławieństwo”38.
Kardynał prymas przystąpił do odbudowy zburzonych kościołów i kaplic39,
lecz przede wszystkim utworzył administrację kościelną na ziemiach odzyskanych.. „Ten sługa ołtarza, salezjański zakonnik, a jednocześnie tak przewidujący i potężny mąż stanu, dobrze wyczuł polską rację stanu, posyłając jak najprędzej do świątyń, które przemawiają z rozwalonych i rozdartych serc polską
mową rodzimą – polskich kapłanów i polskich hierarchów” odnosząc się do
tego przedsięwzięcia kard. Hlonda mówił 31 sierpnia 1965 r. kard. Stefan Wyszyński podczas przemówienia na uroczystościach wrocławskich40.
3. Okoliczności tworzenia administracji kościelnej
na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Problem ustanowienia nowej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, krystalizował się w umyśle prymasa już w Rzymie. Tam
bowiem, niezwłocznie po rozeznaniu sytuacji w kraju, 28 czerwca 1945 r. skierował do Sekretariatu Stanu pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność
ustanowienia administratorów apostolskich narodowości polskiej dla Warmii,
Gdańska, prałatury pilskiej, części diecezji berlińskiej oraz Dolnego Śląska ze
stolicą w Opolu. Uzasadniał ów projekt potrzebą chwili, spowodowaną opuszczeniem tych terenów przez Niemców oraz równoczesnym napływem na ich
miejsce polskich osiedleńców, a także ogólnym chaosem, także w dziedzinie
kościelnej41..
Na podstawie uzyskanych 8 lipca 1945 r. od Piusa XII. nadzwyczajnych
pełnomocnictw na całym terytorium polskim facolta specjalissime prymas
przejął jurysdykcję od niemieckich władz kościelnych i w porozumieniu
z abpem Adamem Sapiehą42 wybrał kandydatów na administratorów apostolskich: ks. Andrzeja Wronkę dla Diecezji Gdańskiej i Chełmińskiej, ks. Teodora
38
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Benscha dla Diecezji Warmińskiej, ks. Bolesława Kominka dla Administracji
Apostolskiej Śląska Opolskiego, ks. Karola Milika dla Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska (Wrocław) i ks. Edmunda Nowickiego dla administracji
apostolskiej w Gorzowie obejmującej ziemię lubuską, Pomorze Zachodnie oraz
Wolną Prałaturę Pilską43.
Ze specjalnych uprawnień kard. Hlond mógł korzystać „na całym polskim
terytorium”44. Sformułowanie to było celowo nieprecyzyjne i pozwalało na
niezwykle swobodną interpretację. Pełnomocnictwa prymasa obejmowały
z pewnością obszar II Rzeczypospolitej, lecz trudno jednoznacznie orzec, czy
dotyczyły także Ziem Zachodnich i Północnych. Wydaje się, iż Watykan celowo tak niedokładnie sformułował tekst dekretu, aby kard. Hlondowi umożliwić
powołanie polskiej administracji kościelnej na obszarach przyłączonych do
Polski w 1945 r.. Prymas Polski, najprawdopodobniej działając w dobrej wierze, przekroczył przyznane mu przez papieża Piusa XII uprawnienia i uczynił
to niejako za nieoficjalnym przyzwoleniem administracji watykańskiej. Stolica
Apostolska zdawała sobie sprawę, że decyzje kard. A. Hlonda są konieczne
z uwagi na dobro polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Jednocześnie Watykan uważał, iż ostateczne ustanowienie stałej administracji
kościelnej na tym obszarze może nastąpić dopiero po uregulowaniu granicy
polsko-niemieckiej w drodze konferencji pokojowej. Pius XII doskonale orientował się, że Niemcy nie pogodzą się z utratą ziem wschodnich, natomiast Polacy będą domagać się ustanowienia polskiej struktury kościelnej na obszarach
przyłączonych po 1945 r. Watykan szukał zatem jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu i chwilowa niesubordynacja prymasa stanowiła swoiste
alibi dla papieża w konfrontacji z episkopatem Niemiec, a jednocześnie ratowała katolicyzm na ziemiach przyłączonych do Polski45.
Była to decyzja trafna i niezwykle doniosła ze względu na niepewność sytuacji międzynarodowej w czasie tzw. „zimnej wojny” i wobec przybywających
na te ziemie, przerażonych spustoszeniami przesiedleńców46. Chętnie zgadzał
się na wyjazd na tereny Ziem Odzyskanych księżom ze swej diecezji, „by posłannictwo narodu na tych rozległych terenach zostało godnie spełnione”. Sam
także przemierzył wzdłuż i wszerz Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Pomorze, Gorzowskie i Warmię, przemawiając, błogosławiąc, konsekrując i modląc się
razem z ludem47.
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Nominacja administratorów apostolskich wymagała porozumienia z ordynariuszami niemieckimi, którzy posiadali jurysdykcję na tych terenach. Przed
ogłoszeniem nominacji administratorów apostolskich kard. Hlond konferował
z niektórymi niemieckimi rządcami kościelnymi i w szybkim tempie przejmował władzę od ordynariuszy niemieckich48. I tak 17 sierpnia deklarację zrzeczenia się jurysdykcji podpisał wikariusz generalny wolnej prałatury pilskiej
ks. Johann Bleske, gdyż ordynariusz pilski prałat Franz Hartz przebywał już na
terenie Niemiec, a do bp. Konrada. v. Preysinga w Berlinie, kard. Hlond wysłał
jedynie list z prośbą o zrzeczenie się jurysdykcji nad częścią swej diecezji położonej na wschód od Odry.
Wręczenie dekretów nominacyjnych odbyło się w Poznaniu, w wigilię święta Wniebowzięcia NMP we wtorek 14 sierpnia, mimo że dekrety nosiły datę
15 sierpnia, a rządy administratorzy mieli objąć 1 września49. O ustanowieniu
administracji apostolskiej, mianowaniu administratorów kard. Hlond powiadomił Stolicę Apostolską pismem z 29 sierpnia 1945 r. i załączył doń oryginały
czterech deklaracji o zrzeczeniu się jurysdykcji przez ordynariuszy niemieckich. Załączył również kopię swojego listu do bp. Preysinga, kopię dekretów
nominacyjnych administratorów oraz mapę z zaznaczonymi granicami nowych
administracji. Informacje te uzupełnił w następnym piśmie z 22 września 1945
r. O dokonanych nominacjach prymas powiadomił również władze państwowe,
które analogicznie, jak i prezydent Bolesław Bierut informację tę przyjęły
z niezadowoleniem. Bierut odmówił nawet przyjęcia ks. E. Nowickiego, którego kard. Hlond delegował jako pierwszego spośród mianowanych administratorów do przedstawienia się władzom państwowym50.
Pierwsza relacja kard. Hlonda z 29 sierpnia dotarła z Polski do Rzymu
w połowie września. Mons. Tardini, potwierdzając jej odbiór pismem z 20
września, przesłanym przez ambasadę włoską w Warszawie, komunikował
prymasowi, iż z radia dowiedział się o zerwaniu konkordatu pomiędzy Stolicą
Apostolska i Polską i prosił go o częstsze relacje z Polski. Na podstawie tego
i innych dokumentów, zdaniem ks. Stanisława Wilka, można wnioskować, że do
końca września, a nawet do połowy października 1945 r. ani papież, ani Sekretariat Stanu nie kwestionował i nie podnosił zastrzeżeń w stosunku do decyzji podjętych przez kard. Hlonda, a co więcej, istnieją przesłanki wskazujące, że decyzje
te spotkały się ze zrozumieniem i z aprobatą Stolicy Apostolskiej.
Skargi na administratorów apostolskich i na kard. Hlonda z Czechosłowacji
i z terenów niemieckich zaczęły docierać do Stolicy Apostolskiej po 6 października. Początkowo próbowano usprawiedliwiać decyzje prymasa Polski,
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lecz z czasem liczba skarg i zażaleń zaczęła wzrastać i poddano analizie prawniczej treść dekretu o nadzwyczajnych uprawnieniach oraz przygotowano pismo, które zostało wysłane do kard. Hlonda z datą 27 listopada 1945 r., mons.
Tardini poinformował również prymasa, iż papież sanował wszystkie akty
prawne administratorów apostolskich już dokonane i te, które dokonają
w przyszłości, aż do nowej regulacji spraw. Specjalne uprawnienia udzielone
kard. Hlondowi, Stolica Apostolska odwołała w lutym 1946 r. przy okazji podniesienia przez papieża Piusa XII metropolity krakowskiego abp. Adama Stefana Sapiehy do godności kardynalskiej; zaś. mons. Tardini listem z 4 marca
1946 r., poinformował kard. Hlonda, że papież w 28 lutego 1946 r. odwołał
„specjalissime facolta”, przyznając w zamian jemu i kard. Sapiesze liczne
i szerokie uprawnienia. Po odwołaniu nadzwyczajnych uprawnień kard. Hlond
przygotował dokładne sprawozdanie, w którym zawierała się także obszerna
relacja z ustanowienia administratorów apostolskich: Le cinque Administrazioni Apostoliche create in Polonia nell’agosto 1945 z 24 października 1945 r.51..
Opatrznościowym okazał się apel prymasa Polski kard. Augusta Hlonda,
skierowany 5 grudnia 1945 r. do przełożonych zakonnych zgromadzonych na
Jasnej Górze, o pomoc pasterską na Ziemiach Zachodnich i Północnych52, który brzmiał: „Po latach nawiedzenia i pokuty Polska sposobi się duchowo do
swych nowych posłannictw. Zakony starsze i młodsze chcą mieć godny udział
w historycznych zadaniach Kościoła i pod przewodnictwem Prymasa obradują
na Jasnej Górze nad wzmożeniem swego ducha i ściślejszym dostosowaniem
swej działalności do potrzeb wielkiej chwili. Chrystusowi Królowi i niebieskiej
Królowej ślubują wierną i ofiarną służbę”53.
Przez nazwę „Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury
Pilskiej” wskrzeszono dawną tradycję piastowskich biskupów na tym terenie
oraz starano się ożywić tradycję biskupstw kołobrzeskiego (1000 – ok.1015),
lubuskiego (1125 – 1556) i kamieńskiego (ok. 1125 – 1534)54.
W 1945 r. sytuację prawną Kościoła oraz jego jednostek organizacyjnych
określała Rada Ministrów 12 września 1945 r., uchwaliła jednostronne zerwanie konkordatu. Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rze-
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czypospolitą Polską z 10 lutego 1925 r55. Rząd komunikował ponadto, iż nie
przyjmuje do oficjalnej wiadomości nominacji administratorów apostolskich,
dokonanej w sierpniu przez Stolicę Apostolską.
Zerwanie konkordatu wywołało zdumienie w środowiskach watykańskich
tym bardziej, że Stolica Apostolska dowiedziała się o tym z radia. W oświadczeniu opublikowanym 26 września 1945 r. w „L’Osservatore Romano” Stolica Apostolska odrzuciła zarzuty rządu warszawskiego jako bezpodstawne.
Mianowanie administratorów na Ziemiach Zachodnich i Północnych Watykan
uzasadniał okolicznościami; chodziło o to, że mianowanie tymczasowych administratorów apostolskich należało do praktyki i do zwyczajów Stolicy Apostolskiej, jako sposób zaradzenia sytuacjom anormalnym, a na terenach Ziem
Odzyskanych, miejscowi ordynariusze nie byli już w stanie spełniać swoich
funkcji. Watykan uznał za niezrozumiałe stwierdzenia zawarte w komunikacie
rządu, iż „nie przyjmuje się do rządowej wiadomości” tych nominacji, ponieważ w tym przypadku chodziło o decyzje nie objętą postanowieniami konkordatu. W systemie konkordatowym, Stolica Apostolska nie ma zwyczaju prosić
rządu, by decyzję taką akceptował lub uznawał, natomiast jeśli o decyzjach
takich uprzedza – czyni to jedynie ze względów kurtuazyjnych i w sposób poufny. Odrębny żal z powodu zerwania konkordatu wyraził Pius XII w liście
z 17 stycznia 1946 r. skierowanym do kard. Hlonda56.
Zerwanie konkordatu nie było aktem przypadkowym, lecz formą manifestacji nowej polityki wobec Kościoła w Polsce i wobec Stolicy Apostolskiej oraz
zapowiadanego nowego porządku prawnego w polityce wyznaniowej, do jakiego zmierzały nowe władze, a cele tej polityki miały swoje źródło w stalinizmie.
Episkopat Polski na antypapieską kampanię, szeroko propagowaną w prasie,
zareagował listami pasterskimi. W liście z 24 maja 1948 r., skierowanym do
ludności katolickiej Ziem Odzyskanych, biskupi podjęli niełatwe zadanie wyjaśnienia stosunku Stolicy Apostolskiej do sprawy zachodniej granicy Polski
oraz administracji kościelnej na tych ziemiach. Odpierali, jako bezpodstawny,
zarzut skierowany przeciwko Kościołowi i papieżowi, jakoby popierał on myśl
o rewizji granic państwa polskiego oraz poddawał w wątpliwość polską przyszłość Ziem Odzyskanych. W liście pasterskim z 23 września 1948 r. Episkopat Polski wyjaśniał wiernym, że Stolica Apostolska nie może aktualnie podjąć
decyzji o zmianach w strukturze polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach
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Zachodnich i Północnych, zanim o nowych granicach nie zadecydują międzynarodowe umowy57.
Terytorium powierzone ks. Nowickiemu stanowiło teren niezwykle rozległy, bo liczący 44 836 km², rozdzielony na trzy części nie tylko przez administrację kościelną, ale i państwową, a nawet tradycje historyczne. Mianowanie
jednego administratora apostolskiego dla lubuskiej części archidiecezji wrocławskiej, polskiej części diecezji berlińskiej i prałatury pilskiej, nosił wyraźne
piętno kompromisu między mało osiągalnym wówczas ideałem, a jego szansą
realizacji. Najprawdopodobniej prymas rozwiązanie to traktował jako doraźne
i wymagające korekty.
Nie wiadomo, jak formalnie administrator gorzowski objął władzę, gdyż ordynariusze berliński i prałatury pilskiej przebywali poza granicami Polski, dlatego nie można im było okazać dekretów nominacyjnych, władze państwowe
natomiast nominacji oficjalnie nie uznawały, aczkolwiek z decyzjami administratorów liczyły się.
Ks. Edmund Nowicki tak po latach wspominał swoją nominację: „[...] były
już cztery kandydatury, brakowało tylko piątej, której Ks. Kardynał absolutnie
znaleźć nie mógł [...]. I wtedy któregoś dnia zawiadomił mnie kapelan
ks. Kardynała telefonicznie, że Eminencja prosi mnie na kawę. Przyszedłem,
a tu ks. Kardynał mi oświadcza, że trzeba jednego (jeszcze) administratora na
Ziemie Zachodnie i że on uważa, że ja powinienem się temu poświęcić, przyjmując stanowisko Administratora Apostolskiego Ziemi Lubuskiej, Pomorza
Zachodniego i Prałatury Pilskiej”. Ks. Nowicki urzędu nie chciał przyjąć, broniąc się złym stanem zdrowia. Prymas argumentów jego nie chciał jednak przyjąć. Rozmowa ta miała miejsce między 10-15 sierpnia. Dodać należy, iż 10
sierpnia kard. Hlond wysłał na Pomorze Zachodnie, celem zbadania istniejących tam potrzeb duszpasterskich, ks. Floriana Berlika TChr. Natomiast ks.
E. Nowickiego58 prymas doskonale znał jako pracownika kurii poznańskiej.59.
Na początku września 1945 r. ks. adm. E. Nowicki swoje pierwsze orędzie
skierowane do kapłanów zaczął od przypomnienia: „Czcigodni bracia kapłani.
W dziejach narodu naszego po raz wtóry przeżywamy wielkopomne chwile na
tych kresach. Oto przed wiekami pierwsi Piastowie ustalają suwerenność Polski nad Pomorzem Zachodnim i przyłączają do Państwa Polskiego teren et57
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uwieńczone doktoratem. W latach 1930-1939 pracował na różnych stanowiskach w kurii poznańskiej w metropolitalnym sądzie duchowym, między innymi jako wiceoficjał. W czasie okupacji był więziony w obozach koncentracyjnych Gusen i Dachau, skąd udało mu się wydostać
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nicznie doń należący. Równocześnie dociera z Polski na Pomorze wiara chrześcijańska. Wielka to wtedy była i potężna Rzeczpospolita[...]”60. Zaś w orędziu
skierowanym tego samego dnia do wiernych napisał:: „Po długich wiekach
przedziwne drogi Opatrzności Bożej prowadzą naród nasz z powrotem na te
rozległe i wspaniałe dziedzictwo praojców naszych, stanowiące kiedyś widomy
dowód wspaniałości i potęgi Rzeczypospolitej. I jak niegdyś jedność religijna
i organizacja władzy duchownej i świeckiej przyczyniły się do scalenia ziem
polskich aż po Bałtyk, tak i dziś w momencie, kiedy Państwo Polskie w znojnym trudzie wykuwa tu zręby swoje, spieszy Polsce z pomocą Ojciec św. Oto
za pośrednictwem prymasa Polski ustanawia tu naszą rodzimą katolicką administrację kościelną, by ta, wnosząc prawdziwą wiarę i błogosławieństwo Boże,
wsparła skuteczne wysiłki narodu i zarazem była tu spójnią jedności, która jest
podstawą wszelkiej siły i mocy. Cały obszar ziemi lubuskiej, udzielnej prałatury pilskiej i Pomorza Zachodniego złączony jest w jedną kościelną jednostkę
administracyjną pod nazwą Administracji Apostolskiej[...]. W duchu więc Bożym bierzcie Najmilsi we władanie te ziemie, które Opatrzność powierza pracowitej i zmęczonej dłoni waszej. Ukochajcie tę krainę całym sercem. Początkowe trudy i cierpienia mężnie przetrwajcie. One miną, a Wy zostaniecie jako
założyciele szczęśliwej przyszłości dla dzieci Waszych, jako historyczni architekci zrębów wspaniałości Rzeczypospolitej[...]61.
Granic administracji gorzowskiej nie zmieniono aż do ogłoszenia 28 czerwca 1972 r. przez papieża Pawła VI bulli Episcoporum Poloniae coetus ustanawiającej tu nową organizację kościelną terytorium Ordynariatu Gorzowskiego
podzielił na trzy diecezje: zielonogórsko-gorzowską, szczecińsko-kamieńską
i koszalińsko-kołobrzeską62.
4. Bezpośrednie związki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim
O bezpośrednim zainteresowaniu kard. Augusta Hlonda Pomorzem Środkowym. świadczy list skierowany do ks. Jana Ziei, który już 29 maju 1945 r.
osiadł w Słupsku, prowadził duszpasterstwo i zainicjował w tym mieście funkcjonowanie wielu dzieł, a wśród nich m. in. od 1 września 1945 r. formalne
60
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funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka w Słupsku. Idea powołania takiego
domu była nowością w skali kraju, gdyż wcześniej nikt w Polsce nie próbował
stworzyć podobnej instytucji. Dom miał przyjmować wszystkie kobiety spodziewające się potomstwa i pozostające w przykrych dla nich warunkach bez
względu na stan cywilny kobiety – matki i bez względu na okoliczności zajścia
w ciążę63.
Ks. Zieja zdawał sobie sprawę z tego, że powstanie Domu Matki i Dziecka
w Słupsku może się wielu katolikom nie podobać. Tymczasem spotkało go
miłe zaskoczenie, bo powstanie tego domu spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Nadchodziły listy z dowodami uznania. Napisał również prymas Polski
August kard. Hlond: „Serdecznie błogosławię inicjatywę Domu Matki i Dziecka w Słupsku. Inicjatywa ta, zrodzona z najczystszego ducha chrześcijańskiego, zasługuje na wszelkie poparcie i niewątpliwie znajdzie odgłos w sercach
polskich. Załączam parę groszy na piękny, społeczny i narodowy cel”64.
Wizytę na terenie północnej części administracji apostolskiej gorzowskiej
kard. Hlond złożył jesienią 1947 r. Aparat bezpieczeństwa do pobytu prymasa
Polski na Pomorzu Zachodnim przygotował się wyjątkowo skrupulatnie.
W Szczecinie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego uniemożliwił
zorganizowanie komitetów katolików świeckich, które miały czuwać nad „właściwym” przebiegiem wizyty prymasa. Kard. Hlond rozpoczął tę wizytę 25
października 1947 r. od Gorzowa Wlkp. Celebrował tam dwa nabożeństwa,
a następnego dnia przez Barlinek, Lipiany oraz Dąbie udał do Szczecina, gdzie
przybył 27 października około godz. 19.00 i w kościele pw. Królowej Korony
Polski odprawił Mszę św. W tej samej świątyni celebrował również poranną
Mszę św. dnia następnego, później zwiedził miasto oraz wizytował kościoły:
garnizonowy i pw. św. Andrzeja Boboli. Władzom nie udało się w powitaniu
skutecznie zablokować aktywnego udziału szczecińskiej młodzieży akademickiej. Ze Szczecina kard Hlond wyjechał 28 października o godz. 11.30, odwiedzając kolejno: Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Koszalin. Następnie 29 października prymas wizytował Miastko, Szczecinek i Jastrowie. W Miastku
burmistrz Karol Zieleń w oczekiwaniu na prymasa własnoręcznie dekorował
bramy triumfalne, a później, witając go chlebem i solą rozpłakał się. W Szczecinku zaś kard Hlond wygłosił krótkie kazanie, w którym wypowiedział znamienne słowa: „nie pozwólcie się opętać bezbożnikom, twardo jest nam i ciężko, lecz my wszystko przetrwamy, my Polacy jesteśmy wytrwali w wierze
swoich ojców”65. Następnego dnia w Jastrowiu podejmowali prymasa bur63
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mistrz Jastrowia i starosta wałecki. W ostatnim dniu wizyty 30 października
kard. Hlond udał się do Złotowa i Zakrzewa, w tej ostatniej z wymienionych
miejscowości odprawił modlitwę przy grobie wielce zasłużonego obrońcy polskości ks. Henryka Domańskiego.
Starosta wałecki B. Kubacki został 15 listopada 1945 r. przez Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Wojewódzkiego pouczony, że udział w powitaniu
kard. A.. Hlonda „dowodzi braku orientacji politycznej w odniesieniu do zagadnień wyznaniowych”. Starostę złotowskiego zaś 19 grudnia 1947 r. zobowiązano do wyjaśnienia, kto był inicjatorem zorganizowania banderii konnej,
rowerzystów oraz kto prowadził orkiestrę strażacką i czy zostały przeprowadzone dochodzenia wobec kupców, którzy podczas wizyty kardynała zamknęli
sklepy. Dla zdyskontowania odwiedzin prymasa 1 listopada 1947 r. Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Szczecinku zorganizowało manifestacyjne złożenie wieńców pod pomnikiem bohaterów Armii Czerwonej.
Oficjalny udział niektórych urzędników państwowych w uroczystościach
związanych z pobytem prymasa Polski na Pomorzu Zachodnim świadczył
o tym, że lokalna administracja szczebla gminnego i powiatowego nie była
w pełni zorientowana, iż w polityce państwa wobec Kościoła katolickiego
w drugiej połowie 1947 r. nastąpiły radykalne zmiany. Wielu lokalnych urzędników, będących praktykującymi katolikami, nadal traktowało Kościół jako
jedną z kluczowych instytucji partycypujących w życiu politycznym i wykluczało możliwość zaistnienia otwartego konfliktu między władzami państwowymi a hierarchią Kościoła katolickiego oraz wspólnotą wiernych.
Władze centralne doskonale zdawały sobie sprawę, iż w sytuacji, gdy większość społeczeństwa jest wierząca, metody walki z Kościołem muszą być dopracowane i „subtelne”. Do działań związanych z przebiegiem wizyty kard.
Hlonda negatywnie odniósł się na naradzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 13 listopada 1947 r. minister Stanisław Radkiewicz 66. „W Szczecinie niedawno, gdy przyjechał Hlond – nie wiem kto, czy nasi pracownicy, czy
dołowe jednostki w dołowych ogniwach naszej organizacji partyjnej, czy to
może po prostu prowokacja – wysypano szosę szkłem, popękały opony, a dalszy rezultat był taki, że zebrali się chłopi i powieźli Hlonda. Kto na tym wygrał? Nie trzeba być wielkim politykiem, aby widzieć szkodliwość podobnych
form walki, jeśli ich nie uważać za prowokację [...]. Mamy do czynienia
z przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym, najbardziej umiejącym posługiwać się podstępem, z tym wszystkim, co łączy się w pojęciu jezuity i dlatego
też ta czujność i właściwe nastawienie całego aparatu jest koniecznym warunkiem, aby nie dostarczać przeciwnikowi dogodnych sytuacji, aby nie było faktów, które by oni mogli wykorzystać przeciwko nam”67.
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Radkiewicz ponadto poinformował, że sprawa walki z Kościołem należy do
zadań partii, aparat bezpieczeństwa pełni tylko funkcję dodatkową, pomocniczą, uwrażliwiał na potrzebę koordynacji działań między partią a pionem bezpieczeństwa w tym zakresie68.
Kwestia stosunków państwo-Kościół była również omawiana podczas kolejnych zebrań Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Na posiedzeniu 12 listopada 1947 r. zobowiązano Jakub. Bermana
do opracowania memoriału dotyczącego funkcjonowania i ograniczania wpływów Kościoła. W dokumencie przekazanym 22 listopada 1947 r. Bolesławowi
Bierutowi i Romanowi Zambrowskiemu69 zaproponowano strategię walki
z Kościołem70. Ograniczenie wpływów katolicyzmu miało nastąpić m.in. przez
przekonanie inteligencji humanistycznej o niepatriotycznym obliczu Kościoła,
konfliktowanie Kościoła z drobnomieszczaństwem, laicyzowanie szerokich
mas oraz kontynuowanie stosowanej już polityki wzajemnego omijania się
państwa i Kościoła. Zamierzano również pozbawić Kościół podstaw ekonomicznych71.
Na podstawie wytycznych Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej pracownicy centralnego aparatu partyjnego przeprowadzili w terenie rozmowy instruktażowe z aktywem. Kierunki walki z Kościołem na Pomorzu Zachodnim zostały sprecyzowane 15- 16 grudnia 1947 r.
w Szczecińskim Komitecie Wojewódzkim Polskiej Partii Robotniczej. Podczas
narady sekretarzy Hilary Chechłowski z Komitetu Centralnego Polskiej Partii
Robotniczej stwierdził, że księża prowadzą wrogą politykę wobec partii i rządu
przy pomocy organizacji i prasy katolickiej. Była to zapowiedź partii komunistycznej przystąpienia do ostrej konfrontacji z Kościołem katolickim.
Po wyeliminowaniu legalnej opozycji w drugiej połowie 1947 r. władze
przystąpiły do oficjalnej walki z Kościołem katolickim. Pod koniec 1947 r.
w stosunkach państwo- Kościół w województwie szczecińskim nastąpiło definitywne odejście od polityki kohabitacji na rzecz konfrontacji z Kościołem72.
Kard. Hlond jednak, ustanawiając ponad dwa lata wcześniej Administrację
Apostolską Kamieńską, Lubuską i Prałatury Pilskiej, zdążył utworzyć już podstawy administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim.
68

K. Kowalczyk, W walce..., s. 120.
B. Bierut, – prezydent Krajowej Rady Narodowej (formalnie bezpartyjny), J. Berman, R. Zambrowski i S. Radkiewicz (szef zbrodniczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) należeli
do Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, która była nieformalnym
ośrodkiem decyzyjnym Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. A. Dybkowska, J. Żaryn,
M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, A.Sucheni-Grabowska,
E.C. Król (red.), Waszawa 1998, s. 306.
70
J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945- 1950) Warszawa 1997, s. 169.
71
R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945- 1956 na przykładzie województwa kieleckiego,
Kraków 1999, s. 174.
72
K. Kowalczyk, W walce..., s. 121-123.
69

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski

163

Reasumując można stwierdzić, iż sługa Boży kard. August Hlond żył w latach 1881-1948. Był salezjaninem. Przez trzy lata pełnił urząd administratora
apostolskiego, a następnie rok biskupa katowickiego, przez 22 lata godność
prymasa Polski, 21 lat był kardynałem, 20 lat arcybiskupem i metropolitą
gnieźnieńsko- poznańskim oraz dwa lata arcybiskupem i metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim. Zmarł 22 października w Warszawie, w 68. roku życia
i 44. roku kapłaństwa. Po wybuchu II wojny światowej okoliczności tak niefortunnie ułożyły się, że musiał wyjechać z Polski, czego później bardzo żałował. Pobyt w Rzymie, a następnie w Lourdes, miał jednak kluczowe znaczenie
dla uświadomienia Stolicy Apostolskiej dramatu okupowanej Polski oraz głoszenia światu prawdy o barbarzyństwie i okrucieństwie okupantów hitlerowskiego i stalinowskiego, przez co oddał Polsce ogromną przysługę. Decyzje
kard. Hlonda dotyczące utworzenia nowych administracji apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w tym Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej oraz mianowanie ks. prał. Edmunda Nowickiego pierwszym jej rządcą w charakterze administratora apostolskiego,
miały przełomowe znaczenie w późniejszym tworzeniu struktur kościelnych na
Pomorzu Środkowym. W pierwszych miesiącach po zakończeniu działań wojennych Kościół katolicki był jedną z podstawowych instytucji wpływających
na trwałość więzi społecznych na tym terenie, a w nowej rzeczywistości politycznej odgrywał również kluczową rolę integracyjną w przełamywaniu różnic
obyczajowych i kulturowych między ludnością napływową i autochtoniczną.
Kard. Hlond osobiście wyraził uznanie ks. Janowi Ziei za założenie przez niego Domu Matki i Dziecka w Słupsku. W dniach 27 i 28 października 1947 r.
przebywał w Szczecinie i drogę powrotną do Warszawy 28 października kontynuował właśnie przez Pomorze Środkowe, odwiedzając najpierw Kamień
Pomorski, Kołobrzeg i Koszalin, a następnie 29 października złożył wizyty w
Miastku, Szczecinku i Jastrowiu. Nie wszystkie swoje dalekosiężne plany zdołał zrealizować, gdyż kres intensywnej działalności położyła śmierć, ale na
stworzonych przez niego podstawach administracyjno-duszpasterskich dzieło
to mogli kontynuować następcy. Papież Paweł VI, dokonując podziału Administracji Apostolskiej Gorzowskiej, przekształconej później w diecezję gorzowską, na trzy odrębne diecezje bullą Episcoporum Poloniae coetus z 28 czerwca
1972 r. wydzielił z niej i ustanowił obejmującą Pomorze Środkowe diecezję
koszalińsko-kołobrzeską ze stolicą biskupią w Koszalinie.
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Summary
Cardinal August Hlond as the creator of the basis of church
administration in the Middle Pomerania after World War II
The servant of God Cardinal August Hlond lived from 1881 to 1948. He
was the Polish primate for 22 years. His decisions as of 1945 on the
establishment of the new apostolic administrations in Western and Northern
Territories, including the Apostolic Administration Kamieńska, Lubuska and
the Prelature of Piła, were a turning point in the later development of church
structures in the Middle Pomerania. In October 1947, he visited Kolobrzeg,
Koszalin, Miastko, Szczecinek and Jastrow. When Pope Paul VI divided the
Diocese of Gorzów into three separate dioceses in his bull Episcoporum
Poloniae Coetus of 28 June 1972, he separated and established the Diocese of
Koszalin – Kołobrzeg, including Central Pomerania with the bishop’s capital in
Koszalin.

o. Ignacy Kosmana

Oazy Ortodoksji
Okazuje się, że jeśli wytrwale się szuka, to można znaleźć skarb w miejscu
wcale nie tak odległym ani tajemniczym jak wyspa Juliusza Verne`a; że można
odkryć w teraźniejszości przeszłość, niczym żywą skamielinę historii. Mam na
myśli, rzecz jasna, skarb Słowa i jego delikatną strukturę, która potrafi ową
skamielinę objawić współczesnym, ożywić ją i zademonstrować jako przejaw
ducha, tak iż nie jest już skansenem myśli, lecz pulsującą życiem tkanką mistycznej materii. Taką moc posiada Słowo, nie bez kozery pisane dużą literą…
Ktoś powiedział, że książki, bez względu na temat i treść, zawsze zabierają
czytelnika w podróż. Różne są to podróże, w zależności od bedekera. Nie zawsze sprawdza się slogan, że „wielki może więcej”, bo to przecież „małe jest
piękne”, a piękno jest kategorią teologalną. W Pięknie spotykamy żywego Boga: w wymiarze metanoicznym i mistycznym. Piękno przemienia człowieka
i unosi go „ku górze”.
Otóż takim małym Bedekerem bez wątpienia jest regionalne, krośnieńskie
wydawnictwo Arete. Publikuje przewodniki − po okolicy. Jeden z przewodników zwrócił na siebie szczególną uwagę „poszukiwacza skarbów”.
Tytuł książki nawiązuje w rzeczy samej do przewodnika, wszak autor oznacza w nim na mapie podkarpackiego trójkąta − oazy. Co więcej, do książki
dołączony jest całkiem gratis niegdysiejszy guide, który oprowadza turystów
po miejscach, w których znajduje się… woda. Ale jest to woda szczególnego
rodzaju − woda, która swego czasu wprawiła w konsternację kobietę z Samarii.
Imię owego cicerone jest także szczególne. Nieprzypadkowe. Pantarej. Przemijanie… „Przemija bowiem postać tego świata” (1Kor 7, 31).
Ta podróż rzeczywiście przemienia. Prowadzi w mistyczny wymiar spotkania „twarzą w twarz” z Pantokratorem.
Parafrazując sformułowanie Harasymowicza, Pantarej to mieszkaniec kurnika, wszak nie gotyckiego, jak chce poeta, lecz postsecesyjnego. Zrzuca
z siebie balast architektury i w odległych zakątkach Łemkowszczyzny odnajduje tytułowe oazy ortodoksji. W potokach widzi, jak „uwija się ryba światła”1,
której nie sposób złapać rękami. Podróżuje w poszukiwaniu Boga, który „wybrał sobie najdalsze miejsca /z dala od faryzeuszy wznoszących ręce ku niebu/
tam, gdzie pnie zbutwiałe porastają mchem i panuje półmrok”2 − ortodoksji…
1

J. Harasymowicz, Gwiazda biegnąca, w: tenże, Samotny Jastrząb, Wyd. Łódzkie, Łódź 1995,
s. 29.
2
Tenże, Tysiąc brzóz, tamże, s. 44.
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Podróż ma dwa etapy. W pierwszym czytelnik-turysta zapoznaje się z historią prawosławia na ziemiach Polski, na terenie eparchii przemyskonowosądeckiej. Autor objaśnia między innymi symbolikę trójramiennego krzyża, tajemnicę pisania ikon i znaczenie Świętej Liturgii. Wszystko po to, by
wprowadzony w duchowy nastrój podróżnik mógł zrealizować drugi etap drogi: do kolejnych parochii i cerkwi Podkarpacia. Teraz poznaje niepowtarzalne
historie świątyń. Przekonuje się, że czas płynie tam inaczej. Odnajduje prawdę
o sensie życia.
Dwieście czterdzieści stron. I trzydzieści cztery miejsca. Na ujkowickiej górze i nad rzeką Wisznią, w starodawnym Przemyślu i u władyki w Sanoku, na
świętej Górze Jawor i w Krynicy… ortodoksji. Takie to są peregrynacje proboszcza z „brzozy” i pielgrzymowanie do Pielgrzymki. Nie czas ani miejsce,
by zdradzać tajemnicę gry słów, które jak jawor, olcha, barwinek (również
brzoza) są ikonami cerkwi.
Oazy ortodoksji ukazują rzeczywistość chrześcijańskiego Wschodu niejako
na dwa sposoby. Raz są przewodnikiem. Przewodnikiem przede wszystkim
duchowym. Po wtóre − są współczesnym modlitewnikiem. Ekumenicznym.
Nie ma tu miejsca na uprzedzenia ani na błysk złości w oku. Trochę jak u Izajasza, tutaj zła nie czynią ani nie działają na zgubę drugiego, po całej świętej
górze kraj napełnia znajomość Pana, na kształt wód − w oazach… (por. 11, 9).
I pomimo, że jest wiele kościołów, jeden zda się prowadzić je Pasterz. Jezus
Chrystus. Ani bizantyjski, ani rzymski. Boski.
Od „Oaz Ortodoksji” bije ciepło Księgi, którą otrzymał dostojny Teofil,
kiedy wszyscy trwali „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i
w modlitwach”, i „bojaźń ogarniała każdego… Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” (por. Dz 2, 42-43. 47). Taki obraz powstaje w duszy
człowieka podczas czytania tej książki i pozostaje w niej na długo.
Oazy − moim zdaniem − są chyba najlepszym podręcznikiem ekumenizmu
dla „amatorów”. Nie sposób w nim znaleźć sporów o kompetencje, o doktrynę,
o pojmowanie Tradycji. Wypełniony jest bowiem modlitwą, która przemienia
serce, rozdział po rozdziale. I zachwytem, który pozwala doświadczyć pierwszych, jeszcze nieśmiałych, mistycznych uniesień.
Autor nie jest znany na szerszą skalę, jak owe oazy na Podkarpaciu. Może
to i lepiej. Czytelnik ma szansę skupić się na tym, co najważniejsze. Że są takie
miejsca…

Jan Gajur, Oazy Ortodoksji, wyd. Arete II, Krosno 2011, ss. 240
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Maryjna droga

Książka pod tytułem: Moja maryjna droga, Wincentego Łaszewskiego, autora wielu publikacji, to bardzo szczególne świadectwo religijne. Autor – sądząc
chociażby na podstawie jego dotychczasowego dorobku – ma wszelkie dane ku
temu, aby pochylić się nad prawdami wiary, odnoszącymi się do roli
i miejsca Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, w historii zbawienia. Wincenty Łaszewski nie ogranicza się jednak do napisania jeszcze jednej książki o Najświętszej Maryi Pannie. Zaprasza swoich czytelników do wejścia z nim na drogę doświadczenia religijnego, w którym nie brakuje systematycznej refleksji teologicznej, ale w której obecne jest – niemalże na każdej stronie – również to, co
trudno zamknąć nawet w najbardziej wnikliwej i usystematyzowanej refleksji
naukowej. Zaprasza jak wytrawny przewodnik, który wie, że w drodze wiele
może się zdarzyć, nawet nas zaskoczyć, który na każdym kroku stara się dzielić
z czytelnikiem swoim doświadczeniem, przeżyciem. Jak przewodnik, któremu
można zaufać, ponieważ tą drogą kroczył już wiele razy, dobrze zna problemy
i rozterki wędrowców; rozumie także zmęczenie, zwątpienie i zniechęcenie.
Już we wprowadzeniu do swojej pracy autor zastrzega się, że nie chodzi mu
o napisanie kilku pięknych sentencji, których w pracy i tak nie brakuje. Broni
się przed rozwijaniem tylko idei. Tak naprawdę chodzi mu o życie, o prawdziwy dom; o rozumienie i pokochanie Kościoła, w którym musi być Matka. Bez
niej każdy dom jest trochę pusty, twardy i bez życia. Bez Maryi – jak napisze,
powołując się na takich teologów jak Hans Urs von Bathasar i Richard Rohr –
chrześcijaństwu grozi to, że będzie nieludzkie, a Kościół może się wydawać
mało atrakcyjny, zbyt poważny, czysto funkcyjny i bezduszny (Wprowadzenie
– Potrzeba Matki, s. 5).
Książka została podzielona na mniejsze części, rozdziały (dwadzieścia plus
wprowadzenie i zakończenie), które odnoszą się do ważniejszych, opisanych
w Piśmie Świętym wydarzeń z życia Maryi, złączonej w drodze ze swoim Synem; wsłuchującej się w Jego słowa jak nikt inny, rozumiejącej – mimo dostrzeżonych przez autora trudności – Jego zbawczą misję. Otwierającą się na
to, co dla wielu zakryte z wielką wiarą i nadzieją. Każdy z tych rozdziałów –
raz bardzo krótkich, ale stanowiących jasne przesłanie, a nawet wezwanie,
innym razem nieco dłuższych – poprzedzony jest sentencją, pochodzącą od
osób zafascynowanych postacią Matki Chrystusa i odznaczających się szczególną do niej miłością oraz pobożnością. Każda z tych części, co zasługuje na
uznanie, zakorzeniona jest bardzo mocno w tekście biblijnym, odnosi się
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wprost do Jezusa Chrystusa, w czym najbardziej pewną pośredniczką i nauczycielką – jak wielokrotnie podkreśla autor – jest Jego Matka; też „Boga nauczycielka” i „pokorna Służebnica”. Trzeba zatem odnotować, że tekst Wincentego
Łaszewskiego, napisany żywym, wrażliwym na doświadczenie językiem; przy
tym bardzo jasnym i precyzyjnym, dobrze godzi ze sobą najważniejsze postulaty, jakie stawia się często pracom o Najświętszej Maryi Pannie. Mariologia
w takim wydaniu nie jest suchym i pozbawionym egzystencjalnego kontekstu
wykładem. Dobrze przemawia do wyobraźni i mentalności współczesnego
człowieka, któremu bliskie jest doświadczenie religijne i najważniejsze problemy Kościoła, za które czuje się odpowiedzialny. Znajdziemy w niej wręcz
obfitość tekstów biblijnych, które autor analizuje, nie unikając kategorycznych
wniosków, przez co dobrze wypełnia wezwanie wielu teologów o dowartościowanie biblijne tekstów mariologicznych. Poza tym obecna jest w tej pracy
– tak ważna dla każdej tożsamości religijnej – ludowa, rodzima pobożność
i prosta, aczkolwiek ujmująca uczuciowość.
Na tej „maryjnej” drodze przewodnikiem jest więc autor, ale tylko o tyle,
o ile – jak stale podkreśla – zakłada przewodnictwo Maryi, o której nie tyle
pisze, ile raczej stara się z nią rozmawiać; razem z nią modlić. Myśleć i przeżywać, aby jak najlepiej zrozumieć Jezusa i jak najwierniej podążać Jego śladami, aby pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Nie jest – jak szybko przestrzega – to droga łatwa, lekka, dla wszystkich atrakcyjna. Ale zaraz dodaje, że
wszystko, co jest piękne, ważne i wielkie, kosztuje, wymaga. Dostrzega, że
wchodziło i nadal wchodzi na nią wielu takich, którym się wydaje, że znają
i Maryję i Jezusa, tylko dlatego, że próbują ich dobrze opisać, ładnie opowiadać. Tymczasem tak naprawdę nie rozumieją, że Jezusa i Maryję trzeba poznawać sercem; trzeba się od Nich uczyć kochać, najlepiej przez pokochanie
Jezusa i Jego Matki. Maryja poznaje sercem, dlatego nie musi wszystkiego
zhierarchizować, uporządkować, usystematyzować. Ona nie poznaje – nie znosi tajemnicy, ona w nią wchodzi. Autor dobrze rozumie rozterki i niepokoje
współczesnego człowieka; jego zabieganie, brak czasu, brak pokoju w sercu,
ponieważ poprzedza go brak miłości. Człowiek w żadnym położeniu nie musi
żyć w niepokoju serca – napisze – nawet nie może. Potrzebuje tylko do swojego serca i do swojego domu – do swojego zabieganego świata – zaprosić Maryję. Tym bardziej, że i z miłością w sercu, i z Maryją – jak podkreśla W. Łaszewski – życie nie przestaje być zmaganiem, czasem twardą walką. Na tej
drodze, która wiedzie do szczęścia i wiecznego pokoju, do Ojca, jest bowiem
ktoś, komu na plątaniu ludzkich ścieżek i na ludzkim niepokoju, a nawet zwątpieniu i rozpaczy bardzo zależy; na tej drodze jest też przeciwnik – szatan.
Na tej drodze jest też cierpienie i w związku z tym tyle pytań: dlaczego? Tyle buntu wobec Boga z powodu morza cierpienia, które dotyka człowieka każdego pokolenia i każdej szerokości geograficznej. Maryja nie uchyla się przed
tym „dlaczego?” Ona postępuje za swoim cierpiącym Synem. Idzie z Nim po
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drodze bólu, aby żaden ból nie okazał się najsilniejszy, niepokonany, nie zamieniony w końcu w największe dobro. Aby mogła i dziś iść razem z nami,
w naszym bólu; być z nami, kiedy pytamy dlaczego? Kiedy mamy wątpliwości
i nic nie rozumiemy. Aby przekonać nas, że wszystkiego nie można i nie trzeba
zrozumieć, że wystarczy zaprosić do swojego życia, także tego nieudanego,
Jezusa. W swojej pracy autor na żadnej stronie nie pisze o Matce bez Syna
i o Synu bez Matki, przez co udaje mu się zrealizować tak często powtarzane
przez Karola Wojtyłę: per Iesum ad Mariam i tak bliskie Prymasowi Tysiąclecia per Mariam ad Iesum.
Pouczający w tym tekście jest zwłaszcza fragment odnoszący się do Magnificat, który – jak sądzi autor – nie może być poematem, pieśnią „chwili”, rodzącą się i wyśpiewaną pod wpływem natchnienia, silnego, nawet wstrząsającego przeżycia. To pieśń, która – jak pisze – powstaje latami, która jest dobrze
przemyślana i przeżyta; jako pieśń najbardziej osobistych doświadczeń w spotkaniu z Bogiem. Szczególnie ten poemat, wyrecytowany na progu domu św.
Elżbiety, pod wpływem Ducha Świętego, uczy nas dostrzegać dobro, które
pochodzi od Boga. Maryja w tej pieśni wzywa nas, abyśmy przestali pisać –
jak to ujmuje Wincenty Łaszewski – „kronikę zła”; wzywa i wyraźnie mówi,
dlaczego tak robić nie warto, nie wolno. Historię można zmieniać tylko w jeden sposób. Nie trzeba się z przejawami zła zgadzać, wycofywać, ale też nie
można dać się sprowokować, uwierzyć, że można skorzystać z metod, którymi
się posługuje zło. Historię zmienia się wówczas, kiedy dzieje pisze się swoim
wnętrzem, mistycznym przeżyciem Boga, tak jak Maryja; tak jak św. Franciszek. Dlatego jeśli czegoś nie rozumiem, nawet jeśli coś wydaje mi się nielogiczne – to nie dlatego, że Bóg jest mało czytelny, ale dlatego, że zbyt wielki
jest mój analfabetyzm duchowy.
Nie radzimy sobie z procesem sekularyzacji, coraz bardziej się pogłębiającym, coraz częściej pozwalamy sobie wmówić, że to normalność, zwyczajna
kolej rzeczy i trzeba się z tym pogodzić. Autor drogi Maryjnej widzi problem
nieco inaczej. Właśnie Maryja pomaga nam nie dzielić świata na przyrodzony
i nadprzyrodzony; religijny i świecki; na wiarę i historię; na pracę i modlitwę,
ponieważ taki podział jest nieprawdziwy, krzywdzący i dla świata, i dla człowieka. Maryja najlepiej uczy nas, dlaczego wszystko powinno być przeniknięte
modlitwą i religijnością. U niej tak było i dlatego nie miała wątpliwości, że
czyniąc jedno, może zaniedbać drugie (w pracy oddalić się od Boga lub przebywając z Nim, zaniedbać swoje obowiązki). Uczy nas tego w swojej szkole
i w szkole Jezusa – w cichym, oddalonym od zgiełku Nazarecie. Prowadzi na
pustynię – martwą dla świata i dlatego płodną dla Boga, ponieważ pozostaje
ona płodna, bogata duchem.
Wincenty Łaszewski, Moja maryjna droga,
Fundacja „Nasza Przyszłość” – Szczecinek 2012.

ks. Janusz Bujak

Relacja z sympozjum Gesù nostro contemporaneo?

W dniach 9-11 lutego 2012 w Rzymie przy Via Conciliazione 4 miało miejsce międzynarodowe sympozjum pt. „Jezus, nasz współczesny” (Gesù nostro
contemporaneo)1.
Organizatorem tego wydarzenia był Komitet na rzecz Projektu Kulturowego
przy Konferencji Episkopatu Włoch, powołany do życia w 2008 roku. Jego
celem jest promocja kultury w wymiarze chrześcijańskim, proponowanie opinii
publicznej refleksji podejmowanej przez Kościół, zwłaszcza w temacie antropologii i poszukiwania prawdy. Tego rodzaju inicjatywy mają na celu ukazanie, że promocja spotkań wiary i kultury należy do priorytetów Konferencji
Episkopatu.
Sympozjum to było kontynuacją międzynarodowego spotkania, które Komitet na rzecz Projektu Kulturowego zorganizował w roku 2009, a które nosiło
tytuł „Bóg dzisiaj. Z Nim albo bez Niego zmienia wszystko”.
Kard. Camillo Ruini, przewodniczący Komitetu, zaznaczył, że pytanie Jezusa: „A wy, za kogo mnie uważacie?” rozbrzmiewa dziś w sposób nie mniej
prowokujący niż w przeszłości. W pytaniu tym zawarte jest także kolejne: kim
jest Jezus „dla mnie” a także „dla nas”, dla całego rodzaju ludzkiego? Obecne
sympozjum rodzi właśnie z tych pytań, które tak wielu ludzi nosi w sobie, a na
które stara się odpowiedzieć za pomocą narzędzi historycznych i teologicznych
a także interdyscyplinarnych. Aktualizacja przesłania Jezusa dokonuje się na
wiele sposobów, które są ze sobą ściśle powiązane. Dobrze jest rozpocząć od
„wielkiego pytania”, które często pojawia się u Benedykta XVI: co przyniósł
naprawdę Jezus światu, jeśli nie przyniósł pokoju, dobrobytu dla wszystkich,
lepszego świata? Odpowiedź jest bardzo prosta: Jezus „przyniósł Boga”, tego
Boga, którego ludzkość przeczuwała pod postacią wielu wyobrażeń i którego
oblicze Izrael w pewien sposób poznał. W Jezusie, za pośrednictwem Kościoła
– wspólnoty Jego uczniów, ten Bóg objawia swoje oblicze każdemu człowiekowi i w ten sposób wskazuje drogę, którą jako ludzie powinniśmy na tym
świecie wybrać. Konkretnie, drogą, która prowadzi do Boga, jest Jezus Chrystus: tylko w Nim bowiem możemy poznać oblicze Boga, Jego postawę wobec
nas i tajemnicę Jego wewnętrznego życia, i wyłącznie w krzyżu Syna, który
jest radykalnym objawieniem miłości Boga do nas, można znaleźć odpowiedź,
1

Więcej informacji na stronie http://www.progettoculturale.it/gesunostrocontemporaneo/
(03.03.12).
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tajemniczą ale przekonującą, na problem zła i cierpienia, które są najważniejszą przyczyną zwątpienia w istnienie Boga.
Punktem wyjścia w podejściu do osoby Jezusa z Nazaretu jest dla nas jest
pewność, że Jezus z Ewangelii jest postacią historyczną, zdolną do przekroczenia wszystkich dostępnych dla nas kategorii i że można Go zrozumieć jedynie
wychodząc od tajemnicy Boga. Rzeczywiście, już od 250 lat prowadzone są
gigantyczne badania historyczne-krytyczne na temat Jezusa Chrystusa, największe, jakie zostały podjęte nad konkretnym wydarzeniem historycznym,
i debaty tej nie widać końca. Dyskusja ta dotyczy pytania, czy Jezus z Nazaretu
był czy też nie w szczególnej relacji do Boga. Tytuł sympozjum: „Jezus, nasz
współczesny”, wskazuje na dwa punkty ciężkości, wokół których skupiło się to
wydarzenie: z jednej strony chodziło przeszłość Jezusa z Nazaretu, Żyda żyjącego w Palestynie przed dwoma tysiącami lat, z drugiej strony patrzymy na
Jezusa, który żyje dziś, z nami i dla nas, który jest nam bliski, współczesny.
Chodzi zatem o to, by z jednej strony mieć w pamięci przeszłość, historię,
w której żył Jezus z Nazaretu, z drugiej zaś, by wykazać, że w Jego przypadku
nie wszystko kończy się w przeszłości, ponieważ historia otwiera się na wieczność.
O Jezusie z Nazaretu, problemach związanych z egzegezą historycznokrytyczną, mówił w wykładzie otwierającym sympozjum niemiecki biblista
Klaus Berger zatytułowanym „Jezus kładzie kres niewidzialności Boga”. Jednak większość wykładów nie skupiała się wyłącznie na historii Jezusa z Nazaretu, na Jego przeszłości, ale wskazywała na znaczenie, jakie ma On dzisiaj dla
nas. Także w tym wypadku chodziło o zachowanie równowagi pomiędzy Jezusem historycznym i Jego wpływem na ludzi, którzy Go kiedyś spotkali (młodzi, kobiety, ubodzy) i oddziaływaniem Jego osoby na nas, współczesnych.
Wśród prelegentów obecnych w czasie trzech dni sympozjum znaleźli się
m.in. kard. Gianfranco Ravasi, kard. Angelo Scola, ks. Armand Puig Tarrech,
bp Ignazio Sanna, Manfred Lütz, bp Rino Fisichella, René Girard, Hennig
Ottman i anglikański biskup N.Th. Wright.

