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2014 nr 21
Piotr Goniszewski1

JeZUS, BeLZeBUB i NieODpOWieDZiALNe SŁOWA. 
eGZeGeZA perYKOpY Mt 12,22-37 Z HeBrAJSKieJ 

WerSJi eWANGeLii WG śW. MAteUSZA (SHeMtOB)

Hebrajska Ewangelia wg św. Mateusza (ShemTob) dotarła do czasów współczesnych 
w XII księdze żydowskiego traktatu polemicznego pt. !xwb !ba, autorstwa ShemTob 
ben Izaak ben Shaprut. Utwór ten został wydany po raz pierwszy w 1380 r. na tere-
nie Półwyspu Iberyjskiego. W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona egzegeza 
jednej perykopy tego dzieła, czyli MtShemTob 12,22-37. W rozdziale pierwszym znaj-
dzie się polskie tłumaczenie badanego tekstu. Kolejne dwa poświęcone będą analizie 
literackiej oraz krytyce tradycji. Ważnym zagadnieniem rozważanym na tym etapie 
pracy będzie próba odpowiedzi na pytanie o pochodzenie MtShemTob, w tym 12,22-37, 
oraz relację kanonicznego tekstu greckiego i hebrajskiego. Główny rozdział będzie 
skoncentrowany na analizie egzegetycznej, uwzględniającej szczególnie porównanie 
wersji semickiej z kanonicznym Mt. Ostatni punkt całego artykułu będzie zawierał 
teologiczną interpretację perykopy MtShemTob 12,22-37.

tłumaczenie perykopy MtShemtob 12,22-37

Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie perykopy MtShemTob 12,22-37. W przekładzie 
tym autor starał się oddać jak najwierniej oryginał semicki, jednocześnie nie pomijając 
komunikatywności tekstu dla polskiego czytelnika. To napięcie pomiędzy językiem 
oryginału a językiem odbiorcy bardzo często stawia tłumacza przed dylematem, w jaki 
sposób najkorzystniej przełożyć dany fragment. Czy kierować się wręcz niewolni-
czą wiernością oryginałowi, czy może zadbać o transparentność i piękno literackie 
polskiej wersji? Dodatkową trudnością przy pracy translatorskiej nad starożytnymi 
czy średniowiecznymi utworami jest fakt, że manuskrypty poświadczające dany do-
kument są bardzo często skażone, zawierają liczne pomyłki kopistów i poprawki. Nie 
inaczej wygląda sytuacja z hebrajską Ewangelią wg św. Mateusza (ShemTob). Pod-
stawą przekładu jest wydanie krytyczne G. Howarda, oparte na Ms. Add. No. 26964 
z British Library w Londynie (zwany dalej w artykule „tekstem podstawowym”). 
W tych miejscach, w których tekst podstawowy perykopy MtShemTob 12,22-37 zawiera 

1 Piotr Goniszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Szczecińskiego, adres do korespondencji: ul. Chodkiewicza 1/13, 70-344 Szczecin, e-mail: 
piotr.goniszewski@interia.pl.
 Referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej na temat Aniołowie i demony, która odbyła się 
10 maja 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, na zakończenie VI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Biblijnego. Organizatorami byli: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.



12

niejasne bądź trudne warianty, do tekstu tłumaczenia wprowadzono alternatywne lek-
cje poświadczone w innych rękopisach. Wszystkie tego typu modyfikacje zaznaczono 
w przypisie. Ponadto przypisy odnotowują wybrane, najważniejsze zdaniem tłumacza, 
różnice pomiędzy poszczególnymi manuskryptami.

22 „Wówczas przyprowadzono przed niego2 pewnego człowieka ślepego i nie-
mego, mającego w sobie demona. Uzdrowił go. Zobaczyły, 23 zdziwiły się tłumy 
i mówiły: «Czy to nie syn Dawida?» 24 Usłyszeli3 faryzeusze i powiedzieli: «Ten 
nie wypędza demonów, jak tylko przez Belzebuba, pana4 demonów.» 25 Jezus poznał 
ich myśli i powiedział do nich w przypowieści: «Każde królestwo, które jest między 
wami podzielone, przygotowuje sobie pustoszenie, i tak każde miasto i5 dom, które 
upadnie podzielone pośród was, nie powstanie. 26 I jeżeli6 szatan wypędza drugiego 
szatana, jest podział między nimi, jak przetrwa jego królestwo? 27 Jeżeli ja wypędzam 
demony przez Belzebuba, dlaczego wasi synowie7 nie8 wyrzucają ich9? Dlatego oni 
będą waszymi sędziami. 28 Jeżeli ja wyrzucam demony przez Ducha Bożego10, za-
prawdę przybył koniec królestwa11. 29 Jak może człowiek wejść do domu siłacza, by 
wziąć jego rzecz, jeżeli nie zwiąże go najpierw? Potem ograbia jego dom. 30 Kto nie 
jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ten, który nie sprzymierza się ze mną, rzeczywiście 
zaprzecza. 31 Tak12 ja mówię wam, że każdy grzech i bluźnierstwo będzie wybaczony 
synom człowieczym, a bluźnierstwo Duchowi nie będzie wybaczone. 32 I każdemu, 
który mówi słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie wybaczone. A każdemu, 
który mówi słowo przeciwko Duchowi świętemu, nie będzie wybaczone ani na tym 
świecie, ani w świecie, który ma przyjść. 33 Czynią drzewo dobrym, gdy dobry owoc 
lub drzewem złym, gdy zły owoc. Prawdą jest, że z owocu poznaje się drzewo. 34 
Klanie żmijowy, jak możecie mówić dobre (słowa), będąc złymi? Czyż nie (gdy) bu-
dzą się usta, serce mówi? 35 Dobry człowiek ze skarbca dobrego serca wyciąga dobro, 
zły człowiek ze skarbca złego serca wyciąga zło. 36 Ja mówię wam, że ze wszystkich 
słów, które wypowiada13 człowiek musi dać rachunek na dzień sądu. 37 Według swo-
ich słów będziesz sądzony i według twoich czynów będziesz uznany winnym»”.

2 Rękopis G ma „przed Jezusa”.
3 Początek tego w. za A, B, D, E, F, G i H. Tekst podstawowy i C mają natomiast „Spiesznie faryzeusze 
usłyszeli…”.
4 Manuskrypty A, B, D, E, F i G mają zamiast „pan” rzeczownik „książę”.
5 A zamiast spójnika koniunkcji „i” ma alternatywę „lub”.
6 Termin „jeżeli…” za A, inne rękopisy mają w tym miejscu nota accusativi.
7 G i H opuszczają zwrot „wasi synowie”. Ponadto w G czasownik „wyrzucać” pojawia się nie w 3 pl. 
tylko w 2 sg., w efekcie końcówka w. 27 brzmi „…dlaczego wy nie wyrzucacie ich?”.
8 Manuskrypt F pomija partykułę negacji „nie”.
9 Czasownik w pl. za A, D, E, F i H.
10 Brak zwrotu „przez Ducha Bożego” w rękopisach E i F. W G po „przez Ducha” padają następujące 
słowa „…zaprawdę królestwo niebieskie”. W H w tym miejscu stoi „przez Ducha Bożego, zaprawdę 
królestwo Boże”.
11 D pomija fragment od „zaprawdę” aż do rzeczownika „królestwo”. A i B mówią konkretnie o „króle-
stwie Bożym”, ponadto B kończy ten w. słowami „…i jego królestwo”.
12 A, B, E i F mają zwrot „dlatego to…”.
13 C ma w tym miejscu formę pf, „powiedział”.
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Krytyka literacka

Z powyższej lektury hebrajskiego tłumaczenia widać wyraźnie, że zasadniczo jest to 
tekst zbieżny z kanoniczną wersją grecką. Stąd uwagi dotyczące kontekstu literackie-
go, struktury i gatunku greckiego Mt 12,22-37 można odnieść również do wydania he-
brajskiego. Komentatorzy kanonicznej Ewangelii są zasadniczo zgodni co do zasięgu 
badanej perykopy, obejmującej ww. 22-3714. Ponadto Mt 12,22-37 jest częścią więk-
szego bloku narracyjnego koncentrującego się na ukazaniu sprzeciwu wobec działal-
ności Jezusa Chrystusa (11,2-12,50)15 .

Badany tekst można podzielić na pięć spójnych tematycznie części:
a) ww. 22-28 – wypędzenie demona i dyskusja z faryzeuszami,
b) w. 29 – przypowieść o mocarzu,
c) w. 30 – logion o byciu z Jezusem lub przeciw Niemu,
d) ww. 31n – grzech przeciwko Duchowi św.,
e) ww. 33-37 – odpowiedzialność za swoje słowa.
Pierwsza część jest kompilacją kilku mniejszych form literackich zawierających 

opowiadanie o egzorcyzmie i zarzut faryzeuszów (ww. 22-24), przypowieść o podzie-
lonym królestwie (w. 25) wraz z komentarzem Jezusa (w. 26-28). Podobnie ww. 33-37 
składają się z takich elementów jak: przypowieść o dobrym i złym drzewie (w. 33), 
krytyka współczesnego pokolenia (w. 34a-b) wraz z sentencją dotyczącą relacji usta-
-serce (34c), przypowieść o dobrym i złym skarbcu (w. 35) oraz logion o sądzie na 
podstawie własnych słów (ww. 36-37)16. Ww. 22-37 mają najprawdopodobniej budo-
wę koncentryczną, w ramach której w. 30 pełni funkcję centralną17 .

Spoglądając na ww. 22-37 od strony rodzaju literackiego, można je określić jako 
kontrowersję, dyskusję, spór Jezusa z przeciwnikami. Jednak, jak zaznaczono już wy-
żej, cała ta perykopa jest jednocześnie skomponowana z szeregu mniejszych form 
literackich, takich jak przypowieści (ww. 25.29.33.34c.35), logia Jezusa (ww. 26-
28.30.31-32.34a-b,36-37) czy opowiadanie o egzorcyzmie i kontrowersja dotycząca 
tego cudu (ww. 22-24).

14 Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, oprac. J. Homerski, 
Poznań 1979, s. 207; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1 – 13, Częstochowa 
2005, s. 538-539; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium. Kommentar zu Kap. 1,1 – 13,58, Freiburg-Ba-
sel-Wien 1986, s. 454-455; W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus, Berlin 1986, s. 327; R.H. 
Gundry, Matthew. A commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution, Grand Rapids 
19942, s. 230-231; W.D. Davies, D.C. Allison, Matthew 8 – 18, New York 2004, s. 333-334; R.T. France, 
The Gospel of Matthew, Grand Rapids 2007, s. 473-475.
15 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 32-34; A. Mello, Evangelo secondo Matteo. 
Commento midrashico e narrativo, Di Bose 1995, s. 25, 28-29, 34-38.
16 Dla przykładu por. podział zaproponowany przez: A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mate-
usza…, s. 539-540.
17 Szerzej na temat różnych technik retoryki semickiej, w tym formy koncentrycznej: R. Meynet, Wpro-
wadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Kraków 2001.
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Krytyka tradycji

Tekst grecki Mt 12,22-37 jest połączeniem dwóch źródeł: Marka (Mk 3,22-30) i Q (Łk 
11,14-23)18. Ponadto, zgodnie z opinią W.D. Daviesa i D.C. Allisona, można się w nich 
doszukać aramejskiego tła19. W tym kontekście jako bardzo skomplikowany jawi się 
problem tradycji pochodzenia hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob), 
w tym perykopy 12,22-37. Oczywiście niniejszy artykuł, z racji metodologicznych 
i objętościowych, nie może temu zagadnieniu poświęcić tyle uwagi, na ile faktycznie 
zasługuje. Niemniej jednak pewne spostrzeżenia na ten temat wydają się nie tylko 
przydatne, ale i konieczne.

W tym miejscu należy wskazać na dwie podstawowe hipotezy wyjaśniające ge-
nezę hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob). Pierwsza jest związana 
z osobą G. Howarda, wydawcy editio princeps analizowanej Ewangelii20. Doskonałe 
podsumowanie jego podejścia zawierają słowa będące odpowiedzią na zarzuty W.L. 
Petersena:

„What I have argued is that a Shem-Tob type Matthean text (not Shem-Tob’s He-
brew Matthew per se) has roots in an early period of Christian history; I do not pre-
sume that Shem-Tob’s Hebrew Matthew goes back to early times. This is a text that 
has been revised repeatedly, has taken on much textual baggage during transmission, 
and is probably no more that a dim reflection of a prior tradition. I am unsure what 
this prior tradition amounts to, whether a complete gospel or simply an undefined 
source”21 .

G. Howard sugeruje istnienie jakiejś formy hebrajskiej Ewangelii wg św. Matu-
sza przekazywanej w szeroko rozumianym żydowskim środowisku. W toku transmi-
sji materiał ten był wielokrotnie modyfikowany, poprawiany i przerabiany. Kierunek 
zmian wskazuje na proces ujednolicania wersji hebrajskiej do kanonicznego tekstu 
greckiego i łacińskiego przekładu Vulgaty. MtShemTob reprezentuje jeden z etapów tej 
ewolucji, której kresem jest najprawdopodobniej MtDuTillet (XVI w. po Chr.)22. Ponadto 
G. Howard podkreśla, że źródłowy materiał MtShemTob nie jest tłumaczeniem z grec-
kiego na hebrajski, ale powstał pierwotnie w tym drugim języku. Na poparcie swoich 
obserwacji przytacza szereg argumentów filologicznych, odnotowując m.in. istnienie 

18 Historię tradycji tej perykopy omawiają m.in.: A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, 
s. 540; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium…, s. 455-456. Bardzo szczegółowo hipotezę dwóch źródeł pre-
zentuje: R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 20124, s. 25-88.369-415. 
Odnośnie polskich monografii dotyczących źródła Q: K. Romaniuk, Co to jest źródło Q?, Warszawa 
1983; A. Paciorek, Q – Ewangelia galilejska, Lublin 2001.
19 W.D. Davies, D.C. Allison, Matthew 8 – 18…, s. 334.
20 G. Howard, The Gospel of Matthew according to a Primitive Hebrew Text, Macon 1985. Nowe, uzu-
pełnione wydanie tej publikacji: Tenże, Hebrew Gospel of Matthew, Macon 1995.
21 G. Howard, A Response to William L. Petersen's Review of Hebrew Gospel of Matthew, http://rosetta.
reltech.org/TC/v04/Howard1999.html (dostęp 10.05.2014).
22 Tenże, Hebrew Gospel of Matthew…, s. 160-173. Na temat MtDuTillet: T. Hegg, A Brief History of 
the du Tillet Matthew, http://www.torahresource.com/DuTillet/HistOfDuTillet.pdf (dostęp 10.05.2014). 
Hebrajski tekst tej Ewangelii wraz z angielskim przekładem: H.J. Schonfield, An Old Hebrew Text of St. 
Matthew’s Gospel. Translated with an Introduction, Notes and Appendices, Edinburgh 1927.



15

gier słownych opartych na tych samych lub podobnych rdzeniach, niemożliwych do 
oddania w przekładzie na język grecki23 .

Druga hipoteza dotycząca genezy MtShemTob jest związana z osobą wspomnianego 
już wyżej W.L. Petersena. Badacz ten, recenzując nowe wydanie publikacji G. Ho-
warda, poddał krytyce główne jej tezy. Zdaniem W.L. Petersena MtShemTob nie jest ory-
ginalnie hebrajską Ewangelią sięgająca swoimi korzeniami I w. po Chr. Porównanie 
różnych wariantów tekstualnych MtShemTob z średniowiecznymi harmoniami Ewangelii, 
przekazanymi m.in. w dialektach języka niderlandzkiego czy też włoskiego, sugeruje, 
że tekst hebrajski jest po prostu tłumaczeniem źródłowej łacińskiej harmonii Dobrej 
Nowiny dokonanym w przedziale czasowym 900-1300 po Chr.24

Propozycja G. Howarda jest bardzo intrygująca i przywołuje na myśl opinię Papia-
sza, dotyczącą genezy Mt, oraz hipotezę powstania Ewangelii synoptycznych J. Car-
mignaca. Wczesnochrześcijański pisarz Papiasz z Hierapolis (II w. po Chr.), którego 
świadectwo przekazał Euzebiusz z Cezarei w swojej Historii kościelnej (IV w. po 
Chr.), tak mówi o genezie Ewangelii wg św. Mateusza: „Mateusz spisał słowa Pańskie 
w języku hebrajskim, a każdy tłumaczył je sobie, jak umiał”25 (HE 3,39,16).

Do dziś trwają dyskusje dotyczące tego fragmentu, które koncentrują się głównie 
wokół interpretacji zwrotów ‘ebrai<di diale,ktw| (języku hebrajskim), ta. lo,gia (sło-
wa) i h`rmh,neusen (tłumaczył/interpretował). Wielu badaczy sugerowało, że wzmianka 
o ‘ebrai<di diale,ktw| wskazuje na język aramejski, który uznawano za powszechnie 
obowiązujący w Palestynie w czasach Chrystusa26. Jednak współczesne badania nad 
sytuacją językową na terenach Judei i Galilei w okresie rzymskim wyraźnie uzmy-
słowiły, że obok aramejskiego hebrajski był językiem zarówno literatury (np. zwoje 
z Qumran), jak i komunikacji (hebrajski misznaicki)27. Z kolei zwrot ta. lo,gia jest in-
terpretowany jako zbiór sentencji Jezusa (nawiązanie do hipotetycznego zbioru Q) lub 
jako nawiązanie do całego dzieła opowiadającego o wydarzeniach z życia Chrystusa28 .

Nie wgłębiając się zbytnio w zarysowaną powyżej problematykę, warto jednak 
poważnie potraktować świadectwo Papiasza. Bardzo prawdopodobne, że w tle kano-
nicznego Mt pojawia się pierwotna wersja semicka, która swym zakresem obejmuje 
nie tylko wypowiedzi Jezusa, ale również zwartą opowieść o Jego słowach i czynach.

23 G. Howard, Hebrew Gospel of Matthew…, s. 184-190.
24 W.L. Petersen, Some Observations on a Recent Edition of and Introduction to Shem-Tob's “Hebrew 
Matthew”, http://rosetta.reltech.org/TC/vol03/Petersen1998a.html (dostęp 10.05.2014). Bardzo wnikliwą 
odpowiedź na zarzuty W.L. Petersena prezentuje G. Howard w przywoływanym już artykule: G. Howard, 
A Response to William L. Petersen's…
25 Tłumaczenie za: Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Li-
siecki, Poznań 1924. W tym kontekście warto zacytować opinię św. Efrema Syryjczyka, którą przytacza 
J. Kudasiewicz: „Mateusz napisał Ewangelię po hebrajsku, która później była tłumaczona na język grec-
ki.”, w: J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986, s. 178.
26 Szerzej na ten temat: R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne…, s. 34-35.
27 Sytuację językową w Palestynie w okresie rzymskim szczegółowo charakteryzuje: P. Muchowski, 
Język codzienny w Judei w I i II w. w świetle rękopisów znad Morza Martwego, „Scripta Biblica et Orien-
talia” 2(2010), s. 131-139.
28 R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne…, s. 33-34. Na temat świadectwa Papiasza zob. również: J. Ku-
dasiewicz, Ewangelie synoptyczne…, s. 175-177.
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Z kolei J. Carmignac, francuski egzegeta i semitolog, wskazuje, że za kanonicz-
nymi, greckimi tekstami Mt, Mk i Łk stoją źródła semickie, najprawdopodobniej he-
brajskie. Modyfikując klasyczną teorię dwóch źródeł i opierając się na argumentach 
filologicznych, J. Carmignac sugeruje, że pierwotnie, w latach 40. I w. po Chr. po-
wstała hebrajska wersja Mk oraz Zbiór Mów (hebrajski ekwiwalent Q). Połączenie 
tych dwóch materiałów składa się na tzw. Uzupełnionego Marka (nawiązanie do teorii 
Urmarkus). Z tego źródła korzystał autor hebrajskiej wersji Mt (lata 50. I w. po Chr.). 
Ta semicka Ewangelia została następnie wydana w języku greckim, jest to kanoniczny 
Mt. W tym czasie powstał również Łk jako opracowanie powyższych semickich źró-
deł przetłumaczonych na język grecki. Na początku lat 60. pojawia się ponadto grecki 
Mk jako przekład pierwotnej wersji hebrajskiej29 .

Bardzo kusząca wydaje się próba połączenia tych trzech elementów: świadectwa 
Papiasza i innych pisarzy wczesnochrześcijańskich, hipotezy J. Carmignaca oraz pro-
pozycji G. Howarda. Czy nie można by przyjąć, że ta hebrajska Ewangelia wg św. 
Mateusza, o której wspominają pierwsi myśliciele kościelni, stanowiąca jednocześnie 
źródło dla kanonicznego Mt, była przekazywana w kolejnych wiekach w środowisku 
żydowskim, czego świadectwem jest wydanie MtShemTob? Ogólne sformułowanie tej hi-
potezy brzmi bardzo obiecująco, niemniej rodzą się niezwykle istotne pytania szczegó-
łowe, które osłabiają ten początkowy entuzjazm. Po pierwsze, obecna forma MtShemTob 
nie pozwala na precyzyjne wydzielenie jakiegoś pierwotnego semickiego źródła się-
gającego I w. po Chr. Po wtóre, dlaczego w średniowiecznym środowisku żydowskim 
przekazywano tak długo typowo chrześcijańskie pismo? Oczywiście, tekst ten mógł 
stanowić wspólną płaszczyznę debat żydowsko-chrześcijańskich, ale czy jest to wyja-
śnienie wystarczające?30 MtShemTob, pomimo pewnych różnic w stosunku do greckiego 
Mt, reprezentuje typowo (judeo)chrześcijańską teologię i ocenę strony żydowskiej. 
W tym kontekście rodzi się również pytanie o konkretne środowisko przekazujące 
i pielęgnujące przekaz hebrajskiej wersji Mt. Czy w średniowiecznej społeczności ży-
dowskiej istniała jakaś względnie jednolita grupa judeochrześcijan? W okresie od I do 
IV/V w. po Chr. odnotowuje się raczej tendencję do powolnego zaniku tego nurtu 
w wyniku jego odrzucenia przez judaizm rabiniczny i oficjalny Kościół31. Powyższe 

29 J. Carmignac, Początki Ewangelii synoptycznych, tłum. W. Rapak, Kraków-Mogilany 2009; zob. tak-
że R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne…, s. 409-411.
30 G. Howard, Hebrew Gospel of Matthew…, s. 176.
31 Przekrojowy przegląd historii gmin judeochrześcijańskich w pierwszych wiekach po Chr. przedsta-
wia: M. Schiffman, Resztka Izraela powraca. Odrodzenie judaizmu mesjanistycznego, tłum. K. Dubis, bm 
i rw, s. 11-18. Wzmianki o Jezusie i judeochrześcijanach w judaizmie rabinicznym szczegółowo omawia: 
M.S. Wróbel, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie, Lublin 2013; zob. również skondensowaną formę tej 
publikacji: Tenże, Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijanach, 
w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dia-
logowa, red. K. Pilarczyk, A. Mrozek, Kraków 2012, s. 15-50. Problem relacji judeochrześcijan i etno-
chrześcijan oraz Kościoła i Synagogi doskonale ilustruje historia początków chrześcijaństwa, zob. m.in.: 
J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004, s. 289-440; J.F.G. Dunn, Eks-
pansja chrześcijaństwa od Jerozolimy do Rzymu (lata 30-70), w: Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. 
Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. H. Shanks, Warszawa 2013, s. 149-210; H.W. Attride, 
Chrześcijaństwo od zburzenia Jerozolimy do cesarza Konstantyna (lata 70-312), w: tamże, s. 249-316; 
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uwagi sugerują, że zarówno kombinacja świadectwa Papiasza oraz hipotez J. Carmi-
gnaca i G. Howarda, jak i sama propozycja tego drugiego budzą wiele wątpliwości 
i zastrzeżeń. Oczywiście nie przekreśla to możliwości dalszych badań w tym kierunku. 
Sugestie te wskazują jedynie na trudności, które stoją przed tak zarysowaną genezą 
MtShemTob .

Z drugiej strony stanowisko W.L. Petersena też rodzi pewne wątpliwości. G. Ho-
ward bardzo celnie wskazał na główną słabość jego propozycji. MtShemTob jest niemal 
kompletną pod względem materiału semicką wersją Mt, natomiast W.L. Petersen szu-
ka genezy tego tekstu w łacińskich kompilacjach czterech Ewangelii kanonicznych32 . 
Jednak intuicja W.L. Petersena, dopatrująca się w MtShemTob przekładu z okresu średnio-
wiecza, może być słuszna. Nie jest wykluczone, że MtShemTob jest niedosłownym prze-
kładem kanonicznego Mt, dokonanym przez jakiegoś średniowiecznego żydowskiego 
konwertytę na chrześcijaństwo, operującego zarówno łaciną lub/i greką, jak i hebraj-
skim. Taki niedosłowny przekład tłumaczyłby specyficznie semickie elementy hebraj-
skiej Ewangelii twórczą pracą autora/tłumacza doskonale rozumiejącego charakter 
hebrajskich technik literackich. Rodzi się jednak ważne pytanie, czy wszystkie takie 
typowo hebrajskie zjawiska w MtShemTob da się wytłumaczyć przez twórczą inwencję 
translatorską? Czy ogromna liczba takich przypadków nie wskazuje jednak na stricte 
hebrajską podstawę MtShemTob? Oto kolejne wątpliwości, które należałoby uwzględnić, 
badając szczegółowo problem genezy semickiej wersji Mt.

Podsumowując, żadna z przedstawionych powyżej hipotez odnośnie powstania 
MtShemTob nie daje przekonywającej odpowiedzi. W trakcie egzegezy perykopy 12,22-
37 w tych miejscach, które będą konfrontowane z tekstem greckim, odwoływać się 
będziemy zatem do dwóch zmodyfikowanych przez autora niniejszego artykułu pro-
pozycji. Hipotezy opartej na badaniach J. Carmignaca i G. Howarda oraz hipotezy 
odwołującej się do intuicji W.L. Petersena, niedosłownego przekładu greckiego lub 
łacińskiego tekstu Mt na język hebrajski.

egzegeza MtShemtob 12,22-37

a) ww. 22-28 – wypędzenie demona i dyskusja z faryzeuszami

Ww. 22-24 przedstawiają zwięzłe opowiadanie o egzorcyzmie33. Tekst hebrajski nie 
różni się zbytnio od wersji kanonicznej. Wyjątek stanowi jedynie końcówka w. 22, 

I.M. Gafni, Świat Talmudu. Od Miszny do podboju arabskiego, w: tamże, s. 355-424; J.H. Charlesworth, 
Chrześcijanie i Żydzi w pierwszych sześciu wiekach, w: tamże, s. 499-532; É. Trocmé, Pierwsze kroki 
chrześcijaństwa, Kraków 2004. Na temat tzw. teologii judeochrześcijańskiej: J. Daniélou, Teologia ju-
deochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, Kraków 2002. Istnienie 
tendencji judeochrześcijańskich w Kościele na przełomie IV/V w. potwierdzają krytyczne homilie Jana 
Chryzostoma z Antiochii Syryjskiej: J. Chryzostom, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom. Przeciwko 
Żydom i Hellenom, tłum. J. Iluk, Kraków 2007.
32 G. Howard, A Response to William L. Petersen's….
33 Egzegeza tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. Mate-
usza…, s. 207; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 541; J. Gnilka, Das Matthäuse-
vangelium. Kommentar zu…, s. 457.
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krótsza w  MtShemTob. Fragment ten od strony literackiej jest bardzo schematyczny i za-
sadniczo jego funkcja sprowadza się do wprowadzenia zarzutu faryzeuszów wobec 
Jezusa o wypędzanie demonów mocą Belzebuba (w. 24)34. W ten sposób zasygnalizo-
wany zostaje główny temat całej perykopy koncentrujący się na sporze dotyczącym 
autorytetu Jezusa35 .

W w. 22 pojawia się typowe dla żydowskiej, a zwłaszcza galilejskiej pobożności 
ludowej utożsamienie choroby z opętaniem36. Tekst mówi o człowieku ślepym (rw[) 
i niemym (~la), jednocześnie opanowanym przez demona (dX). Rzeczownik dX (lm. 
~ydX) występuje w BH tylko w dwóch miejscach (Pwt 32,17; Ps 106,37). Można go 
odnaleźć również w literaturze rabinicznej (m.in. bYom 75a; bSanh 67b). W MtShemTob 
jest użyty około 20 razy (4,24; 7,22; 8,16.28.31-32; 9,32-34; 10,8; 11,18; 12,22.24.27-
28; 14,26; 15,22; 17,21)37. Cudowny czyn Jezusa jest opisany za pomocą czasownika 
opartego na rdzeniu apr, oznaczającym „uzdrowić”, „wyleczyć”, „naprawić”. Iden-
tyczna sytuacja ma miejsce w wersji greckiej, gdzie pojawia się słowo qerapeu,w . Wy-
korzystanie w w. 22 rdzenia apr potwierdza ścisłe powiązanie rzeczywistości choroby 
z działalnością demonów, uzdrowienie jest w tym miejscu tożsame z wypędzeniem 
złego ducha.

Reakcja na cud dokonany przez Jezusa z Nazaretu nie jest jednoznaczna. Ww. 23-
24 ukazują ją za pomocą paralelizmu antytetycznego. Z jednej strony mamy podziw 
tłumu, wyrażony poprzez pojawienie się tytułu dwd !b („Syn Dawida”), o ściśle me-
sjańskiej konotacji. Z drugiej – opinia faryzeuszów, którzy przypisują ten sam czyn si-
łom demonicznym. Zarzut faryzeuszów jest niezwykle mocny, ponieważ wiąże Jezusa 
z najważniejszym ze złych duchów, z bwbz l[b („Belzebub”). W MtShemTob termin ten 
nawiązuje wyraźnie do imienia pogańskiego bóstwa z Ekronu (por. 2Krl 1,2-3.6.16), 
natomiast w większości rękopisów tekstu greckiego pojawia się jego zniekształco-
na forma Beelzebou,l („Belzebul”)38. Co ciekawe, w Wulgacie (Beelzebub) i tradycji 

34 Szerzej na temat literackiej schematyzacji opowiadań z życia historycznego Jezusa w przekazie pier-
wotnych gmin chrześcijańskich: J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, Kraków 2009, s. 159-160; R. Bartnicki, 
Problematyka cudów Jezusa we współczesnej egzegezie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24(2011), 
z. 2, s. 57-59; M. Wojciechowski, Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim, Warszawa 
20043, s. XVII-XXI.
35 Na temat synoptycznych tekstów dotyczących konfliktów Jezusa: G. Vermes, Autentyczna Ewangelia 
Jezusa, tłum. J. Kołak, Kraków 2009, s. 59-60.71-72.
36 J. Gnilka, Jezus z Nazaretu…, s. 156-157, 163-166.
37 W niniejszym artykule wykorzystano jako główne źródła leksykograficzne następujące dzieła: Wielki 
słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1-2, red . L. Koehler, W. Baumgart-
ner, J.J. Stamm, red. wyd. pol. P. Dec,Warszawa 2008; P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski 
i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 20003; M. Jastrow, A Dictionary of the Targumum, the 
Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature, London-New York 1903; E. Klein, A Com-
prehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for readers of English, Jerusalem 1987; 
Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. 1-4, Warszawa 1958-1965; R. Popowski, Wielki słownik 
grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 20064; Tenże, Grecko-polski słownik syntagmatyczny No-
wego Testamentu, Warszawa 2009; J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie, A Greek-English Lexicon of the Sep-
tuagint, Stuttgart 2003 (wersja z BibleWorks 7.0.018x.14).
38 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 468.
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syryjskiej (bwbzl[b: Peshitta) pojawia się forma zbieżna z wersją hebrajską39. Ów 
Belzebub jest najważniejszym ze złych duchów, co wyraża rzeczownik l[b („pan”) 
lub w rękopisach A, B, D, E, F i G rX („książę”, „głowa”, „pierwszy”, „przywódca”). 
W tekście kanonicznym w tym w. występuje termin a;rcwn, który semantycznie odpo-
wiada hebrajskiemu rX (por. np. wersję BH i LXX Wj 2,14; Iz 9,5; Oz 3,4). Ta druga 
lekcja wydaje się być wtórną próbą harmonizacji z greckim Mt. Oskarżanie Jezusa 
z Nazaretu o magię czy też bałwochwalstwo pojawia się w tradycji judaizmu rabi-
nicznego, m.in. w bSanh 43a; 107b40, oraz w tzw. antyewangeliach wXy twdlwt41 . Spory 
Jezusa z faryzeuszami są najprawdopodobniej antycypowanymi na jego działalność 
konfliktami gmin judeochrześcijańskich z faryzeuszami (okres przed i bezpośrednio 
po zburzeniu Drugiej Świątyni). Stopniowo ta opozycja, w wyniku dominacji elemen-
tu etnochrześcijańskiego, przybrała postać konfliktu Kościół – Synagoga42. Odwołując 
się do badań G. Vermesa, warto podkreślić, że w Galilei w I w. po Chr obecność fa-
ryzeuszów nie jest wyraźnie potwierdzona. Był to ruch związany głównie z miastami 
i większymi osiedlami, funkcjonujący przede wszystkim na terenie Judei. Pierwszymi 
oponentami Jezusa byli najprawdopodobniej skrybowie i przełożeni lokalnych syna-
gog w Galilei43. Mamy więc do czynienia z bardzo długim i złożonym procesem, który 
rozpoczął się od polemik w Galilei, osiągnął apogeum podczas konfliktu z władzami 
Świątyni, które przyczyniły się do śmierci Jezusa na krzyżu, a doprowadził ostatecznie 
do bardzo ostrych opinii o Jezusie i jego uczniach w tradycji judaizmu rabinicznego 
oraz do równie bezpośrednich ataków literackich, i nie tylko literackich, ze strony 
chrześcijan pierwszych sześciu/siedmiu wieków44 .

W. 25 stanowi przypowieść o podzielonym królestwie, mieście i domu45 . Wersje 
hebrajska i grecka różnią się głównie wprowadzeniem do sentencji, które w MtShemTob 

39 Uwagi z zakresu krytyki tekstu w oparciu o: Novum Testamentum Graece, red. E. Nestle., K. Aland 
i in., Stuttgart, 201228 .
40 Szczegółowa egzegeza tych i innych tekstów Talmudu nt. Jezusa w: M.S. Wróbel, Jezus i Jego wy-
znawcy…, s. 75-136.
41 Polski przekład i wprowadzenie do problematyki żydowskich antyewangelii: J. Iluk, Żydowska po-
liteja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Żydowska antyewangelia. Antyczne tradycji 
i nowożytne trwanie, t. 2, Gdańsk 2010. 
42 Na temat opozycji wobec Jezusa i późniejszej recepcji tego faktu: J. Gnilka, Jezus z Nazaretu…, 
s. 353-359.380-381. Na temat Sitz im Leben gminy Mateuszowej, w której ważny element stanowiła 
dyskusja z faryzeuszami/powstającym judaizmem rabinicznym: A. Paciorek, Ewangelia według świętego 
Mateusza…, s. 60-65.
43 G. Vermes, Twarze Jezusa, Kraków 2008, s. 213-215; Tenże, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach history-
ka, Kraków 2003, s. 68-71. Co ciekawe, w swojej starszej monografii G. Vermes dopuszcza możliwość, 
że jacyś obcy faryzeusze stanowili opozycję wobec Jezusa. Natomiast w swojej późniejszej pracy raczej 
wyklucza taką możliwość. 
44 Wymownym przykładem są m.in. mowy Jana Chryzostoma przeciwko judaizującym chrześcijanom 
i Żydom, przywoływane już wyżej.
45 Zob. egzegezę tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. 
Mateusza…, s. 207-208; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 541-542; J. Gnilka, Das 
Matthäusevangelium. Kommentar zu…, s. 457-458.
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jest dłuższe o fragment lXmb („w przypowieści”)46. Przypowieść ma budowę synte-
tycznie paralelną, gdzie twklm („królestwo”) odpowiada tybw ry[ („miasto i dom”).

Ww. 26-28 nawiązują jednocześnie do wygłoszonej przypowieści (w. 25) i zarzutu 
faryzeuszów (w. 24)47. W w. 26 pojawia się logion, który stanowi komentarz do przy-
powieści z w. 25. Jezus podkreśla, że jeżeli jego egzorcyzmy dokonywane są mocą złe-
go ducha, to w efekcie szatan walczy przeciwko szatanowi. W tym świetle zarzut opo-
nentów jawi się jako coś paradoksalnego i sprzecznego ze zdrowym rozsądkiem. Tym 
razem zły duch określony jest za pomocą rzeczownika !jX. Termin ten w BH pojawia 
się 33 razy i oznacza przede wszystkim jakiegoś „przeciwnika”, „oponenta”, „oskarży-
ciela” (por. 2Sm 19,23; 1Krl 11,13). Z czasem staje się określeniem jednego z aniołów 
(1Krn 21,1; Hi 1,6-9.12; 2,1-7; Za 3,1n). W greckim NT sata,n/satana/j, ekwiwalent 
hebrajskiego !jX, występuje 37 razy. Wydaje się, że najczęściej jest odnoszony do przy-
wódcy złych duchów (np. Łk 10,18; Rz 16,20; 2Kor 2,11; 1Tes 2,18; Ap 12,9). Podob-
ne znaczenie ma ten termin w tradycji judaizmu rabinicznego (np. bBer 19a; bSzab 
89a). W MtShemTob występuje ok. 16 razy (4,1.5.8.10.11; 12,26; 13,19.21.22.39; 16,23; 
25,41; Mk 9,20.21.2648). Ww. 26 i 28 kontrastują ze sobą królestwo niebieskie/Boże 
(~yqla/~ymX twklm) i królestwo szatana. Jezus stawia alternatywę, albo jego cudowne 
czynności są dokonywane przez Ducha Bożego (~yqla xwrb) i przyczyniają się do wzro-
stu królestwa niebieskiego/Bożego (~yqla/~ymX twklm), albo są związane z mocą szata-
na, prowadząc jednak do upadku jego królestwa. Absurdalność tej drugiej możliwości 
podkreśla, że autorytet Jezusa opiera się na mocy samego Boga. Druga połowa w. 28 
w MtShemTob różni się zasadniczo od wersji greckiej. W tekście kanonicznym jest mowa 
o tym, że cudowne wydarzenia, związane z posługą Jezusa, są znakami obecności pa-
nowania Bożego. Natomiast w wersji hebrajskiej te same nadprzyrodzone czyny Je-
zusa wskazują na nastanie końca królestwa szatana. Co do istoty nie ma oczywiście 
sprzeczności pomiędzy oboma wersjami w. 28, zgodnie z logiką ww. 22-28 nastanie 
królestwa Bożego oznacza jednocześnie upadek królestwa szatana. Co ciekawe, ręko-
pisy A i B hebrajskiego Mt, najprawdopodobniej pod wpływem greckiego Mt, dopre-
cyzowują rzeczownik twklm („królestwo”) terminem ~yqla/~yla („Boże”). Taki wariant 
jest oczywiście nie do przyjęcia w kontekście przesłania w. 28, gdzie mowa o końcu 
królestwa, w domyśle szatana, a nie o przybyciu królestwa Bożego. Wersję grecką w. 
28 potwierdza m.in. łacińska Wulgata i tradycja syryjska (m.in. Peshitta). Jak zauwa-
ża C.A. Evans, paralelę dla lekcji MtShemTob można odnaleźć w Testamencie Mojżesza 
(TestMojż 10,1)49. Ów koniec panowania złego ducha jest opisany za pomocą czasow-
nika awb („przybyć”, „przyjść”, „wejść”) w qal pf. oraz rzeczownika #q, który oznacza 

46 Na temat tego gatunku literackiego: A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokala-
nów 19922, s. 12-13.
47 Zob. egzegezę tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. 
Mateusza…, s. 207-208; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 541-542; J. Gnilka, Das 
Matthäusevangelium. Kommentar zu…, s. 457-459.
48 Pomiędzy MtShemTob 17,17.19 (w. 18 brak) pojawia się hebrajski fragment Mk 9,20-28.
49 C.A. Evans, Jewish versions of the Gospel of Matthew: observations on three recent publications, cra-
igaevans.com/Jewish%20Matthew.pdf (dostęp 10.05.2014), s. 4. Polskie tłumaczenie Testamentu Mojżesza 
(= TestMojż): M. Parchem, Testament Mojżesza, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, 
Kraków-Mogilany 2010, s. 305-340.
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„kres”, „koniec” (m.in. Rdz 6,13; Pwt 15,1; Ps 39,5). #q ma również odcień soteriolo-
giczny i eschatologiczny (np. bMeg 3a; bSanh 92b; 97b) i takie jego użycie pojawia się 
w w. 28. W w. 27 pojawia się nawiązanie do działalności innych żydowskich egzorcy-
stów. G. Vermes przytacza m.in. świadectwo Józefa Flawiusza nt. Eleazara, który do-
konał wypędzenia demona przed Wespazjanem i jego towarzyszami (Ant.8.2.5.; zob. 
również BJ 7.6.3.), oraz fragment Talmudu Babilońskiego wzmiankujący egzorcyzm 
Szymona ben Jochaja i  Eleazara ben Jose (bMeil 17b)50 .

b) w. 29 – przypowieść o mocarzu

W. 29 stanowi krótką przypowieść o mocarzu51. Jej przesłanie podkreśla, że pano-
wanie Boże, które rozpoczęło się wraz z działalnością Jezusa, oznacza definitywny 
upadek złego ducha. W tym sensie w. 29 jest kontynuacją refleksji prowadzonej w ww. 
22-28. Wersja hebrajska przypowieści jest zbieżna z kanonicznym tekstem greckim.

c) w. 30 – logion o byciu z Jezusem lub przeciw Niemu

Logion z w. 30 jest kluczowy dla zrozumienia przesłania całej analizowanej peryko-
py52. Porównanie wersji hebrajskiej z grecką ukazuje, że pierwsza część w. 30 jest 
w obu wersjach zbieżna, pewne różnice pojawiają się jednak w odniesieniu do jego 
drugiej części. Tekst grecki mówi o gromadzeniu (suna,gw) i rozpraszaniu (skorpi,zw). 
Logion ten najprawdopodobniej pochodzi z nauczania historycznego Jezusa i podkre-
śla, że wraz z Jego publiczną działalnością rozpoczęło się eschatologiczne zgroma-
dzenie Izraela. Każdy, kto nie rozpoznaje tego momentu i staje w opozycji do Jezusa, 
utrwala stan rozproszenia Ludu Bożego53. Ponadto egzegeci wskazują na fakt, że w. 
30 nawiązuje do obrazów żniwa i pasterz-stado, znanych ze ST54. W MtShemTob odpo-
wiednikiem suna,gw („gromadzić”, „zbierać”) jest czasownik o rdzeniu rbx („sprzy-
mierzać się”, „łączyć się”), zaś skorpi,zw („rozpraszać”, „rozsiewać”) słowo rpk („za-
przeczać”). Czasownik oparty o korzeń rbx pojawia się w hebrajskim Mt ok. 6 razy. 
W MtShemTob 13,2 opisuje tłum, który słucha Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. W 18,20 

50 Na temat egzorcyzmów w czasach I i II w. po Chr.: G. Vermes, Jezus Żyd…, s. 78-80; Tenże, Twa-
rze Jezusa…, s. 293-296. Polskie tłumaczenie Dawnych dziejów Izraela (= Ant.) oraz Wojny żydowskiej 
(= BJ): J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, t. 1-2, tłum. J. Radożycki, Warszawa 2001; Tenże, Wojna ży-
dowska tłum. J. Radożycki, Warszawa 2001.
51 Egzegeza tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. Mate-
usza…, s. 208; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 543; J. Gnilka, Das Matthäuse-
vangelium. Kommentar zu…, s. 459.
52 Egzegeza tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. Mate-
usza…, s. 208-209; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 543-544; J. Gnilka, Das 
Matthäusevangelium. Kommentar zu…, s. 459.
53 Można spotkać się z opiniami komentatorów, które wskazują, że w. 30 nie mówi o zgromadzeniu 
diaspory Izraela. Należy jednak pamiętać, że gromadzenie Ludu Bożego jest procesem, którego escha-
tologiczną realizacją jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa: W.D. Davies, D.C. Allison, Matthew 8 – 18…, 
s. 342; G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, Poznań 2005, s. 90.
54 W.D. Davies, D.C. Allison, Matthew 8 – 18…, s. 343; D.C. Allison, Matthew. A Shorter Commentary, 
London-New York 2004, s. 200; D.L. Turner, Matthew, Grand Rapids 2008, s. 323.
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mówi o judeochrześcijańskim zgromadzeniu, które liczy dwóch lub trzech uczniów 
i wiąże się z duchową obecnością Jezusa. W 19,6 używa się go do przedstawienia 
małżeńskiej jedności. W 22,34 opisuje sojusz faryzeuszów i saduceuszów przeciw-
ko Chrystusowi w Jerozolimie, w ostatnich dniach przed Jego męką. W większości 
przypadków w tekście greckim odpowiada mu czasownik suna,gw. Co ciekawe, w ju-
daizmie rabinicznym okresu tannaitów, czyli w czasie kształtowania się Miszny, rze-
czownik rbx („towarzysz”; pl. ~yrbx), oparty na tym samym rdzeniu co interesujący 
nas czasownik, był wykorzystywany na opisanie pobożnego Żyda przestrzegającego 
rabinicznych praw czystości rytualnej i wydzielającego dziesięciny. Jego przeciwień-
stwem był #rah m[ (dosł. „lud ziemi”, czyli inaczej „prostak”; pl. #rah ym[), Żyd nie-
wypełniający powyższych rabinicznych praw. Kategorią pośrednią był !man („zaufa-
ny”, „wiarygodny”; pl. ~ynman), który tylko częściowo trzymał się norm rabinicznych, 
zwłaszcza w aspekcie dziesięciny55. Z kolei drugi interesujący nas czasownik, oparty 
jest na rdzeniu rpk, który oznacza „zaprzeczać”, „zapierać się”. W MtShemTob pojawia 
się 4 razy. W 26,34-36.74 opisuje zaparcie się apostoła Piotra. Użycie słów zawie-
rających korzeń rbx i rpk, w miejsce greckich suna,gw i skorpi,zw, pozbawia wersję 
hebrajską w. 30 specyficznego zabarwienia eschatologicznego. Zwłaszcza że w ST 
terminologia związana z teologicznym motywem rozproszenia Ludu Bożego jest wy-
rażana za pomocą następujących rdzeni: #wp, #pn, xdn, hrz i rzp56 .

G. Howard, porównując ww. 30.32 MtShemTob z wersją kanoniczną oraz hebrajskim 
źródłami przekazującymi tradycję ewangeliczną Mt (Nestor, ben Ruben, Joseph (j; 
am), Ms Or Rome #53; DuTillet), dochodzi do bardzo ciekawego wniosku. Jego zda-
niem różne warianty ww. 30.32 mogą potwierdzać istnienie pewnej wspólnej hebraj-
skiej tradycji przekazu Mt, zawierającej grę słów opartą na czasowniku rwpky („za-
przecza”) z w. 30 z czasownikiem rpwky („będzie mu wybaczone”) z w. 3257. To drugie 
słowo opiera się na rdzeniu rpk, który składa się z tych samych trzech spółgłosek co 
wyżej omawiany czasownik, ale ma zupełnie inne znacznie. Ten drugi korzeń oznacza 
„przebłagać”, „odpokutować”, „darować”, „odpuścić”.

d) ww. 31n – grzech przeciwko Duchowi św.

Ww. 31n zawierają logion Jezusa nt. grzechu przeciwko Duchowi św.58 Wer-
sja hebrajska jest zasadniczo zbieżna z tekstem greckim Mt. Każdy z tych ww. ma 

55 Szerzej na ten temat: S.J.D. Cohen, Judaizm do czasu opracowania Miszny (lata 135-220), w: Chrze-
ścijaństwo a judaizm…, s. 339-342.
56 Na temat starotestamentalnej terminologii i teologii rozproszeniowej: P. Goniszewski, Idea rozpro-
szenia Ludu Bożego w Nowym Testamencie, Szczecin 2013, s. 13-69 (nieopublikowany doktorat); zob. 
również bardzo obszerną monografię poświęconą motywowi wygnania i diaspory/rozproszenia w ST: 
J. Kiefer, Exil und Diaspora. Begrifflichkeit und Deutungen im antiken Judentum und in der Hebräischen 
Bibel, Leipzig 2005.
57 G. Howard, The Gospel of Matthew…, s. 173-174.
58 Egzegeza tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. Mate-
usza…, s. 209; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 544; J. Gnilka, Das Matthäuse-
vangelium. Kommentar zu…, s. 459-460.
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strukturę paralelizmu antytetycznego i jednocześnie oba tworzą wobec siebie kon-
strukcję równoległą:

w. 31: bluźnierstwo (@wdg) ludzi (~da ynb), które będzie odpuszczone (lxmy) //
bluźnierstwo (@wdg) przeciwko Duchowi (xwr), które nie będzie odpuszczone (lxmy al),

w. 32: słowo przeciwko (dgn rbd) Synowi człowieczemu (~dah !b), które będzie 
odpuszczone (lxmy) //

 słowo przeciwko (dgn rbd) Duchowi (xwr), które nie będzie
odpuszczone (lxmy al).

Zdaniem G. Howarda przyjmowana przez niego pierwotna tradycja przekazu 
hebrajskiego Mt zawierała wzmiankę o Ojcu (bah) i Synu (!bh), a nie o Synu czło-
wieczym (~dah !b)59. Przeciwko tej propozycji wypowiada się W.L. Petersen, który 
w postscriptum swojej recenzji wskazuje na związki tego w. MtShemTob z harmoniami 
Ewangelii przekazanymi w średniowiecznych dialektach języka włoskiego60. W. 32 
kończą akronimy oznaczające dwa typowo hebrajskie określenia świata doczesnego 
(z”h[) i przyszłego (b”h[). Pierwszy akronim to hzh ~lw[ („ten świat”), drugi zaś abh 
~lw[ („świat, który ma przyjść”; zob. np. bPes 50a; bBer 51a).

e) ww. 33-37 – odpowiedzialność za swoje słowa

Ostatnia część analizowanej perykopy, czyli ww. 33-37, stanowi kompilację różnych 
wypowiedzi Jezusa koncentrujących się na temacie: słowa jako owoc ust człowieka61 . 
Można zauważyć sekwencję przypowieści (ww. 33.35) oraz logion (ww. 34.36), któ-
ry ją interpretuje. W. 37 stanowi podsumowanie całego fragmentu. Wersja hebrajska 
w kilku miejscach różni się od tekstu kanonicznego. W w. 33 zamiast zwrotu evk ga.r 
(„bo z”), wprowadzającego ostatnią sentencję, pojawia się !m tmahX („Bo prawdą jest, 
że z…”). W w. 34 trbdm blh trrw[tm hph alh („Czyż nie gdy budzą się usta, serce 
mówi?”) odpowiada greckiemu evk ga.r tou/ perisseu,matoj th/j kardi,aj to. sto,ma 
lalei („Bo z pełni serca usta mówią”). W w. 36 tekst kanoniczny mówi o słowach bez-
użytecznych (r`h/ma avrgo.n), a MtShemTob ogólnie o wszystkich słowach, które człowiek 
wypowiada (~yrbd lk). W w. 37 greckiego Mt pojawia się opozycja usprawiedliwić 
(dikaio,w)/uznać winnym (katadika,zw), natomiast w tekście hebrajskim brak takiej 
antytezy. Pojawiają się określenia raczej o charakterze synonimicznym, wydać wyrok 
(rdzeń jpX)/uznać winnym (byyx). Przywołany przez Mt temat dotyczący wagi ludzkich 
słów był bardzo popularny w judaizmie okresu grecko-rzymskiego (np. Syr 19,4-12; 
20,1-8; 23,12-21; 27,4-6; 28,13-26; Jk 3,1-12). Np. Syr 27,6 i Jk 3,12 zawierają obrazy 
i sformułowanie bliskie ww. 33-36.

59 G. Howard, The Gospel of Matthew…, s. 173-174.
60 W.L. Petersen, Some Observations….
61 Egzegeza tekstu kanonicznego tego fragmentu m.in. w: J. Homerski, Ewangelia według św. Mate-
usza…, s. 209-210; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza…, s. 545-546; J. Gnilka, Das 
Matthäusevangelium. Kommentar zu…, s. 460-461.
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teologia MtShemtob 12,22-37

Zgodnie z zarysowaną w drugim punkcie strukturą literacką perykopa 12,22-37 ma for-
mę koncentryczną, w której w. 30 pełni funkcję elementu centralnego. Pomimo tego, 
że w w. 30 wersji hebrajskiej brak jest wyraźnego nawiązania do eschatologicznego 
zgromadzenia rozproszonego Ludu Bożego, jak ma to miejsce w tekście kanonicz-
nym, główna myśl całego tekstu 12,22-37 nie ulega zasadniczej zmianie. W MtShemTob 
pojawia się wyraźna opozycja pomiędzy byciem z Jezusem (ydm[), tworzącym wspól-
notę (rdzeń rbx), a oporem wobec Niego (ydgn), czego wyrazem jest zaprzeczanie Jego 
posłannictwu (rdzeń rpk). Egzemplifikacją takiej postawy są faryzeusze z ww. 22-29, 
którzy nie uznają w nadzwyczajnej działalności Jezusa znaków ukazujących nastanie 
eschatologicznego panowania Boga. Ww. 31n wskazują, że jeżeli faryzeusze rzeczy-
wiście przypisują Jezusowi działanie mocą Belzebuba i nie dostrzegają w Jego posłan-
nictwie obecności Ducha św., to popadają w grzech, który nie może być odpuszczony. 
Jeżeli natomiast ich zarzuty wypływają jedynie z zawiści do Jezusa, to w świetle ww. 
33-37 ich słowa ukazują, jakimi tak naprawdę są ludźmi. Ponadto ww. 36n podkreślają 
konieczność poniesienia odpowiedzialności za wypowiadane przez siebie słowa. Cała 
perykopa 12,22-37 ma też pewien paradoksalny charakter. Faryzeusze, którzy zarzu-
cają Jezusowi działanie mocą złego ducha, oponując przeciwko Niemu, sami stawiają 
siebie po stronie Szatana. Jezus stawia bardzo konkretną i radykalną alternatywę, albo 
wraz z Nim człowiek buduje królestwo Boże (~yqla/~ymX twklm), albo wraz z Szatanem 
utrwala jego królestwo (wtwklm). Królestwo, które w świetle w. 28 zostało już pokonane 
i nastał jego koniec.

Powyższa egzegeza perykopy MtShemTob 12,22-37 pokazała, że całościowy przekaz 
wersji hebrajskiej nie różni się bardzo od kanonicznego tekstu greckiego Mt.  W obu 
tekstach pojawia się silna opozycja pomiędzy królestwem Bożym i królestwem złe-
go ducha oraz wybór, przed jakim staje każdy spotykający Jezusa. Od tego wyboru 
zależy przynależność do konkretnego królestwa. Porównanie obu wersji językowych 
tej perykopy nie pozwala jednak na postawienie jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie o genezę MtShemTob. Czy jest to autorski, twórczy przekład z języka greckiego lub 
łacińskiego na hebrajski, uwzględniający literacką specyfikę tekstów semickich, do-
konany w średniowieczu przez jakiegoś żydowskiego konwertytę na chrześcijaństwo? 
Czy może mamy do czynienia ze świadkiem wielowiekowego procesu przekazywania 
w środowisku żydowskim hebrajskiej tradycji Ewangelii wg św. Mateusza? Niestety, 
egzegeza samej perykopy MtShemTob 12,22-37 nie daje wystarczających argumentów 
przemawiających za którąkolwiek z przed chwilą przytoczonych hipotez. W tej ma-
terii pozostaje cały czas otwarte pole badawcze wymagające kompleksowej analizy 
MtShemTob, ale także innych hebrajskich świadków przekazu w środowisku żydowskim 
Ewangelii wg św. Mateusza.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera egzegezę perykopy 12,22-37 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. 
Mateusza (ShemTob). Semicka wersja tego tekstu znajduje się w średniowiecznym, żydow-
skim traktacie polemicznym !xwb !ba. Pierwsza część artykułu prezentuje tłumaczenie tekstu he-
brajskiego na język polski. Kolejne dwa rozdziały ukazują strukturę literacką MtShemTob 12,22-
37 oraz analizują problem źródeł hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza. Główny rozdział 
koncentruje się na egzegezie MtShemTob 12,22-37. Ostatnia część zawiera refleksję teologiczną 
nad badaną w artykule perykopą. Egzegeza perykopy MtShemTob 12,22-37 pokazała, że cało-
ściowy przekaz wersji hebrajskiej nie różni się bardzo od kanonicznego tekstu greckiego Mt.  
W obu tekstach pojawia się silna opozycja pomiędzy królestwem Bożym i królestwem złego 
ducha oraz wybór, przed jakim staje każdy spotykający Jezusa.

Słowa kluczowe: Ewangelia wg św. Mateusza, hebrajskie Ewangelie, judaizm, dialog 
chrześcijańsko-żydowski, Jezus historyczny, egzorcyzmy

Summary

JeSUS, BeeLZeBUB AND irreSpONSiBLe WOrDS. 
eXeGeSiS OF Mt 12,22-37 OF tHe HeBreW VerSiON OF tHe 

GOSpeL AccOrDiNG tO St. MAttHeW (Shemtob)

The article analyzes Mt 12,22-37 of the Hebrew version of the Gospel according to St. Matthew 
(ShemTob). This Hebrew version is preserved in the Jewish polemical treatise called !xwb !ba 
(Spain, XIV AD). The first chapter contains a translation of Mt 12,22-37. The next two show 
the literary structure of this periscope and the problem of the origin of MtShemTob. The main sec-
tion contain exegesis of MtShemTob 12,22-37. The analysis focuses, among others, a comparison 
of the canonical Greek version and the Hebrew. The last chapter shows theological investiga-
tions on 12,22-37.

Keywords: Gospel according to S. Matthew, Hebrew Gospels, Judaism, Christian-Jewish 
Dialogue, historical Jesus, exorcisms
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pOSŁAŃcY BOGA OrAZ NieBiAŃSKie 
iStOtY W KSiĘDZe rODZAJU

Wstęp

W Księdze Rodzaju spotykamy się z różnymi formami komunikacji pomiędzy Bo-
giem i człowiekiem. Szczególną rolę ogrywają w tej komunikacji również tzw. „po-
słańcy Boga/JHWH”. Mowa jest o nich w tradycjach patriarchalnych, gdzie są jedy-
nymi wspominanymi przez autorów biblijnych istotami z nieba. W tzw. prehistorii 
biblijnej znajdujemy natomiast wspomnienie o dwóch innych rodzajach niebiańskich 
istot z otoczenia Boga. Określa się je mianem „synowie Boga” oraz „cheruby”.

W tradycjach patriarchalnych Bóg często przemawia jednak do człowieka także 
w sposób bezpośredni (Rdz 12,1-3; 13,14-17; 22,1-2; 32,3; 35,1). Czasem temu spo-
sobowi komunikacji towarzyszy oprawa wizualna akcentowana raz poprzez proste 
użycie czasownika r’h – „widzieć/ukazać się” (Rdz 12,7; 17,1-22; 18,1a; 26,2-5.24; 
35,9-13), innym razem poprzez wskazanie, że dokonało się to w formie wizji (Rdz 
15,1.3; 46,2), snu (Rdz 20,2: Abimelek; Rdz 28,13-15: Jakub; Rdz 31,24: Laban) 
lub wyroczni (Rdz 25,23). Żadna z tych powyższych form komunikacji nie należy 
do starszych tradycji. Również przemówienia Boga, pozbawione jakiejś szczególnej 
oprawy wizualnej, od dawna łączono ze stylem typowym dla wypowiedzi autorów ka-
płańskich (Rdz 17; 35,9-13). Współcześnie wszystkie opisy pomijające pośredników 
w komunikacji między niebem i ziemią przypisuje się zasadniczo młodszym trady-
cjom, czego przykładem jest nowe spojrzenie na Rdz 152 czy rozpoznanie progra-
mowego i – co za tym idzie – redakcyjnego charakteru Rdz 12,1-3 oraz wpływu, jaki 
tekst ten miał na sceny z Rdz 22,1-2; 18,22b-33a; 13,14-173. Fragmenty te przynależą 
do tzw. cyklu o Abrahamie i razem ze scenami z tradycji o Izaaku i Jakubie (Rdz 

1 Ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US – wykładowca Starego Testamentu na WT Uniwersytetu Szcze-
cińskiego; adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 7, 75-063 Koszalin, e-mail: lemanski@
koszalin.opoka.org.pl.
 Referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej na temat Aniołowie i demony, która odbyła się 
10 maja 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, na zakończenie VI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Biblijnego. Organizatorami byli: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
2 Motyw z Rdz 13,18 podjęty zostaje w Rdz 18,1, co wskazuje, że Rdz 15-17 stanowi późniejsze wtrą-
cenie. M. Köckert, Vätergott und Väterverheissungen. Eine Auseindersetzung mit Albrecht Alt und seine 
Erben, Göttingen 1988, s. 204-247; B. Ziemer, Abram-Abraham. Kompositionsgeschichtliche Untersu-
chungen zu Genesis 14,15,17, Berlin-New York 2005.
3 M. Köckert, Divine Messengers and Mysterious Men in the Patriarchal Narratives of the Book of 
Genesis, w: The Concept of Celestial Beings – Origins, Development and Reception, red. F.V. Reiterer 



30

26,2-5.24;  28,13-14; 46,2-4) pozwalają połączyć od strony literackiej i teologicznej 
postaci trzech patriarchów Izraela (Abrahama, Izaaka, Jakuba)4 w jedną sekwencję 
narracyjną. Na tle tych redakcyjnych dopowiedzeń wyraźnie wyróżniają się jednak 
starsze i korespondujące ze sobą elementy z tradycji o Jakubie i Abrahamie, w któ-
rych spotykamy się z istotami określanymi jako „posłańcy”. Należą do nich przede 
wszystkim sceny z „posłańcem JHWH”.  Hagar spotyka go na pustyni (Rdz 16,7-11), 
a Abraham w kraju Moria (Rdz 22,11-12). W identyczny sposób „posłaniec JHWH” 
spotka potem Hagar raz jeszcze w Rdz 21,17 i przemawia do Jakuba we śnie w Rdz 
31,11. Sługa Abrahama doświadcza opieki ze strony takiego posłańca w swej podróży 
po Rebekę (Rdz 24). Również w Rdz 48,16 Jakub – błogosławiąc Józefa – powołuje 
się na opiekuńczą rolę „posłańca” w swoim życiu. Osobną grupę starszych scen stano-
wi wizja wielu „posłańców”, których Jakub widzi raz we śnie na początku swej drogi 
z Kanaanu (Rdz 28,12), a potem już bardziej realnie, gdy doń wraca (Rdz 32,23), oraz 
tajemniczy „ludzie” odwiedzający Abrahama w tradycji Abraham – Lot (Rdz 18-19) 
i niemniej tajemniczy „człowiek” walczący z Jakubem nad brzegiem rzeki Jabbok 
(Rdz 32,23-33; por. Oz 12,4-5).

1. Koncepcja „posłańca” Boga

Idea „posłańca” Bożego nie jest motywem specyficznym wyłącznie dla tradycji re-
ligijnej starożytnego Izraela. Dlatego też kwestia tego, czy motyw ten został zapo-
życzony i wkomponowany w teksty biblijne, czy też stanowi raczej jedynie wspólne 
dziedzictwo kulturowo-środowiskowe, dyskutowana jest od dawna. Zanim przyjrzy-
my się tekstom biblijnym, warto więc spojrzeć pobieżnie na propozycje dotyczące 
tego problemu5 .

1.1. paralele pozabiblijne

Źródła starotestamentalnej „angelologii” nie zostały jak dotąd dostatecznie wyjaśnio-
ne6, ale jej najbardziej dynamiczny rozwój przypada na okres perski i epokę helleni-
zmu7.  Jedną z najstarszych propozycji dotyczących początków „angelologii biblijnej” 
jest model rozwoju religijno-historycznego. Według tego modelu w procesie prze-
chodzenia Izraelitów z politeizmu na monoteizm część bóstw z dawnego panteonu 

i in., Berlin-New York 2007, s. 55-56; J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43, Częstochowa 
2014, s. 102-104.
4 M. Köckert, Vätergott und Väterverheissungen…, s. 320-321.
5 Korzystam tu głównie z prezentacji znajdującej się w: M.. Köckert, Divine Messengers…, s. 73-75 
oraz S.A. Meier, Angel I, w: Dictionary of Deities and Demons (DDD), red. Karel van der Toorn, Bob 
Becking, Pieter W. van der Horst, Leiden-Grand Rapids-Cambridge 1999, s. 45-50.
6 H. Röttger, Engel, w: Neues Bibel-Lexikon (NBL), t. 1, wyd. M. Görg, B. Lang, Zürich 1991, kol. 537.
7 C.A. Newson, Angels, w: The Anchor Bible Dictionary (ABD), t. 1, red. D.N. Freedman i in., New 
York 1992, s. 248-253; J.W. van Henten, Angel II, w: DDD, s. 50-53; A.T. Wright, Angels, w: The Eerd-
mans Dictionary of the Early Judaism (EDEJ), red. J.J. Collins, D.C. Harlow, Grand Rapids, Cambridge 
2010, s. 328-331.



31

została zredukowana do roli „aniołów” lub „posłańców”8. Propozycja ta i podobne do 
niej teorie o jahwizacji i depotencjalizacji lokalnych numina, jak pisze H. Röttger9, 
od początku były oceniane krytycznie, ale też trudno je było zastąpić jakąś bardziej 
przekonującą, alternatywną hipotezą. Zasadniczym założeniem takiego ewolucyjnego 
modelu jest to, że postaci „posłańców” pierwotnie, w lokalnych tradycjach pozabiblij-
nych, były bóstwami. Takie założenia z trudem jednak można zastosować do analizy 
większości wypowiedzi biblijnych z Księgi Rodzaju. Wyjątek stanowić może jedynie 
Rdz 18-19, o ile przyjmiemy hipotezę o istnieniu jakiegoś pierwotnego rdzenia po-
chodzącego z tradycji pozabiblijnej, który znalazł się i został wykorzystany podczas 
redagowania tych rozdziałów.

Słabe strony ma też inna proponowana hipoteza, znana jako „teoria interpolacji”10 . 
Wspomnienia niebiańskich postaci w tekstach biblijnych tłumaczy się w niej tym, że 
zastąpiły one działanie JHWH tam, gdzie Jego bezpośrednia obecność była trudna do 
przyjęcia dla późniejszych autorów i redaktorów biblijnych. Jednak w tekstach biblij-
nych JHWH nie zawsze traktowany jest jako Ten, który przebywa wyłącznie w niebie 
(por. Rdz 18-19; 21). Jak już zauważyliśmy, większość młodszych tekstów w Księdze 
Rodzaju zakłada ponadto dokładnie odwrotną sytuację i JHWH nie tylko często roz-
mawia z głównymi bohaterami bezpośrednio, ale też pojawia się na ziemi in persona, 
wręcz ukazuje się swoim wybranym.

Mimo to badacze nadal preferują poszukiwanie źródeł biblijnej idei „posłańca” 
w dziedzictwie religijnym starożytnej Syro-Palestyny11. Wgląd w to dziedzictwo 
mamy najpierw poprzez teksty fenickie z Ugarit. Ugarycki panteon zorganizowany 
był hierarchicznie. Decyzje podejmowane w gronie wyższych bogów wykonywali po-
tem bogowie niższej rangi. Komunikację zaś pomiędzy nimi umożliwiali specjalni bo-
scy posłańcy12. Zawsze działają oni w parach i mają nawet swoje własne imiona13 . Ich 
aktywność ogranicza się jednak wyłącznie do sfery nieba, gdyż w rozmowach z ziem-
skimi władcami (Danil i Keret) El i Baal zawsze przemawiają do nich bezpośrednio. 
Podobne koncepcje znaleźć można jednak również w religii egipskiej14 i mezopotam-
skiej, choć w tym ostatnim przypadku para boskich posłańców (Nusku i Kakka) służy 

8 Tak np. L. Stachowiak, Anioł, w: Encyklopedia katolicka (EK), t. 1, Lublin 1973, kol. 605. D. Irvin, 
Mytharion. The Comparison of Tales from the Old Testament and the Ancient Near East, Neukirchen-
-Vluyn 1978, s. 101-102.
9 Engel, w: NBL, t. 1, kol. 537.
10 M.J. Lagrange, L’ange de Iahvé, „Revue Biblique” 12(1903), s. 212-225.
11 S.A. Meier, Angel I…, s. 46-47. Bardziej szczegółowo omawia to L.K. Handy, Among the Host of 
Heaven. The Syro-Palestynian Pantheon as Bureaucracy, Winona Lake 1994, s. 149-168.
12 Jammu posyła ich do całego zgromadzenia bogów i do “ojca bogów” El; KTU 1.2 I 11; COS, t. I, 245; 
TUAT, t. 3, 1119. Swoich posłańców ma również Baal; KTU 1.3 III 8,13.32.36; IV 5,32 (por. Ł Toboła, 
Cykl Baala z Ugarit, Kraków Mogilany 2008, s. 133-145). 
13 Znamy np. imiona posłańców Baala: gpn i ugr (KTU 1.2 III 36) i Aszery: qdš i amrr (KTU 1.3 VI 
10-11). 
14 B . Schipper, Angels or Demons? Divine Messengers in Ancient Egypt, w: The Concept of Celestial…, 
s. 1-19.
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nie jednemu, ale wielu bogom15. Jednak i w tym wypadku Matthias Köckert16 konklu-
duje, że przegląd tekstów z Księgi Rodzaju nie wskazuje, aby do wyjaśnienia zawar-
tych w niej koncepcji „posłańców” potrzebne było odwołanie się do wspomnianych 
tradycji religijnych Lewantu. Starożytni Izraelici byli niewątpliwie związani z kulturą 
tego regionu i idea boskich posłańców była im z pewnością dobrze znana. Nie była 
ona jednak niczym innym, jak tylko przeniesieniem ziemskiej hierarchii w sferę nieba 
– pisze ten autor.

1.2. „posłańcy” Boga w Biblii

Hebrajskie słowo mal’āk – „posłaniec” – pojawia się w Starym Testamencie 213 razy. 
Zwykle też znajdujemy je w starszych tekstach17. W potocznym znaczeniu temu biblij-
nemu słowu „posłaniec” (Boga) nadaje się jednak często sens „anioł”. Tak też zwy-
kle oddaje się słowo mal’āk we współczesnych tłumaczeniach Biblii. Pochodzi on 
od łacińskiego słowa angelus, którym oznaczano posłańców przybywających ze sfery 
nieba. W łacinie bowiem słowem tym odróżniano ich od zwykłych, ziemskich po-
słańców, określanych mianem nuntius. Język hebrajski (mal’āk) i grecki (angelos) nie 
znają jednak takiego rozróżnienia i używa się w nich jednego i tego samego określenia 
zarówno w odniesieniu do posłańców niebiańskich (Rdz 16,7; Wj 32,24; 1 Krl 13,18), 
jak i ziemskich (Rdz 32,3; Lb 20,14; Na 2,13). Przy czym w samej Biblii często nie 
zawsze łatwo jest jednoznacznie stwierdzić, o którego z posłańców chodzi (por. Rdz 
19,1 i 1 Krl 19,5 z Rdz 32,4.7; 1 Krl 19,2). Niemniej psalmista, mówiąc o „jego po-
słańcach” (Ps 148,2), ma na myśli byty stworzone przez Boga (por. Ps 148,1-6).

Hebrajskie mal’āk pochodzi od czasownikowego rdzenia l’k – posłać. Tego ostat-
niego nie znajdujemy w Biblii, ale jest dość dobrze znany w tekstach z Ugarit18. Forma 
rzeczownikowa poza językiem hebrajskim poświadczona jest natomiast również w ję-
zyku aramejskim (Dn 3,28; 6,23; KAI 224,8) i fenickim (KAI 19,2-3). Popularne wy-
obrażenia o wyglądzie niebiańskiego posłańca, jak chociażby posiadane przez niego 
skrzydła (por. Dn 9,21; Ap 14,6), są dość późne19. W starszych opisach o wiele częściej 
prezentuje się te postaci jako ludzi (por. Sdz 13,3.6; Joz 5,13; 1 Sm 19,9; 2 Sm 14,15; 
19,28). W wielu tekstach posłaniec utożsamia się też z samych JHWH (Rdz 16,13; 

15 S.A. Meier, The Messenger in the Ancient Semitic World, Atlanta 1988, s. 119-122. Instruktywny 
(zdaniem M. Köckerta), jest tu zwłaszcza mit o Nergalu Ereszkigal (por. TUAT III/,4, 769-771; jego 
polskie tłumaczenie K. Gawlikowskiej w: Mity Akadyjskie, red. M. Kapełus, Warszawa 2000, s. 111-113. 
Pojawia się w nim rampa/schody łączące niebo z podziemiem (por. Rdz 28,12) używane wyłącznie przez 
boskich posłańców, ale nie przez samych bogów.
16 M. Köckert, Divine Messengers…, s . 75 .
17 R. Ficker, mal’āk Bote, w: THAT, t. 1,  kol. 901.
18 D.N. Freedman, B.E. Willoughby, H. Ringgren, H.J. Fabry, mal’āk, w: Theological Dictionary of 
the Old Testament (TDOT), t. 8, Grand Rapids-Cambridge 1997, s. 308-325 (orgy. niem. Theological 
Wörterbuch zum Alten Testament (ThWAT)), t. 4, red. G.J. Botterweck i in., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 
1984, kol. 888-890); E.L. Greenstein, Trans-Semitic Idiomatic Equivalency and the Derivation of He-
brew ml’kh, „Ugarit-Forschungen” 11(1979), s. 329-336; J.L. Cunchillos, Étude philologique de MAL/
AK. Perspectives sur le MAL’AK de la divinité dans la bible hebraique, Leiden 1981, s. 30-52.
19 C. Westermann, Gottes Engel brauchen keine Flügel, München 1957.
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22,14)20. Jednak, jak słusznie zauważa C. Westermann21, w tego rodzaju sytuacjach 
„Bóg jest obecny w przesłaniu, a nie w posłańcu”.

Nie zawsze wreszcie „posłaniec” Boga określany jest wprost słowem mal’āk . 
W Rdz 18,2-9.16 gości Abrahama opisuje się jako trzech ludzi (’nšjm). Czytelnik 
poinformowany przez narratora wie od samego początku, że został on nawiedzony 
przez Boga (Rdz 18,1), ale sam Abraham odkrywa to dopiero stopniowo. Ostatecznie 
patriarcha rozmawiał będzie bezpośrednio z samym Bogiem (Rdz 18,17-33), a Jego 
dwóch towarzyszy, którzy wyruszą na inspekcję do Sodomy, mimo że zachowują oni 
ludzki wygląd (Rdz 19,2.5.10.12.16), określać się będzie od tego momentu mianem 
„posłańców” (Rdz 19,1; por. w. 13; podobny motyw por. też w Ez 9,2; 10,2; 40,3-4). 
Pojawienie się „posłańca” w ludzkiej postaci i utożsamienie go z Bogiem ma miejsce 
również w scenie nocnej walki Jakuba nad rzeką Jabbok. Tam również przeciwnik 
patriarchy określany jest najpierw jako „jakiś człowiek” (Rdz 32,25: ’jš) i dopiero na 
końcu postać ta będzie utożsamiona z samym JHWH (Rdz 32,29).

Zwykle mówiąc o „posłańcu”, autorzy biblijni mają na uwadze pojedynczego 
„człowieka”.  Liczba mnoga w odniesieniu do tego rodzaju istot nie jest jednak ewe-
nementem (por. Ps 91,11-13; 103,20; 148,2; Hi 4,18). W Księdze Rodzaju poza wspo-
mniana już sceną gościny u Abrahama (Rdz 18,1-15) i sceną inspekcji oraz zniszcze-
nia Sodomy (Rdz 19), w liczbie mnogiej o „posłańcach” mowa jest także podczas snu 
Jakuba w Betel (Rdz 28,12) oraz podczas jego powrotu do Kanaanu (Rdz 32,3). W obu 
wypadkach, mimo zastosowania określenia „posłaniec”, istoty te nie mają patriarsze 
jednak nic do przekazania. W przypadku sekcji Abraham – Lot „posłańcy” spełniają 
rolę inspektorów sprawdzających zasadność zarzutów wobec Sodomy (por. Hi 1,6-12; 
2,1-6). Natomiast w scenach związanych z Jakubem, w pierwszym przypadku chodzi 
prawdopodobnie o symboliczną protekcję z ich strony nad patriarchą opuszczającym 
Kanaan, a w drugim o potwierdzenie, że Bóg nadal czuwa nad nim, kiedy tam powraca 
i obawia się swego brata Ezawa. W tym ostatnim przypadku patriarcha identyfikuje 
zresztą owych „posłańców” jako „obóz armii Boga” (Rdz 32,3: mḥnh ’lhjm). Militar-
ne konotacje tego rodzaju stworzeń znane są także z tekstów spoza Księgi Rodzaju 
(por. Joz 5,14; Ps 148,2). Nie ma natomiast pewności, czy w obecnym miejscu należy 
rozpatrywać całą scenę z Rdz 32,2-3 jako reminiscencje wyobrażeń o dworze niebiań-
skim otaczającym JHWH (por. 1 Krl 22,19). Badacze w związku z tym rozróżniają 
dwa zasadnicze rodzaje takich posłańców, łącząc ich zarazem z dwiema odmiennymi 
funkcjami22: komunikacji i opieki. Niektórzy wskazują też, że oba sposoby postrzega-
nia owych posłańców mają w tle odmienne wyobrażenia o świecie nadprzyrodzonym 
związane z chronologicznym rozwojem wyobrażeń o tej rzeczywistości23 .

Z faktu, że „posłańcy” w dosłownym rozumieniu wypełniają swoje funkcje wyłącz-
nie na ziemi i często przyjmują ludzką postać, wynika, że w tle pierwszego sposobu 

20 H. Röttger, Engel Jahwes, w: NBL, t. 1, kol. 539-541; S.A. Meier, Angel of Yahweh, w: DDD, s. 53-59.
21 Genesis. Kapitel 12-36, Neukirchen-Vluyn 19892,  s. 291.
22 H. Röttger, Mal’ak Jahwe – Bote von God. Die Vorstellung von Gottes Boten im hebräischen Alten 
Testament, Frankfurt am Main 1978, s. 12-32.
23 M.Mach, Entwicklungstadien des jüdischen Engelglaubens in vorrabinischer Zeit, Tübingen 1992.
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postrzegania ich roli stoją wyobrażenia zaczerpnięte z relacji międzyludzkich. Jak 
wspominaliśmy, już samo słowo mal’āk może oznaczać w Biblii zarówno niebiań-
skiego, jak i zwykłego posłańca. Określenie to opisuje bowiem spełnianą przez niego 
funkcję i jest niezależne od wyglądu samego posłanego. Aby być pewnym, w czyim 
imieniu występuje, należy wyraźnie przypisać mu niebiańskie konotacje i wskazać, 
że przekazują konkretne przesłanie w imieniu Boga. Zwykle wiec dookreśla się go 
w Biblii mianem „posłaniec Boga” (Rdz 21,17; 2 Sm 14,17) lub „posłaniec JHWH” 
(Rdz 16,11; Sdz 6,11)24.  W takich sytuacjach posłańcy wypowiadają się też na ogół 
w pierwszej osobie, a ich własne „ja” utożsamia się wówczas z Bożym „Ja”. W takich 
przypadkach brak też niejednokrotnie klasycznej formuły posłania. Podobna sytuacja 
ma jednak miejsce także w wielu scenach z udziałem zwykłych, ludzkich posłańców 
(por. Lb 22,5; Pwt 2,26; 1 Sm 6,21; 1 Krl 20,9.10; obecność tej formuły por. Rdz 32,5; 
Lb 20,14; Sdz 11,15; 1 Krl 20,3.5). We wszystkich tych scenach może chodzić zatem 
wyłącznie o skróconą formę przekazu.

2. Niebiańscy wysłannicy w tradycji o Abrahamie i Jakubie

Tradycja o Jakubie swoją „pierwotną” formę literacką mogła uzyskać jeszcze przed 
wygnaniem babilońskim, a być może nawet  jeszcze przed upadkiem Samarii (722 
przed Chr.)25. Przywoływany w dyskusji nad tą kwestią tekst z Oz 12(-14) bywa jed-
nak uważany dziś również za późniejszą kompozycję26. Nie ulega natomiast wątpliwo-
ści, że cykl poświęcony Abrahamowi swój obecny profil literacki uzyskał dopiero po 
wygnaniu27. Za starszą (przedwyganiową) jego część uważa się jedynie niektóre frag-
menty opowiadania Abraham – Lot (Rdz 13*; 18-19*) oraz tradycję związaną z Hagar 
(Rdz 16*). Na ustalenia chronologiczne nakłada się również świadomość odmiennego 
geograficznie pochodzenia tradycji o Jakubie (Izrael) i Abrahamie (Juda). Dlatego też 
wskazane jest, aby w poszukiwaniu pierwotnej wersji motywu „posłańca” oba cykle 
i zawarte w nich wzmianki o nadnaturalnych istotach potraktować oddzielnie.

2.1. „posłańcy” z nieba w tradycji o Abrahamie

Motyw Boga w ludzkiej postaci oraz towarzyszących mu „posłańców”, również przy-
bierających wygląd ludzi, szczególną formę przybiera w Rdz 18-19. Kompozycja 

24 M. Köckert, Divine Messengers…, s. 53; M.J. Davidson, Angel, w: The New Interpreter’s Dictionary 
of the Bible, red. K.D. Sakenfeld, t. 1, Nashville 2006, s. 149.
25 E. Blum, Die Komposition der Vätergeschichte, Neukirchen-Vluyn 1984, 201-270; A. de Pury, La 
tradition patriarcale en Gen 12-35, w: Le Pentateuque en question, red. A. de Pury, Th. Römer, Genève 
1989, s. 259-270; D.M. Carr, Reading the Fractures of Genesis: Historical and Literary Approaches, 
Louisville 1996, s. 248-271.
26 J. Lemański, „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu 
starotestamentalnego, t. 2, Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza, Szczecin 
2012, s. 26-31.
27 M. Köckert, Die Geschichte der Abrahamüberlieferung, w: Congress Volume: Leiden 2004, 
red. A. Lemeire, Leiden 2006, s. 103-128; J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43…, 
s. 315-319.322-325.343-346.367-370.
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ta była niewątpliwie ubogacana redakcyjnie przez kolejnych autorów (zwł. Rdz 
18,17-19.22b-33a; 19,27b.29), ale w jego podstawowej formie (tradycja Abraham – 
Lot w Rdz 18,1-16; 19*) może chodzić o tekst powstały jeszcze przed wygnaniem ba-
bilońskim, który oryginalnie łączył się z Rdz 13,1-18*; por. 13,18 i 18,1a)28. Przema-
wia za tym paralelny charakter scen gościnności (Rdz 18,1-8; 19,1-3) oraz sekwencja: 
dzień (18,1n), wieczór (Rdz 19,1a), noc (Rdz 19,5), świt (Rdz 19,15), poranek (Rdz 
19,27), następny dzień (Rdz 19,34) i noc (Rdz 19,35). W Mamre wszystko zachodzi 
w dzień, zaś w Sodomie w nocy. Scena zapowiedzi narodzin Izaaka (Rdz 18,9-15) 
swoje wypełnienie znajduje w relacji o jego narodzinach (Rdz 21,1-6). Scena związa-
na z zapowiedzią i zniszczeniem Sodomy (Rdz 19,1-27a.28) swoje zwieńczenie znaj-
duje w fakcie, że Lot – posiadacz domu w tym mieście – ostatecznie zamieszkuje w ja-
skini, a zrodzone z niego potomstwo (Ammonici i Moabici) pochodzi z kazirodczej 
relacji z córkami (Rdz 19,30-38). W szerszym kontekście podstawowy cel obecnej 
wersji ma więc na celu potwierdzenie prawowitego pochodzenia Izaaka w roli potom-
ka zapowiedzianego przez Boga. Nieprawe pochodzenie potomków Lota stanowi tu 
zaś wyraźny kontrast. Rdz 18,16b.20-22a.33b to teksty stanowiące łącznik pomiędzy 
obiema częściami tego bloku narracyjnego29 .

Patriarcha najpierw jest przekonany, iż ma do czynienia z trzema ludźmi (Rdz 18,2) 
i dopiero w trakcie opowiadania staje się dla niego jasne, że w postać jednego z nich 
wcielił się sam JHWH – o czym jednak autor biblijny informuje czytelnika już na 
samym początku (Rdz 18,1). Dwaj towarzysze Boga, począwszy od Rdz 19, określa-
ni będą jako posłańcy (Rdz 19,1) JHWH (Rdz 19,13b). W części poświęconej Loto-
wi i Sodomie okazjonalnie JHWH jednak nadal wspominany jest również jako jeden 
z trzech mężów (Rdz 19,3bA.14.16; por. też Rdz 19,17 [TM], gdzie mówca przema-
wia jako jednostka, co LXX i Peszitta poprawiają na l.mn.). Problem stanowi jed-
nak zachodząca w dialogach i wprowadzeniach do nich zmiana czasowników liczby 
mnogiej na pojedynczą. Rozwiązania tej dychotomii szuka się w próbach wydzielenia 
tzw. podstawowej warstwy tekstu (niem. Grundschicht)30 lub w przyjęciu założenia, 
że w istocie chodzi jednak o dobrze przemyślaną strategię narratywną31. Drugie z tych 
rozwiązań wydaje się dziś bardziej przekonujące. Analiza egzegetyczna Rdz 18,1-15 
pozwala bowiem odkryć, że Abraham stopniowo przekonuje się, z kim ma do czynie-
nia32. Tworzeniu napięcia narracyjnego służy – wspominana już – informacja wstęp-
na podana czytelnikom tekstu przez narratora (Rdz 18,1). Od samego początku wie 
on dzięki niej, że z wizytą u patriarchy przebywa Bóg. Patriarcha widzi początkowo 
jedynie trzech mężów (Rdz 18,2.9). Dopiero wraz z upływem czasu jednego z nich 
zacznie identyfikować stopniowo jako Boga (por. Rdz 18,3.10). W scenie zapowiedzi 
narodzin Izaaka przemawia już tylko Bóg (Rdz 18,10-15). Sama prezentacja JHWH 

28 Bardziej szczegółowo omawia te kwestie M. Köckert, Divine Messengers…, s. 63-64 + przypisy.
29 Tamże, s. 64.
30 Na ten temat H.J. Fabry, Warum zu dritt? Gott zu Gast bei Abraham. Ein Werkstattbericht, w: Text-
arbeit. Studien zu Texten und ihrer Rezeption aud dem Alten Testament und der Umwelt Israels, red . 
K. Kiesow, Th. Meurer, Münster 2003, s. 171-190.
31 Na ten temat E. Blum, Die Komposition der…, s. 277-282.
32 J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43…, s. 326-338.
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pod postacią człowieka również nie musi być zaskakująca. Taki sposób „odwiedzin” 
znany jest z wielu tradycji pozabiblijnych (por. też Rdz 32,25)33. Jak wspominaliśmy 
już wcześniej – w przypadku bloku narracyjnego z Rdz 18-19 w grę może wcho-
dzić ponadto wcześniejsze, przedizraelskie Vorlage związane z jakąś lokalną tradycją 
o „trzech mężach” wywodząca się z okolic Hebronu (por. np. Rdz 14,13). Legenda 
tego rodzaju mogła zostać potem zinterpretowana w sposób, jaki mamy w obecnej 
wersji opowiadania (JHWH + jego dwaj „posłańcy”)34. W grę może wchodzić jed-
nak również pierwotna triada bóstw, tak typowa dla kultów sprawowanych zwłasz-
cza w miastach fenickich35. Jeśli przyjąć tę hipotezę o jakiejś przedizraelskiej trady-
cji związanej z Hebronem lub Mamre, to obecna, rozszerzona biblijna wersja może 
oznaczać przepracowanie tej pierwotnej wersji tak, aby zidentyfikować trzy „ludzkie” 
lub „boskie” postaci jako Boga i Jego „posłańców”. Dla redaktora wywodzącego się 
z Judy pierwotna wersja pozwoliła znaleźć motyw, z pomocą którego mógł wyjaśnić, 
w jaki sposób Abraham doświadczył obecności JHWH na ziemi. Być może dopiero 
potem, w czasach perskich, dopowiedziano też, że kara, jaką Bóg zesłał na Sodomę, 
pochodziła ostatecznie z nieba (por. Rdz 19,24)36 .

Kolejny potencjalnie archaiczny tekst w tradycji o Abrahamie to Rdz 16. Główną 
bohaterką jest tu obca kobieta, egipska niewolnica Hagar (Rdz 16,1b), która ucieka 
z domu Abrahama przed prześladowaniem ze strony Sary i spotyka na pustyni ko-
goś określanego początkowo jako „posłaniec JHWH” (Rdz 16,7.9.10). Sama Hagar 
ostatecznie zidentyfikuje go jednak jako JHWH (Rdz 16,13). Z dialogu, jaki toczy się 
pomiędzy nią i napotkanym nieznajomym (ww. 7-12), wynika, że do sytuacji kobie-
ty opisanej we wcześniejszych wierszach odnosi się jedynie treść w. 11. Poprzedza-
jące go wiersze 9-10 zawierają natomiast dezaprobatę wobec jej decyzji o ucieczce 
i przygotowują informację o jej powrocie do domu Abrahama oraz urodzeniu mu syna 
(w. 15). Nietrudno zauważyć jednak wyraźną sprzeczność. Już nie matka, jak było 
zapowiedziane (por. w. 11), lecz Abraham (por. w. 15) nada ostatecznie imię urodzo-
nemu przez nią synowi. Można więc sądzić, że spora część tego dialogu pojawiła się 
w tekście ze względu na powiązania z paralelną sceną z Rdz 21,8-2137. W oryginalnej 
wersji38 w. 11 znajdował się prawdopodobnie bezpośrednio po ww. 7-8. Jej istnienie 
sugeruje już samo imię dziecka: „Izmael”. Zawiera ono w sobie element teoforyczny 

33 Poza klasycznymi przykładami, które przywołuje H. Gunkel, Genesis, Göttingen 19779, s. 193-194; 
E.J. Hamori, „When Gods Were Men”. The Embodies God in Biblical and Near Eastern Literature, Ber-
lin-New York 2008.
34 M. Köckert (Divine Messengers…, s. 65 + przypis 61), który wysuwa tę hipotezę, przyznaje jednak, 
że danych na potwierdzenie jej istnienia jest relatywnie mało. Wskazuje na Lb 13,22; Joz 15,14; Sdz 1,10 
(trzej synowie Anaka, postaci związanej z Hebronem i być może czczeni jako lokalni bohaterowie por. Lb 
13,33: Anakici jako Nefilim; Pwt 2,10-11; 2,20-21: Anakici jako Refaim). 
35 A. Mrozek, Religie Palestyny, Syrii i Arabii, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. K. Pi-
larczyk, J. Drabina, Kraków 2008, s. 291.
36 Dyskusja w M. Köckert, Divine Messengers…, s. 66-67.
37 M. Köckert, Divine Messengers…, s. 68. Autor ten podejrzewa nawet, że w. 10  jest jeszcze później-
szy, gdyż łączy ze sobą obietnice z Rdz 22,17 i 32,12 oraz stylizowany jest na mowę Boga, czego nie 
uzasadnia kontekst w Rdz 16.
38 Na ten temat J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43…, s. 259-261.
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z formantem El, a nie JHWH.  Sama przepowiednia dotycząca jego przyszłości (w. 11; 
por. Rdz 25,23) przypomina wyrocznię zapowiadającą narodziny dziecka lub formę 
przysłowia o charakterze plemiennym (w. 11a). W obecnej wersji wiąże się ono jed-
nak z faktem, że to JHWH wejrzał na Hagar w jej trudnym położeniu (por. Wj 3,7). 
Kolejnym zaskoczeniem jest potem także końcowa reakcja kobiety. Z Rdz 16,7 dzięki 
narratorowi wiemy bowiem, że spotkała się ona z „posłańcem JHWH”. Tymczasem 
w Rdz 16,13-1439 Hagar identyfikuje swojego rozmówcę jako JHWH. Nadaje Mu też 
specyficzne imię, tłumaczone często jako „Bóg, który mnie widzi” (tak LXX) lub 
„Bóg Widzialny” (tak BT). Zdaniem współczesnych egzegetów zwrot ’l r’j  chyba 
jednak lepiej rozumieć w sensie „Bóg Widzenia”40. Z końcowej sekwencji wynika, 
że JHWH jest świadomym sytuacji, w jakiej znalazła się Hagar i działa na jej rzecz 
za pośrednictwem swego „posłańca”. W ten sposób Bóg staje się obecny w ziemskiej 
rzeczywistości, a Hagar może tej obecności doświadczyć.

W kolejnej odsłonie wydarzeń związanych z Hagar (Rdz 21,8-21) zakłada już in-
formacje z Rdz 1641 i w opinii większości egzegetów perykopa ta stanowi późniejsze 
rozwinięcie tradycji o Abrahamie42. W scenie tej pojawia się nowa jakość, gdyż jak 
zauważa M. Köcker43, „relacja pomiędzy Bogiem i Jego posłańcem się nie zmieniła, 
ale dystans pomiędzy posłańcem Boga i ludźmi wzrósł znacząco”. Rozstrzyga się tu 
kwestię dziedzictwa w odniesieniu do Ziemi Obiecanej (Rdz 21,10.12). Izmael, syn 
niewolnicy Hagar, zostaje z tego dziedzictwa wykluczony. Mimo tego nie oznacza to 
opuszczenia go przez Boga (Rdz 21,20). W tle tej deklaracji stoi więc zapowiedź uczy-
nienia Abrahama „wielkim narodem” (Rdz 12,2), co – jak wynika z obecnej sceny – nie 
odnosi się wyłącznie do Izaaka, ale i do syna niewolnicy Hagar (Rdz 21,13). W drugiej 
części tej perykopy powracają znane z Rdz 16 czasowniki „widzieć” i „słyszeć”, ale 
zmieniają się związane z nimi akcenty. Tym razem Bóg słyszy krzyk wygnanego i po-
rzuconego przez bezradną matkę chłopca (Rdz 21,17) i w konsekwencji otwiera Hagar 
oczy, aby ta zobaczyła studnię z wodą i odzyskała nadzieję (Rdz 21,19). O ile jednak 
z Abrahamem Bóg rozmawia bezpośrednio (Rdz 21,12-13), o tyle z Hagar czyni to za 
pośrednictwem swego „posłańca” (Rdz 21,17). Akcent pada tu jednak teraz na fakt, 
że ów „posłaniec” woła do Hagar z nieba (Rdz 21,17b) i zapowiada jej to, co Bóg 
planuje wobec jej syna (Rdz 21,18). W porównaniu ze sceną z Rdz 16 „posłaniec” nie 
jest już teraz kimś, kogo spotkać można jako przygodnego wędrowca na ziemi, lecz 
prezentowany jest jako postać czysto niebiańska. W podobny sposób będzie on potem 
zaprezentowany raz jeszcze w Rdz 22,11, gdy przekaże słowa JHWH z nieba Abraha-

39 Na temat licznych problemów w związku z tymi wierszami E.A. Knauf, Ismael. Untersuchungen zur 
Geschichte Palästinas und Nordarabiens im 1. Jahrhunderd v. Chr., Wiesbaden 19892, s. 45-49; H. Ir-
sigler, Erhörungsmotiv und Ismaelname in Gen 16,11 und 21,17, w: Die Väter Israels, red. M. Görg, 
Stuttgart 1989, s. 107-138 (zwł. s. 121-124).
40 Tłumaczenie i dyskusja w: L. Ruppert, Genesis. Ein kritischer und theologischer Kommentar. 2. Teil-
band: Gen 11,27-25,18, Würzburg 2002, s. 296.320-321.
41 E. Blum, Die Komposition der…, s. 311-320.
42 E.A. Knauf, Ismael…, s. 17-19; Ch. Levin, Der Jahwist, Göttingen 1993, s. 177; J. Lemański, Księga 
Rodzaju rozdziały 11,27-36,43…, s. 440-442.
43 M. Köckert, Divine Messengers…, s. 69. 
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mowi w związku z ofiarą, jaką patriarcha – posłuszny woli Bożej – zamierzał złożyć 
ze swego syna Izaaka. Zarówno w Rdz 21,18, jak i Rdz 22,11b „posłaniec” przemawia 
w pierwszej osobie, a więc jest w istocie głosem samego Boga. Wydaje się zatem, że 
mamy tu kolejny etap w rozwoju tego motywu, który przybliża nas do późniejszych 
wyobrażeń o aniołach44 .

Tekst z Rdz 22 sprawia mimo to pewne kłopoty, ponieważ najpierw jest w nim 
mowa o Bogu (ww.1-3.8-9: ’lhjm), potem o „posłańcu JHWH” (ww. 11-12.15-18)45, 
a w końcu o JHWH (w. 14). Wielu egzegetów widzi jednak oryginalne, pierwotne po-
wiązanie pomiędzy Rdz 21,8-20 i Rdz 22,1-1446. W związku z tym problematyczny na 
pozór rodzajnik przy określeniu Elohim (w. 2; por. ww. 3.9) wydaje się nawiązywać do 
faktu, że teraz chodzi o tego samego Boga, który potwierdził Izaaka w roli dziedzica 
Ziemi Obiecanej (Rdz 21,21) i jednocześnie był też z wypędzonym Izmaelem (Rdz 
21,20). Dla autora biblijnego „ten Bóg” to po prostu JHWH (Rdz 22,14), z którym 
utożsamia się też Jego posłańca (Rdz 22,11). Dopóki jednak nie ujawni On swojej rze-
czywistej woli (por. ww. 2.12) co do losu Izaaka i w związku z tym także co do przy-
szłości Abrahama, ukrywa się On za bardziej ogólnym określeniem Elohim47. Kiedy 
spełniają się ostatecznie nadzieje patriarchy, że Bóg zatroszczy się o właściwą ofiarę 
(Rdz 22,8)48, patriarcha rozpoznaje w tym Bogu JHWH, czemu daje wyraz nazywając 
to miejsce „JHWH widzi” (Rdz 22,14a; por. BT) lub – patrząc z perspektywy ww. 8.13 
– „JHWH (za)troszczy się o (ofiarę)”.

Ostatnim i najmłodszym tekstem w cyklu o Abrahamie, w którym pojawia się 
postać „posłańca”, jest Rdz 2449. Abraham, wysyłając swego sługę na poszukiwanie 
żony dla Izaaka w swoim kraju rodzinnym, wyraża przekonanie, że „JHWH, Bóg nie-
bios50… pośle swego ‘posłańca’ przed tobą” (Rdz 24,7; por. Rdz 12,1-3; 15,18). Przy-
bywając do Aram-Naharaim, sługa pamięta o tych słowach. Referuje je rodzinie Re-
beki z akcentem położonym na sukces, jaki ta asystencja pozwoli mu odnieść w jego 
podróży (Rdz 24,40; por. Rdz 17,1).  Motyw JHWH kroczącego przed kimś nie poja-
wił się dotąd w opowiadaniach patriarchalnych, ale jest dość dobrze znany w tekstach 
związanych z tradycją Exodusu. W Wj 32,24; 33,2 (por. Wj 33,14) „posłaniec” pełni 
rolę stróża strzegącego Izraela na pustyni przed gniewem ze strony JHWH51. Motyw 

44 C. Westermann, Genesis. Kapitel 12-36…,  s. 442.
45 Druga mowa „posłańca” (ww. 15-18) raczej zgodnie uważana jest przez egzegetów za późniejsze 
uzupełnienie w tekście. Nawet bez niej jednak „posłaniec” stanowi integralną część wcześniejszej wersji 
perykopy, co słusznie zauważa M. Köckert, Divine Messenger…, s. 70.
46 E. Blum, Die Komposition der…, s. 314.
47 Tamże, s. 314.
48 Brak tym razem rodzajnika przy słowie ’lhjm, co M. Köckert (Divine Messenger…, s. 71 przypis 80) 
tłumaczy w następujący sposób: „maybe an indication that Abraham as the protagonist of the narrative 
had hoped to the end that God would intervene”.
49 A. Rofé, An Enquiry into the Betrothal of Rebekah, w: Die Hebräische Bibel und ihre zweifache Nach-
geschichte, red. E. Blum i in., Neukirchen-Vluyn 1990, s. 27-40 oraz dyskusję w J. Lemański, Rebeka, 
następczyni Sary (Rdz 24), „Colloquia Theologica Ottoniana” (2009), nr 2, s. 59-61.
50 Określenie to pojawia się dopiero w tekstach z czasów dominacji perskiej (Jon1,9; 2 Krn 36,26; Ezd 
1,2; Ne 1,4.5; 2,4.20) i późniejszych (Dn 2,18.37.44; Jdt 5,8; 6,19; 11,17; Tb 7,13; 8,15; 10,11).
51 A.A. Fischer, Moses and the Exodus-Angel, w: The Concept of Celestial…, s. 79-93.
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ten przypisywany jest zwykle szkole deuteronomistycznej (Wj 14,19; 23,20-23; Lb 
20,16). Można więc sądzić, że za Rdz 24 stoi już nowa koncepcja łącząca tradycje 
patriarchalne z tradycją Exodusu. Najważniejsze novum stanowi w tym tekście jednak 
fakt, że „posłaniec” (mal’āk) jest tu praktycznie niewidzialny i niesłyszalny (por. Rdz 
48,16), czym najbardziej przypomina współczesną koncepcję „anioła stróża” (por. Ps 
91,11), prowadzącego (Rdz 24,7) i pozwalającego odnieść sukces (Rdz 24,40) tym, 
którymi się opiekuje w imieniu JHWH52 .

2.2. „posłańcy” z nieba w tradycji o Jakubie

Jakub dwukrotnie spotyka na swej drodze tajemnicze istoty (liczba mnoga), które 
określa się mianem „posłańców”. Nie przekazują mu one jednak żadnego konkretnego 
przesłania. Do pierwszego spotkania dochodzi we śnie (Rdz 28,12), gdy Jakub, ucie-
kając przez swoim bratem Ezawem, wyrusza w drogę do swego wuja Labana. W dro-
dze zatrzymuje się w „jakimś miejscu” (Rdz 28,11), które potem nazwie Betel (Rdz 
28,19). Do drugiego zaś Machanaim, w drodze powrotnej do Kanaanu, gdy patriarcha 
szykuje się na spotkanie z Ezawem po dwudziestu latach banicji i nie jest pewny, jakie 
przyjęcie czeka go z jego strony (Rdz 32,2-3). Tym razem widzenie wydaje się bar-
dziej realistyczne. Rdz 28,10-22 w zgodnej opinii egzegetów to tekst, który podlegał 
długiemu procesowi redakcji53. Tradycja o śnie w Betel wyrasta prawdopodobnie z ja-
kiegoś pierwotnego rdzenia, stanowiącego tzw. hieros logos uzasadniające wyjątko-
wy charakter znanego miejsca kultu, jakim było Betel (Rdz 28,[10.]11-13a*.16-19a). 
Zdaniem wielu egzegetów ta legenda kultowa, poprzez redakcyjne uzupełnienia (Rdz 
28,20-21a.22), włączona została następnie w tradycję o Jakubie. Patriarcha przybywa 
tu na „jakieś miejsce”, aby spędzić noc. We śnie widzi rampę/drabinę opartą na ziemi 
i szczytem sięgającą nieba. Po niej przemieszczają się „posłańcy Boga” (ml’kj ’lhjm). 
To nie oni jednak przemawiają do niego, ale sam Bóg, który składa mu określone 
obietnice. Jakub uznaje to miejsce za „bramę nieba”, a przemawiającego do niego 
Boga utożsamia z JHWH. Z nieukrywanym zdumieniem odkrywa, że przebywa On 
także w tym miejscu. Z tego względu nadaje wspomnianemu miejscu nazwę Bet-El, 
czyli „dom Boga”. Następnie patriarcha wznosi stelę i wylewa na jej szczyt olej, ini-
cjując tym samym lokalne sanktuarium. Etiologia kultowego znaczenia tego miejsca 
oraz jego nazwy trudna jest tu do przeoczenia. Jaka jest jednak rola „posłańców Boga” 
schodzących i wchodzących po wspomnianej rampie? Niewątpliwie reprezentują oni 
świat nadprzyrodzony. Nie podaje się szczegółów dotyczących ich wyglądu, ale moż-
na zakładać jakąś widzialną postać tych istot. Zwykle też przypisuje się im rolę pro-
tektorów czuwających nad Jakubem w imieniu Boga. Wynika to z obietnic, jakie Bóg 
osobiście składa patriarsze (Rdz 28,13-15). W tym sensie postaci owe można porów-
nać do „posłańca”, który w znacznie późniejszym czasowo tekście z Rdz 24 prowadził 
sługę Abrahama do właściwego miejsca, aby znalazł on żonę dla Izaaka (Rdz 24,7.40; 

52 M. Köckert, Divine Messenger…, s. 72.
53 J. Lemański, Jakub w Betel: od hieros logos po próbę pojednania (Rdz 28,10-22), „Verbum Vitae” 
16(2009), s. 17-51.
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por. Ps 91,11: anioł stróż). W kanonicznym kształcie analizowanej tu perykopy posta-
ci te reprezentują więc wizualne urzeczywistnienie opieki ze strony Boga (por. Rdz 
28,15). Ich transformacja w postaci przypominające „aniołów stróżów” jest jednak 
efektem późniejszej redakcji54. W pierwotnym kształcie „posłańcy” widziani przez 
Jakuba we śnie mogli stanowić jedynie inspektorów nadzorujących w imieniu Boga 
poszczególne terytoria, po których będzie się przemieszczał Jakub uciekający przed 
Ezawem (por. Hi 1,6-7; 2,1).

Identyczne postaci Jakub spotyka później w drodze powrotnej do Kanaanu (Rdz 
32,2b-3). Również tu mowa jest o nich w liczbie mnogiej, choć chodzi już o real-
ne widzenie, a nie o sen. Tekst ten zresztą ma sformułowania pozwalające łączyć 
go z Rdz 2855. Patriarcha szczęśliwie zakończył swój pobyt u Labana. Zawarł z nim 
traktat graniczny i wraca teraz na tereny, na które Bóg w Betel obiecał sprowadzić go 
szczęśliwie z powrotem (por. Rdz 28,15a). Obietnica została dotrzymana (por. Rdz 
28,15b), ale do rozwiązania pozostaje jeszcze spór z Ezawem. Spotkanie ma miej-
sce w Machanaim, miejscu położonym na wschodnim brzegu Jordanu. Terytorium to 
należało później do Królestwa Izraela (por. Joz 13,26.30; 21,38; 2 Sm 2,8-10; 1 Krl 
4,14). Tym razem mowa jest o tym, że to „posłańcy Boga” spotykają Jakuba (pg‘b). 
Nie prowadzą z nim jednak żadnej konwersacji ani nie przekazują mu żadnego prze-
słania. Patriarcha postrzega to, co widzi, jako „obóz Boga” i nazywa to miejsce Ma-
chanaim, co znaczy „podwójny obóz”. Określenie to nawiązuje do dalszego kontekstu, 
gdzie Jakub, przygotowując się na spotkanie z Ezawem, dzieli swój dobytek i ludzi na 
dwa obozy (Rdz 32,8-9.11.22: mḥnwt) i posyła swoich „posłańców” do Ezawa (Rdz 
32,4.7). Scena spotkania z „posłańcami Boga” służy więc przygotowaniu kolejnych 
wydarzeń zamykających spór Jakuba z Ezawem56. Wbrew wcześniejszym opiniom ta 
krótka scena ma wyraźnie charakter redakcyjny i nie jest pozostałością jakiejś starszej 
legendy etiologicznej uzasadniającej znaczenie tego miejsca jako lokalnego sanktu-
arium57. „Nowa” nazwa miejsca nawiązuje bowiem do kontekstu i działań podjętych 
przez Jakuba przygotowującego się na spotkanie z Ezawem, co samo w sobie sugeruje 
już jej wtórny wobec nich charakter. Zakłada się w niej także wcześniejsze opowiada-
nie o „cudownym” pomnożeniu stada (por. Rdz 30,25-43), które Jakub miał otrzymać 
w zamian za swoją pracę u Labana58. „Posłańcy”, o których tu mowa, mają zatem za 
zadanie przywołać postaci ze snu Jakuba w Betel i przypomnieć mu o złożonych przez 
Boga obietnicach. Chodzi zatem o paralelną i zarazem wtórną scenę w stosunku do 
Rdz 28,10-22.

Zanim patriarcha wyruszył w drogę powrotną, wcześniej dwukrotnie otrzymał on 
nakaz tego powrotu (Rdz 31,3.11.13). Najpierw (Rdz 31,3) odbyło się to jednak bez 
jakiegoś szczególnego obramowania narratywnego i rozkaz przekazał mu bezpośred-
nio sam JHWH. Dopiero potem powtórzył go po raz drugi w Jego imieniu „posłaniec”, 

54 M. Köckert, Divine Messenger…, s. 58.
55 B . Jacob, Das Buch Genesis, Stuttgart (1934)2000, s. 629; G. von Rad, Das erste Buch Mose. Genesis, 
Göttingen 19724, s. 256.
56 E. Blum, Die Komposition der…, s. 141.
57 J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43…, s. 829.
58 E. Blum, Die Komposition der…, s. 121-132.
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informując Jakuba we śnie o rozkazie Boga. W scenie z Rdz 32,1-16 powrót ten od-
bywa się pod protekcyjną eskortą Bożych „posłańców”59. Można więc zakładać, że 
informacja o bezpośrednim rozkazie Boga z Rdz 31,3 stanowi późniejsze przepra-
cowania, które od początku wszelkie działania patriarchy podporządkowuje bezpo-
średnio autorytetowi Bożego rozkazu, zaś Rdz 31,11-13 (por. Rdz 31,16b) obok Rdz 
28,12 stanowią pierwotny filar tradycji o Jakubie60. Znajdujemy tu bowiem wyraźne 
odniesienia do teofanii opisanej w Rdz 28,12-13a, wzniesionej wówczas steli (Rdz 
28,18), nadania nazwy temu miejscu (Rdz 28,19) i przysięgi złożonej przy tej okazji 
przez Jakuba (Rdz 28,22). Na poziomie pierwotnej wersji tekstu z Rdz 31 mamy więc 
do czynienia z „posłańcem” JHWH opiekującym się Jakubem. Reprezentuje on Boga 
określonego wcześniej przez patriarchę jako „Bóg mego ojca”. Jakub deklaruje, że to 
temu Bogu zawdzięcza on swe bogactwo i nabyte stada (Rdz 31,9). W tle tej sceny 
nie trudno dostrzec zatem elementy kultu rodzinnego i opiekuńczego Boga, którego 
reprezentują Jego „posłańcy”61 .

Kolejny z interesujących tekstów w tradycji o Jakubie to scena nocnej walki patriar-
chy z „jakimś człowiekiem” na rzeką Jabbok (Rdz 32,23-33). Wielu starszych badaczy 
(m.in. H. Gunkel i M. Noth) sądziło, że mamy tu do czynienia z archaicznym, przed-
izraelskim tekstem, a przeciwnikiem patriarchy był w nim pierwotnie demon pilnują-
cy rzeki. W najstarszych fragmentach tego tekstu (Rdz 32,23.25b.26a.27-30.31(?).32) 
trudno jednak dostrzec podstawy do takiej interpretacji. Przede wszystkim choćby 
dlatego, że demon nie udziela błogosławieństwa, jak ma to miejsce w zakończeniu 
analizowanej sceny62. Mowa jest tu ponadto nie tyle o jakimś „posłańcu”, ile o „ja-
kimś człowieku”. Zaatakował on dość niespodziewanie Jakuba i walczył z nim aż do 
świtu. Nie mogąc go pokonać, przeciwnik zranił patriarchę (Rdz 32,26a). Kontekst 
w istocie sugeruje jednak, że ostatecznie przeciwnika patriarchy należy identyfikować 
jako samego Boga. Nie chce On wyjawić patriarsze swego imienia (por. Sdz 13,17-18: 
posłaniec JHWH). Nadaje za to nowe imię Jakubowi, który odtąd nazywał się będzie 
Izrael. Zmianę uzasadnia tym, że Jakub walczył (śrh) z Bogiem i ludźmi i przeważył 
(Rdz 32,29: jkl). Zmiana imienia oznacza zmianę natury i nowy rozdział w życiu Ja-
kuba. Jego „stare” imię kojarzyło się bowiem z oszustwem (Rdz 27,36; Oz 12,4; por. 
jednak Rdz 25,26). Nowe przemienia go w Bożego wojownika obdarzonego błogosła-
wieństwem. Sam Jakub zaraz potem nazwie to miejsce Penuel, uzasadniając to z kolei 
tym, że widział tu twarz Boga, a mimo to przeżył (Rdz 32,31). Ani on, ani autor bi-
blijny, który nam relacjonuje całą scenę, nie mają więc wątpliwości, że Jakub spotkał 

59 M. Köckert, Divine Messenger…, s. 59. 
60 Tamże.
61 Tamże, s. 60. Autor ten przypuszcza także, że Rdz 31,11-13 mogło oryginalnie następować bezpo-
średnio po w. 9, gdyż w. 10 informuje o innym śnie, związanym tym razem z kwestią zmiany ubarwienia 
trzody.
62 M. Köckert, War Jakobs Gegner in Gen 32,23-33 ein Dämon?, w: Die Dämonen/Demons. The Demo-
nology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of their Environment, red.  A. Lange 
i in., Tübingen 2003, s. 160-181 (zwł. s. 161-166).
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się tu z Bogiem63. Potwierdza to również wcześniejsza reakcja patriarchy, który nie 
chce puścić swego przeciwnika, zanim ten nie udzieli mu wspomnianego błogosła-
wieństwa (Rdz 32,27b). Niemniej Oz 12,5a, nawiązując do tej tradycji, wspomina, że 
Jakub walczył z „posłańcem” (’el-mal’āk)64, nad którym „przeważył” (jkl). Zmiana 
„człowieka” (Rdz 32,25b) w „posłańca” (Oz 12,5a) mogła dokonać się pod wpływem 
tradycji z Rdz 18-1965. W wypowiedzi Ozeasza nie jest jednak pewne, kto jest pod-
miotem użytych w niej czasowników, Bóg pod postacią człowieka (por. Rdz 32,27b) 
czy Jakub (Rdz 32,27b)66. W analizowanym tu tekście konsekwencją tego spotkania 
z Bogiem jest w każdym razie zmiana w postawie patriarchy, który podąża na spotka-
nie z Ezawem już nie na końcu (Rdz 32,17.21.22), ale na początku (Rdz 33,3) tych, 
którzy do niego należą. Również samo spotkanie ma zaskakujący finał. Ezaw – mimo 
wcześniejszej niepewności co do jego zamiarów (Rdz 32,7-9) – wita Jakuba jak dawno 
niewidzianego brata i nie ma zamiaru się na nim mścić (Rdz 33,4; por. Rdz 27,41). 
Jakub może więc powiedzieć, że patrząc na niego, czuje się tak, jakby widział twarz 
samego Boga (Rdz 33,10)67 .

O „posłańcu” w tradycji związanej z Jakubem po raz ostatni mowa jest jeszcze przy 
okazji błogosławieństwa, którego udziela on synom Józefa: Efraimowi i Manassesowi 
(Rdz 48,15-16). Nie wspomina się tu jakiejś szczególnej sytuacji, a jedynie nawiązu-
je do dotychczasowych doświadczeń patriarchy. „Posłaniec” nie wydaje się tu pełnić 
innej roli niż dotychczas. Reprezentuje on Boga i opiekę z Jego strony. Poczucie tej 
protekcji wynikało z konkretnych interwencji w życie patriarchy, które wizualizowa-
ne były poprzez obecność „posłańców”. Samo błogosławieństwo, w ramach którego 
znajdujemy to wspomnienie o posłańcu, z punktu widzenia krytyki literackiej nale-
ży do późniejszej redakcji. Słowa z ww. 15-16a oryginalnie mogły być skierowane 
do Józefa i dopiero później zostały przekierowane na jego synów (w. 16b). Niemniej 
i w tej oryginalnej wersji „Bóg, którego drogami chodzili moi ojcowie” to formuła 
typowa dla tekstów kapłańskich (Rdz 17,1) i postkapłańskich (Rdz 24,40). „Posła-
niec” w tej wypowiedzi wypełnia rolę, jaką Jakub wcześniej (Rdz 31,7) przypisywał 
samemu JHWH. Zgodnie z dotychczasowymi konkluzjami pełni on więc nadal rolę 
reprezentanta Boga68 .

63 H. Spickermann, Der Gotteskampf. Jakob und der Engel in Bibel und Kunst, Zürich 1997, 19 cytowa-
ny na poparcie tego wniosku w: M. Köckert, Divine Messenger…, s. 61 przypis 41.
64 Zmiana prepozycji w Oz 12,5a (’l) w stosunku do Oz 12,4b (‘m) wynika prawdopodobnie z chęci 
uzyskania lepszej analogii dla imienia Izrael (jśr’l), jak sugeruje M. Köckert, Divine Messenger…, s. 62 
przypis 45.
65 Tamże, s. 62.
66 Dyskusja w: F.I. Andersen, D.N. Freedman, Hosea, New York 1980, s. 612-613.
67 Motyw ten ma szereg powiązań kontekstualnych (Peniel; Penuel) por. E. Blum, Die Komposition 
der…, s. 140-150.
68 Tak słusznie wnioskuje M. Köckert, Divine Messenger…, s. 63.
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3. Niebiańskie postaci w tzw. prehistorii biblijnej

W najnowszych opracowaniach dotyczących prologu z Księgi Rodzaju (Rdz 1-11) 
przeważa dziś przekonanie, że został on dołączony do tradycji patriarchalnych w ostat-
niej fazie redagowania tej księgi i najstarszą jego część tworzą teksty kapłańskie. Na-
tomiast teksty uznawane wcześniej za starsze i przypisywane tzw. Jahwiście klasyfi-
kuje się obecnie jako wypowiedzi korygujące i uzupełniające materiał kapłański69 . Nie 
musi to oznaczać, że poszczególne motywy znajdujące się w wersji nie-P nie mogły 
być znane wcześniej i że nie funkcjonowały one w jakiejś formie literackiej niezależ-
nie od obecnego kontekstu70. Dla dyskutowanego tu tematu istotne są zwłaszcza dwa 
motywy, których nie spotkaliśmy dotąd w omawianych fragmentach tradycji patriar-
chalnych z Księgi Rodzaju, a mianowicie: motyw synów Boga oraz postaci cherubów.

3.1. Synowie Boga

Scena z Rdz 6,1-4 należy do najbardziej tajemniczych epizodów w całej Księdze Ro-
dzaju. Wcześniejsi egzegeci sugerowali nawet, że jej rola w obecnym kontekście jest 
całkowicie niezrozumiała. Do dziś zresztą badacze mają trudność z oceną zarówno 
samych postaci określanych mianem „synowie Boga” (bnj h’lhjm), jak i przesłania 
tej perykopy w kontekście zbliżającego się potopu. W Biblii miano „synowie Boga” 
nie zawsze oznacza byty niebiańskie71. Jednak w obecnym przypadku taka interpre-
tacja wydaje się najbardziej uzasadniona. Podobnie jak bĕnê hannĕbî’îm – „synowie 
proroków” – jest określeniem uczniów proroków, tak bĕnê hā’lōhîm – „synowie Bo-
ga(-ów)” – oznaczają tu prawdopodobnie niższe rangą wobec Boga byty niebiańskie. 
Konstrukcja tego rodzaju ma bowiem charakter idiomatyczny. Nie wskazuje na gene-
alogiczne pochodzenie, lecz na przynależność do danej grupy. W interesującym nas 
przypadku opisuje kogoś z otoczenia Boga, członków Jego niebiańskiego dworu lub 
rady72. Nie można wykluczyć, że na jakimś etapie w rozwoju religii Izraela postrzega-
no je jako mniejsze rangą bóstwa (por. Ps 82,1).

69 Tak m.in. J. Blenkinschopp, P and J in Genesis 1-11. An Alternative Hypothesis, w: Fortunate the 
Eyes that See, red. A.B. Beck i in., Grand Rapids 1995, s. 1-15; Tenże, A Post-exilic Lay Source in Ge-
nesis 1-11, w: Abschied vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion, 
red. J.C. Gertz, K. Schmid, M. Witte, Berlin-New York 2002, s. 49-61; Tenże, Creation, Un-Creation, 
Re-Creation. A Discursive Commentary on Genesis 1-11, London-New York 2011, zwł. s. 6-8;  A. Schüle, 
Der Prolog der hebräischen Bibel. Die literar- und theologiegeschichtliche Diskurs der Urgeschichte 
(Genesis 1-11), Zürich 2006; Tenże, Die Urgeschichte (Genesis 1-11), Zürich 2009.
70 Na ten temat J.L. Ska, Genesis 1-11: Un testo sacerdotale e i suoi complementi, w: Tenże,  Il cantiere 
del Pentateuco. 1. Problemi di composizione e di interpretazione, Bologna 2013, s. 13-35. Też dyskusja 
w: J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1-11, Częstochowa 2009, s. 112-121.
71 J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002, s. 186-188; Tenże, Księga Rodzaju rozdziały 1-11…, 
s. 337-340. Wypowiedzi biblijne sugerują co najmniej trzy różne kategorie dla istot określanych tym 
mianem: istoty niebiańskie, pomniejsze bóstwa i ludzie sprawujący funkcje lub służący Bogu; por. A.T. 
Wright, The Orygin of Evil Spirits, Tübingen 2005, s. 62.
72 LXX tłumaczy cały zwrot słowami hoi huioi tou theou lub angeloi tou theou (por. Filon, Gigantibus 
6; Józef Falwiusz, Ant 1.73; Ps-Filon, Bib . Ant. 3,1).
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Kontekst dla zrozumienia wyobrażeń stojących za tą sceną zwykle wskazuje się 
w narratywnym obramowaniu Księgi Hioba. Mowa jest tam o niebiańskim dworze 
otaczającym tron Boga i „synach Bożych”, pośród których znajduje się również szatan 
(Hi 1,6; 2,1; 38,7; por. Ps 29,1; 89,6-8; Jr 23,18). Ich zadanie to przynoszenie Bogu ra-
portów o tym, co dzieje się na ziemi. W tej samej księdze znaleźć można jeszcze inne 
przyporządkowanie tych niebiańskich stworzeń. W Hi 38,7 „synowie Boga” znajdują 
się obok gwiazd i okazują radość z powodu dzieła stworzenia dokonanego przez Boga. 
W niektórych kontekstach byty te identyfikowane są z fenomenami naturalnymi, jak 
wiatr i ogień (Ps 104,4). We wspomnianym fragmencie z Księgi Hioba porównuje się 
je jednak do gwiazd. Porównanie to wyrasta być może z mitologii astralnej, gdyż bó-
stwa o charakterze astralnym były dość powszechnie czczone na starożytnym Bliskim 
Wschodzie i ślady takiego kultu odnaleźć można jeszcze w niektórych tekstach biblij-
nych (Pwt 4,19; 2 Krl 17,16; 21,3). Aktualny kontekst z Księgi Hioba sugeruje jednak 
polemikę z tego rodzaju kultami, akcentując udział niebiańskiego dworu w wychwa-
laniu dzieła stworzenia. Sposób opisu przypomina udział jego członków w naradzie 
poprzedzającej stworzenie człowieka w kapłańskim tekście z Rdz 1,26 („uczyńmy…”; 
por. też Rdz 3,22: „jak jeden z nas”)73. W Ps 82,1.6 mowa jest z kolei o „synach Naj-
wyższego” (bnj ‘ljwn), którzy będą przez Niego osądzeni. W istocie chodzi tam o sąd 
nad ziemskimi sędziami (por. Ps 45,7-8), ale w tle psalmu również znajduje się ob-
raz przeniknięty kananejskimi wyobrażeniami o zgromadzeniu rady bogów, o czym 
świadczy zastosowanie zwrotu „zgromadzenie bogów” (ww.1.6.7: ‘dt-’l)74 .

W Rdz 6,2 chodzi jednak jedynie o istoty nadprzyrodzone. Rola i motywy działa-
nia „synów Boga” nie są tu jednak do końca jasne. Zdaniem wielu badaczy mamy tu 
prawdopodobnie do czynienia z fragmentem jakiegoś dawnego kananejskiego mitu 
(ww. 2.4)75, przepracowanego na potrzeby obecnego kontekstu76 (zwł. ww. 1.3). Mi-
niaturowa perykopa z Rdz 6,1-4 jest więc tekstem pomostowym. Z jednej strony tekst 
ten wieńczy kapłańską genealogię z Rdz 5 (rozwija motyw wspominanych tam córek), 
a z drugiej przygotowuje motywację dla potopu (Rdz 6-8). Fragmenty uznawane za ko-
mentarz (ww. 1.3) do starszych elementów (ww. 2.4) mają wiele wspólnego z koncep-
cją kapłańską (Rdz 1,28; 9,1.7: nakaz płodności; Rdz 5: genealogia potomków Adama; 
por. w. 1: motyw rodzenia, córki ludzkie; w. 3: kwestia długości życia człowieka; por. 

73 N.C. Habel, The Book of Job, Philadelphia 1985, s. 538.
74 F.L. Hossfeld, E. Zenger, Psalmen 51-100, Freiburg-Basel-Wien 2000, s. 481-482.
75 Sugestia, że w tle tego tekstu może stać mezopotamski mit znany z opowiadania Astrahasis, które 
dotyczy buntu niższych rangą bogów (Igigi) przeciwko Enlilowi, jest mało przekonująca. Chodzi tam bo-
wiem bardziej o strajk niż rebelię, a jego efektem jest stworzenie niższej, ludzkiej rasy, która ma zastąpić 
niższą klasę bogów w ich pracy. Cechy półboga nosi z kolei inny mezopotamski bohater – Gilgamesz. 
Jako potomek bogini Ninsun i króla Uruk Lugulbandy w 2/3 jest on bogiem, a w 1/3 człowiekiem. Nie-
mniej i tu trudno doszukać się związków z tekstem biblijnym. Natomiast w tradycji kananejsko-fenickiej 
pojawia się określenie bnj ’ilm – „synowie bogów”, które odnosi się do grupy 70 członków panteonu 
będących potomstwem bóstwa El – „ojca bogów” oraz bogini Aszery. Tu z kolei brak jednak motywu 
rebelii, relacji z ziemskimi kobietami i konsekwencji opisanych np. w 1 Hen 6,1-4; H.W. Attridge, R.A. 
Oden, Philo of Byblos. The Phoenician History, Washington 1981, s. 40-43.
76 J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1-11…, s. 334-336.



45

Pwt 34,777). Starsze fragmenty tej perykopy (ww.2.4) wpisują się z kolei w motywy 
klasyfikowane jako nie-P. W tej warstwie tradycji grzesznymi poczynaniami ludzkości 
kierowało dotąd pragnienie „bycia jak Bóg” (Rdz 3; por. Rdz 11,1-9). Tym razem winą 
za naruszenie pierwotnego porządku stworzenia autor biblijny wydaje się obarczać 
także niebiańskie stworzenia.

W tle wypowiedzi można więc doszukiwać się rozwijanego w późniejszym czasie 
motywu upadłych aniołów (Jub 5,1-11; 1 Hen 6-11)78. Znali go Filon (De Gigantibus 
2), Józef Flawiusz  (Ant I.73) i autorzy nowotestamentalni (2 P 2,4; Jud 6, ten ostat-
ni cytuje nawet 1 Hen 1,90; por. Jud 14-15). Często powtarzana teza, że motyw ten 
rozwinął się pod wpływem obecnej wypowiedzi z Rdz 6,1-4 (por. też Iz 14,3-21), 
nie jest jednak kwestią definitywnie rozstrzygniętą. Tekst biblijny nie sugeruje bo-
wiem w obecnym miejscu wprost, aby chodziło tu o jakiś bunt ze strony synów Boga.  
Przyczyny ich rebelii opisane są jedynie w tekstach apokryficznych (Jub 5,1-2; 1 Hen 
6-11). Przywołując jednak to, co wiemy o „upadku aniołów” z tych właśnie tekstów, 
zauważamy, że Jub 5,1-11, datowane na połowę II wieku przed Chr., zasadniczo pa-
rafrazuje jedynie tekst biblijny, zaś wersja z 1 Hen 6-11, datowana najczęściej na po-
łowę III wieku przed Chr., wyraźnie ten motyw rozbudowuje. Joseph Blenkinsopp79 
zauważa także, że wersja z Księgi Jubileuszy nazywa czyn „synów Bożych” wielkim 
grzechem, godnym surowej kary. W wersji biblijnej tymczasem nie ma mowy o karze 
ani dla „synów Bożych”, ani tym bardziej dla „córek ludzkich”. Motyw ograniczenia 
ludzkiego życia (Rdz 6,3) ledwo mieści się w takiej kategoryzacji i przez niektórych 
egzegetów uważany jest nawet za późniejszą glosę80. Zdaniem Blenkinsopp’a nic nie 
wskazuje też, aby autor Księgi Czuwających, jak często określa się część apokryfu 
związanego z imieniem Henocha, inspirował się tekstem biblijnym. W obu przypad-
kach widać arbitralny charakter czynu, ale zachodzą różnice w ocenie potomstwa, 
które rodzi się z „grzesznych” relacji. W Biblii (Rdz 6,4) ma ono cechy dawnych 
bohaterów, ale jednocześnie akcentuje się, że chodzi wyłącznie o ludzi. Józef Fla-
wiusz (Ant. I.73), być może pod wpływem tradycji greckiej, opisuje ich jednak jako 
gigantów. Grecki mit o tytanach prezentowany jest m.in. przez Hezjoda (Teogonia, 
133-187.616-623)81 i Appolodorosa (Bibliotheke I.1.4-5). Od tych autorów dowiadu-
jemy się, że wywodzili się oni od Uranosa i Gai (niebo i ziemia). Pod wodzą Kronosa 
zbuntowali się potem przeciwko Uranosowi i zdetronizowali go. Ostatecznie zostali 
jednak pokonani przez Zeusa i strąceni do Tartaru – najniższej strefy Hadesu (Hezjod, 

77 120 lat życia uchodzi za swego rodzaju ideał. Herodot (Dzieje I.163) przypisuje osiągnięcie takiego 
wieku Argantoniosowi, królowi Tartessos. Słynący z dożywania takiego wieku, a nawet dłuższego Etio-
powie, wypytywani o pokarm, który spożywają, odpowiadali, że żywią się gotowanym mięsem i mlekiem 
(Dzieje III.23). Herodot, Dzieje, tł. S. Hammer, Warszawa 2002.
78 P.D. Hanson, Rebelion in Heaven, Azazel, and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch 6-11, „Journal of 
Biblical Literature” 96(1977), nr 2, s. 195-233; J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1-11…, s. 345 + 
nowsza literatura na temat tego zagadnienia.
79 J. Blenkinschopp, Creation…, s. 123. 
80 C. Westermann, Genesis. Kapitel 1-11, Neukirchen-Vluyn  19833, s. 495.504-505.
81 Wydanie polskie Hezjod, Teogonia, tł. K. Kaszewski, Warszawa 1905.
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Teogonia, 453-467; Apollodoros, Bibliotheke I.1.5)82. Wydarzenia te dały początek pa-
nowaniu bogów Olimpu, przeciwko którym – za zamknięcie ich braci tytanów w Tar-
tarze – zbuntowały się z kolei potężne olbrzymy (Apolodoros, Bibliotheke I.6.1-2)83 . 
Wielu z nich zostało zabitych, a pozostali uciekli i schronili się na ziemi. Ostatecznie 
wyginęli oni podczas wojny trojańskiej84 .

Biblijni potomkowie zrodzeni ze związku synów Boga z córkami ludzkimi okre-
ślani są jednak mianem nefilim – co łatwiej tłumaczyć jako „upadli”85 niż „olbrzymy” 
(LXX: gigantes). Kontekst sugeruje, że musieli oni zginąć potem w wyniku potopu 
(Rdz 7,19-20; Hi 26,5; por. 1 Hen; 4Q370 linia 6; CD 2,19-21; TgPsJon do Pwt 2,11; 
3,11). Jednak zarówno tradycje biblijne, jak i pozabiblijne nie są co do tego jedno-
myślne. Niektóre wypowiedzi pozwalają bowiem sądzić, że po potopie coś po nich 
jednak zostało (Jub 5,1-5; Syr 17,7; Mdr 14,6; 3 Mch 2,4).  Część tych wypowiedzi 
sugeruje, że „olbrzymy” pozabijały się potem same we wzajemnej walce (Jub 5,7-9; 
1 Hen 10,9; 14,6; 88,2). Według innych fragmentów z Księgi Henocha (1 Hen 15,8-
16,11) podczas potopu – co prawda – zginęli oni cieleśnie, ale ocalały zamieszkujące 
w nich złe duchy, oczekując na ziemi sądu ostatecznego. Według tej wersji giganci 
przeobrazili się zatem w złe duchy, które miały potem wpływ na ludzką historię86 .

Mając na uwadze te pozabiblijne tradycje, informację z Rdz 6,4 można potrakto-
wać nie tyle jako tekst je inspirujący, ile jako etiologiczną notę na temat pradawnych 
mieszkańców Kanaanu, o których wspomina się m.in. w Pwt 2,10-12.20-23; 3,11.13-
14 (por. też Lb 13,32-33: czasy Mojżesza)87. Często bowiem przypisuje się im wiel-
ki wzrost (Lb 13,28; Pwt 1,28; 2,10-12.20; 9,2; Am 2,9). Inspiracją do powstawania 
legend na ich temat mogły być pozostałości megalitycznych budowli. Nawiązania 
do tych legend mogą stanowić zresztą mieszankę kilku lokalnych tradycji. Biblijny 
termin, który w sposób szczególny łączy się z tradycją o „olbrzymich”, pradawnych 
mieszkańcach Kanaanu, to ‘ănaq (lub ha-‘anaq). Wspomina się przede wszystkim 
o potomkach Anaka (bene ‘anaq lub ‘anāqîm), którzy konkurowali z Izraelitami pod-
czas ich wędrówki przez pustynię. Lb 13,33 łączy ich z nefilim, wspomnianymi w Rdz 
6,4. Anakici pojawiają się w Biblii także w kontekście sanktuarium Kiriat-Arba (He-
bron; por. Joz 15,13; 21,11). Z tym samym miejscem wiąże się potem również postać 
niejakiego Arba, „który był największym mężem wśród Anakitów” (Joz 14,15). Wśród 
synów Anaka i Arby autorzy biblijni wspominają także inne imiona, jak Szeszaja, 
Achiman i Talmaja (Joz 15,13-14), sugerując, że ci autochtoniczni mieszkańcy Ka-
naanu przebywali w kraju jeszcze w czasach, gdy przybyli tam Izraelici (Lb 13,22; 

82 R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1974, s. 52-57.
83 Tamże, s. 133-135.
84 J.N. Bremmer, Remember the Titans!, w: The Fall of the Angels, red. Ch. Auffarth, L.T. Stuckenbruck, 
Leiden 2004, s. 35-61.
85 R.S. Hess, Nephilim, w: ABD, t. 4, s. 1072-1073; P.W. Coxon, Nephilim npjljm, w: DDD, s. 618-620; 
R.S. Hendel, The Nephilim were on the Earth: Genesis 6: 1-4 and the Ancient Near Eastern Context, 
w: The Fall of the Angels…, s. 11-34.
86 L.T. Stuckenbruck, The Origin of Evil in Jewish Apocalyptic Tradition: The Interpretation of Genesis 
6,1-4 in the Second and Third Centuries BCE, w: The Fall of the Angels…, s. 97-118.
87 J. Blenkinsopp, Creation…, s. 126-127.
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Joz 11,21-22; 13,22). Józef Flawiusz (Ant. 5,125) wspomina, że lokalni przewodnicy 
jeszcze w jego czasach pokazywali przybyszom pozostałe po nich kości88 .

Autor/redaktor tekstu z Rdz 6,1-4 milczy wprawdzie w kwestii jakichś daleko idą-
cych konsekwencji relacji seksualnych, do których doszło pomiędzy „synami Boży-
mi” i „córkami ludzkimi”, ale prawdopodobnie aluzyjnie zachęca swoich czytelników, 
aby potomstwo narodzone z tych relacji postrzegać jako antycznych i autochtonicz-
nych mieszkańców Kanaanu89. Z drugiej strony kolejne dookreślenia tego potomstwa 
dobrze wpisują się w szerszy kontekst prehistorii biblijnej. W Rdz 6,4 najpierw opisani 
są oni mianem gibbôr, a więc tytułem, którym określi się za chwilę Nimroda (Rdz 
10,8-12), twórcę pierwszego, przedpotopowego imperium, a potem jako ’anšê haššēm 
– „sławnymi ludźmi” (dosł. „ludzie imienia”), czym z kolei stawia się ich w jednej 
linii z aspiracjami budowniczych wieży i miasta Babel (Rdz 11,4). Autor biblijny po-
strzega ich zatem wyłącznie jako pradawnych ludzi. Nadprzyrodzone cechy ich „oj-
ców” miały więc, jego zdaniem, wpływ jedynie na ich nieprzeciętny wzrost i odwagę, 
czym zyskali sobie sławę w pradawnych czasach.

3.2. cheruby

Datowanie Rdz 2-3 nie jest dziś sprawą rozstrzygniętą90. Wzmianka o cherubach 
w Rdz 3,24 robi jednak wrażenie późniejszego uzupełnienia redakcyjnego. Z opisów 
biblijnych wynika, że postaci te wyobrażano sobie jako hybrydy łączące cechy róż-
nych ziemskich stworzeń, w tym także człowieka (Ez 10,14; 41,18-19). Chciano w ten 
sposób stworzyć obraz nieziemskich istot, ale ich fizjonomię opisano za pomocą zna-
nych sobie elementów natury, niewystępujących jednak nigdzie w zestawieniu skła-
dającym się na opis samych cherubów. Badacze są raczej zgodni, że pierwowzorem 
tych postaci były stworzenia stojące na straży niebiańskich i ziemskich tronów oraz 
wejść do ważnych świątyń i miast91. W Biblii najpierw łączono te postaci z transpor-
tem JHWH (2 Sm 22,11), niebiańskim ogrodem (Ez 28,14.16) oraz boskim tronem 
(Ez 1; por. Ap 4,8-10)92. Zapewne w takiej roli postaci cherubów pojawiają się jako 
zdobienia w świątyni Salomona (1 Krl 6,23-28), a potem w pomniejszonej już formie 
jako część ornamentyki związanej z Arką Przymierza (Wj 25,18-22; 26,1)93. Choć 
etymologicznie określenie cherubinów (hebr. kerûb) wyprowadza się często od aka-
dyjskich derywatów czasownika karābu – „modlić się”, to w Biblii nigdy nie pełnią 
one roli wstawienniczej. Stanowią one tu raczej rodzaj gwardii przybocznej strzegącej 
tronu Bożego i środek transportu. W Rdz 3,24 ich rola ogranicza się do strzeżenia wej-

88 J.C. Reebes, Giants, w: EDEJ, s. 676.
89 Tamże, s. 677.
90 J. Lemański, Księga Rodzaju, rozdziału 1-11…, s. 199-206.
91 C. Meyers, Cherubim, w: ABD, t. 1, s. 899-900; A. Wood, Of Wings and Wheels. A Synthetic Study of 
the Biblical Cherubim, Berlin-New York 2008.
92 Uwagi w: W. Chrostowski, Ogród Eden. Zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Warszawa 
1996, s. 139-140.
93 Uwagi w: J. Lemański, Arka Przymierza w dziejach narodu wybranego. Pomiędzy historią a teologią, 
Szczecin 2006, s. 182-183.
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ścia do ogrodu Eden,  z którego wygnani zostali pierwsi ludzie. Pierwotnie chodziło 
być może wyłącznie o motyw wygnania, aby uniemożliwić ludziom dostęp do drzewa 
życia (Rdz 3,22-23). Postaci cherubów mogły zaś zostać dołączone dopiero w ostat-
niej fazie redakcji tekstu. Nie da się tego jednak potwierdzić w jednoznaczny sposób, 
gdyż także w starszych tekstach cheruby pojawiają się w kontekście „świętych drzew” 
(1 Krl 6,29.32.35; Ez 41,17-20). W aktualnym kontekście stoją one w każdym razie 
wyraźnie na granicy sfery boskiej i ludzkiej, oddzielając po akcie nieposłuszeństwa 
pierwszych ludzi, sacrum od profanum .

Zakończenie

W kategorii „byty niebiańskie” w Księdze Rodzaju dominujący jest motyw „posłań-
ców Boga/JHWH”. Pojawia się on wyłącznie w tradycjach patriarchalnych (Abraham, 
Jakub). Po analizie tekstów nietrudno wyciągnąć wniosek, że motyw ten ewoluował. 
W starszych tekstach Bóg często staje przed patriarchami in persona i w ludzkiej po-
staci (Rdz 18; 32,25-33). Jego posłaniec także może przybrać ludzką postać. W trady-
cji o Abrahamie przynosi wówczas w imieniu Boga jakieś przesłanie (Rdz 16) lub do-
konuje inspekcji poprzedzającej karę Bożą (Rdz 19). Z czasem przemawiać będzie już 
tylko „z nieba” (Rdz 21,17; 22,11) i dyskretnie, w niewidzialny sposób opiekować się 
będzie wybranym sługą (Rdz 24). W tradycji o Jakubie „posłańcy” również mają wi-
dzialną postać, ale nie opisuje się ich jako „ludzi”. Pełnią rolę boskich inspektorów na 
ziemi. Opiekują się podczas wędrówki tymi, których JHWH wybiera (Rdz 28; 32,2-3) 
i prowadzą ich do jej szczęśliwego zakończenia (Rdz 48,16). Przenoszą też informacje 
w imieniu Boga (Rdz 31,11-13). U podstaw tradycji o „posłańcach Boga” leży więc 
prawdopodobnie obraz ziemskich stosunków (wyższy rangą – niższy rangą) przenie-
sionych na relacje w sferze kontaktów nieba – ziemia. Obraz ten pozwolił zmodyfiko-
wać nazbyt antropomorficzne wyobrażenia o Bogu kontaktującym się z człowiekiem 
na ziemi, zastępując Go posłańcem w ludzkiej postaci. Z czasem i te wyobrażenia 
uległy modyfikacji i „posłańcy” zaczęli przemawiać „z nieba” lub w niewidzialny spo-
sób roztaczać swoją opiekę nad protegowanymi Boga. Z przeanalizowanych tekstów 
wynika, że „posłańcom” w tradycjach patriarchalnych przypisuje się dwie zasadnicze 
role: komunikowanie woli Bożej i opieka nad ludźmi. W starszej warstwie tradycji 
dostrzec można również inspekcyjny charakter ich posługiwania Bogu: kontrolują 
w Jego imieniu bieg spraw na ziemi. W tzw. prehistorii biblijnej pojawiają się jeszcze 
dwa inne rodzaje istot niebieskich. „Synowie Boga” to prawdopodobnie członkowie 
niebiańskiego dworu, których opisuje się tu jako antenatów dawnych mieszkańców 
Kanaanu. Tekst nie mówi jednak o ich buncie, lecz o naruszeniu granic pomiędzy 
niebem i ziemią. W tym sensie może być polemiką z jakimiś aspiracjami dotyczącymi 
boskiego statusu przypisywanego sobie przez kogokolwiek na ziemi. Cheruby to ko-
lejna grupa istot niebieskich. Pełnią oni tradycyjnie przypisywaną im rolę strażników 
„niebiańskiej” świątyni (Eden). Oba wspomnienia mogą być dość późne czasowo, 
choć w ich tle dostrzec można reminiscencje dawnych tradycji.



49

Bibliografia

Andersen F.I., Freedman D.N., Hosea, New York 1980.
Attridge H.W., Oden R.A., Philo of Byblos. The Phoenician History, Washington 1981.
Blenkinschopp J., A Post-exilic Lay Source in Genesis 1-11, w: Abschied vom Jahwisten. 

Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion, red. J.C. Gertz, K. Schmid, 
M. Witte, Berlin-New York 2002, s. 49-61.

Blenkinschopp J., Creation, Un-Creation, Re-Creation. A Discursive Commentary on Genesis 
1-11, London-New York 2011.

Blenkinschopp J., P and J in Genesis 1-11. An Alternative Hypothesis, w: Fortunate the Eyes 
that See, red. A.B. Beck i in., Grand Rapids 1995, s. 1-15.

Blum E., Die Komposition der Vätergeschichte, Neukirchen-Vluyn 1984.
Bremmer J.N., Remember the Titans!, w: The Fall of the Angels, red. Ch. Auffarth, L.T. 

Stuckenbruck, Leiden 2004, s. 35-61.
Carr D.M., Reading the Fractures of Genesis: Historical and Literary Approaches, Louisville 

1996.
Chrostowski W., Ogród Eden. Zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Warszawa 1996.
Coxon P.W., Nephilim npjljm, w: Dictionary of Deities and Demons, red. Karel van der Toorn, 

Bob Becking, Pieter W. van der Horst, Leiden-Grand Rapids-Cambridge 1999, s. 618-620.
Cunchillos J.L., Étude philologique de MAL/AK. Perspectives sur le MAL’AK de la divinité 

dans la bible hebraique, Leiden 1981.
Davidson M.J., Angel, w: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, t. 1,  red. K.D. 

Sakenfeld, Nashville 2006, s. 149-155.
Fabry H.J., Warum zu dritt? Gott zu Gast bei Abraham. Ein Werkstattbericht, w: Textarbeit. 

Studien zu Texten und ihrer Rezeption aud dem Alten Testament und der Umwelt Israels, 
red. K. Kiesow, Th. Meurer, Münster 2003, s. 171-190.

Ficker R., mal’āk Bote, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 1, red. 
E. Jenni, C. Westermann, Gütersloh 19945, kol. 900-908.

Fischer A.A., Moses and the Exodus-Angel, w: The Concept of Celestial Beings – Origins, 
Development and Reception, red. F.V. Reiterer i in., Berlin-New York 2007, s. 79-93.

Freedman D.N.,Willoughby B.E., Ringgren H., Fabry H.J., mal’āk, w: Theological Dictionary 
of the Old Testament, t. 8, Grand Rapids-Cambridge 1997, s. 308-325.

Graves R., Mity greckie, Warszawa 1974.
Greenstein E.L., Trans-Semitic Idiomatic Equivalency and the Derivation of Hebrew ml’kh, 

„Ugarit-Forschungen” 11(1979), s. 329-336.
Gunkel H., Genesis, Göttingen 19779 .
Habel N.C., The Book of Job, Philadelphia 1985.
Hamori E., „When Gods Were Men”. The Embodies God in Biblical and Near Eastern 

Literature, Berlin-New York 2008.
Handy L.K., Among the Host of Heaven. The Syro-Palestynian Pantheon as Bureaucracy, 

Winona Lake 1994.
Hanson P.D., Rebelion in Heaven, Azazel, and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch 6-11, „Journal 

of Biblical Literature” 96(1977), nr 2, s. 195-233.
Hendel R.S., The Nephilim were on the Earth: Genesis 6: 1-4 and the Ancient Near Eastern 

Context, w: The Fall of the Angels, red. Ch. Auffarth, L.T. Stuckenbruck, Leiden 2004, 
s. 11-34.

Henten J.W. van, Angel II, w: Dictionary of Deities and Demons, red. Karel van der Toorn, 
Bob Becking, Pieter W. van der Horst, Leiden-Grand Rapids-Cambridge 1999, s. 50-53.



50

Herodot, Dzieje, tł. S. Hammer, Warszawa 2002.
Hess R.S., Nephilim, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 

1992, s. 1072-1073.
Hezjod, Teogonia, tł. K. Kaszewski, Warszawa 1905.
Hossfeld F.L., Zenger E., Psalmen 51-100, Freiburg-Basel-Wien 2000.
Irsigler H., Erhörungsmotiv und Ismaelname in Gen 16,11 und 21,17, w: Die Väter Israels, 

red. M. Görg, Stuttgart 1989, s. 107-138.
Irvin L.D., Mytharion. The Comparison of Tales from the Old Testament and the Ancient Near 

East, Neukirchen-Vluyn 1978.
Jacob B ., Das Buch Genesis, Stuttgart (1934)2000.
Knauf E.A., Ismael. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens im 1. 

Jahrhunderd v. Chr., Wiesbaden 19892 .
Köckert M., Die Geschichte der Abrahamüberlieferung, w: Congress Volume: Leiden 2004, 

red. A. Lemeire, Leiden 2006, s. 103-128.
Köckert M., Divine Messengers and Mysterious Men in the Patriarchal Narratives of 

the Book of Genesis, w: The Concept of Celestial Beings – Origins, Development and 
Reception, red. F.V. Reiterer i in., Berlin-New York 2007, s. 51-78.

Köckert M., Vätergott und Väterverheissungen. Eine Auseindersetzung mit Albrecht Alt und 
seine Erben, Göttingen 1988.

Köckert M., War Jakobs Gegner in Gen 32,23-33 ein Dämon?, w: Die Dämonen/Demons. 
The Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of their 
Environment, red.  A. Lange i in., Tübingen 2003, s. 160-181.

Lagrange M.J., L’ange de Iahvé, „Revue Biblique” 12(1903), s. 212-225.
Lemański J, Księga Rodzaju rozdziały 11,27-36,43, Częstochowa 2014.
Lemański J., “Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do 

profetyzmu starotestamentalnego, t. 2, Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. 
List Jeremiasza, Szczecin 2012.

Lemański J., Arka Przymierza w dziejach narodu wybranego. Pomiędzy historią a teologią, 
Szczecin 2006.

Lemański J., Jakub w Betel: od hieros logos po próbę pojednania (Rdz 28,10-22), „Verbum 
Vitae” 16(2009), s. 17-51.

Lemański J., Księga Rodzaju rozdziały 1-11, Częstochowa 2009.
Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002.
Lemański J., Rebeka, następczyni Sary (Rdz 24), „Colloquia Theologica Ottoniana” (2009), 

nr 2, s. 54-106.
Levin Ch., Der Jahwist, Göttingen 1993.
Mach M., Entwicklungstadien des jüdischen Engelglaubens in vorrabinischer Zeit, Tübingen 

1992.
Meier S.A., Angel I, w: Dictionary of Deities and Demons, red. Karel van der Toorn, Bob 

Becking, Pieter W. van der Horst, Leiden-Grand Rapids-Cambridge 1999, s. 45-50.
Meier S.A., Angel of Yahweh, w: Dictionary of Deities and Demons, red. Karel van der Toorn, 

Bob Becking, Pieter W. van der Horst, Leiden-Grand Rapids-Cambridge 1999, 53-59.
Meier S.A., The Messenger in the Ancient Semitic World, Atlanta 1988 Meier S.A., The 

Messenger in the Ancient Semitic World, Atlanta 1988.
Meyers C., Cherubim, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 

1992, t. 1, s. 899-900.
Mity Akadyjskie, red. M. Kapełuś, Warszawa 2000.



51

Mrozek A., Religie Palestyny, Syrii i Arabii, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red . 
K. Pilarczyk, J. Drabina, Kraków 2008, 261-312.

Newson C.A., Angels, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 1, red. D.N. Freedman i in., New 
York 1992, s. 248-253.

Pury A. de, La tradition patriarcale en Gen 12-35, w: Le Pentateuque en question, red. A. de 
Pury, Th. Römer, Genève 1989, s. 259-270.

Rad G. von, Das erste Buch Mose. Genesis, Göttingen 19724 .
Reebes J.C., Giants, w: The Eerdmans Dictionary of the Early Judaism, red. J.J. Collins, D.C. 

Harlow, Grand Rapids, Cambridge 2010, s. 676.
Rofé A., An Enquiry into the Betrothal of Rebekah, w: Die Hebräische Bibel und ihre 

zweifache Nachgeschichte, red. E. Blum i in., Neukirchen-Vluyn 1990, s. 27-40.
Röttger H., Engel Jahwes, w: Neues Bibel-Lexikon, t. 1, wyd. M. Görg, B. Lang, Zürich 1991, 

t. 1, kol. 539-541.
Röttger H., Engel, w: Neues Bibel-Lexikon, t. 1, wyd. M. Görg, B. Lang, Zürich 1991, kol. 

537-539.
Röttger H., Mal’ak Jahwe – Bote von God. Die Vorstellung von Gottes Boten im hebräischen 

Alten Testament, Frankfurt am Main 1978.
Ruppert L., Genesis. Ein kritischer und theologischer Kommentar. 2. Teilband: Gen 11,27-

25,18, Würzburg 2002.
Schipper B ., Angels or Demons? Divine Messengers in Ancient Egypt, w: The Concept of 

Celestial Beings – Origins, Development and Reception, red. F.V. Reiterer i in., Berlin-
New York 2007, s. 1-19.

Schüle A.,  Die Urgeschichte (Genesis 1-11), Zürich 2009.
Schüle A., Der Prolog der hebräischen Bibel. Die literar- und theologiegeschichtliche 

Diskurs der Urgeschichte (Genesis 1-11), Zürich 2006.
Ska J .L ., Genesis 1-11: Un testo sacerdotale e i suoi complementi, w: Tenże,  Il cantiere del 

Pentateuco. 1. Problemi di composizione e di interpretazione, Bologna 2013, s. 13-35.
Spickermann H., Der Gotteskampf. Jakob und der Engel in Bibel und Kunst, Zürich 1997.
Stachowiak L., Anioł, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 605-607.
Stuckenbruck L.T., The Origin of Evil in Jewish Apocalyptic Tradition: The Interpretation of 

Genesis 6,1-4 in the Second and Third Centuries BCE, w: The Fall of the Angels, red. Ch. 
Auffarth, L.T. Stuckenbruck, Leiden 2004, s. 97-118.

Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, t. III/4: Mythen und Epen II,  red. O. Kaiser, 
Gütersloh 1994.

Toboła Ł., Cykl Baala z Ugarit, Kraków Mogilany 2008.
Westermann C., Genesis. Kapitel 1-11, Neukirchen-Vluyn  19833 .
Westermann C., Genesis. Kapitel 12-36, Neukirchen-Vluyn 19892 .
Westermann C., Gottes Engel brauchen keine Flügel, München 1957.
Wood A., Of Wings and Wheels. A Synthetic Study of the Biblical Cherubim, Berlin-New York 

2008.
Wright A.T., Angels, w: The Erdmans Dictionary of the Early Judaism, red. J.J. Collins, D.C. 

Harlow, Grand Rapids, Cambridge 2010, s. 328-331.
Wright A.T., The Orygin of Evil Spirits, Tübingen 2005.
Ziemer B., Abram-Abraham. Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Genesis 

14,15,17, Berlin-New York 2005.



52

Streszczenie

W tradycjach o Abrahamie i Jakubie prześledzić można proces ewolucji koncepcji „posłań-
ców Boga/Jhwh”. Najpierw opisuje się ich jako ludzi, potem jako głos Boga przemawiającego 
z nieba, a wreszcie jako niewidzialne istoty roztaczające opiekę nad patriarchą. W starszych 
tekstach mają oni za zadanie również dokonywanie inspekcji na ziemi i kontrolowanie biegu 
spraw. W prologu z Rdz 1-11 spotykamy jeszcze dwa inne rodzaje istot z nieba: „synowie 
Boga” i „cheruby”. Pierwsi są przedstawicielami niebiańskiego dworu przekraczającymi gra-
nicę w relacjach z ludźmi i prezentuje się ich jako przodków dawnych mieszkańców Kanaanu. 
Drudzy stanowią strażników Edenu. Pełnią więc tradycyjną rolę, ale nie opisuje się ich jako 
postaci o wyglądzie hybrydy łączącej cechy ludzkie i zwierzęce.

Słowa kluczowe: posłańcy Boga, synowie Boga, cheruby, niebiańskie istoty

Summary

GOD’S MeSSeNGer AND ceLeStiAL BeiNGS iN tHe BOOK OF GeNeSiS

In the Abraham and Jacob traditions we can follow the evolution of the notion of “God’s mes-
sengers”. Firstly, they are described as men and then as the voice of God, uttering His words 
from heaven, and finally, as invisible beings who care of the patriarchs. In the prologue of Gen 
1-11 we meet another two types of celestial beings: „sons of God” and „cherubim”. The former 
are representatives of the heavenly court who cross the boundaries in relation with the people. 
They are presented as ancestors of the inhabitants of Canaan. The latter are the guardians of 
Eden, so they play the traditional role, however, they are not described as hybrids which com-
bine human and animal features.

Keywords: God’s messengers, sons of God, cherubim, celestial beings
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Wstęp

Ojciec święty Franciszek zachęca do kerygmatycznej odnowy w katechezie. Nie cho-
dzi bynajmniej o powrót do metody kerygmatycznej, ale o dbałość o to, aby „w ustach 
katechety nieustannie rozbrzmiewało pierwsze orędzie”. Papież precyzuje, że keryg-
mat jest orędziem pierwszym, ponieważ jest „orędziem głównym” w całym procesie 
ewangelizacji2 .

W celu proponowanego przestawienia akcentów istotne jest, aby „objawione Sło-
wo radykalnie ubogacało katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane w celu przeka-
zania wiary”3. Wobec powyższych wskazań przydatne może być przyjrzenie się ewo-
lucji w pojmowaniu roli Pisma Świętego w teologii i przepowiadaniu, począwszy od 
starożytności aż do czasów nowożytnych.

1. pojmowanie znaczenia pisma świętego w starożytności chrześcijańskiej

Od samego początku ważne miejsce w posłudze Kościoła zajmowało nauczanie. Ko-
ściół naśladował w tym względzie swojego Założyciela i realizował Jego polecenia 
(zob. Mt 28, 19; Mk 16, 15-16). Apostołowie nauczali w domach i miejscach pu-
blicznych, wykorzystywali każdą porę dnia, a najwartościowszym świadectwem ich 
posługi są Dzieje Apostolskie. Zawarte są w nich aż 24 mowy zajmujące mniej więcej 
jedną trzecią tekstu księgi. W Dziejach Apostolskich widoczny jest również stopniowo 
rozszerzający się zakres głoszenia Dobrej Nowiny od Jerozolimy, przez Antiochię, aż 
po Ateny i Rzym4 .

Treścią przepowiadania apostolskiego, zwanego kerygmatem, była tajemnica Jezu-
sa Chrystusa, zwłaszcza proklamowanie faktu, że jest On Panem i Zbawicielem, a ce-
lem była wiara słuchaczy i doprowadzenie ich do chrztu5. Wśród licznych charyzmaty-

1 Ks. dr Radosław Mazur, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dyrektor Wydziału Katechetycz-
nego Kurii Biskupiej. Ukończył studia specjalistyczne z katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i obronił pracę doktorską pt. Wychowawcze znaczenie Starego Testamentu 
we współczesnej polskiej katechezie młodzieży; adres do korespondencji: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Ko-
szalin, e-mail: mazurski@poczta.onet.pl.
2 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (EG), Częstochowa 2014, 164.
3 EG 174.
4 R. Murawski, Wczesnochrześcijańska katecheza, Płock 2000, s. 20.
5 Głosić, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 278.
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ków, nauczycieli i misjonarzy, którzy przemierzali Palestynę, z czasem przekraczając 
jej granice, należy wspomnieć czterech najznaczniejszych, znanych z imienia: Jakuba, 
Piotra, Pawła i Jana. Ich działalność związana jest z czterema centrami rozwoju pier-
wotnego Kościoła, w tych ośrodkach powstały później cztery Ewangelie6 .

Podsumowując czasy apostolskie, można za C.H. Doddem wyróżnić charaktery-
styczne elementy kerygmatu apostolskiego7:

• nadszedł czas wypełnienia proroctw Starego Przymierza,
• proroctwa wypełniły się w ziemskim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

z postanowienia i przewidzenia Bożego,
• przez zmartwychwstanie Jezus został wywyższony po prawicy Boga jako Me-

sjasz i Pan nowego Izraela,
• Duch Święty w Kościele jest znakiem obecnej mocy i chwały Chrystusa,
• era mesjańska nastanie wkrótce po powtórnym przyjściu Chrystusa,
• kerygmat zmierza do pokuty i nawrócenia oraz przyjęcia chrztu, czego wynikiem 

jest przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego oraz obietnica zbawienia.
Istotne jest także zauważenie, że nauczanie apostolskie zawarte w katechezach i pi-

smach przeniknięte jest Biblią. Szukając przyczyn szacunku i czerpania ze skarbca 
Starego Testamentu, zauważyć można potrójne źródło. Po pierwsze, oczywiste jest 
przeświadczenie pierwotnego Kościoła o natchnieniu ksiąg biblijnych, a więc o uzna-
niu ich za księgi święte. Widoczna jest także troska o wierność tradycji starotestamen-
talnej, ożywianej i podtrzymywanej przez Biblię. Wreszcie po trzecie, czerpanie z Bi-
blii było znakiem wierności Jezusowi, dla którego Stary Testament był Jego własną 
księgą, którą swobodnie cytował, której słowami się modlił, z której korzystał w walce 
z szatanem czy innymi przeciwnikami8 .

Pierwsze stulecie chrześcijaństwa to czas kształtowania się ksiąg, które staną się 
Nowym Testamentem: Ewangelii, Dziejów Apostolskich i Listów, nieco później po-
wstała ostatnia z ksiąg – Apokalipsa9. Potrzeba spisania wydarzeń z życia Jezusa wią-
zała się najpierw z tym, że coraz więcej bezpośrednich świadków Jego życia umierało, 
zacierały się istotne szczegóły w przekazie ustnym. Nie bez znaczenia jest także prze-
konanie, że drugie przyjście Jezusa nie nastąpi tak szybko jak wcześniej sądzono10 .

O relacjach obu części Biblii wspomina dokument Papieskiej Komisji Biblijnej 
Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Czytamy tam, że księgi 
Nowego Testamentu nie powstają w oderwaniu od istniejących pism narodu żydow-
skiego, wręcz przeciwnie, są w nich mocno zakorzenione. Nowy Testament przypisuje 

6 J. Kochel, Katecheza u źródeł Ewangelii, Poznań 2006, s. 11.
7 C.H. Dodd, La predicazione apostolica e il suo sviluppo, Brescia 1978, s. 23; R. Murawski, Wczesno-
chrześcijańska katecheza…, s. 49.
8 J. Kudasiewicz, Proforystyka pastoralna. Pismo św. jako księga Ludu Bożego, w: Wstęp ogólny do 
Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986, s. 227.
9 Niektórzy badacze postulują jednak, aby uznać powstanie niektórych listów już w drugim wieku. Uwa-
ga ta dotyczy zwłaszcza listów zwanych katolickimi (1-2 P, 1-3 J, oraz Jud); A. Läpple, Od egzegezy do ka-
techezy, t. 2, Warszawa 1986, s. 108. D. Szojda opowiada się jednak za teorią powstania wszystkich listów 
w I wieku, D. Szojda, Listy Katolickie, w: Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, s. 429.
10 S.M. Miller, R.V. Huber, Historia Biblii, Warszawa 2005, s. 103.
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Staremu Boski autorytet. Czyni to w sposób pośredni, używając tego samego języ-
ka i charakterystycznych wyrażeń, dokonując reminiscencji i używając cytatów po-
średnich oraz sumarycznych. Znajdujemy także liczne przykłady bezpośredniego po-
woływania się na autorytet Starego Testamentu. Często przywołuje się ten autorytet 
sformułowaniem „napisano, mówi Pismo” (Rz 9,17; Mt 4,4), autorytet ten ma nieraz 
charakter dowodu: „ponieważ mówi Pismo, ponieważ jest napisane” (Mt 2,5; 4,10; 
26,31) i to dowodu mającego wartość decydującą11 .

Relacja Nowego i Starego Testamentu jest relacją wzajemną. Z jednej strony to, co 
jest zapowiedziane przez Stary Testament, domaga się wypełnienia i urzeczywistnie-
nia. Prowadzi to do odczytania osoby Jezusa jako wypełnienia zapowiedzi. Z drugiej 
strony, życie, przepowiadanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w pełni odpowiadają 
starotestamentalnym zapowiedziom12. Podobnie jak pobożni Żydzi odczytywali Stary 
Testament w oparciu o interpretację rabinów, tak pierwsi chrześcijanie odczytywali 
go przez pryzmat słów, czynów, a zwłaszcza męki i zmartwychwstania Jezusa. Myśl 
ta stała się pierwszą zasadą hermeneutyczną w chrześcijańskim odczytaniu bogactwa 
ksiąg narodu wybranego13 .

Istotnym świadectwem roli i znaczenia poszczególnych ksiąg biblijnych jest po-
woływanie się na nie przez ojców apostolskich. Mianem tym określa się starożytnych 
pisarzy chrześcijańskich znających bezpośrednich świadków ziemskiego życia Jezusa 
albo przynajmniej ich uczniów. Tak było, na przykład, w przypadku Polikarpa, bisku-
pa Smyrny, który powoływał się na znajomość z Janem, umiłowanym uczniem Jezusa. 
W swoim Liście do Kościoła w Filippi Polikarp cytuje wiele ksiąg Nowego Testamen-
tu, Ewangelie Mateusza i Łukasza oraz Listy Jana i Piotra14. Znajomość i wykorzy-
stanie Biblii cechuje także pisma Ignacego Antiocheńskiego, Papiasza z Hierapolis, 
Pseudo-Barnaby, który często cytuje również Stary Testament, oraz Klemensa Rzym-
skiego. Wśród wielu ksiąg wyraźnie znanych i cytowanych uwagę zwraca Ewangelia 
Mateusza, najczęściej przywoływana przez ojców apostolskich15 .

W tym czasie można zauważyć wyraźną tendencję do uznania wartości i natchnie-
nia pism Biblii hebrajskiej oraz spojrzenia na nie w perspektywie prorockiej. W ano-
nimowym Liście Barnaby Abraham, Jakub, Mojżesz oraz Dawid uważani są za proro-
ków i wskazują oni wyraźnie na Jezusa Chrystusa. Pierwszy List Klemensa, powstały 
ok. 100 r. po Chrystusie, zwraca natomiast uwagę na kontynuację historii zbawienia 
w powstaniu i rozwoju Kościoła16 .

Wraz ze wzrostem ilości pism mówiących o życiu Jezusa oraz pierwotnego Kościo-
ła, a także z pojawieniem się pierwszych sekt, coraz bardziej paląca stała się potrzeba 
ukształtowania kanonu pism Nowego Testamentu i oddzielenia go od apokryfów. Sam 

11 Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (NŻSP), 
Kielce 2002, 3-5.
12 NŻSP, 6-7.
13 H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2007, s. 142.
14 S.M. Miller, R.V. Huber, Historia Biblii…, s. 115; H. Pietras, Początki teologii Kościoła…, s. 15.
15 H. Pietras, Początki teologii Kościoła…,s. 19.
16 C. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu, Kraków 2008, 
s. 177.
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ten proces był długotrwały. Jednym z kroków do ustalenia kanonu była swoista son-
da, uczyniona przez Orygenesa, dotycząca wykorzystania poszczególnych ksiąg przez 
lokalne Kościoły. To badanie doprowadziło do stworzenia trzyczęściowej listy ksiąg: 
akceptowanych, dyskusyjnych oraz niewiarygodnych. Żadna z tych ostatnich nie we-
szła w skład kanonu. Powszechnie uznano dwadzieścia siedem ksiąg za natchnione 
– cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden listów oraz Apokalipsę św. 
Jana. Po raz pierwszy ten wykaz ksiąg pojawia się w Liście Wielkanocnym św. Atana-
zego datowanym na 367 r.17

Warto jednak wspomnieć o jednej z prób podważenia tak rozumianego kanonu. 
Marcjon około 140 r. postulował nie tylko odrzucenie Starego Testamentu jako ksiąg 
natchnionych, ale konsekwentnie, cenzurując wszystkie wątki judaizujące w No-
wym Testamencie, uznawał kanoniczność jedynie jedenastu ksiąg, niektórych zresztą 
w mocno okrojonej wersji. „Oczyszczone” zostały w ten sposób na przykład jedyna 
zachowana w kanonie Marcjona Ewangelia Łukasza i część Listów Pawła. Takie po-
dejście musiało również zaowocować odrzuceniem wszelkich metod, które miały za 
zadanie przeciągnięcie nici kontynuacji pomiędzy Biblią Izraela a Pismami Nowego 
Testamentu, a więc zwłaszcza alegorezy i typologii18 .

Kolejne wieki rozwoju chrześcijaństwa to czas rozwoju dwóch szkół interpretacji 
Biblii, a także, w konsekwencji, nieco innego rozkładania akcentów między Starym 
a Nowym Testamentem. Jeżeli pierwsze dwa wieki można określić potrzebą przepo-
wiadania misyjnego, nauczania konwertytów i polemiką z heretykami, to wiek III i IV 
naznaczone są pewnym napięciem między tymi szkołami, analogicznym do rywaliza-
cji szkół filozoficznym w świecie helleńskim19 .

Jedna z tych szkół, związana z prężnym środkiem chrześcijańskim w Aleksandrii, 
kładła nacisk na egzegezę alegoryczną. Głównym przedstawicielem tej szkoły był 
Orygenes. Zakładał on, że całe Pismo św. jest pożyteczne i potrzebne chrześcijanom. 
Jeżeli trudno dostrzec ten pożytek w słownej warstwie tekstu, należy go szukać w sen-
sie duchowym. W tym sposobie odczytania kart biblijnych można mówić o Jezusie 
także jako o głównym bohaterze Starego Testamentu20 .

Kontynuatorem Orygenesa był niewątpliwie Hilary z Poitiers. Głosił on, że du-
chowy sens Pisma św. jest wręcz ważniejszy od literalnego, a także że duchowy sens 
posiadają nie tylko słowa, ale także wydarzenia. I tak, na przykład, gdy Ewangelia 
opowiada nam o odpłynięciu Jezusa z uczniami od tłumów, z jednej strony opowiada 
o faktycznym zdarzeniu, ale również zapewnia nas, że Chrystus towarzyszy wybra-
nym przez siebie wierzącym w Kościele21 .

17 S.M. Miller, R.V. Huber, Historia Biblii…, s. 136.
18 K. Froehlich, Interpretacja wczesnochrześcijańska, w: Słownik Wiedzy Biblijnej, red. B.M. Metzger, 
M.D. Coogan, Warszawa 1999, s. 222; C. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii Żydowskiej 
i Starego Testamentu…, s. 181.
19 K. Froehlich, Interpretacja wczesnochrześcijańska, w: Słownik Wiedzy Biblijnej, red. B.M. Metzger, 
M.D. Coogan, Warszawa 1999, s. 223.
20 H. Pietras, Początki teologii Kościoła…, s. 143; R. Rubinkiwicz, Historia egzegezy, w: Wstęp ogólny 
do Pisma Świętego…, s. 279.
21 H. Pietras, Początki teologii Kościoła…, s. 146.
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Alegoryczne rozumienie Biblii nie jest oryginalnym pomysłem aleksandryjczy-
ków. Ślady tak rozumianej interpretacji znajdujemy także w samym Piśmie Świętym, 
na przykład w Listach św. Pawła, który to używa także słowa alegoria (Ga 4,24). 
Specyfika Pawłowego rozumienia alegorii, przejęta później przez Tradycję, polega na 
zachowaniu sensu historycznego, inaczej niż na przykład w hellenistycznej metodzie 
alegorycznej uprawianej przez Filona, a jednocześnie na doszukiwaniu się głębszego, 
bardziej uniwersalnego, często duchowego znaczenia22. Ze względu na pewne dwu-
znaczności terminologiczne współcześnie przy podtrzymaniu sensu wspomnianych 
zabiegów określa się je raczej mianem typologii23. W środowisku polskich biblistów 
funkcjonuje też praktyka określania tegoż znaczenia, za autorami angielskojęzycz-
nymi, jako ponaddosłownego. Słowo to jest co prawda neologizmem, jednak dobrze 
oddaje intencje poszukiwania sensu poza bezpośrednio zamierzonym przez autora 
biblijnego24 .

Nieco inną drogą rozwijała się interpretacja ksiąg natchnionych w syryjskiej Antio-
chii. Tutaj nacisk położony był na dosłowność, podkreślano także niebezpieczeństwa 
ewentualnej alegorii. Widziano jednak przykłady tak zwanych anigmata, czyli rzeczy 
ukrywających w sobie coś głębszego niż wynika to jedynie z literalnego sensu. Ten 
nurt egzegezy prowadzić może do dwóch postaw, które wzajemnie się wykluczają. Po-
traktować można bowiem Stary Testament jedynie jako przygotowanie, pewien wstęp 
do chrześcijaństwa, dziś już nieaktualny. Takie stanowisko, jak się wydaje, reprezentu-
je Teodor z Mopsuestii. Pojawiły się także głosy przeciwne, konsekwentnie dążące do 
dosłownego traktowania Starego Testamentu, włącznie z przepisami rytualnymi, świę-
towaniem szabatu, obrzezaniem i innymi przepisami Prawa. Te judaizujące tendencje 
sami przedstawiciele szkoły antiocheńskiej, w tym najwybitniejszy jej przedstawiciel 
Jan Chryzostom, musieli cierpliwie zwalczać25 .

Orygenesowi i jego następcom, zwłaszcza Janowi Kasjanowi, zawdzięczamy me-
todyczny, ułożony system interpretacji tekstów biblijnych, który w postaci nauki o po-
czwórnym sensie Pisma Świętego będzie funkcjonował w użyciu przez całe średnio-
wiecze. Sens tej nauki wyjaśnia znana maksyma przypisywana Augustynowi z Danii, 
która choć pochodzi z XIII w., oddaje prawdę wypracowaną dużo wcześniej: „Sens 
dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary, sens moralny mówi, co 
należy czynić, anagogia – dokąd dążyć”26 .

22 E. Szymanek, Wykład Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 345.
23 H. de Lubac, Pismo Święte w Tradycji Kościoła, Kraków 2008, s. 26.
24 K. Bardski, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Ko-
ścioła, Warszawa 2004, s. 10; R.E. Brown, S.M. Schneiders, M. Wojciechowski, Hermeneutyka biblijna, 
w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmayer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1796.
25 H. Pietras, Początki teologii Kościoła…, s. 149; R. Rubinkiewicz, Historia egzegezy…, s. 280.
26 Littera gesta docet, quid credas  allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia . Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego (KKK) 118; C. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego 
Testamentu…, s. 204; K. Bardski, Pokarm i  napój miłości…, s. 26, wyróżnienie moje.
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2. rozumienie pisma świętego w Kościele od średniowiecza do reformacji

Na początku długiego, około tysiącletniego okresu badacze Pisma Świętego oraz dusz-
pasterze opierali się prawie wyłącznie na autorytecie autorów patrystycznych. Miało 
to związek z niedoskonałą znajomością języków biblijnych oraz, ogólnie ujmując, nie-
co słabszym wykształceniem.

Jednym z ambitniejszych zamierzeń dotyczących znajomości i rozumienia Biblii 
w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa było na pewno dzieło Rabana Maura, ucznia 
Alkuina, następnie opata klasztoru w Fuldzie, wreszcie arcybiskupa Moguncji w la-
tach 847-856. Raban podjął się stworzenia systemu pełnej Lectio Pisma Świętego 
uzupełnionej kompilacją najbardziej przydatnych i cieszących się autorytetem komen-
tarzy. Dzieło Maura stało się bardzo praktyczną pomocą do lektury Biblii na długie 
wieki27 .

Motorem dalszego rozwoju interpretacji biblijnej stały się powstające szkoły klasz-
torne i katedralne oraz potrzeba opracowania do nich podręczników. Pod kierunkiem 
Anzelma z Laon na początku XII w. powstaje Glossa ordinaria będąca krótkim ko-
mentarzem do całej Biblii28. Od tego czasu widać odchodzenie od komentowania w du-
chu patrystycznym na rzecz skupiania się na konkretnych problemach teologicznych. 
Wśród najważniejszych opracowań tego czasu warto wymienić jeszcze Sentencje Pio-
tra Lombarda, które stały się na długi czas swoistym kompendium teologii chrześci-
jańskiej. Podkreślano jednakową wagę znaczenia literalnego i duchowego, starając 
się wydobyć z badanych tekstów i jeden, i drugi. Coraz bardziej egzegeza stawała się 
jedną z dyscyplin teologicznych29 .

Kolejnym etapem rozwoju interpretacji Pisma Świętego było powstanie uniwer-
sytetów w XII w. Kładziono tam nacisk głównie na sens literalny, nie negując du-
chowego, ale uważając go za mniej pożyteczny do precyzyjnego rozważania kwestii 
doktrynalnych. Dla przedsięwzięcia mającego uchodzić za naukowe metoda odczyty-
wania duchowego wydawała się anachroniczna30. Albert Wielki i Tomasz z Akwinu 
zastosowali do Pisma Świętego metodę zaczerpniętą ze studiowania myśli Arysto-
telesa. Ten drugi napisał, że „tylko ze znaczenia dosłownego można wyprowadzić 
argument”31. Jednym z większych osiągnięć tego typu egzegezy jest dzieło Postilla 
litteralis Mikołaja z Liry. Co znamienne, autor skupiając się na sensie dosłownym 
ksiąg świętych, dołączył do swojego dzieła suplement, w którym w zarysie przedsta-
wia moralny i alegoryczny sens Biblii. Wraz z rozwojem uniwersytetów obserwuje 
się także rozkwit zainteresowania językami biblijnymi, greką i hebrajskim, a także 
interpretacją żydowską32 .

27 G. d`Onofrio, Historia teologii. Epoka średniowiecza, Kraków 2005, s. 80.
28 J.H. Bantley, Interpretacja chrześcijańska od średniowiecza do reformacji, w: Słownik Wiedzy Biblij-
nej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1999, s. 226.
29 Tamże, s. 227.
30 H. de Lubac, Pismo Święte w Tradycji Kościoła…, s. 73.
31 Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna. O Bogu, t. 1, Londyn 1975, s. 74 (q. 1, a. 10).
32 J.H. Bantley, Interpretacja chrześcijańska…, s. 227.
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Nieznanym dotąd polem rozprzestrzeniania i upowszechniania treści biblijnych 
wiernym stał się w średniowieczu teatr religijny. Już w V w. niektóre kościoły włączy-
ły sceny dramatyczne do liturgii, aby zobrazować opowiadania biblijne, na przykład 
o narodzeniu czy śmierci Jezusa. Sceny te z czasem przerodziły się w osobne przed-
stawienia. Najwcześniejszą znaną sztuką religijną jest przedstawienie przygotowane 
na poranek Wielkanocny ułożone przez benedyktynów w Anglii w X w. Z czasem, 
gdy kościoły nie mogły już pomieścić wiernych biorących udział w przedstawieniach, 
przeniesiono je na tereny przykościelne. Kolejnym etapem rozwoju tak rozumianej 
edukacji religijnej był pomysł, by przy pomocy sztuki teatralnej uczyć ludzi o Biblii 
w ich własnym języku. Od XIV w. przedstawiano sztuki na specjalnych ruchomych 
platformach, które łatwo można było przemieszczać. W tym czasie rozszerzył się tak-
że zakres tematów podejmowany w przedstawieniach. Znalazło się tam miejsce na 
opowiadania starotestamentalne, takie jak stworzenie świata, historia Kaina i Abla czy 
Daniela w jaskini lwów. Jednym z popularniejszych terminów na swoiste festiwale 
sztuk religijnych była Uroczystość Bożego Ciała33 .

Podobną rolę do wspomnianych zabiegów teatralnych miała do odegrania sztu-
ka chrześcijańska i koncepcja Biblii pauperum, osiągająca swój kulminacyjny punkt 
w XIV w. Nie dość, że przybliżano nieumiejącym czytać poszczególne epizody biblij-
ne na obrazach czy freskach, to jeszcze przez odpowiednie ich połączenie i umiejsco-
wienie dawano ludziom klucz interpretacyjny chociażby łączący wydarzenia Starego 
i Nowego Testamentu. Tak pojęta Biblia pauperum staje się nie tylko ilustracją, ale 
typologicznie zbudowanym komentarzem do Biblii34 .

Na sposób interpretacji biblijnej wielki wpływ wywarły ruchy reformatorskie 
XVI w. Naukę Marcina Lutra i jego następców o Biblii można by sprowadzić do na-
stępujących twierdzeń: Biblia posiada najwyższy i wyłączny autorytet, stąd trzeba 
odrzucić wszystko, co nie ma w nich wyraźnego uzasadnienia. Jedynym interpreta-
torem Pisma Świętego jest Duch Święty, lektura Biblii jest konieczna dla każdego 
wiernego. Istnieje skrajne przeciwstawienie między Prawem a Ewangelią – uczynki 
Prawa są nieużyteczne dla wiary i do zbawienia35. Każda ze stron konfliktu poszuki-
wała w Piśmie Świętym argumentów dla swoich poglądów i stanowisk. Protestanci na 
ogół zarzucili interpretację alegoryczną Biblii, skupiając się na jej dosłownym sensie. 
Sytuacja stała się impulsem do rozwoju zainteresowania Biblią także dla katolików. 
W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Listach św. Pawła, szukano wskazówek do ducho-
wej reformy Kościoła. Narzędziem postulowanej reformy, także dotyczącej duszpa-
sterstwa biblijnego, stał się Sobór Trydencki zwołany w 1545 r., trwający do 1564 r. 
Postulowano tam między innymi zaprzęgnięcie nauk humanistycznych w studiowanie 
Pisma Świętego. Sam fakt, że to właśnie Biblia stała się centrum sporu doktrynalnego, 
świadczy o jej roli i znaczeniu w rozumieniu zarówno katolików, jak i protestantów36 .

33 S.M. Miller, R.V. Huber, Historia Biblii…, s. 206.
34 C. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu…, s. 211.
35 J. Kudasiewicz, Proforystyka pastoralna. Pismo św. Jako księga Ludu Bożego…, s. 233.
36 J.H. Bantley, Interpretacja chrześcijańska…, s. 228.
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W XVI w. powstają także, w nawiązaniu do praktyki Kościoła starożytnego, ka-
techizmy. Staje się to praktyką zarówno Kościoła katolickiego, jak i wspólnot refor-
mowanych czy prawosławnych. Katechizmy, choćby wzorcowy Katechizm Rzymski, 
wydany w 1566 r., podzielone są na cztery części: najpierw wykładany jest Skład Apo-
stolski, następnie dekalog, sakramenty i wreszcie Modlitwa Pańska37. O ile w pierw-
szych próbach katechizmowych widać wiele odniesień do Biblii i wypowiedzi ojców 
Kościoła, to tendencja ta w pewnym stopniu zanika wraz z powstawaniem kolejnych 
wydań38 .

3. Nowożytna interpretacja Biblii

Po Soborze Trydenckim radykalnie zmienił się typ uprawianej teologii, a w konse-
kwencji również rola Biblii w nauczaniu Kościoła. Przyczyn tej zmiany było wiele, 
warto tu wspomnieć o kilku najważniejszych. Trwała ostra polemika z tezami prote-
stanckimi, w której dowartościowano rolę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła tak, że 
to właśnie on stał się pierwszym i bezpośrednim źródłem teologii, odsuwając Pismo 
Święte i Tradycję na dalszy plan. Był to początek tak zwanej teologii Urzędu Nauczy-
cielskiego Kościoła39 .

Oczywiście nie znaczy to, że w tym czasie pojawił się Urząd Nauczycielki Kościo-
ła. Ten bowiem pod nazwą Magisterium ma swoje zakorzenienie w sukcesji apostol-
skiej papieża i biskupów. Problemem stało się jednak zagubienie proporcji pomiędzy 
Objawieniem, które ma poprzedzać Magisterium, a orzeczeniami Magisterium, które 
zbyt mało zdawało się czerpać od swojego źródła40. Rola Biblii sprowadziła się do 
dostarczania cytatów uzasadniających dla prowadzonych dysput teologicznych po-
twierdzających tezy opracowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła lub broniących 
ich przed zarzutami oponentów. Powszechnie uważano wówczas Biblię za skarbiec 
argumentów teologicznych, z którego można dowolnie czerpać. Od strony metodolo-
gicznej podobnie traktowali Pismo Święte także teologowie protestanccy. Taki sposób 
podejścia do Biblii zakorzenił się zarówno w teologii uniwersyteckiej i seminaryjnej, 
jak i, nieco później, w teologii szkolnej.

Konsekwencją takiego spojrzenia na księgę objawioną było zgubienie jej ciągłości, 
zarówno teologicznej, jak i literackiej, a także brak spojrzenia na podstawowe tema-
ty zawarte w Objawieniu. Teologia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła stała się ahi-
storyczna, nie uwzględniała historycznych uwarunkowań oraz gatunków literackich 
występujących w Piśmie Świętym. Treści biblijne w nauczaniu ujmowano w sposób 
chronologiczny, a nie historio-zbawczy. Postacie biblijne stały się jedynie wzorca-
mi postaw etycznych i moralnych. Podsumowując czas po reformacji, śmiało można 

37 Schemat ten zastosowany jest także ze współczesnym Katechizmie Kościoła Katolickiego .
38 D. Kuźmina, Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2002, s. 16.
39 J. Kudasiewicz, Pismo Święte w teologii i duszpasterstwie, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, 
red. Tenże, Lublin 1991, s. 18.
40 F. Ardusso, Magisterium Kościoła, Kraków 2001, s. 148.
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postawić tezę o służebnej roli Pisma Świętego w teologii, a co za tym idzie, także 
w duszpasterstwie, którego częścią jest katecheza41 .

Tak rozumiana teologia była także, co przypomina J. Kudasiewicz, nieekumenicz-
na i to w podwójnym znaczeniu. Najpierw dlatego, że nie wychowywała do dialogu 
z innymi chrześcijanami, a raczej do barykadowania się za własnym sformułowaniami 
dogmatycznymi. Z drugiej strony łatwo było zamknąć się w schemacie patrzenia na 
reformatorów tylko jako na przeciwników i piewców błędów. Teolog stawał się coraz 
bardziej apologetą niż interpretatorem i nauczycielem objawienia Bożego, a skrajna 
postawa zwolenników Lutra Sola scriptura prowokowała nieraz skrajną postawę ka-
tolików, którą można by określić sola Ecclesia42 .

Przedstawiony powyżej sposób traktowania Biblii przetrwał do początków XX w., 
widoczny jest on zarówno w przepowiadaniu, jak i w katechezie. Katechizmy po-
trydenckie były pojęciowo-spekulatywne, co oznaczało, że prawdy wiary systematy-
zowano w sposób scholastyczny, a także miały charakter moralizatorski. W kateche-
zie potrydenckiej z tekstu biblijnego wydobywano abstrakcyjne prawdy, korzystając 
z fragmentów lub cytatów, skupiano się na psychicznych przeżyciach bohaterów bi-
blijnych oraz traktowano tekst moralizująco43 .

Historia umniejszenia roli Biblii w teologii oraz katechezie potrydenckiej skłania 
do ogólniejszej refleksji o związku Pisma Świętego, Tradycji oraz Urzędu Nauczy-
cielskiego Kościoła. Błędem jest bowiem zarówno zagubienie kontaktu ze Słowem 
Bożym, jak i ubiblijnienie katechezy, czyli odwoływanie się do Pisma Świętego bez 
odniesienia się do dwutysiącletniego życia i refleksji Kościoła44 .

Zakończenie

We wspomnianej na początku artykułu adhortacji papież Franciszek zachęca do po-
szukiwania nowych sposobów na dotarcie do współczesnego świata i człowieka z ra-
dosną nowiną o Bogu dającym nadzieję. Znajdziemy tam i takie słowa: „Za każdym 
razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, 
pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne 
znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata”45. Często w spojrzeniu 
w przyszłość pomaga zebranie doświadczeń z przeszłości. Odnowa duszpasterstwa 
biblijnego, która rozwija się konsekwentnie od początków XX w.46, jest tego dobrym 
przykładem. Polega ona bowiem w dużej mierze na refleksyjnym spojrzeniu wstecz, 

41 A.E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej, Kraków 2005, s. 27.
42 J. Kudasiewicz, Pismo Święte w teologii i duszpasterstwie…, s. 21.
43 G. Kusz, Koncepcja katechezy biblijnej według Bruna Drehera, Warszawa 1984, s. 233.
44 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Poznań 1998, 30; P. Tomasik, 
Tradycja, Magisterium Kościoła i refleksja teologiczna w katechezie młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywa-
li nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB, red. Tenże, Warszawa 2005, 
s. 94.
45 EG 11.
46 Odnośnie do katechezy o wspomnianej odnowie pisze chociażby: T. Panuś, Współczesne kierunki ka-
techetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, oprac. J. Stala, Tarnów 2003, s. 154-164.
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do źródeł, i czerpaniu z najlepszych doświadczeń Kościoła, począwszy od czasów 
apostolskich, a także na unikaniu błędów i redukcji, których wcześniej nie udało się 
uniknąć.
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Streszczenie

W katechezie, ale i w innych przestrzeniach duszpasterskiej misji Kościoła, zauważa się obec-
nie intensywny powrót do Biblii jako do źródła. Kierunek ten związany jest z wezwaniem 
Kościoła do ewangelizacji, w tym nowej ewangelizacji, która ma obudzić wierzących letnich 
i dystansujących się od Kościoła. Nie zawsze rola Pisma Świętego w teologii była tak wyeks-
ponowana. O wzajemnych relacjach teologii i Biblii na przestrzeni dziejów traktuje poniższy 
artykuł.

Słowa kluczowe: Biblia, historia egzegezy, katecheza biblijna, ewangelizacja
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Summary

tHe eVOLUtiON iN tHe BiBLe UNDerStANDiNG iN tHeOLOGY AND 
tHe cHUrcH reLiGiOUS eDUcAtiON UNtiL VAticAN cOUNciL ii

In this article the role of the Bible in the history from the times of disciples to the present is 
presented. The actual stand of the Church about the Bible is an outcome of re-working the his-
tory of the relation between the Bible and theology, recognizing that the Bible, including the 
Old Testament, is the powerful tool of evagelisation, and that is true Word of God, addressed 
to a man.

Keywords: Bible, history of exegesis, biblical religious education, evangelisation
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NAUKA O iStOtAcH NieBiAŃSKicH  
W KSiĘDZe DANieLA: 

KONtYNUAcJA WcZeśNieJSZYcH 
trADYcJi BiBLiJNYcH OrAZ NOWY WKŁAD 

DO ANGeLOLOGii StAreGO teStAMeNtU

Wstęp

W Księdze Daniela – jedynej apokalipsie Starego Testamentu – występuje rozbudowa-
na nauka o istotach niebiańskich, która z jednej strony nawiązuje do wcześniejszych 
tradycji biblijnych, a z drugiej zawiera wiele zagadnień po raz pierwszy występujących 
w Biblii Hebrajskiej. W judaizmie okresu Drugiej Świątyni nastąpiło ubogacenie nauki 
o istotach niebiańskich, co dokonało się nie tylko dzięki rozwinięciu angelologii ist-
niejącej już w religii Izraela, ale również przez wykorzystanie mitycznych tradycji ba-
bilońskich i perskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nauka o istotach niebiańskich 
rozwijała się w judaizmie w różnych środowiskach, z których najbardziej znacząca 
była tradycja henochiczna (np. Księga strażników – 1 Hen 1-36; Apokalipsa zwierząt – 
1 Hen 85-90; Księga gigantów z Qumran). Księga Daniela – z racji jej kanoniczności 
i wkładu do angelologii biblijnej – zajmuje szczególne miejsce, ponieważ w znaczący 
sposób poszerza naukę o istotach niebiańskich znajdującą się w Biblii, jak również 
przyczynia się do jej rozwoju w późniejszej literaturze żydowskiej, między innymi 
w zwojach z Qumran oraz apokryfach, zwłaszcza w pismach o charakterze apokalip-
tycznym, jak i w tradycji chrześcijańskiej. W niniejszym artykule podejmującym tema-
tykę angelologii w Księdze Daniela zostanie ukazana nauka o istotach niebiańskich ze 
szczególnym uwzględnieniem nowych elementów w stosunku do Starego Testamentu.

Nawiązanie do wcześniejszych tradycji biblijnych

Kilka motywów w nauce o istotach niebiańskich w Księdze Daniela nawiązuje do 
wcześniejszych tradycji biblijnych. W dwóch opowiadaniach (Dn 3 i Dn 6) istoty 

1 Ks. dr hab. Marek Parchem prof. UKSW, Kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej, In-
stytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, e-mail: mking@op.pl.
 Referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej na temat Aniołowie i demony, która odbyła się 
10 maja 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, na zakończenie VI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Biblijnego. Organizatorami byli: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
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niebiańskie są ukazane jako posłańcy Boga mający za zadanie uratowanie od śmierci 
tych, którzy są wierni Bogu nawet za cenę własnego życia. W symbolicznych wizjach 
(Dn 7-12) pojawiają się istoty niebiańskie, które pełnią funkcję tłumaczy / interpreta-
torów objawienia Bożego, które otrzymuje wizjoner.

1. istoty niebiańskie jako posłańcy Boga

W opowiadaniu Dn 3, które należy do kategorii tzw. opowiadań dworskich2, głów-
nym motywem jest wierność Bogu tych, którzy znaleźli się w środowisku pogańskim. 
Król Nabuchodonozor uczynił posąg i rozkazał, aby wszyscy poddani oddali mu po-
kłon, co miało być znakiem posłuszeństwa i dowodem lojalności wobec władcy (Dn 
3,1-7). Trzej młodzieńcy żydowscy, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, ponieważ pragną 
być wierni Bogu, w sposób zdecydowany i jednoznaczny odmawiają złożenia hołdu 
posągowi (Dn 3,13-18). W rezultacie odmówienia wykonania rozkazu króla trzej mło-
dzieńcy zostają skazani na śmierć i wrzuceni do ognistego pieca (Dn 3,19-23). Jednak 
zostają oni w cudowny sposób ocaleni, ponieważ Bóg wysłał swojego posłańca, który 
uratował wiernych mu młodzieńców (Dn 3,24-27). W Dn 3 podkreśla się konieczność 
wierności człowieka wobec Boga, ale również zostaje tu ukazana potęga Boga i Jego 
działanie mające na celu uratowanie tych, którzy są mu wierni. Opowiadanie w Dn 
3 podejmuje problem konfliktu między młodzieńcami żydowskimi wiernymi Bogu 
a otoczeniem pogańskim, co jest uwypuklone w słowach króla, który zwracając się do 
młodzieńców żydowskich, zadaje im pytanie: „Który bóg może was wybawić z mo-
ich rąk?” (Dn 3,15). W tej sytuacji Bóg, wysyłając posłańca, nie tylko nagradza tych, 
którzy są mu wierni, ale również ukazuje swoją potęgę i wyższość nad pogańskim 
królem.

Tekst opisujący cudowne ocalenie młodzieńców żydowskich dzięki wysłanej przez 
Boga istocie niebiańskiej przedstawia się następująco (Dn 3,24-27):

24 „Król Nabuchodonozor zdziwił się, wstał w pośpiechu i powiedział swoim do-
radcom: «Czyż nie wrzuciliśmy tych trzech mężów związanych w środek ognia?» Od-
powiadając, powiedzieli królowi: «To prawda, królu».  25 Odpowiadając, powiedział: 
«Lecz oto widzę czterech mężów rozwiązanych, chodzących w środku ognia, krzywda 
ich nie [spotkała], a wygląd czwartego podobny do istoty boskiej».

26 Wtedy Nabuchodonozor zbliżył się do drzwi pieca ogniem płonącego i po-
wiedział: «Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie 
i przyjdźcie [tu]!» Wówczas Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli ze środka ognia.  27 
I zostali zgromadzeni satrapowie, przełożeni, namiestnicy i doradcy króla, zobaczyli 
mężczyzn owych, że ogień nie miał władzy nad ich ciałami. Włosy ich głowy nie 
zostały przypalone, ich spodnie nie zmieniły się i swąd ognia nie przeszedł na nich.

2 W.L. Humphreys, A Life-Style for Diaspora: A Study of the Tales of Esther and Daniel, „Journal of 
Biblical Literature” 92(1973), s. 219-220; L.M. Wills, The Jew in the Court of the Foreign King. Ancient 
Jewish Court Legends, Minneapolis 1990, s. 83-87; M. Parchem, Księga Daniela. Wstęp, przekład z ory-
ginału, komentarz, Częstochowa 2008, s. 251-253.
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28 Nabuchodonozor powiedział: «Błogosławiony [jest] Bóg Szadraka, Meszaka 
i Abed-Nego, który wysłał swego posłańca i ocalił swoje sługi, ponieważ Mu zaufali. 
Zmienili rozkaz króla i wydali swoje ciała, aby nie służyć i nie składać hołdu żadnemu 
bogu, z wyjątkiem ich Boga»”.

Oprócz trzech młodzieńców wrzuconych do ognistego pieca król widzi tam rów-
nież czwartą postać, której wygląd jest „podobny do syna bogów” (dāmēh lĕbar-
’ĕlāhîn), tj. istoty boskiej. Aramejski termin dāmēh jest imiesłowem w koniugacji peal 
od czasownika dmh, który znaczy „być podobnym, być jak (coś/ktoś), upodobnić się”. 
W konstrukcji z przyimkiem lĕ czasownik ten przybiera znaczenie porównawcze (por. 
Dn 7,5; zob. także Iz 46,5; Pnp 1,9; Lm 2,13). W ten sposób autor Dn 3 wyraża myśl, 
że król, widząc „czterech mężów”, jednego z nich identyfikuje jako istotę niebiańską, 
co nawiązuje do często występującego w tradycji biblijnej motywu ukazywania się 
istot niebiańskich w postaci ludzkiej (np. Rdz 18,2; Joz 5,13; Sdz 13,6.8.16; Za 1,8; 
2,5; Ez 1,26; 8,2; Dn 8,15; 10,5; 12,5-7).

Istota niebiańska jest określona jako „syn bogów”, tj. istota boska (w. 25) oraz „po-
słaniec jego”, tj. posłaniec Boga (w. 28). Aramejski zwrot bar ’ĕlāhîn, „syn bogów”, 
jest wyrażeniem charakterystycznym dla semickiego sposobu wypowiadania się, które 
oznacza „boga/bóstwo” w sensie członka zgromadzenia bogów skupionego wokół bó-
stwa głównego i jemu podporządkowanemu. Takie słowa wypowiedziane przez króla 
Nabuchodonozora są całkowicie zrozumiałe, ponieważ przekonanie o istnieniu dworu 
niebiańskiego, w skład którego wchodziły liczne bóstwa podporządkowane władzy 
najwyższego w panteonie boga, jest wspólne dla wszystkich mieszkańców starożyt-
nego Bliskiego Wschodu. W odniesieniu do autora Dn 3 warto zwrócić uwagę na 
fakt, że w mitologii kananejskiej, znanej przede wszystkim z dokumentów odkrytych 
w Ugarit, często występuje zwrot bn ’ilm (= bn ’il), „synowie Ela”, tj. bóstwa niższego 
rzędu wchodzące w skład dworu najwyższego w panteonie kananejskim boga, którym 
był El. Takie przekonanie jest obecne również w tradycji biblijnej, gdzie jest mowa 
o istnieniu „dworu JHWH” składającego się z istot niebiańskich podporządkowanych 
władzy Boga, które są określane jako „synowie boży”, hebr. bĕnê ’ēlîm, lub bĕnê 
’ĕlohîm (np. Ps 29,1; 82,1; 89,7; Pwt 32,8; Hi 1,6; 2,1; Rdz 6,2)3. W późniejszej trady-
cji żydowskiej, podobnie jak i w chrześcijańskiej, „synowie boży” są identyfikowani 
jako aniołowie. Warto przy tym zauważyć, że o ile w greckim przekładzie Teodocjona 
pojawia się wyrażenie „podobny (do) syna bożego” (hyiō theou), to w tłumaczeniu 
LXX występuje zwrot „podobny do anioła bożego” (angelou theou)4 .

3 F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays in the History of the Religion of Israel, Cam-
bridge-London 1997, s. 45-46; E.T. Mullen, Divine Assembly, w: The Anchor Bible Dictionary…, t. 2, 
red. D.N. Freedman i in., New York 1992, s. 214-217; S.B. Parker, Council, w: Dictionary of Deities and 
Demons in the Bible, red. K. van der Toorn, i in., Leiden 1999, s. 204-208; szerzej na ten temat, zob. E.T. 
Mullen, The Assembly of the Gods: The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature, Chico 
1980.
4 J.J. Slotki, E. Oratz, Daniel-Ezra-Nehemiah. Hebrew Text and English Translation with Introduc-
tions and Commentary, London 1951, s. 27; L.F. Hartman, A.A. DiLella, The Book of Daniel. A New 
Translation with Introduction and Commentary, New York 1978, s. 158; J.J. Collins, Daniel. A Commen-
tary on the Book of Daniel, Minneapolis 1993, s. 190; H. Goldwurm, Daniel. A New Translation with 
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Identyfikację „syna bogów” w w. 25 z istotą niebiańską potwierdza treść w. 28, 
gdzie w następującej po opisie ocalenia młodzieńców doksologii, którą autor Dn 3 
wkłada w usta Nabuchodonozora, król stwierdza, że to Bóg wysłał „swego posłańca 
(mal’ăkēh)”, aby ocalić tych, którzy byli Jego wiernymi sługami (w. 28). Aramej-
ski termin mal’ak, „posłaniec”, podobnie jak jego hebrajski odpowiednik mal’āk, jest 
określeniem wysłannika, który wykonuje polecenia Boga. W Biblii tym terminem 
określa się często istotę niebiańską, która z rozkazu Boga przekazuje ludziom ważne 
wiadomości (np. Rdz 16,11-12; 18,9-15; 31,11-13; Wj 3,2; Sdz 6,11-24; 13,3-5; 2 Krl 
1,3) lub interweniuje w ich życiu (np. Rdz 16,9; 22,11-12; Lb 22,31-33; Sdz 2,1-5). 
Niekiedy z woli Boga „posłaniec Boga” opiekuje się i ocala poszczególnych ludzi lub 
cały Izrael (np. Rdz 24,7; 48,16; Wj 14,19-20; 23,20; Lb 20,16; 1 Krl 19,5-8; 2 Krl 
19,35), ale również jest wykonawcą kary (np. Rdz 19; Lb 22,33; 2 Sm 24; Ps 78,49)5 .

W opowiadaniu Dn 6, które podobnie jak Dn 3 należy do kategorii tzw. opowia-
dań dworskich6, motywem przewodnim jest również wierność wobec Boga Żydów 
żyjących w diasporze. Za namową doradców król Dariusz wydaje dekret zakazujący 
wznoszenia modlitw do jakiegokolwiek bóstwa (Dn 6,5-10). Jednak Daniel wbrew 
zakazowi modli się do Boga trzy razy dziennie (Dn 6,11). Oskarżony przez doradców 
króla za praktykowanie modlitwy Daniel zostaje skazany na śmierć i wrzucony do ja-
skini z lwami (Dn 6,12). Ale zostaje on w cudowny sposób ocalony, ponieważ Bóg ze-
słał swojego posłańca, który zamknął paszcze lwom (Dn 6,20-24). Opowiadanie w Dn 
6 uwypukla prawdę, że wierność Bogu i całkowite Jemu zawierzenie, czego wyrazem 
jest praktykowanie modlitwy, jak również odwaga w obliczu niebezpieczeństwa, pro-
wadzi do ocalenia, ponieważ Bóg ratuje swoich wyznawców z każdego zagrożenia.

Tekst opisujący cudowne ocalenie Daniela z jaskini lwów dzięki wysłanej przez 
Boga istocie niebiańskiej przedstawia się następująco (Dn 6,20-24):

20 „Potem, wczesnym ranem król wstał o brzasku i poszedł pospiesznie do jaskini 
lwów.  21 A gdy zbliżył się do jaskini Daniela, głosem smutnym zawołał. Odezwawszy 
się, powiedział do Daniela: «Danielu, sługo Boga żyjącego, czy Bóg twój, któremu 
służysz wytrwale, potrafi ocalić cię od lwów?»  22 Wtedy Daniel powiedział królowi: 
«Królu, żyj na wieki!  23 Bóg mój wysłał swego posłańca i on zamknął paszczę lwom, 
i nie skrzywdziły mnie, ponieważ zostałem uznany [za] niewinnego wobec Niego, jak 
również wobec ciebie, królu, nie uczyniłem nic złego».  24 Wtedy król bardzo się z tego 
ucieszył i rozkazał, aby Daniel został wyciągnięty z jaskini. Gdy Daniel został wycią-
gnięty z jaskini, nie została znaleziona na nim żadna rana, bo zaufał swemu Bogu”.

a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources, New York 1998, s. 128-
129; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 273. 
5 C.A. Newsom, Angels, w: The Anchor Bible Dictionary…, s. 249-250; D.N. Freedman, B.E. Wil-
loughby, H. Ringgren, H.-J. Fabry, mal’āk, w: Theological Dictionary of the Old Testament, t. 8, red.  
G.J. Botterweck, H. Ringgren, tł. D.W. Stott, Grand Rapids-Cambridge 1997, s. 308-325; W. Kosior, 
Anioł w Biblii hebrajskiej. Pojęcie ml’k  w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym, „Studia Judaica” 23-
24(2009), s. 57-81.
6 W.L. Humphreys, A Life-Style for Diaspora…, s. 219-220; L.M. Wills, The Jew in the Court…, s. 129-
134; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 400-401.
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Daniel, zwracając się do króla Dariusza, oznajmia mu, że „Bóg mój wysłał swe-
go posłańca (mal’ăkēh)” (w. 23).  Istota niebiańska wysłana przez Boga dla ocalenia 
Daniela jest określona aramejskim terminem mal’ak, „posłaniec”, podobnie jak w Dn 
3,28. Warto zwrócić uwagę, że cała cudowna interwencja Boga za pośrednictwem 
istoty niebiańskiej, a więc „posłańca Boga” w Dn 6, jest bardzo podobna do opisu oca-
lenia trzech młodzieńców z pieca ognistego w Dn 37. W obu tych opowiadaniach Bóg 
za pośrednictwem istoty niebiańskiej, określonej jako „posłaniec”, ratuje z niebezpie-
czeństwa śmierci tych, którzy postanowili być mu wierni nawet za cenę swojego życia.

2. istoty niebiańskie jako tłumacze/interpretatorzy objawienia

W apokaliptycznych wizjach (Dn 7-12) pojawiają się istoty niebiańskie, które pełnią 
funkcję tłumaczy/interpretatorów symbolicznych wizji, przez co stają się pośredni-
kami objawienia udzielonego przez Boga wizjonerowi. Taka rola istot niebiańskich 
– podkreślająca transcendencję Boga – jest charakterystyczna dla literatury apokalip-
tycznej (np. 1 Hen; 4 Ezd; 2 Bar)8, ale jest już obecna w tradycji biblijnej. Postać istoty 
niebiańskiej jako interpretatora wizji pojawia się w Księdze Zachariasza (Za 1-7), zaś 
w Księdze Ezechiela występuje istota niebiańska, która prowadzi proroka Ezechiela 
w trakcie jego wizji kompleksu świątynnego (Ez 40-48).

W Księdze Daniela istota niebiańska pełniąca rolę „anioła interpretatora” wystę-
puje – podobnie jak w innych pismach apokaliptycznych – w technicznym tego słowa 
znaczeniu (Dn 7,16; 8,16; 9,21-22; 10,5-11,2).

W Dn 7 wizjoner, tj. Daniel, prosi o wyjaśnienie wizji istotę niebiańską: „Zbli-
żyłem się do jednego ze stojących i poprosiłem go, aby [wyjawił mi] prawdę o tym 
wszystkim. Przemówił do mnie i wyjaśnienie tych słów dał mi poznać” (Dn 7,16). 
W odpowiedzi na prośbę Daniela anioł interpretator wyjaśnia wizjonerowi znaczenie 
wizji (Dn 7,17-27), którą wcześniej otrzymał od Boga (Dn 7,2-14). Istota niebiańska, 
do której zwraca się Daniel, pozostaje anonimowa. Zostaje ona określona jako „jeden 
ze stojących”, co nawiązuje do koncepcji dworu JHWH, przed którym „stoją” istoty 
niebiańskie, służąc i oddając Mu cześć. W wizji tronu (Dn 7,9-10) jest mowa o Bogu 
zasiadającym na tronie i otoczonym niezliczoną liczbą istot niebiańskich: „Tysiąc ty-
sięcy służyło Mu, i miriady miriad stały przed Nim” (Dn 7,10; zob. też 1 Krl 22,19). 
Słowa istoty niebiańskiej skierowane do Daniela są określone aramejskim słowem 
pĕšar, „interpretacja, wyjaśnienie” (= hebr. pešer), które jest technicznym terminem 
na oznaczenie interpretacji snu lub wizji.

W Dn 8,15-19 pojawiają się dwie istoty niebiańskie, z których jedna pełni funkcję 
anioła interpretatora i jest identyfikowana z Gabrielem:

15 I stało się, gdy ja, Daniel, zobaczyłem tę wizję i szukałem [jej] zrozumienia, i oto 
stanął przede mną ktoś mający jakby wygląd mężczyzny,  16 i usłyszałem głos ludzki 

7 L.F. Hartman, A.A. DiLella, The Book of…, s. 200; J.J. Collins, Daniel…, s. 271; M. Parchem, Księga 
Daniela…, s. 420-421.
8 D.S. Russel, The Method and Message of Jewish Apocalyptic, 200 B.C. – A.D. 100, Philadelphia-Lon-
don 1964, s. 242-243; C.A. Newsom, Angels…, s. 252.
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w środku Ulaj, [który] wołał i mówił: «Gabrielu, wyjaśnij temu [człowiekowi] widze-
nie!»  17 Przyszedł więc do mnie stojącego, i gdy był blisko, przeraziłem się i upadłem 
na twarz. Wtedy przemówił do mnie: «Zrozum, synu człowieczy, że wizja ta dotyczy 
czasu końca».  18 Gdy on mówił do mnie, padłem nieprzytomny twarzą ku ziemi, a on 
dotknął mnie, postawił mnie na moje nogi  19 i powiedział: «Oto chcę dać ci poznać, 
co stanie się przy końcu gniewu, ponieważ [odnosi się] do ustalonego czasu końca»”.

Jedna z istot niebiańskich jest określona jako „ktoś mający jakby wygląd mężczy-
zny (kĕmar’ēh gāber)” (w. 15), co przypomina wzmiankę o tajemniczej postaci z wi-
zji Ezechiela, która miała „podobieństwo jakby wyglądu człowieka (dĕmût kĕmar’ēh 
’ādām)”, a którą jest sam Bóg (Ez 1,26; zob. też Ez 8,2). Wizjoner, mówiąc o podo-
bieństwie istoty niebiańskiej do postaci ludzkiej, używa terminu geber, „mężczyzna; 
człowiek”, który w tradycji biblijnej jest określeniem silnego i młodego mężczyzny 
(zob. Sdz 5,30; Prz 30,19; Iz 21,17). Podczas gdy we wcześniejszej tradycji termin ge-
ber odnosi się zwykle do cech fizycznych człowieka, głównie jego żywotności i siły, to 
w psalmach określa on człowieka, który jest silny z powodu swej bliskości z Bogiem, 
który boi się Go, ufa Mu i spełnia Jego polecenia (zob. Ps 34,9; 37,23-24; 40,5.-12; 
94,12; zob. też Jr 17,7-8). W podobnym znaczeniu termin geber pojawia się również 
w literaturze qumrańskiej. Warto zauważyć, że od tego samego źródłosłowu pochodzi 
termin gibbōr, „silny (mężczyzna); bohater (wojenny); wojownik”, który również sta-
je się określeniem istot niebiańskich (zob. Ps 103,20; 1QH 16,11-12; 18,34-35)9 .

Daniel „usłyszał głos ludzki”, dosł. „głos człowieka” (qôl ‘’ādām)” (w. 16), tj. głos 
mający brzmienie głosu ludzkiego (w. 16). Mając na uwadze kontekst wizji, a zwłasz-
cza rozmowę dwóch istot niebiańskich w ww. 13-14, należy przypuszczać, że jest to 
głos jednej z istot niebiańskich10. Innymi słowy, jedna z istot niebiańskich określona 
jako „ktoś mający jakby wygląd mężczyzny” zwraca się do drugiej istoty niebiańskiej, 
a więc do Gabriela, aby wyjaśnić Danielowi znaczenie wizji. W Dn 8,16 pojawia się 
po raz pierwszy w Księdze Daniela istota niebiańska mająca imię własne, tj. Gabriel.

Gabriel pełni funkcję anioła interpretatora również w następnej wizji w Dn 9, mia-
nowicie w Dn 9,20-23:

20 „I wciąż mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech, i grzech mojego 
ludu, Izraela, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze JHWH, Boga mojego, za świętą 
górę mojego Boga,  21 i gdy wciąż mówiłem w modlitwie, wtedy mąż Gabriel, którego 
widziałem w wizji na początku, lecąc w [szybkim] locie zbliżył się do mnie w czasie 
wieczornej ofiary.  22 Gdy przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: «Danielu, wysze-
dłem teraz, aby obdarzyć cię zrozumieniem.  23 Na początku twoich błagań wyszło 
słowo, ja zaś przybyłem, aby oznajmić, bo jesteś mężem umiłowanym. Zrozum słowo 
i pojmij widzenie!»”.

9 H. Kosmala, The Term “geber” in the Old Testament and in the Scrolls, w: Congress Volume, Rome 
1968, red. G.W. Anderson i in., Leiden 1969, s. 159-169; Tenże, gābhar, etc., w: Theological Dictionary 
of the…, t. 2, Grand Rapids-Cambridge 1977, s. 373-382; J.E. Goldingay, Daniel, Dallas 1989, s. 213-
214; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 538.
10 A. Lacocque, The Book of Daniel, tł. D. Pellauer, Atlanta 1979, s. 167; J.J. Collins, Daniel…, s. 336; 
M. Parchem, Księga Daniela…, s. 538-539.
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W obu tekstach, tj. Dn 8,15-19 oraz 9,20-23, podkreśla się, że Gabriel został posłany 
przez Boga, aby umożliwić zrozumienie wizji Danielowi. Przyczyną przybycia anioła 
interpretatora – podobnie jak w Dn 7,16 – staje się niemożliwość zrozumienia wizji 
przez Daniela. W Dn 8,15 jest mowa o tym, że wizjoner „szukał [jej] zrozumienia”, na-
tomiast w Dn 9,20-21 wspomina się o modlitwie Daniela, a w rezultacie jej wysłucha-
nia przez Boga przybywa Gabriel. W literaturze apokaliptycznej postać anioła interpre-
tatora jest nieodzowna dla właściwego zrozumienia znaczenia wizji, ponieważ ma ona 
charakter symboliczny. Stąd często wizjoner – tak jak Daniel – prosi o jej wyjaśnienie.

Postać anioła interpretatora pojawia się również w wizji Dn 10-12. W Dn 10 znaj-
duje się szczegółowy opis istoty niebiańskiej ukazującej się Danielowi i wyjaśniają-
cemu mu znaczenie wizji: „Podniosłem moje oczy i zobaczyłem, a oto jakiś mąż (’îš 
’echād) ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Jego 
ciało było jak chryzolit, jego twarz jak wygląd błyskawicy, jego oczy jak pochodnie 
ognia, jego ramiona i jego stopy jak wygląd polerowanego brązu, a głos jego słów 
jak głos tłumu” (ww. 5-6; zob. też Dn 12,5-7). Charakterystyka wyglądu istoty nie-
biańskiej nawiązuje do wcześniejszych tradycji biblijnych, zwłaszcza Ez 1; 8-10, co 
zostało rozwinięte w późniejszej literaturze apokaliptycznej. W dalszym toku wizji 
w Dn 10-12 anioł określony jako „podobny do synów ludzkich” (kidmût bĕnê ’ādām) 
w 10,16 oraz „podobny do człowieka” (kĕmar’ēh ’ādām) w 10,18, wyjaśnia Danielo-
wi, że celem jego przybycia jest wyjaśnienie znaczenia wizji (Dn 10,11-20). Należy 
zwrócić uwagę, że tekst w Dn 11,2-12,4 stanowi w rzeczywistości przemowę anioła 
skierowaną do Daniela, co wskazuje na to, że istota niebiańska jest nie tylko tłuma-
czem wizji, ale również przekazicielem objawienia11 .

2. istoty niebiańskie jako „święci”

W Księdze Daniela istoty niebiańskie są wielokrotnie określane jako „święci” (aram. 
qaddîšîn; hebr. qĕdōšîm), mianowicie w Dn 4,10.14.20; 7,21.22.25.27; 8,13.24.[25]. 
Nazywanie istot niebiańskich „świętymi” pojawia się w Biblii Hebrajskiej (np. Ps 
89,6.8; Hi 5,1; 15,15; Za 14,5; Wj 15,11; zob. też Pwt 33,2; Ps 16,3) oraz w księgach 
deuterokanonicznych (np. Syr 42,17; 45,2; Tb 8,15; Mdr 5,5; 10,10; 1 Mch 1,46), 
co swoimi korzeniami sięga do literatury starożytnego Bliskiego Wschodu, między 
innymi w tekstach z Ugarit (KTU 1.2 I 21;  1.17 I 3) oraz w inskrypcjach fenickich 
(KAI 4,5.7; 19,9; 27,12) i aramejskich (ANET 428)12. Termin „święci” bardzo często 
jest określeniem istot niebiańskich w żydowskiej literaturze okresu Drugiej Świątyni, 
zwłaszcza w zwojach z Qumran oraz pismach o charakterze apokaliptycznym należą-
cym do tradycji henochicznej13 .

11 J.J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, Missoula 1977, s. 133-138; Tenże, Daniel 
with an Introduction to Apocalyptic Literature, Grand Rapids 1984, s. 96-101; M. Parchem, Księga Da-
niela…, s. 616-617. 
12 P.D. Miller, The Divine Warrior in Early Israel, Cambridge 1973, s. 14-15; A. Cowley, Aramaic Pa-
pyri of the Fifth Century B.C., Oxford 1923, s. 215; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 488.
13 Zob. szerzej na ten temat w: M. Parchem, Księga Daniela…, s. 491-493 (Ekskurs: „Święci w literatu-
rze okresu Drugiej Świątyni”).  
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W Dn 4 istoty niebiańskie są nazwane „świętymi” w paralelizmie do określenia ich 
jako „czuwających”, czyli strażników. W Dn 4,10.20 używa się liczby pojedynczej, 
gdy jest mowa o „czuwającym i świętym”, który zstąpił z niebios, natomiast w Dn 
4,14 pojawia się liczba mnoga: „Z powodu wyroku czuwających [zostało powzięte] to 
postanowienie, i [z powodu] słowa świętych ta decyzja [została podjęta], aby poznali 
żyjący, że Najwyższy sprawuje władzę w królestwie ludzkim, i komu chce, daje je, 
i najniższego z ludzi ustanawia nad nim”.

W aramejskiej wizji w Dn 7 o istotach niebiańskich jako o „świętych” jest mowa 
w różnych złożeniach, mianowicie „święci” (w. 21), „święci Najwyższego” (ww. 22 
i 25) oraz „lud świętych Najwyższego” (w. 27). W egzegezie Dn 7 pojawia się szereg 
trudności związanych z rozbieżną identyfikacją „świętych”. Niektórzy uczeni uważa-
ją, że określenie „święci” jest określeniem ludzi, zwłaszcza prześladowanych Izraeli-
tów14, co jednak nie wyjaśnia w pełni przesłania symbolicznej wizji w Dn 7. Dlatego 
wielu uczonych jest zdania, że słowo „święci” w Dn 7 jest określeniem istot niebiań-
skich. W takiej identyfikacji istotne jest spostrzeżenie, że słowem „święci” są zwykle 
określane istoty niebiańskie zarówno w Biblii Hebrajskiej, jak i w literaturze pozabi-
blijnej, a w literaturze z okresu Drugiej Świątyni staje się niemal terminem technicz-
nym. Należy zauważyć, że rozumienie „świętych” jako istot niebiańskich, a nie ludzi, 
o wiele bardziej odpowiada przedstawionej nie tylko w Dn 7, ale w całej Księdze 
Daniela, koncepcji historii świata, a przede wszystkim zależności istniejącej pomiędzy 
tym, co dzieje się w sferze niebiańskiej, a tym, co ma miejsce na ziemi15 .

W Dn 7,27 wyrażenie „lud świętych Najwyższego” pojawia się na zakończenie 
dodatkowego wyjaśnienia szeregu wizji (ww. 19-27), które wcześniej otrzymał Daniel 
(ww. 2-14):

27 „A królestwo i panowanie 
oraz wielkość królestw pod całymi niebiosami 
zostaną dane ludowi świętych Najwyższego. 
Jego królestwo [będzie] królestwem wiecznym, 

14 Np. C.H.W. Brekelmans, The Saints of the Most High and Their Kingdom, „Oudtestamentische 
Studiėn” 14(1965), s. 305-329; R. Hanhart, Die Heiligen des Höchsten, w: Hebräische Wortforschung, 
red. B. Hartmann Fs., Leiden 1967, s. 90-101; A. Caquot, Les quatre bêtes et le ‘Fils d’homme’ (Daniel 
7), „Semitica” 17(1967), s. 37-71; G.F. Hasel, The Identity of ‘the Saints of the Most High’ in Daniel 7, 
„Biblica” 56(1975), z. 2, s. 173-192; V.S. Poythress, The Holy Ones of the Most High in Daniel VII, „Ve-
tus Testamentum” 26(1976), z. 2, s. 208-213; T. Brzegowy, Ostateczne królestwo Boga i Jego świętych 
według Księgi Daniela, „Collectanea Theologica” 64(1994), nr 1, s. 29; Księga Daniela. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. J. Homerski, Poznań 2008, s. 120-122.
15 Tak między innymi uważają: O. Procksch, Der Menschensohn als Gottessohn, „Christentum und Wis-
senschaft” 3(1927), s. 429; M. Noth, The Holy Ones of the Most High, w: The Laws in the Pentateuch and 
Other Studies, red. M. Noth, Edinburgh-London 1967, s. 215-228; H. Kruse, Compositio libri Danielis 
et idea filii hominis, „Verbum Domini” 37(1959), s. 198; J. Barr, Daniel, w: Peake’s Commentary on the 
Bible, red. M. Black, H.H. Rowley, London 1962, s. 598; J. Coppens, Les Saints du Tres-Haut sont-ils à 
identifier avec les milices celestes?, „Ephemerides Theologicae Lovanienses” 39(1963), s. 94-100; Tenże, 
La vision danielique du Fils d’homme, „Vetus Testamentum” 19(1969), s. 171-182; L. Dequeker, Daniel 
vii et les Saints du Tres-Haut, „Ephemerides Theologicae Lovanienses” 36(1960), s. 353-392; Tenże, The 
‘Saints of the Most High’ in Qumran and Daniel, „Oudtestamentische Studiėn” 18(1973), s. 179-182; J.J. 
Collins, Daniel…, s. 312-318; M. Parchem, Księga Daniela…, 486-491.
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a wszystkie panowania [będą] Mu służyły, 
i [będą] posłuszne.”

Po całkowitym i ostatecznym unicestwieniu czwartej bestii reprezentującej siły zła 
(ww. 11-14.18.26) cała władza zostanie przez Boga przekazana „ludowi świętych Naj-
wyższego”. Wydaje się, że najbardziej przekonywającą hipotezą na temat rozumienia 
aramejskiego zwrotu ‘am qaddîšê ‘eljônîn, „lud świętych Najwyższego” jest potrak-
towanie go jako genetivus possessivus, a co za tym idzie, tłumaczenie całego wyraże-
nia jako „lud (należący do) świętych Najwyższego”. Na taką interpretację wskazują 
podobne zwroty znajdujące się w zwojach z Qumran oraz w Dn 8,24. W Regule woj-
ny pojawia się zwrot ‘m qdwšj brjt, „lud świętych (należących do) przymierza” (1Q 
10,10), zaś w 1QM 6,6 i 16,1 występuje wyrażenie qdwšj ‘mw, „święci ludu jego”. 
Wprawdzie w tradycji biblijnej podkreśla się prawdę o Bożym wybraniu Izraela na 
Jego wyłączną własność (Pwt 32,8-9), ale w kontekście wizji z Dn 10-12 należy rów-
nież mieć na uwadze fakt, że nad poszczególnymi narodami zostały ustanowione isto-
ty niebiańskie, nazywane „książętami”, jako ich władcy i patronowie, zaś w Dn 12,1 
wspomina się o Michale jako obrońcy Izraela. Wyrażenie „lud (należący do) świętych 
Najwyższego” uwypukla zatem prawdę, że Izrael wraz z istotami niebiańskimi, które 
się nim opiekują, jest szczególną własnością Boga16 .

W Dn 8 jest mowa w dwóch miejscach o „świętych”, którymi są istoty niebiańskie, 
mianowicie w w. 13 oraz ww. 24-25. Po raz pierwszy wzmianka o „świętych” pojawia 
się w Dn 8,13-14, gdy wizjoner słyszy rozmowę dwóch istot niebiańskich:

13 „I usłyszałem jakiegoś świętego mówiącego, a inny święty powiedział do tego, 
kimkolwiek był, który mówił: «Na jak długo ta wizja [dotycząca] nieustannej ofiary 
i nieprawości niszczącej, Jego wydania sanktuarium i wojska, by zostało podeptanie?»  
14 I powiedział mu: «Na dwa tysiące trzysta wieczorów [i] poranków, aż sanktuarium 
zostanie przywrócone do praw».”

Treścią dialogu prowadzonego przez dwie istoty niebiańskie jest treść i znaczenie 
wizji udzielonej uprzednio Danielowi (ww. 3-12).

Po raz drugi o „świętych” jest mowa w Dn 8,24-25 w kontekście interpretacji wizji 
(ww. 15-26), która wcześniej została objawiona Danielowi (3-12). Tekst przedstawia 
się następująco:

24 „Zniszczy możnych i lud świętych,

25  i przeciwko świętym skieruje swoje knowanie, 
a oszustwo będzie skuteczne w jego ręku. 
W sercu swoim będzie się wynosił, 
i niespodziewanie zniszczy wielu. 
Powstanie przeciw Księciu książąt, 
lecz bez udziału ręki [ludzkiej] zostanie złamany.”

16 J.J. Collins, Daniel…, s. 322-323; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 499-500.
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Treść ww. 24-25 odnosi się do działalności Antiocha Epifanesa, który prześladu-
je wiernych Bogu, jak również występuje przeciwko istotom niebiańskim, a nawet 
przeciwko samemu Bogu, który jest tutaj obdarzony tytułem „Książę książąt”. Jed-
nak zostanie on pokonany, a jego unicestwienie będzie dziełem Boga, co wyrażają 
słowa, że „bez udziału ręki [ludzkiej] zostanie złamany”. W ostatniej części w. 24 
oraz pierwszej części w. 25 nastąpiło najprawdopodobniej zniekształcenie tekstu, stąd 
trudność w jego interpretacji. Wielu uczonych poprawia istniejący tekst masorecki 
(tj. „i zniszczy możnych i lud świętych i przeciwko (?) jego knowanie”) na podstawie 
tłumaczenia w LXX: „i zniszczy możnych i lud świętych i przeciw świętym będzie 
skierowane jego knowanie”17. W ten sposób zrekonstruowany tekst w oparciu o tłu-
maczenie LXX uwypukla myśl autora Dn 8, który wymienia wszystkie „kierunki” 
działań Antiocha Epifanesa, mianowicie są one wymierzone przeciwko „możnym” 
(tj. pretendentom do tronu), „ludowi świętych” (tj. prześladowanym wiernym Bogu 
Izraelitom) oraz „świętym” (tj. istotom niebiańskim). Warto zwrócić uwagę, że o ile 
hebrajski termin qĕdōšîm, „święci” bez wątpienia jest określeniem istot niebiańskich 
(w. 25), to pewne wątpliwości może wzbudzać interpretacja zwrotu ‘am qĕdōšîm, „lud 
świętych” (w. 24). Najprawdopodobniej termin „święci” jest tutaj określeniem istot 
niebiańskich jako opiekunów i książąt narodu wybranego, a całe wyrażenie odnoszące 
się do wiernych Bogu Izraelitów przybiera znaczenie „lud (należący do) świętych”, 
podobnie jak w Dn 7,27.

Nowe elementy w stosunku do wcześniejszych tradycji biblijnych

Kilka motywów w nauce o istotach niebiańskich pojawiających się w Księdze Daniela 
występuje po raz pierwszy w Biblii Hebrajskiej. Do najważniejszych nowych elemen-
tów, które Księga Daniela wnosi do angelologii biblijnej Starego Testamentu, należą 
między innymi imiona własne istot niebiańskich, ich liczba, ukazanie ich funkcji jako 
czuwających, tj. strażników, ich status jako książąt narodów odgrywających istotną 
rolę w historii obejmującej zarówno sferę niebiańską, jak i ziemską.

1. imiona własne istot niebiańskich

Księga Daniela jest jedyną księgą w Biblii Hebrajskiej, gdzie dwie istoty niebiańskie 
są obdarzone imieniem własnym, mianowicie Gabriel (Dn 8,16; 9,21) oraz Michał (Dn 
10,13.21; 12,1)18 .

17 H. Graetz, Beiträge zur Sach- und Wörtererklärung des Buches Daniel, „Monatsschrift für Geschich-
te und Wissenschaft des Judentums” 20(1871), s. 390; A.A. Bevan, A Short Commentary on the Book of 
Daniel, Cambridge 1892, 139; K. Marti, Das Buch Daniel, Tübingen 1901, s. 62; A. Bentzen, Daniel, 
Tübingen 1952, s. 60; M. Delcor, Le Livre de Daniel, Paris 1971, s. 184; O. Plöger, Das Buch Daniel, 
Gütersloh 1965, s. 121; L.F. Hartman, A.A. DiLella, The Book of…, s. 223; J.J. Collins, Daniel…, s. 340-
341; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 547-548.
18 W deuterokanonicznej Księdze Tobiasza często występuje anioł o imieniu Rafał (np. 3,16; 5,4; 7,9; 
8,2; 9,1; 11,1; 12,15), którego oryginalna wersja imienia zachowała się w aramejskim tekście tej księgi 
z Qumran (4Q197 frag. 4, kol. 2, linia 19: rf’l, Bóg uleczył”). Poza tym anioł Rafał pojawia się w Księdze 
strażników (1 Hen 9,1; 20,7) oraz Księdze gigantów z Qumran (4Q203 frag. 8, linia 12), zob. M. Parchem, 
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GABRIEL. Imię Gabriel (hebr. Gabrî’ēl)” jest zwykle rozumiane w znaczeniu 
„mąż Boży”. Słuszniejsza wydaje się jednak sugestia, że imię Gabriel znaczy „Bóg 
jest moim bohaterem/wojownikiem” (= gbr, „być silnym” + ’ēl, „Bóg”). Od rdzenia 
gbr pochodzi zarówno termin geber, „mężczyzna, człowiek”, niekiedy podkreślający 
jego siłę i żywotność, jak również słowo gibbôr, „wojownik, bohater (wojenny)”19 . Na 
takie rozumienie wskazuje również to, że w Dn 10 jest on ukazany jako jeden z ksią-
żąt, który walczy razem z Michałem przeciwko książętom Persji i Jawanu. Wprawdzie 
nie jest tu nazwany z imienia, ale podobieństwo do Dn 8,16 i 9,20-21 wskazuje, że 
istotę niebiańską przybyłą do Daniela należy identyfikować z Gabrielem. W tradycji 
henochicznej podkreśla się działanie Gabriela jako wojownika spełniającego polece-
nie Boga: w Księdze strażników Bóg rozkazuje mu „wystąpić przeciwko bękartom 
i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładzić synów nierządu i synów czu-
wających z pośrodku ludzi” (1 Hen 10,9), zaś w Księdze przypowieści mówi się o nim 
jako o tym, „który przewodzi wszelkim mocom” (1 Hen 40,9). O roli Gabriela jako 
wojownika walczącego w obronie Izraela jest mowa w Regule wojny z Qumran, gdzie 
jego imię, razem z Michałem, Sarielem i Rafałem, pojawia się jako wypisane na tar-
czach wież w czasie prowadzenia wojny przeciwko synom ciemności (1QM 9,15-16). 
W Księdze strażników jest wymieniany najpierw wśród czterech archaniołów (1 Hen 
9,1; razem z Michałem, Sarielem i Urielem”), a następnie wśród siedmiu archaniołów 
(1 Hen 20,7). Należy jednak zauważyć, że oprócz funkcji o charakterze militarnym 
Gabriel jest również ukazywany jako ten, który z polecenia Boga udziela człowiekowi 
objawienia i je tłumaczy (Dn 8,16; 9,21-23; 10,11-12; Łk 1,19.26). Być może pod 
wpływem Nowego Testamentu (tj. Łk 1,19.26) w odniesieniu do Gabriela podkreśla 
się zwykle jego funkcję jako przekaziciela Bożego objawienia. Należy jednak zauwa-
żyć, że w literaturze okresu Drugiej Świątyni (Księga Daniela, pisma apokaliptycz-
ne, zwoje z Qumran) przede wszystkim uwypukla się jego działanie o charakterze 
militarnym20 .

MicHAŁ. Imię Michał (hebr. Mîkā’ēl) znaczy „kto [jest] jak Bóg”. W Dn 10-12 
Michał jest przedstawiony jako niebiański wojownik, który realizuje postanowienia 
powzięte przez Boga. Jest on nazwany „jednym z pierwszych książąt” (Dn 10,13) oraz 
„wielkim księciem” (Dn 12,1). Wyjątkowo uroczystym tytułem Michał jest obdarzony 
w wersji greckiej (papirus 967): „anioł, dowódca potężny, będący nad synami twojego 
narodu” (10,21). W Księdze Daniela jest on ukazany jako niebiański wojownik, który 
walczy za Izraela jako „książę” narodu wybranego, a więc jego patron i opiekun (Dn 
10,21; 12,1). W Dn 10-12 Michał pojawia się w kontekście walki toczącej się w nie-
biosach pomiędzy patronami narodów, mianowicie między nim i Gabrielem a książę-
tami Persji i Jawanu. Wojna ta ma charakter eschatologiczny, a jej konsekwencją są 
konflikty mające miejsce na ziemi. Można przypuszczać, że konflikt istot niebiańskich 

Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran, Warszawa 2008, 
s. 272-273. 
19 The Dictionary of Classical Hebrew, red. D.J.A. Clines i in., t. 2, Sheffield 1995, s. 311-313.
20 J.A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I-IX, Garden City 1981, s. 328; C. Newsom, Gabriel 
(Angel), w: The Anchor Bible Dictionary…, s. 863; J.J. Collins, Daniel…, s. 336; Tenże, Gabriel, w: Dic-
tionary of Deities and…, s. 338-339; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 538-539.
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opisany w Dn 10-12, w którym bierze udział Michał, nawiązuje do mitologicznego 
materiału znajdującego się w Iz 14, gdzie jest mowa o postaci nazwanej „gwiazdą ja-
śniejącą, synem jutrzenki”, która chciała dorównać Bogu, ale ukarana za swoją pychę 
została strącona do otchłani (ww. 12-15). Michał jako przywódca sił podporządko-
wanych Bogu jest przeciwnikiem sił (= istot niebiańskich), które się zbuntowały. Co 
więcej, jego imię stoi w przeciwstawnym paralelizmie do imienia tego, który chwali 
się, że „uczyni siebie podobnym do Najwyższego” (w. 14). Warto zauważyć, że w Dn 
12 Michał pełni też rolę sędziowską, ponieważ jest ukazany jako wykonawca wyro-
ku wydanego przez Boga. Wojna, której przewodzi Michał, ma charakter sądu, zaś 
zwycięstwo w walce staje się równocześnie ukaraniem tych, którzy z nim walczą, 
a więc wszystkich sprzeciwiających się Bogu, zarówno istot niebiańskich, jak i ludzi. 
Militarna funkcja pełniona przez Michała jest ukazana w tradycji henochicznej (np. 
1 Hen 10,11; 54,6), zwojach z Qumran (np. 1QM) i w Nowym Testamencie (Ap 12,7-
9). W literaturze okresu Drugiej Świątyni jest jednym z archaniołów (1 Hen 9,1; 20,5; 
1QM 9,15-16), któremu została dana władza wśród „istot boskich” (1QM 17,6-7). 
W apokryficznym Wniebowzięciu Izajasza jest ukazany jako przywódca wszystkich 
archaniołów (3,16; zob. też 2 Hen 22,6). Oprócz roli wojownika i opiekuna Izraela 
jako jego książę Michał pełni również szereg innych funkcji, mianowicie wstawia się 
za ludźmi do Boga (1 Hen 9), przedstawia Bogu czyny ludzi sprawiedliwych (3 Bar 
11-16), otwiera bramy niebios dla sprawiedliwych (4 Bar 9,5), strzeże duszy Abra-
hama (TestAbr 19,4), prowadzi spór z Szatanem o ciało Mojżesza (Jud 9). Zarówno 
w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, Michał jest tym, który będzie pełnić 
decydującą rolę w czasach eschatologicznych w konflikcie między dobrem a złem, 
gdy jako przywódca aniołów (= siły dobra) pokona siły zła (tj. wszystkie istoty demo-
niczne wrogie Bogu i ludziom), które w obu tych tradycjach przybierają różne imiona, 
między innymi Szemichaza, Asael, Belial, Smok, Szatan. Innymi słowy, Michał jest 
ukazywany jako pierwszy po Bogu, który z polecenia Bożego stanie na czele dobra 
i odniesie ostateczne zwycięstwo nad złem21 .

2. Liczba istot niebiańskich

Spośród wszystkich ksiąg Biblii Hebrajskiej tylko w Księdze Daniela jest mowa 
o liczbie istot niebiańskich. We wcześniejszej tradycji biblijnej o istotach niebiańskich 
jest często mowa w liczbie mnogiej, co w znaczeniu ogólnym wyraża prawdę o ich 
wielkiej liczbie. Taki sposób mówienia o istotach niebiańskich jest nawiązaniem do 
koncepcji dworu niebiańskiego lub zgromadzenia istot niebiańskich rozpowszechnio-
nej w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu oraz w tradycji biblijnej (np. 1 Krl 

21 D.E. Watson, Michael (Angel), w: The Anchor Bible Dictionary…, t. 4,  New York 1992, s. 863; 
M. Mach, Michael, w: Dictionary of Deities…, s. 569-572; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 634-635; 
szerzej na ten temat, zob. pracę zbiorową: Michał Archanioł, t. 1: Zagadnienia teologiczne, red. H. Ole-
schko, S. Łącki, Marki 2012, szczególnie następujące artykuły: H. Skoczylas, Michał Archanioł w Księ-
dze Daniela, s. 57-69; T.M. Dąbek, Św. Michał Archanioł w Apokalipsie, s. 103-121; M. Parchem, Rola 
Michała w przekazach o „buncie w niebiosach” oraz „upadku aniołów”, s. 123-164; M. Szczepaniak, 
Michał Archanioł w piśmiennictwie qumrańskim, s. 189-209. 
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22,19; Iz 6,2-3; Jr 23,18; Za 3,1-10; Hi 1-2; Ps 82; 89,6-8). Niekiedy prawdę o wielkiej 
liczbie istot niebiańskich wyraża się w kategoriach militarnych, mówiąc o zastępie, 
czyli armii istot niebiańskich, czego przykładem jest wizja proroka Micheasza: „Zo-
baczyłem JHWH siedzącego na swym tronie i cały zastęp niebios stojący przy Nim po 
Jego prawej i po lewej stronie” (1 Krl 22,19; = 2 Krn 18,18; zob. też Iz 34,4).

W Księdze Daniela o liczbie istot niebiańskich jest mowa w Dn 7,10 w kontekście 
aramejskiej wizji tronu (Dn 7,9-10):

9 „Patrzyłem, aż zostały postawione trony, 
i Starowieczny zasiadł. 
Szata Jego była jak śnieg biała, 
a włosy głowy Jego były jak wełna jagnięcia. 
Tron Jego był płomieniami ognia, 
jego koła [to] płonący ogień. 
10 Rzeka ognia wypływała 
i wychodziła sprzed Niego. 
Tysiąc tysięcy służyło Mu, 
i miriady miriad stały przed Nim. 
Sąd zasiadł i otwarto księgi.”

Bóg, który zostaje tu obdarzony tytułem ‘attîq jômîn, „Starowieczny”, dosł. „sta-
ry co do dni”, zasiada na tronie w niebiosach i jest otoczony istotami niebiańskimi. 
Autor wizji w Dn 7 podaje ich liczbę, mianowicie „tysiąc tysięcy i miriady miriad” 
(w. 10), co bez wątpienia ma charakter symboliczny, a więc mający na celu wyra-
żenie prawdy, że jest ich niezliczone mnóstwo, jak również uwypuklenie majestatu, 
potęgi i transcendencji Boga. Bez względu jednak na symboliczny charakter liczby 
istot niebiańskich to podanie konkretnej wartości liczbowej jest jedynym tego rodzaju 
przypadkiem w Biblii Hebrajskiej. W podobnym kontekście, a więc w odniesieniu do 
istot niebiańskich otaczających Boga zasiadającego na tronie, o liczbie aniołów jest 
mowa w tradycji henochicznej. W Księdze strażników wspomina się, że „dziesięć 
tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim” (1 Hen 14,22), zaś w Księdze gigantów 
z Qumran stwierdza się, że „[sto s]etek służy mu, tysiąc tysięcy [oddaje] mu [cześć]” 
(4Q530, kol. 2, linia 17)22 .

3. istoty niebiańskie jako „czuwający”, tj. strażnicy

Księga Daniela jest jedyną księgą w Biblii Hebrajskiej, gdzie istoty niebiańskie są 
określane jako „czuwający”, tj. strażnicy23. Aramejski rzeczownik ‘îr, „czuwający; 

22 Zob. M. Parchem, Księga Daniela…, s. 463; G.W.E. Nickelsburg, 1 Enoch 1. A Commentary on the 
Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81-108 (Hermeneia), Minneapolis 2001, s. 265; L.T. Stuckenbruck, 
The Book of Giants from Qumran: Texts, Translation, and Commentary (TSAJ 63), Tübingen 1997, 
s. 119-123.
23 Niektórzy uczeni dopatrują się istnienia tego terminu we wcześniejszej literaturze biblijnej. M. Da-
hood tłumaczy zwrot w‘rjm ntšt w Ps 9,7 jako „i wykorzeń bóstwa!”, doszukując się pokrewieństwa 
z ugaryckim rdzeniem gyr, „ochraniać”, podobnie jak w Mi 5,13; Jr 2,28; 19,15. Stąd termin ‘ārîm do-
słownie oznaczający „tych, którzy ochraniają”, tj. opiekunów, protektorów, patronów, jest określeniem 
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strażnik”, jako określenie istoty niebiańskiej występuje w Dn 4 (w ww. 10.20 w liczbie 
pojedynczej; natomiast w w. 14 w liczbie mnogiej):

10 „Zobaczyłem w wizjach mojej głowy, na moim łożu: 
i oto, czuwający i święty zstąpił z niebios. 
(…)

14 Z powodu wyroku czuwających [zostało powzięte] to postanowienie, 
i [z powodu] słowa świętych ta decyzja [została podjęta], 
aby poznali żyjący, że Najwyższy sprawuje władzę w królestwie ludzkim, 
i komu chce, daje je, i najniższego z ludzi ustanawia nad nim».

20 A ponieważ zobaczył król czuwającego 
i świętego zstępującego z niebios i mówiącego.”

Autor Dn 4 ukazuje „czuwających” jako tych, którzy są posłuszni Bogu i pełnią 
Jego rozkazy. To oni przekazują Nabuchodonozorowi decyzję Boga o jego ukaraniu 
(ww. 11-14 i 20-24) polegającą na upokorzeniu króla i wygnaniu go spomiędzy ludzi 
(ww. 25-30). Istoty niebiańskie nazywane ‘îrîn, „czuwającymi”, spełniały podobną 
rolę jak mal’ākîm, „posłańcy”, we wcześniejszej tradycji biblijnej, a więc przekazy-
wały ludziom wolę Boga.

Warto jednak zwrócić uwagę na ich inną funkcję, mianowicie w opisie wizji stwier-
dza się, że ukaranie króla jest rezultatem wyroku wydanego przez „czuwających” 
(w. 14), natomiast w interpretacji wizji, jaką podaje królowi Daniel, wyraźnie jest 
mowa o tym, że decyzja o ukaraniu króla należy wyłącznie do Boga (w. 21). W ten 
sposób autor Dn 4 wyraża prawdę o tym, że istoty niebiańskie określane jako „czu-
wający” do pewnego stopnia współuczestniczą w sprawowaniu władzy przez Boga. 
Należy jednak zauważyć, że w Dn 4 wielokrotnie podkreśla się, że „Najwyższy spra-
wuje władzę w królestwie ludzkim”, tj. nad całym światem (ww. 14.22.29). Podkre-
ślając posłuszeństwo „czuwających” wobec Boga, polegające na pełnieniu przez nich 
rozkazów Boga, autor Dn 4 wyraża prawdę o tym, że Bóg nie tylko panuje nad nimi, 
ale również wykorzystuje je w sprawowaniu przez siebie władzy, która jest absolutna 
i niezależna od nikogo. Wydaje się, że ukazanie w Dn 4 sprawowania władzy przez 
Boga, który posługuje się „czuwającymi” w egzekwowaniu swoich decyzji, zostało 
przedstawione na wzór funkcjonowania królewskiego dworu. Ziemski król miał róż-
nego rodzaju „czuwających, strażników”, którzy stanowili jego „oczy i uszy” w kon-
trolowaniu i kierowaniu państwem, a więc pomagali królowi w sprawowaniu władzy. 
Podobnie, w wyobrażeniu autora Dn 4, Bóg w kontrolowaniu i kierowaniu sprawami 
niebios i ziemi posługiwał się członkami swego dworu (zob. Hi 1-2; Ps 89,6-8; Jr 
23,18; por. Iz 62,6), którzy spełniali rolę Jego „oczu” (zob. 2 Krn 16,9; Za 4,10; Ez 
1,18) i informowali Go o sprawach dotyczących sprawowania przez Niego władzy. 
Takie przekonanie podzielali wszyscy mieszkańcy starożytnego Bliskiego Wschodu. 

istot boskich. Zdaniem M. Dahooda termin ‘ārîm występujący w TM oznacza zarówno „miasta”, jak 
i „bóstwa” jako ich patronów i opiekunów, dlatego zrujnowanie miast jest równoznaczne ze zniszczeniem 
wyobrażeń bóstw reprezentujących te miasta, zob. M. Dahood, Psalms I, 1-50: Introduction, Translation, 
and Notes (AB 16), Garden City 1966, s. 55-56.
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W 1 Hen 20,1 istoty niebiańskie są określone jako „święci aniołowie, którzy obserwu-
ją”, tj. strzegą, czuwają. Filon z Byblos wspomina o istotach nazywanych „obserwato-
rami nieba”, które mogą odpowiadać „czuwającym, strażnikom” z Księgi strażników 
(1 Hen 1-36) oraz Księgi Daniela (Dn 4)24 .

Warto zauważyć, że chociaż Dn 4 jest jedynym miejscem, gdzie pojawiają się isto-
ty niebiańskie nazywane „czuwającymi, strażnikami” w Biblii Hebrajskiej, to jednak 
najstarszym świadectwem występowania tego terminu jest apokryficzna Księga straż-
ników (1 Hen 1-36) należąca do tradycji henochicznej, gdzie odnosi się zarówno do 
aniołów upadłych (zwłaszcza 1 Hen 10-16), jak i do aniołów posłusznych Bogu (np. 
1 Hen 20,1; 22,6; 71,7; 93,2). Określenie „strażnicy; czuwający” na oznaczenie istot 
niebiańskich często pojawia się w późniejszej literaturze żydowskiej okresu Drugiej 
Świątyni (np. CD 2,17-18; 1QapGen 2,1.16; Jub 4,15.22; 7,21; 10,5; 2 Hen 18; Te-
stRub 5,6-7, TestNef 3,5).

4. istoty niebiańskie jako książęta, tj. władcy narodów

Jednym z najważniejszych elementów „nowości” w nauce o istotach niebiańskich 
w Księdze Daniela w stosunku do wcześniejszej tradycji biblijnej, a co za tym idzie, 
istotnym wkładem w rozwój angelologii Starego Testamentu, jest ukazanie w Dn 10-
12 istot niebiańskich jako książąt (śārîm), a więc władców i opiekunów poszczegól-
nych narodów. Michał jest określony jako „jeden z pierwszych książąt” (Dn 10,13), 
„wasz książę”, tj. książę Izraela (Dn 10,21) i „wielki książę” (Dn 12,1). Poza tym 
w Dn 10,20 wspomina się o „księciu Persów” oraz o „księciu Jawanu”, zaś w Dn 
10,13 jest mowa o „księciu królestwa Persów”. Należy zauważyć, że istoty niebiańskie 
obdarzone w Dn 10-12 tytułem śārîm, „książęta”, nie są istotami na usługach w zna-
czeniu aniołów stróżów, ale są władcami narodów i w sferze niebiańskiej stają się ich 
opiekunami w sensie patronów poszczególnych narodów.

Wszystkie wzmianki o istotach niebiańskich jako „książętach” narodów pojawiają 
się w Dn 10-12 w kontekście konfliktu – przybierającego znamiona wojny eschato-
logicznej – toczącego się w sferze niebiańskiej, którego rezultaty mają swoje konse-
kwencje w wydarzeniach mających miejsce na ziemi:

10,12 „I powiedział do mnie: «Nie bój się, Danielu, ponieważ od pierwszego dnia, 
gdy wziąłeś sobie do serca, żeby zrozumieć i żeby się upokorzyć przed obliczem Boga 
twego, słowa twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem ze względu na twoje słowa.  
13 Książę królestwa Persów powstał przeciw mnie dwadzieścia jeden dni, a oto Michał, 
jeden z pierwszych książąt przybył, aby mi pomóc, gdy zostałem opuszczony tam 
z królami Persów.  14 Przybyłem więc, aby dać ci zrozumienie, co spotka twój naród 
przy końcu dni, ponieważ wizja wciąż [dotyczy] tych dni»”.

24 R. Murray, The Origin of Aramaic ‘îr, Angel, „Orientalia” (1984), nr 53, s. 303-317; A.I. Baumgarten, 
The Phoenician History of Philo of Byblos. A Commentary, Leiden 1981, s. 114-115; J. Teixidor, The 
Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, Princeton 1977, s. 13-17; J.E. Goldingay, 
Daniel…, s. 88; J.J. Collins, Daniel…, s. 224-226; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 335-336.
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10,20 „Wtedy powiedział: «Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Teraz zaś 
wrócę, aby walczyć z księciem Persów. A gdy ja wyjdę, oto przyjdzie książę Jawanu .  
21 Oznajmię ci jednak, co zostało wyryte w księdze prawdy. Nie ma nikogo kto by mnie 
wspierał przeciw nim jak tylko Michał, wasz książę .  11,1 Ja zaś w pierwszym roku Da-
riusza Meda stałem przy nim, aby wzmocnić i być pomocą dla niego»”.

12,1 „W tym czasie powstanie 

Michał, wielki książę, 
który stoi nad synami twojego narodu. 
Będzie czas ucisku 
jakiego nie było, od [początku] istnienia narodu, 
aż do tego czasu. 
W tym czasie zostanie ocalony twój naród, 
każdy, który znajdzie się zapisany w księdze”.

Pojawiająca się w Dn 10-12 wzmianka o tym, że poszczególne narody posiadają 
swoich niebiańskich opiekunów, jest powszechnym przekonaniem ludzi starożytnego 
Bliskiego Wschodu, którego obecność jest poświadczona również w tradycji biblijnej. 
W Pwt 32,8-9 stwierdza się, że „kiedy Najwyższy dawał narodom własność, kiedy 
oddzielał synów ludzkich, wyznaczył granice ludom, według liczby synów bożych”25 . 
Przekonanie o istnieniu bóstw opiekujących się narodami, a jednocześnie sprawują-
cych nad nimi władzę, pojawia się w słowach posłańca króla Asyrii do mieszkańców 
Jerozolimy: „Czy naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki 
króla asyryjskiego? (…) Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów uratowali swój 
kraj z mojej ręki? Czy JHWH wybawi Jerozolimę z mojej ręki?” (2 Krl 18,33; zob. też 
2 Krl 19,12; Iz 36,18; 37,12). Na szczególną uwagę zasługują słowa autora Księgi Sy-
racha, który stwierdza, że Bóg „każdemu narodowi ustanowił władcę (hēgoumenon), 
ale Izrael jest działem Pana” (Syr 1,7,17). Podobnie w Księdze Jubileuszów jest mowa 
o tym, że chociaż wszystkie narody należą do Boga, to jednak „pozwolił nad nimi 
wszystkimi rządzić duchom i odwodzić ich od dróg Pana” (Jub 15,31). Takie prze-
konanie ma swoje źródło w koncepcji starożytnego Bliskiego Wschodu o istnieniu 
dworu niebiańskiego, gdzie bóstwo najwyższe było otoczone licznymi bóstwami niż-
szej rangi i sprawowało nad nimi władzę26. Jednakże podczas gdy w bliskowschodniej 
literaturze mitologicznej bóstwa odgrywają decydującą rolę, to w Księdze Daniela 
– podobnie jak w całej wcześniejszej tradycji biblijnej – ich rola została zredukowana 
do niższych rangą istot niebiańskich podporządkowanych całkowicie panowaniu Boga, 

25 W tekście masoreckim znajduje się lekcja „według liczby synów Izraela”, co jest prawdopodobnie 
rezultatem wprowadzenia zmiany do tekstu w celu usunięcia śladów politeizmu. O tym, że w tekście 
oryginalnym była mowa o istotach boskich, wskazuje LXX, która czyta angelōn theou, „według (…) 
aniołów Boga” (niektóre manuskrypty mają wersję hyiōn theou, „według (…) synów Boga”, = Akwila), 
a potwierdza to fragment tekstu Księgi Powtórzonego Prawa odnaleziony w Qumran, gdzie pojawia się 
wyrażenie bnj ’lwhjm, „[według liczby] synów Bożych” (4Q37 kol. 12, linia 14; = 4QDeutj), E. Tov, 
Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis-Assen 2001, s. 269; M. Parchem, Krytyka tekstu 
Starego i Nowego Testamentu, w: Wstęp ogólny do Biblii, red. P. Walewski, Rumia 2011, s. 99-100.
26 E.T. Mullen, The Assembly of…, s. 202-203.
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ponieważ On jest jedynym Władcą, i to On jako „Książę książąt” (Dn 8,25) ma nad nimi 
absolutną władzę. Chociaż w Księdze Daniela koncepcja istnienia bóstw jako patro-
nów narodów zostaje zdemitologizowana, to nie jest wykluczone, że istoty niebiańskie 
nazywane „książętami” według autora wizji w Dn 10-12 cieszą się jeszcze pewnego 
rodzaju statusem boskim, o czym może świadczyć fakt, że posiadają one do pewnego 
stopnia autonomiczną władzę, co wyraźnie zostało ukazane w opisie konfliktu, któ-
ry toczy się w sferze niebiańskiej między Michałem i Gabrielem a książętami Persji 
i Jawanu. Według Dn 10-12 rezultatem wojny prowadzonej w sferze niebiańskiej po-
między książętami są wydarzenia na ziemi, a więc losy następujących po sobie kolej-
nych imperiów ziemskich, ich powstawania i upadku. Chociaż bieg wydarzeń został 
ustalony przez Boga i to On jest Panem historii kontrolującym jej rozwój, to jednak 
istoty niebiańskie nazywane „książętami” odgrywają tutaj decydującą rolę, ponieważ 
ich postępowanie bezpośrednio wpływa na dzieje ludzi27 .

Warto zwrócić uwagę na fakt, że koncepcja istot niebiańskich jako władców/patro-
nów narodów pojawia się w innych żydowskich pismach z okresu Drugiej Świątyni, 
mianowicie w zwojach z Qumran i Apokalipsie zwierząt (1 Hen 85-90). W literaturze 
qumrańskiej jest mowa o konflikcie istot niebiańskich określonych jako „książęta”, 
które stoją na czele dwóch przeciwstawnych sobie obozów. Z jednej strony pojawia 
się „książę świateł” (1QS 3,20; CD 5,18; „książę światła” w 1QM 13,10), a z dru-
giej występuje „książę królestwa niegodziwości” (1QM 17,5-6). Zwłaszcza w Regule 
wojny podkreśla się autorytet i władzę „książąt” zarówno nad istotami niebiańskimi, 
jak i ludźmi, ponieważ mówi się o „panowaniu Michała” (1QM 17,7), jak również 
w odniesieniu do Beliala o „jego grzesznym panowaniu” (1QM 13,4)28. W należącej 
do tradycji henochicznej Apokalipsie zwierząt pojawiają się istoty niebiańskie repre-
zentujące siły zła określone jako „pasterze”, które zostały ustanowione przez Boga, 
aby panować nad Izraelem (1 Hen 89,59-90,19). Również tutaj – podobnie jak w Dn 
10-12 – działalność pasterzy łączy się z historią na ziemi, ponieważ czas panowania 
pasterzy jest okresem dominacji narodów pogańskich nad Izraelem oraz rozproszenia 
ludu Bożego wśród narodów29 .

27 D.S. Russel, The Method and Message…, s. 244-249; L.F. Hartman, A.A. DiLella, The Book of…, 
s. 282-284; J.E. Goldingay, Daniel…, s. 291-292; J.J. Collins, Daniel…, s. 374-375; M. Parchem, Księga 
Daniela…, s. 632-634.
28 Y. Yadin, The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of Darkness, tł. B. oraz C. Rabin, 
Oxford 1962, s. 232; J.J. Collins, Daniel…, s. 375-376; M. Parchem, Księga Daniela…, s. 633; Tenże, 
Ostateczne zwycięstwo Boga…, s. 158-164.
29 J.C. VanderKam, Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition, Washington 1984, s. 165-166; 
M. Black, The Book of Enoch or 1 Enoch. A New English Edition with Commentary and Textual Notes, 
Leiden 1985, s. 270-271; M. Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine du-
ring the Early Hellenistic Period, tł. J. Bowden, London 1996, s. 187; M. Delcor, Studi sull’apocalittica, 
tł. A. Zani, Brescia 1987, s. 70-72; M.J. Davidson, Angels at Qumran. A Comparative Study of 1 Enoch 
1-36, 72-108 and Sectarian Writings from Qumran, Sheffield 1992, s. 107-109; M. Parchem, Motyw 
wojny eschatologicznej w Apokalipsie zwierząt (1 Hen 90,13-19), w: Apokaliptyka wczesnego judaizmu 
i chrześcijaństwa, red. M.S. Wróbel, Lublin 2010, s. 92-93. 
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Zakończenie

Księga Daniela stanowi bardzo ważne świadectwo dotyczące rozwoju nauki o istotach 
niebiańskich w obrębie tradycji biblijnych Starego Testamentu. Pewne motywy od-
noszące się do istot niebiańskich znajdujące się w tej księdze są kontynuacją wierzeń 
starożytnego Izraela, mianowicie przedstawianie istot niebiańskich jako „posłańców” 
Bożych do ludzi (Dn 3,28; 6,23), nazywanie ich „synami bożymi” (dosł. „syn bogów” 
w Dn 3,25) oraz „świętymi” (Dn 4,10.14.20; 7,21.22.25.27; 8,13.24.25), ukazywa-
nie ich jako przekazicieli Bożego objawienia i tłumaczy/interpretatorów wizji (Dn 
7,16; 8,16; 9,21-22; 10,5-11,2). W Księdze Daniela pojawia się koncepcja niebiań-
skiego dworu JHWH, który tworzą istoty niebiańskie służące Bogu i oddające Mu 
hołd, co występuje w tradycji biblijnej i jest zakorzenione w mitologicznej literaturze 
starożytnego Bliskiego Wschodu. Najbardziej znaczącym jest to, że Księga Daniela 
wprowadza szereg nowych elementów do nauki o istotach niebiańskich, co stanowi 
niezwykle cenny wkład do angelologii biblijnej. Najistotniejszym novum w odnie-
sieniu do tradycji biblijnej to imiona własne: Gabriel (Dn 8,16; 9,21) i Michał (Dn 
10,13.21; 12,1), wzmianka o liczbie istot niebiańskich otaczających tron Boga w nie-
biosach (Dn 7,10), ukazanie ich jako „czuwających”, tj. strażników, którzy współ-
uczestniczą we władzy sprawowanej przez Boga (Dn 4), a wreszcie przedstawienie 
istot niebiańskich jako „książąt”, czyli władców narodów w sensie ich patronów (Dn 
10-12). Warto także zwrócić uwagę na fakt, że nauka o istotach niebiańskich zawarta 
w Księdze Daniela znalazła swój dalszy rozwój w późniejszej literaturze żydowskiej, 
zwłaszcza w pismach apokaliptycznych i w zwojach z Qumran, jak również w tradycji 
chrześcijańskiej.
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Streszczenie

Księga Daniela stanowi bardzo ważne świadectwo rozwoju nauki o istotach niebiańskich 
w tradycji biblijnej Starego Testamentu. Niektóre z motywów dotyczących istot niebiańskich 
występujące w tej księdze nawiązują do starych tradycji obecnych w religii Izraela, mianowi-
cie ukazanie ich jako posłańców Boga (Dn 3,28; 6,23), nazywanie ich „synami Boga” (w Dn 
3,35 istota niebiańska jest określona jako „syn bogów”) oraz „świętymi” (Dn 4,10.14.20; 
7,21.22.25.27; 8,13.24.25), przedstawianie ich jako tłumaczy/interpretatorów objawienia prze-
kazywanego w formie wizji (Dn 7,16; 8,16; 9,21-22; 10,5-11,2). Występująca w Księdze Da-
niela koncepcja niebiańskiego dworu JHWH, który tworzą istoty niebiańskie służące Bogu 
i oddające Mu cześć, pojawia się często w Starym Testamencie, co swoimi korzeniami sięga 
mitologicznej literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Najważniejszym jest jednak to, że 
w Księdze Daniela pojawia się w odniesieniu do nauki o istotach niebiańskich kilka motywów, 
które wcześniej nie występowały w Biblii Hebrajskiej, a są nimi następujące: użycie imion 
własnych, mianowicie „Gabriel” (Dn 8,16; 9,21) i „Michał” (Dn 10,13,21; 12,1), mówienie 
o liczbie istot niebiańskich (Dn 7,10), ukazanie ich funkcji jako czuwających, tj. strażników 
(Dn 4), przedstawianie ich statusu jako książąt narodów odgrywających istotną rolę w historii 
obejmującej zarówno sferę niebiańską, jak i ziemską (Dn 10-12). Dzięki obecności w Księdze 
Daniela nowych motywów dotyczących nauki o istotach niebiańskich księga ta w znaczący 
sposób ubogaca angelologię biblijną Starego Testamentu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
nauka o istotach niebiańskich w Księdze Daniela została rozwinięta w późniejszej literaturze 
żydowskiej, zwłaszcza w pismach o charakterze apokaliptycznym i w zwojach z Qumran, jak 
również w tradycji chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe: Księga Daniela, angelologia, istoty niebiańskie, czuwający/strażnicy, 
anioł interpretator, niebiański dwór JHWH, istoty niebiańskie jako książęta

Summary

tHe teAcHiNG ABOUt HeAVeNLY BeiNGS iN tHe BOOK OF DANieL. 
tHe cONtiNUAtiON OF tHe preViOUS BiBLicAL trADitiONS AND tHe 

NeW cONtriBUtiON tO tHe ANGeLOLOGY OF tHe OLD teStAMeNt

The Book of Daniel is a very important witness to the development of the teaching about heav-
enly beings in the biblical traditions of the Old Testament. Some themes about heavenly beings 
presented in the Book take and continue the beliefs of the ancient Israel, namely, presenting the 
heavenly beings as God’s “messengers” (Dan. 3:28; 6:23), defining them as “the sons of God” 
(literally “the son of gods” in Dan. 3:25) and “the holy ones” (Dan 4:10.14.20; 7:21.22.25.27; 
8:13.24.25), portraying them as mediators of God’s revelation and translators/interpreters of 
the visions (Dan. 7:16; 8:16; 9:21-22; 10:5-11:2). The concept of the heavenly court of YHWH 
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that consists of heavenly beings serving and worshipping God presented in the Book is similar 
to various parts of the Scripture and is rooted in the mythological writings of the ancient Near 
East. The most significant is the fact that the Book of Daniel introduces many new elements, 
unknown in the Hebrew Bible, into the teaching about the heavenly beings. They are: (1) the 
usage of such proper names as “Gabriel” (Dan. 8:16; 9:21) and “Michael” (Dan. 10:13,21; 
12:1); (2) specifying the number of heavenly beings surrounding the throne of God in heaven 
(Dan. 7:10); (3) presenting them as the “watchers”, i.e. the guards who participate in God’s rule 
(Dan. 4); (4) finally, picturing heavenly beings as “the princes”, i.e. the lords of nations in the 
meaning of their “patrons” (Dan. 10-12). Thanks to them, the Book essentially contributes to 
the angelology of the Bible. It is also worth noticing that the teaching of the Book of Daniel 
about heavenly beings was further developed in the later Jewish literature, especially in the 
apocalyptic writings and the Qumran scrolls, as well as in the Christian tradition.

Keywords: Book of Daniel, angelology, heavenly beings, watchers/guards, angel inter-
preter, heavenly court of YHWH, heavenly beings as princes
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Le “Lettere ALLe Sette cHieSe”  (Ap 1,9–3,22): 
trAMA Di UN FiDANZAMeNtO iN AttO

1. premessa: la terminologia tipica di un’esperienza d’amore

È risaputo come l’autore dell’Apocalisse nutra una grande stima per l’esperienza 
dell’amore, tanto che la sua presenza e la sua portata emergono e prendono sempre più 
consistenza, in modo delicato ma costante, lungo tutto il corso dell’Apocalisse2 .

Già dall’analisi della terminologia tipica, legata all’esperienza dell’a more, si pos-
sono desumere delle indicazioni significative. Va subito detto che nell’Apocalisse 
avgapa,w (“amare”) ricorre 4 volte (1,5; 3,9; 12,11; 20,9), avga,ph (“amore”) 2 volte 
(2,4.19) e file,w (“amare, volere bene”) 2 volte (3,19; 22,15)3. Come si può consta-
tare, questi termini si trovano soprattutto nel prologo e nella prima sezione del libro, 
in quanto nella parte rimanente (4,1–22,21) essi lasceranno spazio al vocabolario ti-
picamente sponsale: così, troveremo ga,moj (“matrimonio, nozze”, in 19,7.9), dei/pnon 
(“ban chetto”, in 19,9.17)4, nu,mfh (“fidanzata, sposa”, in 18,23; 21,2.9; 22,17), numfi,oj 
(“fidanzato, sposo”, in 18,23) e gunh, (“donna, moglie”, nei cap. 12 e 17, e in 19,7; 
21,9)5 .

1 Luca Pedroli, nato a Vigevano il 15 giugno 1970, è stato ordinato sacerdote nel 1995. Dal 1994 al 1997 
ha frequentato a Roma il Pontificio Istituto Biblico, conseguendo la Licenza in Sacra Scrittura. Sempre 
presso il Pontificio Istituto biblico dal 1999 al 2001 ha insegnato “Greco biblico”, prima di conseguire nel 
2006 il Dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2001 al 2012 ha inse-
gnato nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, nell’Istituto di Scienze Religiose di Milano, presso 
gli Studi Teologici Riuniti di Lombardia e presso l’Istituto di Scienze Religiose di Pavia e Vigevano. 
Ora è docente presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma; adres do korespondencji: Via Ferrarin 5, 27033 
Remondò (PV), Italia, e-mail: luca.pedroli@fastwebnet.it.
2 L’affermazione progressiva del l’amore come dimensione prioritaria, decisiva, costituisce una con-
notazione comune a tutta la teologia giovannea. Si segnalano su questo tema gli studi di A. Feuillet, 
Le mystère de l’amour divin dans la théologie johannique, Paris 1972; Id., Un cas privilégié de pluralisme 
doctrinal: la conception différente de l’agapè chez Saint Paul et chez Saint Jean, “Premiére Partie: Doc-
trine” (EeV.D) 37(1972), pp. 497-509; M. Meruzzi, L. Pedroli “Venite alle nozze!”. Un percorso biblico 
sulle orme di Cristo-sposo, Cantiere coppia, Assisi 2009, pp. 95-129; C. Spicq, L’amour de Dieu révélé 
aux hommes dans les écrits de Saint Jean, Paris 1978.
3 Per quanto riguarda il significato preciso di questi termini e il loro rapporto, nel contesto particolare 
della letteratura giovannea, si consiglia la consultazione di R.E. Brown, The Gospel According to John  
(I-XII), Assyrologische Bibliothek (AB) 29, Garden City, NY 1966, pp. 497-499 e M. Lattke, Einheit 
im Wort: Die Spezifische Beduetung von avga,ph( avgapa/n und filei/n im Johannes-evangelium, München 1975.
4 Anche nella prima parte si può riconoscere un accenno a questa realtà, quando in 3,20 si incontra 
il verbo deipnh,sw (“io cenerò, banchetterò”).
5 Per un’indagine più dettagliata di questa terminologia e del suo utilizzo, nel contesto specifico dell’A-
pocalisse, si rimanda all’analisi delineata in D.A. McIlraith, The reciprocal love between Christ and the 
Church in the Apocalypse, Roma 1989, pp. 172-184.
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Ora, ad un esame più approfondito dei passi in cui ricorrono avgapa,w e file,w si può 
notare come, eccetto i casi di 12,11 e 22,15, il soggetto di questi verbi sia sempre Cri-
sto e l’oggetto la comunità dei cristiani. Questo aspetto viene messo in risalto in modo 
esplicito in 1,5b-6 dove, nel l’indirizzo e nel saluto rivolto alle sette Chiese, si dice:

tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw/n a`martiw/n h`mw/n evn tw/| ai[mati auvtou/
( kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| qew/| kai. patri. auvtou/( auvtw/| h` do,xa kai. to. 
kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,n .

“A colui che ci ama e ci ha prosciolti dai nostri peccati nel suo sangue e ha fatto 
di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli 
dei secoli; amen!”.

In questa dossologia, in un contesto chiaramente liturgico6, l’amore risulta es-
sere una prerogativa di Cristo, il quale viene addirittura chiamato, per tale motivo, 
o` avgapw/n, vale a dire “colui che ama”7. L’uso del participio presente, poi, fa capire che 
si tratta di una qualifica costante, che caratterizza continuamente l’azione del Risorto8 .

Alla luce di tutto ciò ne consegue che, se i cristiani sono capaci di amare, è soltanto 
perché imparano dal Risorto, il quale comunica ai suoi quella che è la sua preroga-
tiva principale, tipica, in un cammino graduale e progressivo che avrà il suo compi-
mento nella Gerusalemme nuova. L’amore di Cristo, percepito costan temente dalla 
comunità nella sua vita presente, porta quest’ultima a relazionarsi, a dialogare con 
lui, nel desiderio di poter cominciare a ri cambiarlo9. Tale dato, in 1,5b-6, è rimarcato 
in modo particolare dalla continua ripetizione del pronome di prima persona plurale 
h`meij: il riferimento è chiaramente alla Chiesa, la quale, scoprendosi amata da Cristo 

6 Cf. U. Vanni, Un esempio di dialogo liturgico in Ap 1,4-8, “Biblica” (Bib) 57(1976), pp. 453-467, 
dove viene messa in evidenza e analizzata la connotazione liturgica che fa da sfondo a 1,4-8. Vanni fa no-
tare come il dialogo liturgico che traspare in tale pericope si rivelerà una costante anche nel resto del libro, 
segnalandosi come il contesto ideale nel quale leggere tutto lo sviluppo del l’Apocalisse. Dello stesso au-
tore vedi, sempre a questo proposito, anche lo studio Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book 
of Revelation, “New Testament Studies” (NTS) 37(1991), pp. 348-372. Particolarmente prezioso è anche 
il saggio di A.R. Nu sca, Liturgia e Apocalisse, in: Apo kalypsis Percorsi nell’Apocalisse di Giovanni, ed . 
E. Bosetti, A. Colacrai, Assisi 2005, pp. 459-477, nel quale l’autore mette in risalto quella che è l’am-
bientazione liturgica di tutto il libro.
7 Va notato che, al posto del participio presente avgapw/nti, nei codici 2053 e 2062 – che si rifanno 
ad Andrea di Cesarea e che risalgono rispettivamente al XII e al XIII secolo – troviamo il participio 
aoristo avgaph,santi (“colui che ci ha amati“). Cf. NA28, 735. Questa lezione, che non è ripresa in nessun 
altro manoscritto, testimonia una certa difficoltà ad accogliere la definizione tw/| avgapw/nti, unica in tutto 
il NT, per cui si è stati tentati probabilmente di armonizzarla col seguente aoristo lu,santi (“colui che ci ha 
prosciolti“).
8 Per un approfondimento di tale concetto, si segnala lo studio specifico di S. Cantore, Colui che 
ci ama (Ap 1,5), “Parola Spirito e Vita” PSV 10(1984), pp. 205-214 e il quadro dettagliato presentato 
in D.A. McIlraith, The reciprocal love…, pp. 11-34.
9 In tal senso, la dinamica che caratterizza la Chiesa finisce per accostarsi nell’Apocalisse a quella che 
caratterizza un altro concetto teologico specifico, che è quello di “regno”. Vedi a questo proposito quanto 
è precisato in L. Pedroli, Il regno di Dio nell’Apocalisse, in: Regno di Dio nella Bibbia, red. F. Manns, 
S.A. Panimolle, L. Pedroli, A. Pitta, L. Sembrano, Roma 2011, pp. 248-289.
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e sperimentando direttamente i benefici di questo amore, esplode in un canto di lode 
e di gloria, nel l’anticipazione di quella realtà escatologica, nella quale sarà finalmente 
in grado di corrispondere alla pari il Risorto nel suo modo di amare10 .

2. Una prospettiva squisitamente nuziale

Nell’orizzonte appena delineato, risulta evidente come l’autore dell’Apocalisse guardi 
con particolare atten zione e simpatia alla relazione tra l’uomo e la donna, tanto da con-
siderarla l’unico contesto privilegiato capace di esprimere la forza e la potenzialità 
insite nel rapporto profondo tra Cristo e la Chiesa. Ne consegue che, nel descrivere 
la crescita di questo legame vitale, con quanto comporta a livello di maturazione e di 
realizzazione umana, egli si sofferma nel cuore dell’orizzonte che contraddistingue 
l’amore di coppia.

In tal senso, allora, emerge come questo amore, una volta instauratosi nell’alveo 
di una comunione intrinseca e di un sincero desiderio di ap partenenza e di donazione 
reciproca, faccia un salto qualitativo deci sivo e si collochi ad un livello nuovo e avva-
lorato, che è rappresentato dal fi dan zamento11 .

Questo passaggio e questa nuova condizione sono testimoniati e messi in risalto 
anche dalla terminologia e da una particolare sequenza linguistica adottata dall’autore. 
È interessante, infatti, osservare come la comunità del Risorto, nell’ambito della Ge-
rusalemme celeste, venga detta ormai gunh vale a dire “donna, moglie, sposa”12; la sua 
condizione prima delle nozze, però – pur nella grande novità che sancisce e rappre-
senta – risulta ancora li mitata ed antecedente, ed è ben esplicitata dal termine nu,mfh, 
“fidan zata”13 .

Questo costituisce un vocabolo-chiave, nell’ottica di un’interpretazione dell’Apo-
calisse capace di cogliere tutta la portata e la ricchezza del suo messaggio e dell’oriz-
zonte che dischiude. Esso può avere di per sé diversi significati, a seconda del con-
testo in cui viene utilizzato: infatti, nel l’am bito dell’amore tra un uomo e una donna 
può essere tradotto con “ragazza in età da marito, fidanzata, sposa novella o sposa”; 

10 A tale proposito, va segnalato il saggio di H. Giesen, Kirche in der Endzeit. Ekklesiologie und Escha-
tologie in der Johan nesapokalypse, Linz 1994, pp. 5-43, nel quale l’autore analizza la natura e i connotati 
che viene ad assumere progressivamente la Chiesa, proprio nello sviluppo escatologico che caratterizza 
l’Apocalisse.
11 Evidentemente, questa nuova fase già segna di fatto l’ingresso in una prospettiva prettamente spon-
sale. Per quanto riguarda la dinamica che viene messa in atto nel nuovo stadio del rapporto tra Cristo e la 
Chiesa, dinamica che è destinata ad una progressiva ma turazione, fino al traguardo nuziale, si segnalano 
gli studi di T. Vetrali, L’amore del la chiesa per il suo sposo nell’Apocalisse, PSV 11(1985), pp. 217-230; 
A. Feuillet, Le festin des noces de l’Agneau et ses anticipations Vue d’en semble sur la mystique nuptiale 
de l’Apocalypse, EeV.D 97(1987), pp. 353-362; K.E. Miller, The Nuptial Eschatology of Revelation 19-
22, “Catholic Biblical Quarterly” (CBQ) 60(1998), pp. 301-318; U. Vanni, La nuzialità nell’Apocalisse, 
in: Id ., Mistero Pasquale e mistero nuziale, Roma 2002, pp. 235-257.
12 Cf. 19,7 e 21,9. Per quanto riguarda le diverse accezioni di questo vocabolo, vedi quanto è precisato 
in A. Oepke, gunh,, Theological Dictionary of the New Testament (TDNT), I, pp. 776-789.
13 Vanni include a pieno titolo anche nu,mfh, insieme a gunh nel ricco ambito del “sim bolismo antropo-
logico”. Cf. U. Vanni, Il simbolismo nell’Apocalisse, “Gregoriana” (Greg) 61(1980), pp. 461-506: 473.
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al di fuori dell’ambito dell’amore coniugale, poi, può assumere anche il significato 
di “nuora” o, semplicemente, di “fanciulla”14 .

Quando viene usato in contrapposizione o in relazione a gunh però, esso indica 
precisamente la “fidanzata”, vale a dire colei che per il momento non può dirsi gunh 
in quanto non è ancora giunta al livello di “moglie”, di “sposa”, ma che desidera farlo 
al più presto e a tal fine si sta preparando15 .

3. La fidanzata dell’Agnello

Nel momento in cui si prendono in considerazione le 4 ricorrenze del termine speci-
fico nu,mfh, si può rilevare come esso compaia in circostanze sempre rilevanti e signi-
ficative, sulle quali è bene soffermarsi, cercando di fare luce sul loro contesto preciso.

La prima ricorrenza si registra in 18,23a dove, nel quadro negativo di Babilonia, 
si dice:

kai. fw/j lu,cnou ouv mh. fa,nh| evn soi. e;ti( kai. fwnh. numfi,ou kai. nu,mfhj ouv mh. 
avkousqh/| evn soi. e;ti .

“E luce di lampada non brillerà più in te, e voce di fidanzato e di fidanzata in te più 
non si udrà”.

L’assenza della gioia semplice del lavoro e del piacere della musica contribuisce 
a rendere questa realtà alquanto triste e desolata16. Ora, lo scenario si fa ancora più 
tetro, in quanto viene a mancare la luce e tutto è buio; inoltre – e questo è l’elemento 
che ci interessa maggiormente – non si sente più la voce “del fidanzato e della fidanza-
ta”. Come emerge dal testo, tale mancanza costituisce uno degli elementi più negativi 
in assoluto, in quanto conferma in tutta la sua gravità il vuoto e l’estrema aridità della 
città, ormai fagocitata dal proprio egoismo e dal consumismo sfrenato, fine a se stesso. 
Questo riferimento, allora, fa capire quanto l’autore avverta ed apprezzi il valore del 
fidanzamento, come esperienza unica di vitalità e di gioia17 .

14 Cf. F.W. Danker, ed ., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature, Chicago-London 20003; orig. Tedesco, W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 
Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, ed. K. & B. A land, Berlin-New York, 
19886, p . 680. Vedi a questo proposito quanto è sintetizzato anche nel contributo di J. Jeremias, nu,mfh, 
numfi,oj, TDNT, 4, pp. 1099-1106.
15 “nu,mfh, «fidanzata»: è uno dei termini caratteristici del nucleo riguardante Geru salemme. (...) non 
è ancora la «donna» (gunh,), anche se ne è sulla via. (...) Animata dallo Spirito di Cristo, essa aspira alla 
presenza piena, «nuziale», di Cristo stesso. Come «fi danzata», sente già un legame di appartenenza che 
la lega a lui” (U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1988, pp. 385). Sempre 
in merito a questa successione terminologica, Doglio sottolinea: «in tale ten sione si può riconoscere l’in-
tenzione dell’autore di alludere a una dinamica che mira a trasformare la fidanzata in sposa» (C. Doglio, 
Il primogenito dei morti. La risurrezione di Cristo e dei cristiani nel l’Apocalisse di Giovanni, Bologna 
2005, pp. 321). È il passaggio che viene annunciato in 18,23 e soprattutto in 21,2.9 e 22,17.
16 Cf. 18,22.
17 “It is striking that the short list of the fading pulse of life closes with the voice of the bride and bri-
degroom. Thus, it is to be assumed that the author intends to place a special emphasis on this image” 
(R. Zimmermann, Nuptial Imagery in the Revelation of John, Bib 84(2003), pp. 153-183: 160). L’autore, 
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Incontriamo la seconda ricorrenza in 21,2, dove si legge:

kai. th.n po,lin th.n a`gi,an VIerousalh.m kainh.n ei=don katabai,nousan evk tou/ ouvranou/ 
avpo. tou/ qeou/ h`toimasme,nhn w`j nu,mfhn kekosmhme,nhn tw/| avndri. auvth/j .

“E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, dal livello di Dio, 
preparata come una fidanzata adornata per il suo uomo”.

Questo versetto risulta particolarmente denso di immagini e di signifi cato, per cui 
bisogna usare una particolare attenzione nel tradurre e nel rendere esattamente il valo-
re di ogni termine implicato.

Abbiamo ancora, quindi, la fidanzata; soltanto che in questo caso si sta apprestando, 
ormai, a varcare la soglia della nuzialità. A tal scopo, si è già “ornata” (kekosmhme,nhn), 
così da poter andare incontro nel modo migliore al suo fidanzato, che ora si può consi-
derare a tutti gli effetti il suo sposo promesso, il suo “uomo” (tw/| avndri. auvth/j); e l’iter 
di preparazione e di ornamento si collocheranno proprio nella linea di un progressivo 
perfezionamento della capacità di amare.

La terza ricorrenza si trova in 21,9, in un contesto particolarmente solenne, in quan-
to l’angelo interprete rivolge a Giovanni un invito davvero allettante:

deu/ro( dei,xw soi th.n nu,mfhn th.n gunai/ka tou/ avrni,ou .

“Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello”.

È il passo centrale, che ci permette di cogliere ciò che rende davvero speciale 
ed unica questa fidanzata. In tal senso, l’elemento-chiave è co stituito dal riferimento 
all’Agnello.

L’avrni,on rientra a pieno titolo nel quadro del simbolismo teriomorfo; tuttavia, as-
sume alla fine le caratteristiche di una categoria simbolica a sé, in forza dell’impegno 
crea tivo di cui si fa carico l’autore. Una riprova è data dal fatto che, mentre tutte 
le altre figure teriomorfe dell’Apocalisse scompaiono dopo che hanno svolto la loro 
funzione – anche quelle che, come gli “esseri viventi” (zw/|a), accompagnano nel libro 
tutto il corso della storia della salvezza18 – l’Agnello rimane in vece sempre presente, 
fino a comparire glorioso al centro della dimensione ultima, escatologica19 .

Il motivo sta nella constatazione che, come risulta dalla decodificazione della 
colonna simbolica di 5,6, è proprio lui – “in piedi” (e`sthko,j), “come sgozzato” (w`j 
evsfagme,non), “avente sette corna” (e;cwn ke,rata e`pta) e “avente sette occhi” (kai. 
ovfqalmou.j e`pta) – ad essere in grado di pren dere dalle mani di Dio il libro contenente 

poi, sicuramente ha presente qui tutto il retroterra anticotestamentario, per cui l’espressione “voce di fi-
danzato e di fidanzata” risulta parti colarmente eloquente, come sintesi della somma felicità che Dio 
ha sempre prospettato all’uomo, in chiave sponsale, e che ora desidera comunicargli.
18 La loro ultima ricorrenza, infatti, si registra in 19,4.
19 Questo dato è messo in risalto ed analizzato in U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi…, 
pp. 38-40.



92

il suo progetto sulla storia e di scioglierne finalmente i sigilli20. E questo perché l’avrni,on 
è il Cristo stesso che, con tutta la potenzialità della sua morte e della sua risurrezione, 
nella pienezza dello Spirito rende i cristiani partecipi della sua vittoria, svelando e por-
tando così a compimento la sua opera di mediazione salvifica21 .

Da 5,6 in poi, quindi, Cristo assumerà la connotazione specifica dell’A gnello; una 
conferma evidente è rappresentata dal fatto che il termine avrni,on comparirà, da questo 
momento fino alla fine, ben 30 volte22 e in ognuna di queste occasioni l’espressione 
richiamerà tutta la portata pasquale che abbiamo trovato sintetizzata nel simbolismo 
della prima ricorrenza23 .

Ora, tale dato testimonia anche la crescita di livello del rapporto con la Chiesa: in-
fatti, se nella prima parte dell’Apocalisse (1-3) Cristo si re laziona ad essa nella persona 
del Risorto, in grado di sorprenderla e di affascinarla con la novità e lo splendore della 
sua vita e del suo amore24, da questo punto in poi lo fa come avrni,on, manifestando 
insieme alla forza e alla vitalità della risurrezione (e`sthko,j) anche i segni della sua pas-
sione e della sua morte (w`j evsfagme,non). È eloquente, quindi, il fatto che la fi danzata 
venga definita esplicitamente “dell’Agnello”: il suo rapporto con il Risorto è diventato 
più autentico, totalizzante, ed è sfociato in un legame profondo; e questo perché il suo 
amore è diventato più maturo, più con forme a quello di Cristo, contrassegnato non più 
soltanto dalla gioia ine briante dell’innamoramento, ma anche dalla fatica e dal peso 
della fedeltà reciproca, fino a soffrire e a dare la vita per l’altro.

È in tale ottica che possiamo cogliere il duplice livello che viene pro spettato: la fi-
danzata, dopo essersi preparata con cura, come abbiamo visto nel versetto precedente, 

20 Cf. 5,7.
21 Il ruolo centrale e decisivo ricoperto da Cristo, in funzione dello svelamento e del la realizzazione 
del progetto salvifico nella storia, è analizzato nel contributo prezioso di R. Schnackenburg, Il significato 
e la portata dell’Apocalisse, in: Id ., Pre sente e futuro. Aspetti attuali della teologia del Nuovo Testamen-
to, Le idee e la vita 62, Torino 1972, pp. 167-183; orig. Inglese, Present and Future. Modern Aspects 
of New Testament Theology, Notre Dame 1966. Per un appro fondimento, invece, della figura dell’Agnel-
lo, si rimanda allo studio dettagliato di N. Hohnjec, Das Lamm – to. VArni,on – in der Offenbarung des 
Johannes Eine exegetisch-theologische Untersuchung, Roma 1980. In questo contesto, risulta partico-
larmente significativo anche il riferimento ai saggi di R. Infante, L’Agnello nel quarto Van gelo, “Rivista 
Biblica” (RivBib) 43(1995), pp. 331-361 e Id., L’Agnello nell’Apocalisse, “Vetera Christianorum” VetChr 
32(1995), pp. 321-338, nei quali l’autore documenta il passaggio dalla figura dell’avmno,j di Gv (1,29.36) 
– dalla connotazione tipicamente sacrificale – a quella dell’avrni,on dell’Apocalisse, con tutta la sua nuova 
prerogativa a livello di me diazione salvifica e di presenza attiva nella storia. Ora, è proprio nell’orizzonte 
di tale percorso all’interno della letteratura giovannea che il titolo di avrni,on rivela la sua fun zione e la 
sua portata simbolica: “Una designazione tendente ad esprimere e inglobare in un unico termine la tota-
lità della persona e dell’opera redentrice di Cristo. Si tratta cioè di un vero e proprio titolo cristologico 
e soteriologico” (R. Infante, L’A gnello nell’Apocalisse…, pp. 336). È suggestivo in questo senso anche 
l’excursus proposto in U. Vanni, Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse. Una comunità cresce nella fede, 
a cura di L. Pedroli, Orizzonti biblici, Assisi 2011, pp. 9-29.
22 Più precisamente, esso ricorre 30 volte in tutto il NT: 29 nell’Apocalisse e 1 volta in Gv 21,15, al plu-
rale (avrni,a). Cf. R. Morgenthaler, Statistik des Neutestamentlichen Wortschatzes, Zürich 1958, pp. 78.
23 Vedi a tale proposito il quadro sintetico offerto in D. Guthrie, The Lamb in the Structure of the Book 
of Revelation, “Vox Evangelica” (VoxEv) 12(1981), pp. 64-71.
24 È il tipo di relazione che, come abbiamo avuto modo di verificare, contraddi stingue il dialogo d’amore 
condensato nelle sette lettere e che fa capo alle pre sentazioni del Risorto che troviamo in 1,5-6 e 1,13-16.
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si accosta adesso alla condizione nuziale, in tutta la sua pienezza25. Di conseguenza, 
tutto quello che seguirà da questo mo men to in poi non sarà che una stupenda descrizio-
ne della perfetta re ciprocità che sta per essere raggiunta e che suggella l’insediamento 
dell’amore nella sua dimensione massima, escatologica26 .

Ma chi è, in definitiva, questa fidanzata che diventa sposa? Ogni dubbio residuo 
viene fugato dall’ultima ricorrenza di nu,mfh, che incontriamo in 22,17:

kai. to. pneu/ma kai. h` nu,mfh le,gousin( :Ercou .

“E lo Spirito e la fidanzata dicono: «Vieni!»”.

Dal momento che ci tro viamo nel contesto del grande dialogo liturgico conclusi-
vo27, si comprende che la fidanzata rappresenta proprio l’assemblea liturgica, come 
espres sione della Chiesa28. Essa è costituita da tutti coloro che hanno accolto le solle-
citazioni del Risorto e, animati dal suo Spirito, si sono attivati per rispondere nella loro 
vita all’amore dell’Agnello, in modo sempre più autentico29. Per questo, come “fidan-
zata” essi già si sentono legati a lui, ma aspirano allo stesso tempo ad appartenergli 
quanto prima in modo totale e definitivo, nella dimensione nuziale.

Alla comunità, che si è impegnata in tale relazione, Cristo prospetta già quella che 
sarà la meta e il vertice del suo cammino, vale a dire ciò che lei diventerà: è la Gerusa-
lemme nuova che verrà presentata in 21,2. E che quest’ultima sia proprio la fidanzata 
che diventa sposa viene con fermato in modo esplicito, sempre nel cap. 21, dal rappor-
to tra i v. 9 e 10. Infatti, nel pri mo viene annunciato dall’angelo a Giovanni: “Vieni, 
ti mostrerò (dei,xw) la fidanzata, la sposa dell’Agnello”; nel secondo, poi, si chiarisce 
che, ad essere manifestata (sempre riprendendo lo stesso verbo dei,knumi), è proprio “la 
città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio”.

Animata dallo Spirito, quindi, la comunità invoca la presenza di Cristo, perché 
sia lui a ricolmare di se stesso e della propria vitalità, che scaturisce dal mistero pa-
squale, i vuoti che segnano ancora la storia e l’umanità. Allo stesso tempo, però, essa 

25 “If in a given language «the Bride, the Wife» is an impossible combination, it is enough to say «the 
Bride of the Lamb» or «the woman who will be the Lamb’s wife». The marriage has not yet taken place” 
(R.G. Bratcher, H.A. Hatton, A Handbook on the Revelation to John, New York 1993, p. 303).
26 Il passaggio a questo livello ottimale, alle soglie del congiungimento con Cristo-sposo, è messo a fuoco 
nello studio di U. Vanni, Dalla venuta dell’“ora” alla venuta di Cristo. La dimensione storico-cristologica 
dell’escatologia nell’Apocalisse, “Studia Missionalia” (StMiss) 32(1983), pp. 309-343, dove si ripercor-
rono le fasi storiche di questa preparazione, a partire dall’ambiguità della for mula giovannea e;rcetai w[ra 
kai. nu/n evstin (“sta per venire l’ora ed è adesso”: cf. Gv 4,23; 5,25), la quale volutamente lascia presagire 
come già sia in atto il perfezionamento da parte della Chiesa della propria piena con formazione a Cristo.
27 Cf. 22,16-21.
28 È il concetto che troviamo sviluppato negli studi di S. Garofalo, Lo Spirito e la sposa [Chiesa] (Ap 
22,17), “Rivista di Vita Spirituale” (RVS) 33(1979), pp. 473-485 e U. Vanni, “Lo Spirito e la sposa” (Ap 
22,17), PSV 13(1986), pp. 191-206 e in T. Vetrali, L’amore della chiesa…, pp. 218-220.222-223.
29 Cf. 1,3: “la comunità che è in rapporto con il Risorto viene identificata sin dall’i nizio del libro con 
oi` avkou,ontej, vale a dire «coloro che ascoltano» il messaggio del l’Apocalisse, per metterlo poi in pratica 
nella loro vita. Questi sono gli stessi che ora nell’epilogo, in una pericope che si colloca in stretto rapporto 
col prologo, sono invitati a sollecitare l’incontro con Cristo, ripetendo l’invocazione e;rcou, «vieni!»”.
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si impegna a crescere e a maturare lungo il cammino della purificazione e del perfe-
zionamento, fino al momento in cui, raggiunto il livello escatologico, sarà in grado 
di corrispondere sullo stesso piano il modo di amare dell’Agnello30 .

4. il dialogo d’amore di cristo con la chiesa

Tenendo conto di questo sviluppo, risulta quanto mai opportuno soffermarsi ora sulla 
sezione delle lettere indirizzate alle sette comunità (1,9–3,22), per evidenziare come 
il calore e l’intensità del rapporto d’amore tra Cristo e la Chiesa traspaiano già in modo 
unico e sug gestivo31 .

Si discute in ambito esegetico sulla strutturazione di questo gruppo letterario e ri-
sulta problematico individuare in modo unanime la logica precisa attorno alla quale 
tale unità risulta articolata32 .

Tuttavia, il dato sul quale tutti gli studiosi concordano e che si distingue, come 
elemento chiave attorno al quale ruota l’intera composizione, è costituito senz’altro 
dalla relazione che Cristo instaura e alimenta con le comunità. In questo senso, è come 
se egli si collocasse idealmente in mezzo33 e si rivolgesse di volta in volta ad una 
delle sette Chiese che sono state convocate sin dall’inizio attorno a lui34. Ne scaturi-

30 “C’è un «vieni» che noi come Chiesa diciamo al Cristo risorto perché esistono nella storia dei vuoti 
che Cristo risorto deve ancora riempire; esiste uno spazio che è suo, ma che ancora non è occupato, che 
è appunto rimasto vuoto: quindi esiste un futuro, esiste una venuta da realizzare, non di un assente o di 
un estraneo, ma di un Cristo che deve ancora risorgere in pieno nella nostra storia” (U. Vanni, Il cosmo 
nell’Apocalisse. Fenomenologia dell’incrocio di due culture. Dal primo mondo al mondo escatologico, 
in: Il cosmo nella Bibbia, ed. G. De Gennaro, Napoli 1982, pp. 495-526: 523).
31 È interessante notare come la tipologia di linguaggio e il tono di questa sezione richiamino da vicino 
il trasporto con il quale YHWH prende l’iniziativa nell’AT, al fine di convincere Israele a stringersi in al-
leanza con lui e a rimanervi fedele. Vedi a tale proposito lo studio specifico di H.W. Shea, The Covenantal 
Form of the Letters to the Seven Churches, “Andrews University Seminary Studies” (AUSS) 21(1983), 
pp. 71-84. Risulta poi alquanto significativo come nell’indagine analitica condotta in D.A. McIlraith, The 
reciprocal love, pp. 35-73, emerga il fatto che proprio in Ap 2–3 si registra una decisa intensificazione 
della terminologia e dei riferimenti tipici di una relazione d’amore.
32 Si segnalano, a questo proposito, i tentativi formulati da F. Hahn, Die Send schreiben der Johannesa-
pokalypse. Ein Beitrag zur Bestim mung prophetischer Redeformen, in: Tradition und Glaube. Das fruhe 
Christentum in seiner Umwelt, ed. G. Jeremias, H.W. Kuhn, H. Stegemann, Göttingen 1971, pp. 357-394; 
M. Laconi, Le lettere di Giovanni alle Chiese dell’Asia, “Sacra Doctrina” (SacDoc) 26(1981), pp. 149-
172; W. Popkes, Die Funktion der Sendschreiben in der Johannes-Apokalypse. Zugleich ein Beitrag 
zur Spätgeschichte der neutestamentlichen Gleichnisse, “Zeitschrift für die Neutestamentlische Wissen-
schaft” (ZNW) 74(1983), pp. 90-107; R.L. Muse, Revelation 2–3: A Critical Analysis of Seven Prophetic 
Messa ges, “Journal of the Evangelical Theological Society” (JETS) 29(1986), pp. 147-161; G. Biguzzi, 
I set tenari nella struttura dell’Apocalisse. Analisi, storia della ricerca, interpretazione, Bologna 1996, 
pp. 275-294; C.J. Hemer, The Letters to the Seven Churches of Asia in their Local Setting, Grand Rapids, 
MI-Cambridge, U.K. 2001.
33 Cf. 1,13: “e, in mezzo ai candelabri, uno simile a figlio di uomo” (kai. evn me,sw| tw/n lucniw/n o[moion 
ui`o.n avnqrw,pou). 
34 Cf. 1,4-5a: “il Risorto si rivolge subito a tutte e sette le Chiese insieme, facendo intendere che esse 
si trovano già idealmente alla sua presenza. Come lascia chiaramente intuire il numero sette, poi, i mes-
saggi rivolti alle comunità risultano preziosi per la totalità della Chiesa; per questo, durante la lettura 
delle lettere le sette Chiese vanno pensate come raccolte attorno a Cristo, in modo che ciascuna possa 
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sce un movimento circolare, caratterizzato da un dialogo serrato che si sviluppa nella 
linea Cristo-Chiesa-Cristo: il discorso parte da Cristo, il quale si rivolge ad una delle 
comunità; il messaggio raggiunge la comunità, la quale viene spronata a muoversi, 
in modo da rispondere a Cristo, secondo le attese del suo cuore, e avvicinarsi così a lui; 
quest’ultimo, allora, si rivolge ad un’altra comunità, e così via, per 7 volte35 .

Un altro elemento suggestivo è rappresentato dal fatto che in tutte e sette le lettere 
si ripete lo stesso schema letterario36, che può essere sintetizzato in sei punti:

1) l’indirizzo, preceduto dalla formula tw/| avgge,lw (…) gra,yon (“al l’angelo (…) 
scrivi”)37;

2) l’autopresentazione di Cristo, che comincia con l’espressione ta,de le,gei (“que-
ste cose dice”)38;

3) il giudizio di Cristo sulla comunità, introdotto sempre da oi=da (“conosco”)39;
4) l’esortazione particolare40;

ascoltare anche il messaggio rivolto alle altre e sia, a sua volta, nelle condizioni di fare tesoro delle rac-
comandazioni che vi sono contenute.”
35 Le prerogative di questo movimento sono precisate in A. Vanhoye, Structure and Message of the 
Epistle to the Hebrews, Roma 1989, pp. 41-44.
36 Cf. W.N. Lund, Chiasmus in the New Testament . A Study in Formgeschichte, Cha pel Hill, Boston 
19922, pp. 321-411; M. Hubert, L’archi tecture des Lettres aux Sept Eglises (Apoc. 2s.), “Revue Bibli-
que” (RB) 67(1960), pp. 349-353; M. Oliver Roman, El septenario de las Cartas a las Iglesias (Apoc. 
1,4–3,22), “Commentary” (1976), n. 9, pp. 377-439; U. Vanni, La struttura letteraria dell’Apocalisse, 
Brescia 19802, pp. 302-304.
37 Cf. 2,1a.8a.12a.18a; 3,1a.7a.14a. È stato notato come questa espressione venisse u tilizzata anche nei 
decreti imperiali: cf. D.E. Aune, The Form and Function of the Proclamation to the Seven Churches (Re-
velation 2–3), NTS 36(1990), pp. 182-204.
38 Cf. 2,1b.8b.12b.18b; 3,1b.7b.14b. Qui la prospettiva dell’autore è senz’altro sug gerita dall’AT, dove 
la formula rma hk ricorre nel TM molto frequentemente, quasi sempre riferita a Dio; basti rilevare che 
ynda rma hk (“così dice il Signore”) si trova 432 volte, e in 290 casi essa viene tradotta nella LXX con ta,de 
le,gei ku,rioj . A New Concordance to the Bible. Thesaurus of the Language of the Bible: Hebrew and Ara-
maic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms, ed. Cf. A. Even-Shoshan, Jerusalem 19972, 
p. 521 e E. Hatch, H.A. Redpath, A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the 
Old Testament (Including the Apocryphal Books), Oxford 1897, Grand Rapids, MI 19982, pp. 863-872. 
Questa espressione, quindi, viene ad assumere un significato tecnico, in quanto, soprattutto nell’ambito 
dei profeti, essa viene utilizzata per introdurre un messaggio o un insegnamento rivolto direttamente 
da Dio. Nell’Apocalisse, allora, essa precede in ogni lettera l’autopresentazione di Cristo, in modo da far 
comprendere che anche la sua parola ha la stessa portata e si pone allo stesso livello di quella di Dio.
39 Cf. 2,2-4.9.13-15.19-24; 3,1c.8-11a.15-19a. Come lascia subito intendere l’utilizzo del verbo oi=da, 
il giudizio sulla Chiesa non si baserà su un’acquisizione fredda e razionale di dati: Cristo “conosce” ogni 
risvolto, anche minimo, della vita delle sue comunità, in quanto le segue sempre con passione, condivi-
dendo la loro esperienza con premura e tre pidazione.
40 Si può notare come questa esortazione, rivolta precisamente alla singola comu nità, risulti facilmen-
te riconoscibile, in quanto è caratterizzata dall’uso del verbo all’im perativo: mnhmo,neue, metano,hson 
e poi,hson (“ricorda”, “ravvediti” e “compi”, in 2,5a); mhde.n fobou/ e gi,nou (“non temere” e “sii”, in 2,10); 
me tano,hson (“ravvediti”, in 2,16); krath,sate (“tenete stretto”, in 2,25); gi,nou, sth,rison, mnhmo,neue, th,rei 
e metano,hson (“sii”, “rinvigorisci”, “ricorda”, “conserva” e “ravvediti”, in 3,2-3); kra,tei (“tieni stretto”, 
in 3,11b); zh,leue e metano,hson (“sii fervente” e “ravvediti”, in 3,19b).
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5) l’esortazione generale, anticipata dalla formula o` e;cwn ou=j avkou sa,tw (“chi 
ha orecchio ascolti”)41;

6) la promessa al vincitore, riconoscibile dalle espressioni tw/| ni kw/nti oppure o` 
nikw/n (“al vincitore” o “il vincitore”)42 .

Già dall’analisi di questo schema traspare tutta la passione e il trasporto di Cristo 
per la sua Chiesa43. Egli, infatti, non si limita a ribadirle il suo amore, ma si aspetta 
che questo possa ricondurre al calore del primo incontro il cuore delle sue comunità 
e riesca, così, a trasformarle dal di dentro44. In tal senso, la sequenza dei punti nei quali 
si articolano queste lettere mette in evidenza l’animo e l’intento di fondo di Cristo.

Infatti, con l’indirizzo ripristina la relazione con la Chiesa e, tramite l’auto-
presentazione, le ricorda chi egli è e quanto è importante per lei. Poi, nel giudizio 
ritorna con la mente all’iniziativa del suo amore e alla fre schezza della risposta di lei, 
ispirata dallo stupore del primo incontro: è questo rimando che permette alla Chiesa 
di comprendere quanto abbia trascurato l’esperienza meravigliosa nella quale era stata 
introdotta e come si sia pian piano raffreddato il suo cuore. Ecco, allora, l’esortazione 
pre cisa: Cristo, conoscendo come nessun altro la situazione della comunità e la mi-
sura del suo affetto, le suggerisce gli atteggiamenti più appropriati, in modo che essa 
possa ravvivare il suo amore e tornare a corrisponderlo come al l’inizio45. In tal modo, 
la Chiesa si troverà di nuovo nella con dizione ideale, rimarcata dall’esortazione gene-
rale, per riscoprire la dol cezza del rapporto stretto con Cristo e, di conseguenza, potrà 
pregustare quella piena condivisione che le è stata promessa e che costituirà il vertice 
di questa relazione d’amore.

Come si può constatare, negli ultimi due punti non vi è più traccia della freddez-
za e carenze lamentate nei punti precedenti. Questo perché nel solco delineato dalle 

41 Cf. 2,7a.11a.17a.29; 3,6.13.22. Questa formula ricorre anche nei Si nottici, in modo particolare nel 
contesto delle parabole (cf. Mt 11,15; 13,43; Mc 4,9; Lc 8,8); tale fenomeno è sintetizzato in M. Dibe-
lius, Die Formgeschichte des Evan geliums, Tübingen 19716, p. 248. Nel contesto dell’Apocalisse, questa 
espressione non ha solo la funzione di esortare all’ascolto, ma vuole portare il destinatario del messaggio 
a coglierne il senso più profondo, per poi poterne fare tesoro nella propria vita; è il processo che viene svi-
luppato in U. Vanni, La riflessione sapienziale come atteggiamento ermeneutico costante nell’Apocalisse, 
RivBib 24(1976), pp. 185-197.
42 Cf. 2,7b.11b.17b.26-28; 3,5.12.21. È interessante il fatto che negli ultimi due punti di questo schema 
Cristo si rivolga alla terza persona, mentre nei primi quattro punti usa sempre il discorso diretto, alla 
seconda persona singolare o plurale. Inoltre, si può osservare come l’ordine degli ultimi due punti risulti 
invertito nelle ultime quattro lettere; questo dato ci fa capire che alla fine la sequenza non è più così im-
portante, in quanto la comunità, una volta rigenerata nell’amore di Cristo, è in grado allo stesso tempo sia 
di ascoltare in pienezza la sua parola (avkousa,tw) che di prendere parte alla sua vittoria finale (tw/| nikw/nti/
o` nikw/n).
43 Il fatto che gli scritti inviati alle sette comunità costituiscano in fondo un unico, intenso messaggio 
rivolto da Cristo alla Chiesa intera trova anche una conferma visiva nella congiunzione kai, che, dopo 
la prima, collega tutte le lettere in una prospettiva unitaria. Cf. 2,8.12.18; 3,1.7.14.
44 Questa dinamica, con l’azione di revisione e di rinnovamento attivata nelle co munità dal messaggio 
ricevuto, viene messa a fuoco nello studio di U. Vanni, La parola efficace di Cristo nelle “lettere” dell’A-
pocalisse, “Rassegna di Teologia” (RdT) 25(1984), pp. 18-40.
45 È per questa ragione che i verbi si presentano qui all’imperativo: la comunità deve fare tesoro di tali 
consigli e non deve esitare a seguirne le indicazioni; da ciò, infatti, dipende la sorte della sua relazione con 
Cristo e, di conseguenza, la rea lizzazione delle proprie attese più profonde.
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lettere è riconoscibile l’impronta di una vera e propria esperienza esistenziale pro-
gressiva: Cristo si rivolge alla Chiesa, per con vincerla a superare ogni resistenza e ad 
abbandonarsi al suo amore; in tal modo, egli la potrà trasformare giorno dopo giorno 
a sua immagine, col mando ogni sua lacuna ed elevandola così ad una piena intimità 
con lui.

In questo senso, è particolarmente suggestiva la formula tw/| nikw/nti dw,sw (“al vin-
citore darò”), che viene utilizzata nell’annuncio della promessa46. Il concetto di dono, 
che è implicito nel verbo di,dwmi (“dare”), lascia intendere infatti come per manga sem-
pre un divario incolmabile tra la risposta della comunità e il livello ottimale che alla 
fine le verrà concesso di condividere: per quanto potranno risultare necessari ed enco-
miabili la sua volontà e il suo impegno, non saranno mai in grado da soli di raggiun-
gere questa meta, se non incontreranno la grazia smisurata di cui Cristo ricolmerà con 
tutta la sua gratuità la Chiesa.

5. conclusione

Il percorso che abbiamo compiuto ci ha offerto la possibilità di introdurci nel cuore del 
dialogo d’amore tra Cristo e la Chiesa, così come viene delineandosi nelle lettere alle 
sette chiese, e di percepire tutta l’intensità e il coinvolgimento crescente che caratte-
rizza tale rapporto.

Quello che affiora in tutta la sua forza è la passione con cui Cristo cerca di conqui-
stare definitivamente il cuore della comunità e di convincerla ad abbandonarsi al suo 
amore. In tal senso, l’analisi della struttura e della terminologia tipica di questo set-
tenario evidenzia quanto questo disegno stia a cuore al Risorto e quali percorsi egli 
individui e suggerisca per la sua realizzazione.

Ripercorrendo questo dialogo, è possibile poi mettere in luce quei tratti quanto mai 
indicativi, che testimoniano ormai il riconoscimento non soltanto di un’intimità pro-
fonda, ma anche di un’appartenenza reciproca, e che si col locano proprio nel contesto 
antropologico tipico del legame tra due fidan zati. Lasciandoci condurre nell’intimità 
della relazione tra il Risorto e la sua comunità, infatti, si scopre fino a che punto l’au-
tore si serva della dinamica legata al dialogo e al rapporto d’amore tra un uomo e una 
donna per descrivere l’amore di cui il Cristo ricopre la Chiesa. In un certo senso, 
è come se Giovanni guardasse l’amore umano e, dilatandone il valore a di smisura, 
con un prolungato salto di qualità, arrivasse a rivelare il mistero altrimenti indefinibile 
dell’amore di Dio, riversato senza pausa dal Risorto nel flusso del tempo e della storia.

Cristo, con la forza irrefrenabile del suo mistero pasquale, comunica e mette in atto 
questo amore nel cuore dell’uomo, legando quest’ultimo a sé nel vincolo sempre più 
profondo dell’appartenenza e della donazione reciproca. Quello che ne scaturisce è un 
vortice sempre più intenso, nel quale l’umanità fa di tutto per conformarsi a Cristo 
e al suo modo di amare, mentre quest’ultimo fa crescere progressivamente le sue qua-
lità e potenzialità, facendole maturare verso la propria pienezza. Tale processo trova 
la sua visualizzazione e la sua espressione proprio nel settenario delle lettere, dove 

46 Cf. 2,7.17.26.
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la comunità cristiana, stimolata sempre più dal Risorto, vede lievitare e perfezionarsi 
le proprie risorse umane e le proprie capacità relazionali, nella misura in cui cresce 
la capacità di corrispondere l’a more di Cristo.

È la dinamica che maturerà e troverà il suo compimento ultimo nell’at tuazione 
della dimensione sponsale, che costituisce come il vertice di tale spirale d’amore, nel 
quale la Chiesa e il Risorto finalmente vengono a coincidere perfettamente. Ora, il dato 
più rilevante che si deduce dalle sette lettere sta nel fatto che il vertice escatologico, 
caratterizzato dalla comunione piena e defi nitiva con il Risorto, non costituisce una re-
altà che la comunità cristiana deve solamente attendere dall’alto, passivamente, ma è il 
frutto della sua risposta all’amore di Cristo47. Nella misura in cui la chiesa si volgerà 
incontro al Signore, impegnandosi a fecondare e a colmare sempre di più della presen-
za del Risorto ogni ambito della propria vita e della propria storia, si realizzerà il suo 
desiderio di unirsi a lui in una condivisione assoluta, rappresentata finalmente dalla 
condizione di sposa e dalla celebrazione delle nozze48 .
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Riassunto

È risaputo come l’autore dell’Apocalisse nutra una grande stima per la relazione d’amore tra 
un uomo e una donna, una relazione che si consolida e matura nel tempo, fino a confluire nelle 
nozze. In questo contributo, dopo aver preso in esame la terminologia tipica inerente la dinami-
ca affettiva e sponsale, con un’attenzione particolare alle quattro ricorrenze del termine nu,mfh 
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(18,23; 21,2.9; 22,17), si mette a fuoco la sezione delle lettere alle sette chiese (1,9–3,22), 
evidenziando come il calore e l’intensità del rapporto d’amore tra Cristo e la Chiesa portino 
ad intuire la dinamica di un fidanzamento in atto.

Summary

“tHe LetterS tO tHe SeVeN cHUrcHeS” (Apc 1:9-3:22):  
tHe pLOt OF AN eNGAGeMeNt UNDerWAY

It is well known that the author of Revelation has a great appreciation for the loving relation-
ship between a man and a woman, a relationship that consolidates and matures in time, until 
it results in marriage. In this article, after considering the specific terminology inherent in the 
dynamics of love and marrige, with particular attention to the four occurrences of the word 
nu, mfh (18,23; 21,2.9; 22,17), the article focuses on the section on the letters to the seven 
churches (1,9–3,22), showing how the warmth and the intensity of the loving relationship be-
tween Christ and the Church leads to identify the dynamics of an engagement underway.

Keywords: bride, bride groom, church, Christ, engagement, fiancé, fiancée, lamb, love, 
marriage, revelation, relationship, woman
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AKtUALNOśĆ OrĘDZiA FAtiMSKieGO W śWietLe 
pOStULAtU NOWeJ eWANGeLiZAcJi

Wstęp

Maryja, która ukazywała się dzieciom w Lourdes, La Salette, Fatimie, wzywała do 
religijnej odnowy w Europie, która już wtedy cierpiała na duchową atrofię. Powodem 
dechrystianizacji Starego Kontynentu, głównie krajów Europy Zachodniej, widocznej 
już w XIX w. szczególnie w Niemczech, Anglii i we Francji, było przede wszystkim 
zerwanie jedności ze Stolicą Apostolską w okresie reformacji oraz rewolucja francu-
ska – dziecko Oświecenia i matka kolejnych rewolucji, w tym październikowej w Ro-
sji w roku 1917.

Maryja, Pośredniczka i Współodkupicielka, objawia się, by za pośrednictwem 
trojga pastuszków przekazać całej ludzkości, ale w tym momencie przede wszystkim 
chrześcijanom świata zachodniego, mocne wezwanie do własnego nawrócenia i do 
podjęcia pokuty za tych, którzy potrzebują „nowej ewangelizacji”.

1. Sytuacja Kościoła katolickiego w portugalii w przededniu objawień

Ks. prof. Bolesław Kumor podkreśla, że sytuacja Kościoła w Portugalii od drugiej 
połowy XIX w. stawała się coraz trudniejsza z powodu wzrastania w siłę liberałów 
i masonów. Pod ich wpływem rząd portugalski w latach 1861-1864 rozwiązał zako-
ny, częściowo upaństwowił dobra kościelne i zniósł świętowanie niedzieli. Sytuacja 
Kościoła w Portugalii nieco się poprawiła za pontyfikatu Leona XIII (1878-1903), ale 
propaganda antykościelna wciąż była bardzo silna.

W 1908 r. został zamordowany król Karol I i następca tronu Ludwik Filip. W 1910 r. 
obalono króla Manuela II i proklamowano republikę. Jedne z pierwszych ustaw rzą-
dów republikańskich były skierowane przeciwko Kościołowi, którego dobra upań-
stwowiono, zerwano konkordat, niektórych biskupów zmuszono do emigracji i zaka-
zano nauczania religii w szkole2 .

Jak podkreśla portugalski historyk A.M. Ferreira, dla republikanów walka z Ko-
ściołem była tak samo ważna jak walka z monarchią. Centralnym elementem propa-
gandy republikańskiej był antyklerykalizm w wersji wolnomularskiej i jakobińskiej. 
Jej antyklerykalny charakter ujawnił się zaraz po wybuchu rewolucji 5 października 

1 Ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej WT US, adres do ko-
respondencji: ul. Seminaryjna 2, 75-950 Koszalin, e-mail: bujak@koszalin.opoka.org.pl.
2 B. Kumor, Historia Kościoła. Czasy najnowsze 1815-1914, t. 7, Lublin 2001, s. 238; G. Kucharczyk, 
Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła. Zeszyt III: od Woltera do Fatimy, Poznań 2014, s. 111.
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1910 r., gdy aresztowano wielu księży, a dwóch zostało zamordowanych. Prześlado-
wanie Kościoła i księży nie ograniczyło się jedynie do Lizbony. Antykatolickie usta-
wy, które wkrótce zostały wprowadzone w życie, dotyczyły dwóch najważniejszych 
obszarów: likwidacji zgromadzeń religijnych i laicyzacji społecznego i politycznego 
życia w Portugalii. 20 kwietnia 1911 r. został ogłoszony art. 196, który uderzał z całą 
siłą w Kościół. Rząd ogłosił kontrolę nad wykształceniem księży i nakazał zamknię-
cie wszystkich seminariów, przejęcie dóbr kościelnych przez państwo, ograniczenie 
działalności wydawnictw katolickich i organizacji społecznych. Papież Pius X opu-
blikował encyklikę w obronie Kościoła w Portugalii Jamdudum in Lusitania, w której 
zaprotestował przeciwko atakom na Kościół, jednak bezskutecznie3 .

W liście pasterskim z 10 lipca 1913 r. biskupi portugalscy wezwali do „zjednocze-
nia się katolików” i do uznania republikańskich rządów. Dzięki temu rząd złagodził 
drastyczne antykościelne prawa ustanowione 20 kwietnia 1911 r., których celem była 
całkowita laicyzacja społeczeństwa. Wprowadzono wtedy w życie ustawy wprowa-
dzające rozdział Kościoła od państwa, rozwody, zakaz nauczania religii w szkołach, 
ograniczenie możliwości publicznego wyznania wiary i inne. Kontrola państwa nad 
katolickimi wydawnictwami, wydalenie z państwa zakonów, ograniczenie możliwości 
kształcenia nowych księży domagały się większego zaangażowania katolików świec-
kich. Ponieważ jednak działalność katolickich organizacji była bardzo ograniczona, 
najważniejszym sposobem wpływania na katolików była religijność ludowa, zwłasz-
cza maryjna, w której spotykały się „oficjalna religijność” i religijność ludowa. Dla 
Kościoła był to fundament, na którym można było budować, zwłaszcza poza dużymi 
centrami miejskimi4 .

W środku I wojny światowej, pośród niepokojów wewnętrznych i w najtrudniej-
szym dla Kościoła okresie, mają miejsce objawienia maryjne5. Wkrótce potem prze-
śladowania Kościoła ze strony republikańskich rządów słabną. W 1919 r. nastąpiło 
ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwem portugalskim 
a Stolicą Apostolską. Wreszcie w roku 1926 republikańskie rządy ostatecznie zostają 
pokonane, władzę przejmuje dyktatura wojskowa, a Komunistyczna Partia Portugalii 
zostaje zdelegalizowana6 .

3 A.M. Ferreira, Portugal im Jahren na 1860, w: Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik 
– Kultur, t. 11, Liberalismum, Industrialisierung, Expansion Europas (1830-1914), Freiburg im Breisgau 
1997 (Sonderausgabe 2010), s. 628; G. Kucharczyk, Mity i fakty…, s. 112-117.
4 A.M. Ferreira, Der Katholizismus in Portugal (1914-1958), w: Die Geschichte des Christentums. 
Religion – Politik – Kultur, t. 12, Erster und zweiter Weltkrieg, Demokratien und totalitäre Systeme (1914-
1958), red. J-M Mayeur; K. Meier, Freiburg im Breisgau 2010 (Sonderausgabe), s. 500.
5 A.M. Ferreira, Portugal im Jahren na 1860…, s. 630; M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego . 
Czasy najnowsze (1914-1978), t. 4, Warszawa 1992, s. 123; K. Kuźmiak, Fatimska Matka Boża, w: Ency-
klopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 70-74.
6 A.M. Ferreira, Der Katholizismus in Portugal (1914-1958)…, s. 504; M. Banaszak, Historia Kościoła 
katolickiego…, s. 123; J. Szymański, Portugalia. Kościół katolicki. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 16, Lublin 2012, kol. 20, gdzie czytamy, że „liczba zamordowanych 1915-1917 księży i katolików 
świeckich dwukrotnie przewyższyła liczbę żołnierzy portug. poległych na franc. froncie. Do złagodzenia 
polityki antykośc. przyczyniły się objawienia maryjne w Fatimie 1917 (…)”.
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2. Kalendarium objawień fatimskich

2.2. trzy ukazania się anioła

Pierwsze, niejasne objawienie anioła miało miejsce już w roku 1915. Widziały go 
w formie białego obłoku cztery dziewczynki, wśród których była Łucja dos Santos. 
W roku 1916 trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, trzykrotnie ukazuje się 
Anioł Pokoju lub Eucharystii, który powiedział o sobie, że jest Aniołem Stróżem Por-
tugalii7. Po raz pierwszy ukazał się pastuszkom w Loca da Cabeço wiosną 1916 r. 
Nauczył je wtedy modlitwy: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam 
Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie 
uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają”8 .

W czasie drugiego objawienia przy studni w domu rodziców Łucji anioł powiedział: 
„Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę, jako zadośćuczynienie za grzechy, 
którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób 
ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede 
wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”. Anioł 
wzywał do modlitwy i pokuty, które są również treścią orędzia Matki Bożej z Fatimy.

Trzecie ukazanie się anioła miało miejsce znowu w Loca.  Anioł przekazał wtedy 
dzieciom modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam 
Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie 
za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone 
zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawró-
cenie biednych grzeszników”. Podając Komunię św., powiedział: „Przyjmijcie Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wyna-
grodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!”9. Przesłanie anioła można streścić 
następująco: konieczne są modlitwa, pokuta i wynagradzanie za grzechy innych.

Jak powiedział kardynał José Policarpo, „Anioł przyszedł tylko przygotować grunt, 
był trochę jak św. Jan Chrzciciel w relacji do Mesjasza”, natomiast samo orędzie zbawie-
nia przyniosła nam Maryja, która może być słusznie nazwana „Współzbawicielką”10 .

7 G. de Marchi, To była Pani lśniąca bardziej niż słońce, Fatima, brw, s. 26; charakterystyka Hiacynty 
i Franciszka przez s. Łucję oraz jej opis objawień zostały spisane w książce Siostra Łucja mówi o Fatimie, 
red. L. Kondor, J.M. Alonso, Fatima 1989.
8 G. de Marchi, To była Pani lśniąca…., s. 27.
9 Tamże, s. 29-30.
10 J. Policarpo, Kardynał patriarcha Lizbony powiedział, że Fatima to program duszpasterski, http://
www.fatima2017.org/pl/aktualnosci/2010-2011/kardynal-patriarcha-lizbony-powiedzial-ze-fatima-to-
program-duszpasterski (dostęp 05.06.2014); uzasadnienie stosowania względem Maryi określeń takich 
jak Pośredniczka, Współodkupicielka, Szafarka łask znajdziemy w książce o. R. Kosteckiego, Znaczenie 
objawień w Fatimie, Kraków 1947, s. 29-44.
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2.2. Ukazania się Matki Najświętszej

Maryja ukazywała się dzieciom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, przez 6 miesięcy, od 
maja do października 1917 roku. Mariofanie miały miejsce 13 dnia miesiąca, z wy-
jątkiem sierpnia, gdy Maryja ukazała się pastuszkom 19 sierpnia. Podczas każdego 
z objawień Maryja przekazywała dzieciom przesłanie i zachęcała do odmawiania mo-
dlitwy różańcowej w określonych intencjach11 .

Podczas pierwszego objawienia z 13 maja 1917 r. Maryja prosiła dzieci o odma-
wianie różańca w intencji uproszenia pokoju i zakończenia wojny, zachęciła je również 
do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ks. Robert Fox podkreśla, że zarówno anioł, 
jak i Maryja wzywają do oddawania czci Jezusowi w Najświętszym Sakramencie12 .

W czasie drugiego objawienia 13 czerwca 1917 r. Maryja obiecała, że już niedługo 
zabierze do nieba Franciszka i Hiacyntę. Prosiła również o ustanowienie nabożeństwa 
do Niepokalanego Serca Maryi. Widać tu związek Dwóch Serc, Maryi i Jej Syna, jako 
że czerwiec to miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zatem Fatima to także cześć 
oddawana Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi13 .

Trzecie objawienie z 13 lipca 1917 r. wiąże się z ukazaniem dzieciom przez Maryję 
wizji piekła i zapowiedzią, że jeśli ludzie się nie poprawią, będzie nowa wojna w cza-
sie trwania pontyfikatu Piusa XI. Właśnie w lipcu Maryja wypowiedziała zupełnie 
niezrozumiałe dla dzieci słowa, że należy poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. 
Prosiła również o komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Hiacynta 
otrzymała również zapowiedź, że „W Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zacho-
wany”, natomiast w wielu innych krajach ludzie utracą wiarę14 .

11 Visconde de Montelo (Padre Manuel Nunes Formigão), Fátima. Os Primeiros Escritos (1917-1923), 
Lisboa 2010. Książka ta jest kronikarskim zapisem wydarzeń mających miejsce w Fatimie podczas ob-
jawień i w ciągu kilku lat po ich zakończeniu, spisanym przez wybitnego teologa, naocznego świadka 
dwóch ostatnich objawień i powiernika trojga dzieci, sługi Bożego o. Manuela Nunes Formigão, zwane-
go ze względu na swoje zaangażowanie w propagowanie orędzia fatimskiego „czwartym pastuszkiem”; 
udział ks. Formigão w rozeznaniu prawdziwości objawień fatimskich i ich propagowania został przed-
stawiony w dziele J.M. Alonso, O dr. Formigão homem de Deus e apóstolo de Fátima, Fátima 1979, 
s. 98-142.
12 R. Fox, Fatima dla wszystkich pokoleń. Wspomnienia i refleksje, Ząbki 2011, s. 37-38. Ks. Fox za-
uważa również, że Jan Paweł II, w szczególny sposób związany z Fatimą, w czasie trwania Roku Różańca 
(X 2002-X 2003) w kwietniu 2003 ogłosił encyklikę Ecclesia de Eucharistia, natomiast 17 X 2004 uro-
czyście zainaugurował Rok Eucharystii w Kościele katolickim, który zakończył się synodem biskupów 
trwającym od 2 do 22 X 2005 roku. Można powiedzieć, że Rok Różańca był ukoronowaniem jego ponty-
fikatu, a Rok Eucharystii jego zakończeniem. 
13 R. Fox, Fatima dla wszystkich pokoleń…., s. 43.
14 Tamże, s. 44-48; L. Scheffczyk, Obietnica pokoju, Poznań 1995, s. 47-48, gdzie autor podkreśla, że 
trzy pierwsze objawienia mówią o Sercu Maryi i skutkach nabożeństwa do Niego. „Sercu Maryi została tu 
wręcz nadana ranga środka i narzędzia zbawienia”. Dlaczego tak wielkie znaczenie przypisane jest Sercu 
Maryi i czci do Niego? Serce jest symbolem człowieka w jego całości: jako ducha, woli, rozumu i uczuć. 
„Przede wszystkim jest to symbol miłości, która w człowieku jest siłą głębszą, żywotniejszą i szczegól-
niejszą w porównaniu z konstruktywnym rozumem. Serce Jezusa zaś zwraca uwagę na jedyną w swoim 
rodzaju bosko-ludzką miłość Odkupiciela, która płonęła w głębokościach Jego bytu ludzkiego i która 
wylała się z otwartego boku (J 19,34) na całą ludzkość. Zastosowany do Maryi symbol serca oznacza 
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W sierpniu Maryja objawiła się dwukrotnie, po raz pierwszy 13 sierpnia 1917 r., 
jednak w tym dniu dzieci nie było w Fatimie, ponieważ zostały uwięzione, i 19 sierp-
nia samym dzieciom w Valinhos, gdzie prosiła je o modlitwę za grzeszników.

Piąte objawienie z 13 września 1917 r. to usilna prośba Maryi o odmawianie różań-
ca, by uprosić koniec wojny oraz zapowiedź cudu na 13 października. Ostatnie obja-
wienie z 13 października 1917 r. to ukazanie się Świętej Rodziny: św. Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus i Matki Bożej w bieli i w niebieskim płaszczu, a także Matki Bożej 
z Góry Karmel i wreszcie „cud słońca” jako potwierdzenie prawdziwości objawień 
i prawdomówności dzieci. Z październikowego objawienia najważniejszym przesła-
niem jest rodzina, jej uświęcenie przez odmawianie różańca i poświęcenie jej człon-
ków Niepokalanemu Sercu Maryi15 .

Oprócz tych sześciu głównych objawień pomiędzy majem i październikiem były 
też również inne, prywatne. Maryja ukazywała się Franciszkowi, ale zwłaszcza Hia-
cyncie i Łucji. Tej ostatniej ukazała się m.in. 10 grudnia 1925 r. w klasztorze w Ponte-
vedra, następnie 15 lutego 1926 r. dziewczynka miała wizję Dzieciątka Jezus. Oba te 
objawienia były związane z prośbą o rozpowszechnienie nabożeństwa do Niepokala-
nego Serca Najświętszej Maryi Panny. W objawieniu z 13 czerwca 1929 r. Matka Boża 
prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, o czym Łucja pisze do Piusa 
XII dopiero 20 grudnia 1940 r.16

2.3. Znaczenie liczby „trzynaście”

Siostra Łucja pytana, dlaczego Maryja objawiała się trzynastego dnia miesiąca, od-
powiedziała, że liczba ta wskazuje na Trójcę Świętą: jeden Bóg w trzech Osobach. 
Ks. Fox dostrzega w tej liczbie nawiązanie do Księgi Estery, która opowiada o zagro-
żeniu życia ludu Bożego ze strony Hamana i ratunku, który przyszedł dzięki wsta-
wiennictwu królowej Estery. Estera zaś, według ojców Kościoła, była zapowiedzią 
Maryi. Czytamy w księdze Estery 8,11-12: „Król pozwala Żydom mieszkającym 
w poszczególnych miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mo-
gli wytracić i wymordować, i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród 
ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali ich ma-
jętność w jednym dniu, we wszystkich państwach króla Aswerusa, dnia trzynastego 
miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar”.

Liczba 13 pojawia się również przy wydarzeniach będących związanych z wypeł-
nieniem zapowiedzi danych przez Maryję trojgu pastuszkom. M.in. inwazja Niemiec 
na Austrię miała miejsce 13 marca 1938 r. i ta data, według niej, może być uznana za 
początek nowej wojny, o której mówiła Maryja. Eugenio Pacelli, późniejszy papież 
Pius XII, otrzymał święcenia biskupie 13 maja 1917 r., dokładnie w godzinie objawień 

(s. 47) najgłębsze wzruszenie Matki łaską i miłością Bożą, jak również niezwykle intensywne zwrócenie 
się tak szczególnie Umiłowanej do Boga i ludzi, którym została podarowana za Matkę (por. J 19,26)”.
15 R. Fox, Fatima dla wszystkich pokoleń…, s. 49-55.
16 Tamże, s. 56-58.
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w Fatimie, natomiast papież Jan Paweł II 13 kwietnia 1991 r. rozpoczął odtwarzanie 
administracji kościelnej dla katolików obrządku łacińskiego w Rosji17 .

3. profetyczny charakter objawień fatimskich

3.1. trzy tajemnice fatimskie

Objawienia fatimskie zawierają, oprócz wezwania do nawrócenia grzeszników 
i współdziałania w zbawczym dziele Chrystusa przez pokutę i wynagrodzenie, rów-
nież tzw. tajemnice. Pierwsza z nich, związana z drugim objawieniem się Maryi dzie-
ciom, dotyczyła ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i obcho-
dzenia pięciu pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone 
Chrystusowi i Jej samej18 .

Druga tajemnica związana jest z wizją piekła, którą Maryja ukazała dzieciom pod-
czas trzeciego objawienia i zapowiedzią kar, które spadną na ludzkość, jeśli się ona 
nie nawróci. Największą z nich  będzie wybuch nowej wojny za pontyfikatu Piusa XI, 
gorszej od tej, która się toczyła w czasie trwania objawień.  Aby zapobiec ukaraniu 
ludzkości, Maryja prosiła, by poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Jeżeli nie 
zostanie to uczynione, Rosja rozpowszechni swe błędy, papież będzie wiele cierpieć, 
ale na koniec Niepokalane Serce Maryi zatryumfuje. Matka Boża obiecała również, że 
„w Portugalii dogmat wiary zawsze będzie zachowany”19 .

Również w lipcu Maryja przekazała dzieciom trzecią tajemnicę fatimską, która 
mówi o prześladowaniu Kościoła i śmierci papieża20 .

17 Tamże, s. 60-61; Nowe diecezje w Związku Radzieckim, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (1991), 
nr 17, s. 3; Rosja: pierwszy kościół pw. św. Jana Pawła II, http://www.niedziela.pl/artykul/8947/Rosja-
-pierwszy-kosciol-pw-sw-Jana-Pawla (dostęp 05.06.2014).
18 K. Gołębiewski, Fatima – 90 lat niezwykłego przesłania maryjnego, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wia-
domości Diecezjalne” (2007), nr 10-12, s. 61.
19 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 42-44; K. Gołębiewski, Fatima…, s. 62; C. Ryszka, Fatima, 
objawienie końca czasów, Bytom 1997, s. 87, gdzie za R. Fox, Ponowne odkrycie Fatimy, autor cytuje 
następującą interpretację tych słów przez o. Joaquima Alonso (+1981): „Stwierdzenie, że w Portugalii 
dogmat wiary będzie zawsze zachowany, wyraźnie wskazuje na to, że w innych krajach nastąpi kryzys 
wiary, a nawet może dojść do jej utraty. Całkiem możliwe, że odnosi się to nie tylko do «kryzysu wiary» 
w Kościele, ale dotyczy też konfliktów między katolikami i różnych wypaczeń wśród hierarchii. Łucja 
wiele razy mówiła o wypaczeniach wiary wśród księży i wiernych. Jednakże w jej wypowiedziach odno-
szących się do biskupów, zawsze widoczna jest jej subtelność i delikatność”.
20 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 46.80-83; P. Urbańczyk, Fatima – duchowe wezwanie dla Kar-
melu, „Karmel” 3(2001), Kraków 2001, s. 59-66, http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=art03 (dostęp 
05.06.2014); C. Ryszka, Fatima, objawienie końca…, s. 170, gdzie przytoczona jest opinia wspomniane-
go już o. Alonso, który w rozmowie z ks. Foxem „nie zawahał się stwierdzić, że trzecia tajemnica fatim-
ska dotyczy kryzysu wiary. Podważanie podstaw wiary, domaganie się daleko idących zmian w doktrynie 
katolickiej, moralny kompromis, odchodzenie od praw, jakich od wieków naucza Kościół – to jest trzecia 
tajemnica fatimska. Nie ulega wątpliwości, że te właśnie zagrożenia Kościoła są przyczyną największych 
cierpień Papieża. To są właśnie te rzucane w Ojca Świętego kamienie – które widziała mała Hiacynta. 
W tym kontekście można mówić o prorockim charakterze objawień, o znacznie większym i głębszym ich 
znaczeniu, aniżeli potocznie się sądzi”.



111

Świat nie odpowiedział należycie na orędzie Maryi z Fatimy, dlatego wybuchają 
wciąż nowe wojny. W liście do ojca Augustyna Fuentes z 1958 r. s. Łucja tak pisała: 
„Matka Boża jest bardzo niezadowolona, ponieważ ludzie nie wzięli sobie do serca Jej 
orędzia z 1917 r. Nie przejęli się nim ani ludzie dobrzy, ani źli. Dobrzy postępują tak 
jak dotychczas i nie przestrzegają norm niebieskich; źli, idąc szeroką drogą zatracenia, 
nie zwracają żadnej uwagi na grożące im kary. Proszę mi wierzyć, Ojcze, że Pan Bóg 
bardzo szybko ukarze świat. Będzie to wielka kara! Niech sobie Ojciec wyobrazi, ile 
dusz pochłonie piekło, jeśli ludzie nie będą się modlić i pokutować. To właśnie jest 
przyczyną smutku Matki Bożej”. Aby uniknąć kary, mamy dwa skuteczne środki, tzn. 
modlitwę i ofiarę. „Albo się zbawimy, albo potępimy. Jednak (…) trzeba powiedzieć 
ludziom, by nie czekali na wezwanie do modlitwy ani ze strony papieża, ani biskupów, 
ani proboszczów, ani przełożonych. Najwyższy czas, żeby każdy, z własnej inicjaty-
wy, zaczął spełniać pobożne uczynki oraz odmienił swoje życie według wskazówek 
Matki Bożej”21 .

3.2. prorocki charakter orędzia fatimskiego

Objawienia fatimskie to odblask i echo objawienia Chrystusa, „skrót wyznania wiary”, 
„streszczenie Ewangelii”. Dziś wielu teologów poszukuje krótkiej formuły wiary, by 
współczesnemu, zagubionemu człowiekowi podać jej sens w formie jak najbardziej 
syntetycznej. Taką formułę mogą znaleźć gotową w orędziu fatimskim, podkreśla 
L . Scheffczyk22 .

Fatima, tak jak Ewangelia, jest przesłaniem zarazem zbawienia, radości, zwycię-
stwa Niepokalanego Serca Maryi, jak i ostrzeżeniem i przestrogą dla świata i chrze-
ścijaństwa przed nieszczęściami, które spotkają ludzkość, jeśli odrzuci to przesłanie, 
włącznie z możliwością wiecznego potępienia.

Proroctwo jest zawsze napięciem pomiędzy zbawieniem i sądem. Nie inaczej jest 
z orędziem fatimskim, które jak wszystkie proroctwa dokonuje jednocześnie dwóch 
rzeczy: głosi zbawienie i ostrzega przed możliwym potępieniem w razie nieprzyjęcia 
zbawienia. Tak postępowali prorocy Starego Testamentu, którzy nie byli „wróżbita-
mi” przepowiadającymi przyszłość, ale ludźmi głoszącymi wolę Bożą. Wzywali do 
nawrócenia, wskazywali na ratunek lub zgubę, zależnie od przyjęcia woli Bożej lub 
odrzucenia jej. Takie było zadanie Eliasza (IX w. pChr.): obudzenie na nowo wierności 
przymierzu, podobnie postępował św. Jan Chrzciciel: „Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie (…). Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mt 

21 W. Szczygieł, Orędzia pokuty i miłosierdzia. Objawienia w Guadalupe, la Salette, Lourdes i Fatimie, 
Kraków 2004, s. 261; A.A. Borelli, Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003, s. 13: „W celu 
uniknięcia, w miarę możliwości, straszliwych następstw ostatecznej fali kar zapowiedzianych przez Mat-
kę Bożą i zarazem przyspieszenia błogosławionej jutrzenki triumfu Niepokalanego Serca Maryi – który 
Ona obiecała – powinniśmy uciec się do wskazanych środków: żarliwsze nabożeństwo do Matki Bożej, 
modlitwa, a zwłaszcza odmawianie różańca, pokuta, wypełnianie przykazań Prawa Bożego. Tylko w ten 
sposób można będzie rozwiązać ten straszny kryzys na świecie” i osiągnąć trwały pokój.
22 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 17-21.
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3,2.10). Również Chrystus podkreślał, że człowiek musi dokonać wyboru, czy chce 
być zbawiony, czy potępiony (Łk 6,23.25; Mt 25,33.41).

Także Maryja występuje jako prorokini, i to już u zarania swego macierzyńskie-
go powołania, gdy w hymnie Magnificat zapowiada swoje wywyższenie przez Boga. 
W Fatimie podkreśla możliwość zbawienia lub potępienia, dwóch dróg, przed którymi 
staje człowiek, wyrażonymi w obrazach nieba albo piekła. Dziś natomiast dla wie-
lu istnieje inna alternatywa: ziemia albo niebo, piekło zaś znikło. Niebo jest często 
ukazywane jako ziemski raj, piekło natomiast staje się metaforą ziemskich trudności 
i cierpienia. Mówi się dziś o „piekle” obozów koncentracyjnych, dla Sartre’a „piekło 
to inni”, dla Eliota – „piekło – to ja sam”. Dlatego słowa Maryi i dzieci na temat pie-
kła i możliwości wiecznego potępienia są wyzwaniem dla współczesnych, pewnych 
siebie ludzi, wśród których zanikło poczucie grzechu, a przez to również konieczności 
bycia zbawionym. Fatima jest lekarstwem na tę chorobę serca: pozwala poznać siłę 
grzechu, ale jeszcze bardziej moc odkupienia, które przychodzi przez pośrednictwo 
Matki Odkupiciela23 .

4. Wynagrodzenie – istota przesłania fatimskiego

Istota orędzia fatimskiego została wyrażona przez s. Łucję w postaci ślubowania: 
„Najdroższa Królowo i Matko, która w Fatimie obiecałaś nawrócenie Rosji i pokój dla 
świata, aby wynagrodzić Twemu Niepokalanemu Sercu grzechy moje i całego świata, 
uroczyście Ci obiecuję:

1. Ofiarowywać wszystkie moje czynności, które wynikają z codziennych 
obowiązków.

2. Codziennie odmówić jedną część różańca z rozważaniami tajemnic.
3. Nosić Szkaplerz Karmelu jako znak obietnicy i akt poświęcenia się Tobie. Będę 

odnawiała tę obietnicę często, zwłaszcza w chwilach pokusy”24 .
Można też powiedzieć, że Maryja w Fatimie wskazała na trzy wymiary wynagra-

dzania: wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi; codzienne odmawianie różańca; 
duch ofiary w pełnieniu codziennych obowiązków25 .

4.1. Wynagrodzenie Ojcu przez Jezusa chrystusa

Leo Scheffczyk podkreśla, że pojęcie wynagrodzenia jest powiązane z innymi praw-
dami wiary, zwłaszcza z dziedziny soteriologii, takimi jak świętość Boga, grzech czło-
wieka, zbawcza ofiara Syna Bożego. Zatem wynagrodzenie, o którym mówi Maryja 

23 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 40-64.
24 Jan Paweł II o Fatimie. Trzecia tajemnica fatimska z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary, red . 
M. Czekański, Kraków 2000, s. 35.
25 Tamże, s. 36-37; S.M. Kałdon, Biblijne podstawy orędzia fatimskiego, „Perspectiva. Legnickie Studia 
Teologiczno-Historyczne” 1(2012), s. 30-45, gdzie autor ukazuje biblijny fundament wezwania Maryi 
do pokuty, modlitwy, nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i odmawiania ró-
żańca; S. Labo, Zamach na papieża w świetle Fatimy i cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983, s. 220-233; 
R. Kostecki, Znaczenie objawień w Fatimie…, s. 45-88.
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w orędziu fatimskim, kieruje nas ku dziełu zbawienia, które ma początek w Ojcu, 
wypełnia się w ofierze krzyżowej Chrystusa, zostaje powierzone ludziom, by na nowo 
powrócić do swego źródła, którym jest Bóg Trójjedyny26 .

Ofiara, którą Chrystus złożył za nasze grzechy z siebie samego na krzyżu, jest okre-
ślana jako zadośćuczynienie zastępcze. Na taki charakter wskazuje już pieśń o Słudze 
Jahwe z Iz 53,4 nn.: „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 
winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (…). 
Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, 
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało (…). 
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie”.

Tekst ten mówi wyraźnie, że Mesjasz, czyli Sługa Pański, jest bez grzechu, i z po-
wodu naszych win będzie On cierpiał zamiast nas, umrze jako niewinny baranek ofiar-
ny, aby nam wysłużyć pokój i sprawiedliwość. Sam Chrystus wyraża ideę zadośćuczy-
nienia zastępczego w słowach: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28; Mk 10,45), jak również 
w Ewangelii Janowej: „Życie moje oddaję za owce” (J 10,15).

Także w listach św. Pawła wyraźnie zaznacza się teologia cierpienia zastępczego: 
„On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą” (2Kor 5,21); „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wy-
kupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego 
powieszono na drzewie” (Gal 3,13); „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są 
chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, 
które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez 
wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 23-25). Por. także 1Pt 2,24; 3,18; Rz 5,8-11; Hbr 9,10-
14; 1J 2,2.

Prawda o cierpieniu zastępczym Chrystusa była obecna od początku w myśli chrze-
ścijańskiej. Klemens Rzymski (+98) pisze: „Z miłości do nas, Pan nasz Jezus Chrystus 
z woli Bożej krew za nas oddał i ciało za ciała nasze oraz duszę za dusze nasze” (1Kor 
49,6). Podobnie nauczali św. Ireneusz (Przeciw herezjom V, 1,1), św. Cyprian (Ep 75), 
św. Atanazy (De Inc Verbi 9) i św. Ambroży (In Ps. 37 n 53)27 .

Św. Anzelm Kantuaryjski (+1109) przejął z Pisma Świętego i Tradycji ideę o za-
stępczym cierpieniu Chrystusa i w swoim dziele Cur Deus homo opracował w formie 
systematycznej teorii odkupienia. Nowość jego podejścia polega na tym, że ojcowie, 
wyjaśniając zbawcze dzieło Chrystusa, więcej mówią o skutkach grzechu niż o winie 
grzechu i dlatego mocno podkreślają negatywną stronę zbawienia, tzn. wykupienie 
z niewoli grzechu i szatana. Natomiast Anzelm wychodzi od kwestii odpowiedzialno-
ści człowieka za grzech, mówi o winie, jaką zaciąga człowiek grzesząc. Grzech obraża 
Boga w sposób nieskończony i dlatego wymaga nieskończonego zadośćuczynienia. 
Jednak takie zadośćuczynienie może być dokonane jedynie przez Osobę Boską. Aby 

26 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 22. 
27 J . Bujak, „On jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Wprowadzenie do chrystologii, Szcze-
cin 2011, s. 180.
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mogła ona w zastępstwie ludzi, zamiast nich, dokonać tego aktu, musi być jednocze-
śnie człowiekiem, a więc Bogiem-Człowiekiem28 .

4.2. Udział Maryi w wynagrodzeniu Bogu Ojcu

Dla niektórych „współdziałanie” w zbawieniu innych to uzurpowanie sobie dzieła 
Chrystusa, jedynego Odkupiciela. Oczywiście, można współdziałać, współcierpieć 
dla zbawienia innych tylko „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”, który, 
jako Głowa swego Mistycznego Ciała – Kościoła, umożliwia włączenie się jego człon-
kom w swoje zbawcze dzieło. Widać to wyraźnie na przykładzie Maryi. Ona pierwsza 
przyjęła zbawienie w sposób tak doskonały, że może się nim podzielić z innymi ludź-
mi. Dlatego można mówić o Niej, że jest Pośredniczką, bez odbierania czegokolwiek 
jedynemu pośrednictwu swego Syna (por. 1Tm 2,5), a raczej je uwypuklając. Maryja 
jest Tą, w której współpraca ludzi z Chrystusem w dziele zbawczym miała swój do-
skonały początek. Przez całe swoje życie, ale szczególnie pod krzyżem, reprezentowa-
ła cały Kościół, współcierpiąc ze swoim Synem dla zbawienia świata.

To, czym się wyróżnia Fatima, to uwagą skierowaną na „serce” Maryi, rozumianej 
w sensie natury duchowo-cielesnej jako istota, głębia człowieka. Nie dziwi więc, że 
Maryja zachęca do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, które uczy nas współ-
działania z Najświętszym Sercem Jezusa w dziele zbawienia29 .

4.3. Uczniowie chrystusa zaproszeni do wynagradzania za grzechy innych

Leo Scheffczyk zauważa, że „jedną z wielkich pokus, z którą musieli walczyć chrze-
ścijanie wszystkich czasów, była tendencja do zajęcia się sobą samym, do troski o zba-
wienie własnej duszy i osobisty rozwój duchowy. Ponieważ świata nie da się zmienić, 
lepiej zająć się sobą samym, własnym trwaniem w łasce Bożej. Jednak pierwsi chrze-
ścijanie nie zamykali się w sobie, ale przeżywali swoje chrześcijaństwo w poczuciu 

28 Tamże, s. 181-182. Francuski filozof René Girard również podkreśla wyjątkowość ofiary Chrystusa. 
Kładzie ona bowiem kres archaicznym religiom i kultom, których istotą była ofiara z „kozła ofiarne-
go”, będąca rodzajem „mordu założycielskiego”. Liczne mity różnych kultur mówią o pierwotnej walce 
wszystkich przeciw wszystkim, z której powstaje pokój i ład dzięki wyodrębnieniu z grupy jednego z jej 
członków, który zostaje uznany za przyczynę niepokojów. Wyrzucony albo zabity przez grupę „kozioł 
ofiarny” zostaje następnie uznany za boski byt, ponieważ jest źródłem nie tylko wojen, ale w ostateczno-
ści również pokoju. Kultura i religia mają swoje źródło właśnie w tym mordzie założycielskim, który jest 
powtarzany w sposób rytualny lub realny. Girard podkreśla, że w Piśmie Świętym, zwłaszcza w ofierze 
Chrystusa, usprawiedliwiona nie jest społeczność, która dokonuje linczu na kimś, kto uznany jest za 
przyczynę jej nieszczęść, ale ofiara, Chrystus, który sam siebie ofiaruje. Dlatego Jego śmierć unieważnia, 
albo raczej wypełnia ofiary, będące realizacją idei „kozła ofiarnego”; por. R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 
1987; R. Girard, Sacrum i przemoc, Poznań 1993; A. Romejko, Teoria mimetyczno-ofiarnicza. Wprowad-
zenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie” 15-16(2002-2003), s. 55-64; W. Palaver, Die Fra-
ge des Opfers im Spannungfeld von West und Ost. René Girard, Simone Weil und Mahatma Gandhi über 
Gewalt und Gewaltfreiheit, „Zeitschrift für Katholische Theologie” 132(2010), s. 462-481; G. Pełczyński, 
Bez kozła ofiarnego, „Cywilizacja” (2014), nr 49, s. 130-136.
29 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 23.36-37; J. Bujak, Uczestnictwo Maryi w kenozie i wywyższe-
niu Chrystusa, „Rocznik Skrzatuski” (2013), t. 1, s. 13-25.
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odpowiedzialności za zbawienie, nie tylko własne, ale wszystkich ludzi, a nawet ca-
łego świata”. Do tego wzywał św. Paweł, gdy pisał o konieczności złożenia siebie 
w ofierze: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 
Bożej” (Rz 12,1). Natomiast w Liście do Kolosan 1,24 pisał: „Teraz raduję się w cier-
pieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Bierze udział w cierpieniu Chrystusa, gdy jed-
noczy własne cierpienie z Jego Męką i ofiaruje je za innych ludzi, którym przyniesie 
to zbawienie, dzięki Chrystusowi.

Podobny sposób przezywania chrześcijaństwa mamy w Fatimie, gdzie wezwanie 
do osobistego nawrócenia, pokuty, poświęcenia się Bogu nie oznacza zamknięcia się 
w sobie samym, ale jest ściśle złączone z podjęciem odpowiedzialności za tych, któ-
rzy z różnych powodów nie otworzyli się jeszcze na działanie łaski. O tych ludziach 
myśli Matka Boża, gdy zachęca dzieci: „Módlcie się, módlcie się usilnie, gdyż wiele 
dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto by w ich intencji składał ofiary i za nie się 
modlił”30 .

Tymczasem dziś orędzie fatimskie, a zwłaszcza ta jego część, która mówi o współ-
udziale ludzi w dziele zbawienia, jest często odrzucana, będąc jakoby sprzeczną z wi-
zją dobrego i miłosiernego Boga, który nie może wymagać cierpienia, czy to swego 
Syna, czy tym bardziej ludzi, dla zmazania grzechów.

Jednak w Fatimie Maryja pouczała trójkę dzieci, że grzechy ludzkie obrażają Ma-
jestat Boga, czyli Jego świętość. Grzech oznacza odrzucenie przez człowieka miłości 
i łaski Boga, obraca się przeciw człowiekowi i sprowadza na niego nieszczęścia. Bóg 
obrażony przez człowieka nie reaguje tak jak obrażony człowiek, przeciwnie – pra-
gnie go zbawić przez napełnienie go na nowo swoją świętością, objawioną najpełniej 
w Ukrzyżowanym. Święty Bóg, źródło życia, nie chce pozostawić człowieka w grze-
chu i śmierci, pragnie jego przemiany, powrotu do Boga, ale przy zgodzie człowieka 
i za jego współudziałem. Więcej nawet, Bóg pozwala nam współcierpieć dla zbawie-
nia innych ludzi, a nawet to nakazuje, o czym jasno mówią objawienia fatimskie31 .

Kard. Scheffczyk podkreśla, że „W prostocie słów orędzia fatimskiego zamyka się 
sama w sobie jak w ziarnie pełnia wiary chrześcijańskiej. Bowiem to, co wiara ta głosi 
o miłości Bożej i sprawiedliwości, o łasce i grzechu oraz o odkupieniu grzechów po-
przez zastępczą ofiarę Chrystusa, zostało zawarte w nauce o wynagrodzeniu”. Fatima 
nadaje tej tradycyjnej nauce nowe ujęcie, które polega na pogłębieniu „wiary w Odku-
pienie dokonane przez Jezusa Chrystusa” oraz na skierowaniu dramatycznego apelu 
„o kontynuację dzieła zbawienia przez współdziałanie wierzących, tzn. przez apostol-
stwo modlitwy, ofiary i wynagrodzenia, co może i powinno służyć dobru wszystkich 
ludzi”32 .

30 L . Scheffczyk, Obietnica pokoju…, s. 32, 34-35.
31 Tamże, s. 24-29.
32 Tamże, s. 34.
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5. Fatima a nowa ewangelizacja

5.1. czym jest nowa ewangelizacja?

Sformułowanie „nowa ewangelizacja” zostało użyte po raz pierwszy przez Jana Pawła 
II w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r., a następnie podczas pielgrzymki na Haiti 9 marca 
1983 r. Jednak sama idea nowej ewangelizacji ma dłuższą historię, o czym świadczy 
m.in. Enchiridion Nowej Ewangelizacji opublikowany w 2012 r., który obejmuje na-
uczanie Magisterium Kościoła w latach 1939-2012, czyli od Piusa XII do Benedykta 
XVI33 .

Papież Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie Synodu o Nowej Ewangelizacji 
7 października 2012 r. wyjaśnił, że ewangelizacja dotyczy trzech obszarów głoszenia 
Ewangelii: ad gentes, czyli głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezu-
sa Chrystusa i Jego orędzia zbawienia; nowa ewangelizacja  w sensie ścisłym, która 
skierowana jest do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła 
i żyją bez odniesienia do praktyki chrześcijańskiej, etsi Deus non daretur; wreszcie 
trzeci rodzaj ewangelizacji to działalność duszpasterska i katechetyczna skierowana 
do wiernych z naszych wspólnot parafialnych34 .

W homilii na rozpoczęcie Roku Wiary 11 października 2012 r. papież Benedykt 
XVI odniósł się do głównego celu Soboru Watykańskiego II, którym było ukaza-
nie prawdy i piękna wiary współczesnemu człowiekowi. To pragnienie trzeba dziś 
na nowo rozpalić, mówił papież w przededniu 50. rocznicy otwarcia soboru. Nowa 
ewangelizacja jest dziś jeszcze bardziej konieczna niż przed pięćdziesięciu laty, mówił 
papież, ponieważ okres ten był, niestety, czasem rozszerzania się duchowej pustyni 
i pustki. Ale właśnie w kontekście tej pustyni „możemy odkryć na nowo radość wiary, 
jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet (…). Na pustyni trzeba nade wszyst-
ko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogą ku Ziemi Obiecanej 
i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na Łaskę Boga, któ-
ra uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza 

33 Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Enchiridion della Nuova 
Evangelizzazione. Testi del Magistero pontificio e conciliare 1939-2012, Città del Vaticano 2012.
34 Benedykt XVI, Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy 
sw. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L’Osservatore Romano” (2012), nr 11, s. 17-19. Ojciec Święty 
w swojej homilii podkreślił, że do ewangelizacji, do której jest wezwany Kościół, należą dwie szczególne 
gałęzie:  „(…) misio ad gentes,  czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chry-
stusa i Jego orędzia zbawienia” oraz nowa ewangelizacja, skierowana „zasadniczo do osób, które cho-
ciaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki chrześcijańskiej. 
Rozpoczynające się dziś zgromadzenie synodalne jest poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby sprzyjać 
w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie życie głębokim 
sensem i pokojem; aby sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski, niosącej radość i nadzieję w życie 
osobiste, rodzinne i społeczne. Oczywiście, takie szczególne ukierunkowanie nie może zmniejszać ani 
aktywności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu, ani też zwyczajnej działalności ewangeliza-
cyjnej w naszych wspólnotach chrześcijańskich. W istocie trzy aspekty jednej i tej samej ewangelizacji 
wzajemnie się dopełniają i umacniają” (s. 18).
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bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazy-
wanie drogi”, mówił Benedykt XVI35 .

5.2. Fatima światłem na drodze nowej ewangelizacji

W przemówieniu Jana Pawła II wygłoszonym do biskupów portugalskich 13 maja 
1991 r., które można uznać za programowe, gdy chodzi o ewangelizację Europy, pa-
pież podkreślił, że „Kościół trzeciego tysiąclecia zrodzi się z ponownej ewangelizacji, 
którą trzeba podjąć” (pkt. 3). „Europa, stara i nowa ziemia ewangelizacji, łaknie – cza-
sem nieświadomie – odrodzenia duchowego” (pkt. 4).

W tym dziele nowej ewangelizacji szczególną rolę odgrywa Fatima, mówił Jan 
Paweł II: „Czyż Fatima, miejsce o tak głębokiej wymowie duchowej, nie powinna 
odegrać doniosłej roli w tej nowej i niezbędnej ewangelizacji? Fatima, trwająca nie-
zmiennie w milczącym słuchaniu głosu Boga, nadal jest stałym punktem odniesienia 
i wezwaniem do życia ewangelią (…). Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocie-
szenia, niosące nadzieję i pozwalające zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec 
drugiego tysiąclecia” (pkt. 5). „Wszystko to stanie się dla was łatwiejsze, jeśli prowa-
dząc wiernych tą samą drogą, będziecie urzeczywistniać w waszym życiu posłannic-
two Fatimy, które jest echem wezwania ewangelicznego: «Czas się wypełnia i bliskie 
jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1, 15). Czuwać 
i modlić się, modlitwa i pokuta – oto synteza orędzia, które Najświętsza Dziewica 
nieustannie powtarza nam, poczynając od Fatimy. Modlitwa i pokuta, jak przypomina 
apostoł Paweł, są orężem chrześcijanina w duchowej walce «przeciw Zwierzchno-
ściom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiast-
kom duchowym zła na wyżynach niebieskich» (Ef 6,12)” (pkt. 6)36 .

5.3. Osobisty i wspólnoty wymiar nowej ewangelizacji

Matka Boża w Fatimie w pierwszym rzędzie zachęca dzieci, a za ich pośrednictwem 
wszystkich ludzi, do osobistego nawrócenia, przemiany życia, wynagradzania za 
grzechy innych, czyli do „autoewangelizacji”. To orędzie jest jak najbardziej zgod-
ne z orędziem ewangelicznym. Chrystus wzywał wpierw do osobistego nawrócenia, 
przemiany życia, czynienia pokuty i pójścia za Nim. Ten osobisty wymiar ewangeli-
zacji jest dziś niewystarczająco obecny w wezwaniu do nowej ewangelizacji, która 
jest najczęściej rozumiana jako organizacja i udział w różnego rodzaju spotkaniach 
modlitewnych, konferencjach, zlotach, słowem – wydarzeniach o charakterze maso-
wym. Zaniedbywane jest natomiast uświadamianie, że wszelka ewangelizacja zaczyna 
się od siebie, domaga się osobistego zaangażowania, pokuty, wyrzeczenia na wzór 
trojga pastuszków, którzy dla pocieszenia Maryi potrafili nosić na swoim ciele szorst-
kie sznury czy ofiarowywali, jak Hiacynta i Franciszek, swoje choroby i cierpienia za 

35 Benedykt XVI, Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata. Homilia Ojca Świętego, wygłoszo-
na podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary, „L’Osservatore Romano” (2012), nr 11, s. 9-10. 
36 Jan Paweł II, W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy. Przemówienie Ojca Świętego wygło-
szone 13 maja do biskupów portugalskich, „L’Osservatore Romano” (1991), nr 7, s. 24-25.
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zbawienie grzeszników. Podobnie zresztą czynili inni święci, np. św. Teresa z Lisieux 
i św. Faustyna Kowalska. Nowa ewangelizacja to przede wszystkim aktywność du-
chowa, a dopiero później i w jej konsekwencji zewnętrzna. Jeśli o tym zapomnimy, 
popadniemy w „herezję czynu”, o której mówił już papież Paweł VI, która przyniesie 
niewiele albo żadnego owocu.

Fatima uczy nas jednak również, że Maryja pragnie poświęcenia Jej sercu całej 
ludzkości, i to przez Ojca świętego. Następca św. Piotra odgrywa w objawieniach fa-
timskich i wypełnieniu woli Maryi kluczową rolę. Zatem chodzi o włączenie całego 
Kościoła w dzieło wynagrodzenia Bogu za grzechu ludzi.

Jedną z inicjatyw, która wpisuje się odczytanie przesłania fatimskiego jako zachęty 
do nowej ewangelizacji, jest Wielka Nowenna Fatimska, która w Portugalii stała się 
programem duszpasterskim przygotowującym miejscowy Kościół do stulecia obja-
wień w Cova da Iria37 .

Tego rodzaju inicjatywy mogą przyczynić się do tego, by Kościół stawał się coraz 
bardziej piotrowy, janowy i maryjny zarazem, tzn. by realizował swoje posłanie oj-
cowskie, mistyczne i macierzyńskie.

Zakończenie

Orędzie fatimskie zachęca nas do spojrzenia na rzeczywistość oczami Maryi, a przez 
nie oczami Boga. Maryja z jednej strony uczy nas, że nie należy zamykać oczu na fakt 
odchodzenia ludzi od Boga i obrażania Go swymi grzechami, również przez chrześci-
jan z powodu ich niewierności i małoduszności. Z drugiej strony Matka Odkupiciela 
daje nam do ręki konkretne narzędzia, które, jeśli zostaną użyte, pozwolą zmienić 
sytuację na świecie, mogą doprowadzić do tego, co określamy dziś mianem „nowej 
ewangelizacji”. Jest to mianowicie postawa wynagradzania za grzechy i niewierności 
własne i innych ludzi, która realizuje się poprzez akty pokuty, nabożeństwo do Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i modlitwę różańcową. Postawa ta re-
alizuje się jednocześnie na dwóch poziomach: indywidualnym i wspólnotowym. Oba 
są konieczne, choć wydaje się, że dziś bardziej konieczne jest podkreślenie, że każdy 
chrześcijanin jest osobiście zaproszony przez Maryję do dzieła wynagradzania Bogu 
za grzechy własne i innych ludzi. Tylko osobiste przyjęcie wezwania mającego źródło 
w nauczaniu Chrystusa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, może przynieść 
owoce w postaci ewangelizacji będącej dziełem wspólnoty Kościoła, wspólnoty ludzi 
wierzących.

37 Na temat Wielkiej Nowenny Fatimskiej 13 V 2009-13 V 2017 por. http://www.sekretariatfatimski.
pl/wielka-nowenna-fatimska (dostęp 05.06.2014). Tematy na dany rok Nowenny to: 2009 – Pewni zwy-
cięstwa. Konfrontacja z cywilizacją śmierci; 2010 – Bezpieczni na krawędzi czasu. Zawsze przy Maryi; 
2011 – Więcej niż doczesność. Jest niebo, jest piekło, jest czyściec; 2012 – Nie żyjemy dla siebie. Wy-
nagradzanie za grzechy świata; 2013 – Eucharystyczny klucz. Cud nad cudami, który zmienia wszystko; 
2014 – Zapraszani do nieba. Jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny; 2015 – Potęga rodziny. Domowy 
Kościół, którego nie przemogą bramy piekła; 2016 – Bóg jest miłosierny. Ostatnie słowo należy do Boga, 
który jest Miłością; 2017 – Droga przez Serce. Przymierze serc Jezusa, Maryi i naszych.
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Streszczenie

Zachęta do nowej ewangelizacji, obecna w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, 
swoje potwierdzenie i konkretną realizację znajduje w przesłaniu Maryi przekazanym troj-
gu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, w Fatimie. Maryja za ich pośrednictwem 
przypomniała, że dla uproszenia nawrócenia własnego i innych konieczne jest wynagradzanie 
Bogu poprzez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, codzienne odmawianie różańca 
i pełnienie obowiązków w duchu ofiary. Również Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym 
do biskupów portugalskich 13 maja 1991 r. przypominał, że Fatima i jej orędzie pomagają nam 
zrozumieć, że dla nowej ewangelizacji najważniejsze są modlitwa i pokuta jako skuteczny 
oręż chrześcijanina w duchowej walce „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw 
rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebie-
skich (Ef 6,12)”.

Słowa kluczowe: mariologia, Fatima, wynagrodzenie, nowa ewangelizacja, Jan Paweł II

Summary

tHe tOpicALitY OF tHe MeSSAGe OF FAtiMA  
iN tHe LiGHt OF tHe pOStULAte OF tHe NeW eVANGeLiZAtiON

The encouragement to the New Evangelization in the teaching of St. John Paul II and Benedict 
XVI finds its confirmation and realization in the message of the Mother of God entrusted to 
three little shepherds: Lucia, Jacinta and Francisco in Fatima. Through their mediation Saint 
Mary reminded us that it is necessary to adore the Sacred Heart of Mary, to pray a rosary and 
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to live in the spirit of sacrifice if we want to save ourselves and other people. Moreover, Pope 
John Paul II in his speech to the bishops in Portugal on May 13, 1991 said that thanks to Fatima 
we know that a prayer and penance are the most important things in the new evangelization. 
They are the most efficacious instruments in the spiritual battle “against evil rulers and of the 
unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly 
places” (Ef 6,12) .

Keywords: Mariology, Fatima, reparation, new evangelization, John Paul II
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Wstęp

„Obraz Boga, jaki znajdujemy w Biblii – naucza Jan Paweł II – daleki jest od wizji 
mrocznego bytu, anonimowej i groźnej energii, niezrozumiałego fatum. Bóg jest na-
tomiast Osobą, która doznaje uczuć, działa i reaguje, miłuje i potępia, uczestniczy 
w życiu swoich stworzeń i nie pozostaje obojętny wobec tego, co czynią”2. Zapewne 
zdumiewa fakt, że święci autorzy mówią nie tylko o miłosiernej miłości Boga, lecz 
także jej objawienie zespolili w sposób nieodwracalny z wykładem o Bożej sprawie-
dliwości, ujmując ją ostatecznie jako najgłębszy motyw tejże miłości. Można by nawet 
powiedzieć, że istnieje jakby ustawiczne ścieranie się sprawiedliwości Boga i Jego 
miłosierdzia3 .

Rodzą się więc pytania: czy miłosierdzie nie sprzeciwia się Bożej sprawiedliwości? 
Czy sprawiedliwość nie niweczy miłosierdzia? Czy nie okazuje się od niego potęż-
niejsza? Jak rozumieć objawienie Boga jako sprawiedliwego Sędziego i miłosiernego 
Ojca? Wnikliwa analiza biblijna odsłania, że miłosierdzie różni się od sprawiedliwo-
ści, ale się jej nie sprzeciwia.

„U początku” – sprawiedliwy wyrok objawiający miłosierdzie

Na pierwszych kartach Objawienia czytamy o „tajemnicy stworzenia”, a w jej kontek-
ście o „początku” grzechu4. Hagiograf przedstawia nam pierwszych rodziców stwo-

1 Dr Teresa Klein, dr nauk teologicznych (2008) nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adres do korespondencji: 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 10, 
e-mail: teresaklein21@gmail.com.
2 Jan Paweł II, Pieśń Pwt 32, 1-12 – dobrodziejstwa Boże dla wybranego narodu, Audiencja generalna, 
19 czerwca 2002, „L’Osservatore Romano” (2002), nr 10, s. 44; Zbyt często sprawiedliwość Boża jest 
pojmowana „jurydycznie”, a za mało biblijnie, tj. bez właściwie pojętego związku z miłością. To niepo-
rozumienie pociąga za sobą następstwa w pewnym sensie zgubne nie tylko dla teologii, lecz także dla 
pobożności chrześcijańskiej. Gdy księgi Starego Testamentu mówią o dokonywaniu się sprawiedliwości 
Bożej, to najczęściej opisują uwolnienie narodu wybranego z jakichś nieszczęść. Sprawiedliwość jest 
więc synonimem specjalnej dobroci Stworzyciela względem stworzeń. Znaleźć się pod działaniem spra-
wiedliwości Bożej oznacza otrzymać szczególne dobrodziejstwa Boże, doznać specjalnej pomocy Bożej. 
Mamy tu więc do czynienia z bogatszą koncepcją sprawiedliwości Bożej, K. Romaniuk, Sprawiedliwość 
i miłość jako przymioty Boże, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1964), nr 1, s. 19-21.
3 W. Granat, Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Poznań 
1970, s. 38.
4 „(…) sam «początek» grzechu został w Piśmie Świętym wpisany w tajemnicę stworzenia. Innymi 
słowy: grzech popełniony na początku ludzkich dziejów tłumaczy się na tle całego stworzenia, czyli 
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rzonych na obraz Boga, ich życie w raju oraz upadek. Stan człowieka przed grze-
chem jawi się jako stan pierwotnej sprawiedliwości i szczęśliwości, który miał swoje 
źródło „w przyjaźni z Bogiem przez łaskę uświęcającą, z kolei zaś w innych darach, 
które teologia określa jako «pozanaturalne», a które zostały utracone przez grzech”5 . 
Człowiek – jak inne istoty duchowe – został poddany od początku próbie wolności, 
w której odniósł porażkę. Bóg – obdarowująca Miłość, absolutnie bezinteresowna 
i prawdziwie ojcowska, spotyka się z zakwestionowaniem, z zaprzeczeniem i z odrzu-
ceniem6. Jan Paweł II w jednej z katechez zapytuje swoich słuchaczy: „Czy człowiek 
może udaremnić zamiar Boży? Czy człowiek może udaremnić zamiar Boży względem 
siebie? (…) Tak. Człowiek, pierwszy człowiek – mężczyzna i niewiasta – udaremnia 
zamiar Boży względem siebie, a pośrednio względem wszystkich ludzi. Pierwotna 
niewinność i sprawiedliwość ustępuje przed grzechem pierworodnym”7 .

Tak więc grzech człowieka ma swój początek w kuszeniu pierwszych rodziców, 
którzy ulegli zasugerowanej przez węża pokusie: „Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie 
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” 
(Rdz 3, 5). Jan Paweł II interpretuje to zdanie w następujący sposób: „Znajdujemy 
się tutaj w samym centrum tego, co można nazwać «anty-Słowem», czyli «przeciw-
-Prawdą». Zostaje bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nie-
przekraczalne granice jego bytu i jego wolności. Ta «przeciw-Prawda» jest możliwa 
dlatego, że równocześnie zostaje dogłębnie «zakłamana» prawda o tym, kim jest Bóg . 
Bóg Stwórca zostaje postawiony w stan podejrzenia, głębiej jeszcze: w stan oskarżenia 

obdarowania przez Boga istnieniem. Człowiek (…) zostaje obdarowany istnieniem na poziomie obrazu 
i podobieństwa Bożego (…), a taki poziom stwórczego obdarowania przez Boga tłumaczy bliżej również 
istotę grzechu od «początku», jako wyboru dokonanego przez człowieka w wyniku złego wykorzystania 
otrzymanych zdolności.
 Jest rzeczą oczywistą, iż mowa tu nie o początku dziejów, który już w sposób hipotetyczny jest uka-
zywany przez naukę, lecz o «początku», który wyłania się ze stronic Pisma Świętego. Ono też odkrywa 
w owym «początku» źródło moralnego zła, którego ludzkość nieustannie doświadcza i które utożsamia 
z «grzechem»”, Jan Paweł II, Grzech człowieka a stan pierwotnej sprawiedliwości, Audiencja generalna, 
3 września 1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 9, s. 14; Jan Paweł II, Grzech: złamanie przymierza, 
Audiencja generalna, 29 października 1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 10, s. 7.
5 W dalszej części katechezy czytamy: „Na gruncie tego całościowego obdarowania człowiek nie tylko 
pozostawał w przyjaźni i harmonii z Bogiem, ale posiadał i utrzymywał też w sobie samym wewnętrzną 
równowagę i nie martwił się perspektywą starości i śmierci. „Panowanie” nad światem, jakim Stwórca 
obdarzył człowieka od początku, realizowało się przede wszystkim w człowieku jako panowanie nad 
sobą. I właśnie w tym panowaniu nad sobą i równowadze tkwiła „pełnia” bytowania (integritas), pole-
gająca na tym, że człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w całym swoim bycie, gdyż był wolny 
od troistej pożądliwości: od pożądliwości zmysłowej, od rządzy dóbr doczesnych i od afirmacji samego 
siebie wbrew wszelkim nakazom rozumu”, Jan Paweł II, Grzech człowieka a stan…
6 Jan Paweł II, Pierwszy grzech w dziejach człowieka: peccatum originale, Audiencja generalna, 
10 września 1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 9, s. 15.
7 Jan Paweł II, Zbawczy zamiar Boga, Jubileusz środowisk uniwersyteckich i świata kultury, 15 grudnia 
1983, w: Jubileuszowy Rok Odkupienia 25 III 1983 – 22 IV 1984, Watykan 1985, s. 246; papież poświęca 
osobne katechezy problematyce grzechu pierworodnego, zob. Jan Paweł II, Nauka Kościoła o grzechu 
pierworodnym, Audiencja generalna, 24 września 1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 9, s. 15-16; 
Jan Paweł II, Nauka Kościoła o grzechu pierworodnym (II), Audiencja generalna, 1 października 1986, 
„L’Osservatore Romano” (1986), nr 10, s. 5.
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w świadomości stworzeń. Po raz pierwszy w dziejach człowieka dochodzi do głosu 
przewrotny «geniusz podejrzeń»”8 .

Pierwotna przyjaźń i bliskość człowieka z Bogiem, stworzenia ze Stwórcą, dziecka 
z Ojcem9 zostaje zerwana. Człowiek w sposób całkowicie świadomy i dobrowolny 
zerwał i spożył owoc (por. Rdz 3, 6), sprzeciwił się przykazaniu wyrażającemu wolę 
Stwórcy. Grzech oddziela człowieka od Boga, okrywa go wstydem i bojaźnią10 . Pa-
pież, w świetle Objawienia, zaznacza, iż „grzech jest złem zasadniczym i podstawo-
wym dlatego, że w nim zawiera się odrzucenie samej woli, prawdy i świętości Boga, 
odrzucenie Jego ojcowskiej dobroci, objawionej (…) przede wszystkim w stworzeniu 
istot rozumnych i wolnych «na obraz i podobieństwo» Stwórcy. Właśnie ów «obraz 
i podobieństwo» zostaje użyte przeciw Bogu, gdy istota rozumna swoją wolną wolą 
odrzuca tę celowość istnienia i życia, jaką Stwórca wyznaczył stworzeniu. Zawiera 
się przeto w grzechu szczególnie głębokie zniekształcenie dobra stworzonego (…)”11 .

W konsekwencji człowiek kryje się przed Bogiem, swoim Ojcem, oddala się, chce 
wydostać się poza zasięg Jego wejrzenia12. Wstyd, który teraz wzajemnie odczuli męż-
czyzna i kobieta, udzielił się im jako bezpośredni owoc drzewa poznania dobra i zła, 
dojrzał w nich lęk wobec Boga, lęk, którego wcześniej nie znali13. „Gdy zaś mężczyzna 
i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie (…), skryli się 
przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu” (Rdz 3, 8). Wtedy właśnie Bóg zawołał 
na Adama: «Gdzie jesteś?» (Rdz 3, 9)14. Bóg pierwszy przemówił do nieposłusznego 
człowieka! Wyszedł z inicjatywą dialogu! W ten sposób rozpoczął się pierwszy w hi-

8 Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem (DV), 37; H. Dziadosz, Miłosierdzie Boże na nowo 
odkrywane, Kraków 20012, s. 20-21; S. Przepierski, Dwa odcienie Bożego miłosierdzia, „W drodze” 
(2003), nr 2, s. 19.
9 Jan Paweł II analizuje: „Wystarczy gruntownie wmyśleć się w cały fragment Rdz 3, 1-5, aby zidenty-
fikować zawartą tam tajemnicę odwrócenia się człowieka «od Ojca» (chociaż w opisie nie spotykamy się 
z takim imieniem Boga). Kwestionując w swoim sercu sam najgłębszy sens obdarowania, kwestionując 
miłość jako właściwy motyw stworzenia i pierwotnego Przymierza (por. zwłaszcza Rdz 3, 5), człowiek 
odwraca się od Boga-Miłości, od «Ojca», poniekąd odrzuca Go w swoim sercu. Równocześnie więc od-
rywa swe serce, niejako odcina je od tego, co «pochodzi od Ojca»: pozostaje w nim to, co «pochodzi od 
świata»”, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 111.
10 L. Stopnicki, Miłosierdzie Boże w świetle Pisma świętego i nasza na nie odpowiedź, w: Powołanie 
człowieka, t. 2, „…Bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 135), red. L. Balter, Poznań 1972, s. 22; H. Dzia-
dosz, Miłosierdzie Boże…, s. 26-27; S. Łach, Księga Rodzaju, PST I/1, Poznań 1962, s. 215-216; S. Prze-
pierski, Dwa odcienie…, s. 18-19.
11 Jan Paweł II, Tajemnica Odkupienia a rzeczywistość grzechu, Audiencja generalna, 27 sierpnia 1986, 
„L’Osservatore Romano” (1986), nr 8, s. 8; DV, 39.
12 K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, Warszawa 1987, s. 45.
13 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, s. 112.
14 Sytuację z Księgi Rodzaju papież analizuje w perspektywie Nowego Testamentu i zadaje pytanie: 
dlaczego Bóg poszukuje człowieka? Odpowiedź brzmi: „Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu 
Boga i osiąga swój szczyt we Wcieleniu Słowa. Jeśli Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka stwo-
rzonego na swój obraz i podobieństwo, czyni to dlatego, że go miłuje odwiecznie w Słowie i pragnie go 
wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Bóg więc wychodzi na poszukiwanie człowieka, 
który jest Jego szczególną własnością w sposób odmienny niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jest wła-
snością Boga na podstawie wyboru miłości: Bóg szuka człowieka z potrzeby swego ojcowskiego serca”, 
Jan Paweł II, List Apostolski „Tertio Millennio Adveniente”, 1994, 7; Jan Paweł II, Pełna łaski, Homilia 
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storii ludzkości przewód sądowy, w którym sędzią, oskarżycielem i zarazem obrońcą 
był sam Bóg (Rdz 3, 8-19)15 .

Wydany wyrok, który dotyczył węża (Rdz 3, 14-15), niewiasty (Rdz 3, 16) i męż-
czyzny (Rdz 3, 17-19), czyni zadość Bożej sprawiedliwości16. Przez fakt, że Bóg naj-
pierw kieruje oskarżenie do kusiciela, hagiograf zaznacza, iż Bóg dostrzega, że sama 
inicjatywa grzechu, «nieposłuszeństwa» nie wyszła od pierwszych ludzi17. Oni ule-
gli zewnętrznej pokusie, ponadto w przeprowadzonym dochodzeniu przyznali się do 
winy. Stąd też wyrok, jaki wydał Jahwe, jest świadectwem miłosiernej sprawiedliwo-
ści Boga względem człowieka.

Bóg w swojej wyrozumiałości i miłosierdziu nie pozostawia człowieka samemu 
sobie. W słowach skierowanych do węża:

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę, 
a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15)

daje człowiekowi nadzieję na przezwyciężenie zła i osiągnięcie zbawienia18 . Nie 
pozostawia go pod władzą grzechu i śmierci, lecz przychodzi mu z pomocą i ocala go. 
„Dokonał zaś tego w sposób sobie właściwy, na miarę swojej transcendentnej święto-
ści, z zarazem na miarę takiej «kondescendencji», do której jest zdolny tylko Bóg-Mi-

podczas Mszy św. w bazylice Matki Bożej Większej, 8 grudnia 1994, „L’Osservatore Romano” (1995), 
nr 2, s. 5.
15 J. Homerski, Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red . 
W. Słomka, Lublin 1989, s. 15; Tenże, Sprawiedliwość – Miłość – Miłosierdzie, w: Encyklika Ojca świę-
tego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek 
i M. Jaworski, Kraków 1981, s. 91; S. Łach, Księga Rodzaju…, s. 216-217; Z. Pawłowski, Opowiadanie, 
Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, Warszawa 2003, s. 361-363.
16 Księga Rodzaju w ujęciu antropomorficznym opisuje interwencję-karę, jaką Bóg zsyła na człowieka. 
Autor biblijny bez wahania przypisuje Bogu słowa mocne i surowe, słowa wyroku. Pociąga on za sobą 
«przekleństwo ziemi»: stworzenie widzialne stało się dla człowieka obce. Odtąd cała egzystencja czło-
wieka nacechowana jest trudem i cierpieniem. Ponadto całe bytowanie człowieka na ziemi poddane jest 
perspektywie śmierci, która wedle Objawienia wyraźnie związana jest z grzechem pierworodnym, szerzej 
zob. Jan Paweł II, Stan człowieka upadłego (status naturae lapsae), Audiencja generalna, 8 października 
1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 10, s. 5.
17 W nauczaniu papieskim czytamy: „Z opowieści biblijnej wynika, że grzech ten nie „poczyna się” 
w sercu (i sumieniu) człowieka, z jego samorodnej inicjatywy. Staje się on poniekąd odbiciem i konse-
kracją grzechu, który już wcześniej zaistniał w świecie istot niewidzialnych. Kusiciel, „wąż starodawny”, 
należy do tego świata. Już wcześniej (in antico) te obdarzone rozumem i wolnością istoty zostały poddane 
„próbie”, w której miały dokonać wyboru na miarę swojej czysto duchowej natury. To w nich zrodziła 
się „wątpliwość”, którą kusiciel (…) wzbudza w pierwszych rodzicach”, Jan Paweł II, Pierwszy grzech 
w dziejach człowieka: peccatum originale, Audiencja generalna, 10 września 1986, „L’Osservatore Ro-
mano” (1986), nr 9, s. 14; Jan Paweł II, Człowiek uwikłany w walkę z mocami ciemności, Audiencja 
generalna, 10 grudnia 1986, „L’Osservatore Romano” (1986), nr 11-12, s. 10.
18 „Istotnie, zgodnie z przekazem świętego autora, pierwszą reakcją Pana na grzech nie jest ukaranie 
winnych, lecz otwarcie im perspektywy zbawienia oraz czynne włączenie ich w dzieło zbawienia; okazu-
je On w ten sposób wielką wspaniałomyślność tym, którzy Go obrazili”, Jan Paweł II, Maryja w Proto-
ewangelii, Audiencja generalna, 24 stycznia 1996, „L’Osservatore Romano” (1996), nr 3, s. 44; S. Prze-
pierski, Dwa odcienie…, s. 20.
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łość”19. Grzech bowiem nie może udaremnić zbawczego planu Boga, którego miłość 
jest większa niż grzech człowieka20 .

Zapowiedź „nieprzyjaźni” jest unicestwieniem planów szatana względem człowie-
ka. Szatan chciał sobie uczynić z człowieka wspólnika w walce prowadzonej przeciw-
ko Bogu. Tymczasem to człowiek stanie się jawnym nieprzyjacielem diabła. Użyty 
w protoewangelii na określenie nieprzyjaźni między wężem a niewiastą rzeczow-
nik ébach wyraża nieprzejednanie, wrogość, nienawiść trwającą po wszystkie cza-
sy. W ten sposób zamiast zamierzonej przez szatana utraty bliskości między Stwórcą 
a człowiekiem Bóg wprowadza dystans pomiędzy człowiekiem i szatanem21. Dlatego 
szatan nigdy nie odniesie pełnego zwycięstwa nad człowiekiem, a ostatecznie dozna 
definitywnej klęski. Tak więc odpowiedzią Boga na grzech Adama i Ewy jest nie tylko 
sprawiedliwy wyrok, ale też okazanie miłosierdzia22. U początków dziejów zbawienia 
spotykamy się z Bogiem, który przekracza ramy sprawiedliwości i ukazuje się niejako 
„ponadsprawiedliwym”23. W sobie tylko właściwy sposób Bóg w tak dramatycznej 
sytuacji daje człowiekowi nadzieję, obdarza łaską miłosierdzia.

Analizując jahwistyczny tekst o upadku pierwszych rodziców, warto jeszcze za-
trzymać się nad jednym elementem tego opowiadania. W końcowej scenie jesteśmy 
świadkami wygnania Adama i Ewy z raju, które zresztą jest usankcjonowaniem wcze-
śniejszego ich wyboru oddalenia się od Jahwe. Bóg odsuwa ich od drzewa życia24, 
którego owoc mógłby zapewnić nieśmiertelność. Decyzję swą Jahwe motywuje: „Oto 
człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem 
ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki” (Rdz 3,22).

Na podstawie poprzedzającego fragmentu o obietnicy potomka, który „zmiaż-
dży głowę” węża, ks. J. Homerski wypowiedź tę interpretuje w następujący sposób: 
z uwagi na słabość człowieka sprawiedliwy Bóg w swoim wielkim miłosierdziu po-
stanowił pozbawić go ponownej okazji do wolnego i ryzykownego wyboru zerwania 
owocu z drzewa życia. Taki czyn byłby jeszcze gorszy w skutkach, gdyż utwierdził-
by stan grzeszności na zawsze. Zatem uniemożliwienie człowiekowi spożycia owo-
cu z drzewa życia jest wyrazem wielkiej miłości i miłosierdzia Boga, a nie surowej 
sprawiedliwości25 .

19 Jan Paweł II, Protoewangelia zbawienia, Audiencja generalna, 17 grudnia 1986, „L’Osservatore Ro-
mano” (1986), nr 11-12, s. 10.
20 Jan Paweł II, Zbawczy zamiar Boga, Jubileusz środowisk uniwersyteckich i świata kultury, 15 grudnia 
1983, w: Jubileuszowy Rok Odkupienia 25 III 1983 – 22 IV 1984, Watykan 1985, s. 246.
21 K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia…, s. 61; S. Przepierski, Dwa odcienie…, s. 20-21.
22 R. Ukleja, Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50), Wrocław 20002, s. 20.
23 K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia…, s. 61.
24 W historii religii drzewo jest symbolem osi świata, po której można zejść w głąb, do podziemia, albo 
dojść w górę, do sfery bóstwa. Drzewo dobra i zła oraz drzewo życia rosło pośrodku ogrodu Eden, było 
więc w centrum świata. Ta oś tkwi w każdym człowieku z zadaniem nieustannego wyboru, zob. szerzej 
J. Szlaga, Godność i upadek człowieka a jego środowisko, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psycho-
logii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 156-157; G. Ravasi, W cieniu drzewa poznania dobra 
i zła, „Communio” (1991), nr 4, s. 7-10.
25 J. Homerski,  Sprawiedliwość – Miłość – Miłosierdzie..., s. 92; Tenże, Dialog z Bogiem miłosierdzia, 
w: Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983, 
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Reakcja Boga na grzech człowieka „pozwala nam od początku poznać Boga jako 
nieskończenie sprawiedliwego i miłosiernego zarazem. Jest to – już od owej pierwszej 
zapowiedzi – ten «Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał» 
(J 3, 16), «który Syna swojego posłał jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy» (1J 4, 
10). Bóg, który «Syna własnego nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał» (Rz 
8, 32). W tym właśnie potwierdza się, że Bóg, który w swej transcendentnej świętości 
odrzuca grzech, sprawiedliwie karząc grzesznika, w swym niewysłowionym miłosier-
dziu ogrania go równocześnie zbawczą Miłością”26 .

Bóg – miłosierny Sędzia

Przyjrzyjmy się treści pieśni Mojżesza (Pwt 32), gdzie Bóg zwołuje swego rodzaju 
posiedzenie sądu. Na początku zostają powołani kosmiczni świadkowie: „Uważajcie, 
niebiosa, (…) słuchaj, ziemio” (w. 1). Mojżesz – prorok i wyraziciel słowa Bożego 
– w tym symbolicznym procesie pełni funkcje prokuratora. Zapowiada rychłe wkro-
czenie na scenę wielkiego Sędziego – który występuje jednocześnie jako poszkodowa-
ny – Pana, nazywając Go jednym z Jego rozlicznych przymiotów – Skałą (por. w. 4. 
15. 18. 30. 31. 37). Podkreśla przez to stałą i niewzruszoną wierność Boga, zasadniczo 
różniącą się od niestałości i niewierności ludu. W rozwinięciu tematu pojawia się pro-
blematyka dotycząca Bożej sprawiedliwości:

„On Skałą, dzieło Jego doskonałe, 
bo wszystkie drogi Jego są słuszne; 
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, 
On sprawiedliwy i prawy” (w. 4)

Oskarżony, choć jest umiłowanym stworzeniem Ojca, okazuje się, niestety, dziec-
kiem „zwyrodniałym” (por. w. 5). Dlatego ton oskarżenia jest pełen emocji:

„Więc tak odpłacać chcesz Panu, 
Ludu głupi i niemądry? 
Czy nie jest On twoim Ojcem, twym Stwórcą? 
Wszak On cię uczynił, umocnił” (w. 6).

Istnieje przecież zasadnicza różnica między buntem przeciw nieubłagalnemu wład-
cy a sprzeciwieniem się kochającemu ojcu. Mojżesz, aby doprowadzić do szczere-
go rachunku sumienia i nawrócenia oskarżonego, odwołuje się do Bożego działania 
w ciągu dziejów (w. 7-8), pragnie, aby odpowiedzią na Boże dobrodziejstwa była 
wierność, a nie grzech27 .

s. 58-59; R. Ukleja, Miłosierdzie Boże…, s. 20-21.
26 Jan Paweł II, Protoewangelia zbawienia, Audiencja generalna, 17 grudnia 1986, „L’Osservatore Ro-
mano” (1986), nr 11-12, s. 10.
27 Jan Paweł II, Pieśń Pwt 32, 1-12 – dobrodziejstwa Boże dla wybranego narodu, Audiencja generalna, 
19 czerwca 2002, „L’Osservatore Romano” (2002), nr 10-11, s. 44-45; S. Łach, Księga Powtórzonego 
Prawa…, s. 269-278.
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Hagiografowie niejednokrotnie przywołują na pamięć wyjście, wyzwolenie z nie-
woli egipskiej, przymierze. Niekiedy, jak w Psalmie 98, autor posługuje się obrazami 
«prawicy» i «świętego ramienia» (w. 1) oraz wielkimi atrybutami Bożej doskonałości: 
Pan objawia się jako «okazujący zbawienie» – jesua‘,  «sprawiedliwy» – sedāqāh,   
«dobry» – ḣesed  i «wierny» – ’emunāh (ww. 2-3)28. Centralną postacią tego psalmu 
jest Bóg ukazany w całym swym majestacie, który dokonuje zbawienia w dziejach 
i jest oczekiwany jako ten, który ma «sądzić» świat i narody:

„Niech rzeki klaszczą w dłonie, 
niech góry razem wołają radośnie 
przed obliczem Pana, bo nadchodzi, 
«bo nadchodzi» sądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie 
i według słuszności – narody” (ww. 8-9)

„Hebrajskie słowo zapowiadające «sąd» oznacza również «rządzić». A zatem ocze-
kuje się tu skutecznego działania Władcy całej ziemi, które przyniesie pokój i sprawie-
dliwość”29, rządzenia czy rozstrzygania sporów według obiektywnych norm, a także 
wybawienia krzywdzonych.

Scenę sądu przedstawia też biblijna pieśń z 33 rozdziału Księgi proroka Izajasza. 
Rozpoczyna się ona wierszami zapowiadającymi pełne mocy i chwalebne wkroczenie 
Boga na scenę ludzkich dziejów:

„Teraz powstanę – mówi Pan – 
teraz się podniosę, teraz stanę wysoko” (w. 10).

Słowa Jahwe są surowe, przybierają ton sądu nad złem wszystkich narodów ziemi: 
«najdalszych» – najbardziej odległych i «najbliższych» – Izraela, drogiego Panu przez 
wzgląd na przymierze (por. w. 13). „Otóż, Pan sprawiedliwy i święty nie może tolero-
wać bezbożności, korupcji i niesprawiedliwości. Niczym «trawiący ogień» i «wieczy-
sty płomień» (por. w. 14), występuje przeciw złu, aby je unicestwić. (…) W ekonomii 
starotestamentowej oznacza to, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec dobra i zła, ale 
okazuje swe oburzenie i zagniewanie w obliczu przewrotności”30 .

Izajaszowa pieśń nie zatrzymuje się jednak na słowach pełnych grozy, ale prze-
chodzi do przedstawienia świętości, która jest skutkiem nawrócenia i pojednania 
z Bogiem. Prorok wymienia sześć obowiązków moralnych (w. 15)31, aby prawdziwie 

28 S. Łach, Księga Psalmów, PST 7/2, Poznań 1990, s. 424. 
29 Jan Paweł II, Psalm 98 – chwała Bogu, Zbawcy świata, Audiencja generalna, 6 listopada 2002, „L’Os-
servatore Romano” (2003), nr 1, s. 49.
30 Jan Paweł II, Pieśń Iz 33, 13-16 – Bóg sędzia sprawiedliwy, Audiencja generalna, 30 października 
2002, „L’Osservatore Romano” (2003), nr 1, s. 48.
31 „Pierwszy wymóg polega na «postępowaniu sprawiedliwie», czyli uznaniu prawa Bożego za lampę 
oświetlającą drogę życia. Drugi dotyczy szczerego i otwartego mówienia, będącego znakiem popraw-
nych i autentycznych relacji społecznych. Jako trzeci wymóg Izajasz wskazuje «odrzucenie bezprawnych 
zysków», zwalczając w ten sposób ucisk biednych i niesprawiedliwe bogactwo. Następnie wierzący zo-
bowiązuje się do potępienia korupcji politycznej i sądowej, «rękami się wzbraniając przed wzięciem po-
darku». Jest to sugestywny obraz, oznaczający odrzucenie darów mających spowodować odstąpienie od 
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wierzący i sprawiedliwy mógł, bez ponoszenia szkody, przebywać w pobliżu Bożego 
ognia, będącego dla niego źródłem dobrodziejstw (w. 16).

Analizując treść pism prorockich, należy stwierdzić, iż wypowiedzi „przeciw” wła-
snemu narodowi (lub „przeciw” obcym narodom), grożące lub zwiastujące nadejście 
sprawiedliwego gniewu Jahwe, nie mają na celu ukazania Jahwe tylko jako sędziego, 
który z całą bezwzględnością karze każdy grzech. Są bowiem głosem potępiającym 
zło w człowieku, równocześnie ukazującym Boga jako łaskawą miłość, która chce 
ratować człowieka i wprowadzić go na drogę szczęścia32:

„Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, 
i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, 
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. 
Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!” (Iz 30, 18).

Słowa o podobnym brzmieniu znajdujemy też w Księdze Ozeasza. Prorok, posłu-
gując mową samego Jahwe, przedstawia Jego ojcowską miłość33 (zob. 11, 1-4) do naro-
du, miłość wzgardzoną. Prorok zapowiada najgroźniejsze kary (ww. 5-6), lecz w koń-
cu gniew Jahwe uspokaja się, a słowa pełne delikatności zapowiadają pojednanie:

„Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, 
i jak opuścić ciebie, Izraelu? (...) 
Moje serce na to się wzdryga 
i rozpalają się moje wnętrzności. 
Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu 
i Efraima już więcej nie zniszczę, 
albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; 
pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, 
i nie przychodzę, żeby zatracać”34 (Oz 11, 8-9).

Przez słowa te prorok Ozeasz pragnie wzbudzić zaufanie narodu do Jahwe i pobu-
dzić do nawrócenia z grzesznej drogi. W konflikcie z niewiernością Izraela ostatnie 
słowo należy do Bożej łaskawości i miłości35. Zdaniem ks. H. Witczyka Bóg składa 

zastosowania prawa i trybu sprawiedliwości. Piąty wymóg wyraża wymowny gest «zatkania uszu», kiedy 
przedstawiają nam zbrodnicze propozycje, namawiają do popełnienia czynów przemocy. Szósty i ostatni 
wymóg (…) mówi, że człowiek uczciwy «zamyka oczy, by na zło nie patrzeć», jako znak całkowitego 
odrzucenia jakiegokolwiek kontaktu ze złem”, Tamże.
32 J. Homerski, Sprawiedliwość – Miłość – Miłosierdzie..., s. 94.
33 „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, (…) uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich 
brałem; (…) pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości” (Oz 11, 1. 3-4). Papież, od-
nosząc się do słów tego proroctwa, naucza: „Boska miłość – ludzkie więzy. I ludzki wyraz tej Boskiej 
miłości na podobieństwo rodzica lub rodzicielki, która «podnosi do swego policzka niemowlę, schyla się 
ku niemu i karmi» (Oz 3, 4)”. Jan Paweł II, Jaka wolność? Jaka Europa?, Homilia wygłoszona podczas 
Mszy św. odprawianej na lotnisku włocławskiego Aeroklubu, Włocławek, 7 czerwca 1991, „L’Osserva-
tore Romano” (1991), nr 6, s. 6.
34 Papież odniósł się do tych słów w kontekście Uroczystości Serca Pana Jezusa, mówiąc: „Tak. Ten 
płomień gniewu wybuchnął i strawił Serce Syna. A w Sercu Syna ten Boży płomień pozostał dla każdego 
człowieka nie jako płomień niszczącej kary, ale jako płomień odnawiającej miłości”, Tamże, s. 7.
35 R. Ukleja, Miłosierdzie Boże…, 28; J. Homerski,  Sprawiedliwość – Miłość – Miłosierdzie..., s. 95.
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obietnicę, że zrobi wszystko, aby niewierna Małżonka (Izrael) stała się na powrót 
wierną, a przez to umiłowaną. W gruncie rzeczy obietnica ta dotyczy samego Boga. 
To On podejmie walkę z samym sobą o ocalenie swej nieustannie zdradzanej miłości36 . 
W konsekwencji można powiedzieć, iż sprawiedliwość ulega Bożemu miłosierdziu.

Prorok Zachariasz kontynuuje myśl swoich poprzedników. Podkreśla, iż od Boga 
zależy wszelka inicjatywa i dokonanie wewnętrznej przemiany. W proroczej wizji pro-
rok słyszy anioła, który zwraca się do Boga z błagalnym zapytaniem: „Panie Zastę-
pów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz 
się już lat siedemdziesiąt?” (Za 1, 12). Modlitwa anioła została wysłuchana. Za jego 
pośrednictwem prorok otrzymuje rozkaz proklamowania ludowi radosnej nowiny37: 
„Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną mi-
łością (...)” (Za 1, 14b).

Gniew Jahwe ustaje. Wcześniej Bóg, w swojej sprawiedliwości, posłużył się ob-
cymi narodami, aby zniewoliły Izraela. Tymczasem, gdy sprawiedliwość Boża miała 
pewien określony czas i miarę („gniewałem się tylko trochę” w. 15b), to ludy wro-
gie narodowi wybranemu dały folgę swej złości38. Teraz nadchodzi czas zmiłowania: 
„Dlatego tak mówi Pan: Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie 
znowu (...). Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu 
wybierze sobie Jeruzalem” (Za 1, 16-17). W tekście tym uderza wielki dynamizm Bo-
żej miłosiernej miłości, która wybawia ze zniszczeń, przynosi odbudowę oraz obdarza 
ponownym wybraniem. Jest to miłość, która płonie żarliwością i pełnią współczucia39 .

U proroka Zachariasza znajdujemy jeszcze jedną istotną wypowiedź (choć wypo-
wiedzianą w innym kontekście historycznym) odnoszącą się do interesującej nas pro-
blematyki. Autor ten zapowiada, iż Boże miłosierdzie przyniesie powrót całego ludu 
do ojczyzny:

„Ja naród Judy umocnię, wesprę naród Józefa. 
Sprowadzę ich z powrotem, litując się (rihamtîm) nad nimi. 
I będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, 
albowiem Ja jestem Pan, ich Bóg, Ja ich wysłucham” (Za 10, 6).

Gniew Jahwe został ułaskawiony. Czas wylania Bożej sprawiedliwości, klęsk i nie-
woli mija. Teraz naród z ufnością może powierzyć się Bożej litości, miłosierdziu, które 
ocali i odnowi lud oraz przywróci go do pierwotnego stanu.

36 H. Witczyk, Oblicze Boga Miłosierdzia, w: J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Kontemplacja Chrystusa – 
Ikony miłosiernego Ojca, Kielce 2002, s. 114; T. Herrmann, Rozwój idei miłości i miłosierdzia w Piśmie 
Świętym, w: Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985, s. 148.
37 J. Homerski, Księga Zachariasza, w: Księgi Proroków Mniejszych, PST 12/2, Poznań 1968, 
s. 265.268-269.317. 
38 Tamże, s. 317-318.
39 S. Tułodziecki, Miłosierdzie Boże u proroków, w: Powołanie człowieka, t. 2, red. L. Balter, Poznań 
1972, s. 259.
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Zakończenie

Biblijna koncepcja sprawiedliwości wychodzi daleko poza potoczne, czysto ludzkie 
ujęcia. Jest ona pojmowana jako zbawienie dokonane przez Boga, a także Jego miło-
sierdzie. Bóg jest tym, kto kocha i w swej miłości działa sprawiedliwie. Bóg, będąc 
sprawiedliwym, jest też samym miłosierdziem40. Papież w jednej z katechez naucza, 
„że przymioty Boga nie różnią się od Jego Istoty – i stąd wypadałoby mówić nie tyle 
o Bogu sprawiedliwym, wiernym, łaskawym – ile o Bogu, który jest sprawiedliwością, 
wiernością, łaskawością, miłosierdziem – tak jak kiedyś powie św. Jan, że «Bóg jest 
miłością» (1J 4, 8. 16)”41 .
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Streszczenie

Bóg zawarł z człowiekiem «przymierze pierwotne». Przymierze to objawia się przede wszyst-
kim w relacji miłości między Stwórcą a stworzeniem. Niestety, człowiek za podszeptem sza-
tana oderwał się od uczestnictwa w Bożej miłości i prawdzie. Odtąd stał się jakby bardziej po-
datny na grzech. Jednak Bóg w swoim miłosierdziu zapowiada odkupienie, bowiem do natury 
„miłości należy to, że nie może ona nienawidzić i pragnąć zła tego, kogo raz sobą obdarzyła”.

Starotestamentowe teksty dały Janowi Pawłowi II okazję do tego, by ukazać współczesnym, 
że Bóg jest ciągle ten sam: sprawiedliwy i miłosierny zarazem. „Miłość niejako warunkuje 
sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy miłości. Ów prymat, pierwszeństwo miło-
ści w stosunku do sprawiedliwości (co jest rysem znamiennym całego Objawienia), ujawnia się 
właśnie poprzez miłosierdzie”. Bóg jest tym, kto kocha i w swej miłości działa sprawiedliwie.

Słowa kluczowe: miłosierdzie, sprawiedliwość, grzech pierworodny

Summary

MerciFUL AND riGHteOUS GOD iN tHe teAcHiNG OF JOHN pAUL ii

God has made with people the ‘primary covenant’. The covenant is based on the relationship 
between the Creator and the created beings. Unfortunately, the man tempted by Satan separated 
himself from the bond of the divine love and truth. Since then, people have become more open 
to a sin. However, God in his mercy announced the act of redemption because “love, by its 
very nature, excludes hatred and ill – will towards the one to whom He once gave the gift of 
Himself” (John Paul II, Dives in misericordia, 3.4).

The Old Testament passages prompted pope John Paul II to present to the contemporary 
man the truth about God who is always the same – just and merciful in the same time. “Love 
conditions justice and finally, justice serves love. The primacy, the superiority of love to justice 
(that is the mark of Revelation) is revealed precisely through mercy” (John Paul II, Dives in 
misericordia, 3.4). God is the One who loves and in this love He acts justly.

Keywords: mercy, justice, ancestral sin
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ZNAcZeNie i SYMBOLiKA pOStU

Wstęp

Post jako jedno ze zjawisk kulturowych, specyficznie ludzkich, występuje zarówno 
w ascezie religijnej, jak i świeckiej. Spotykany w kulturach pierwotnych, rozumiany 
był jako dobrowolny trud psychiczny lub psychofizyczny podejmowany przez czło-
wieka dla osiągnięcia jakiegoś wyższego celu, zwłaszcza celu moralno-religijnego 
i doskonalenia sprawności fizycznej. Jako jedna z form ascezy post był uważany za 
niezbędny czynnik w procesie harmonizowania aktywności człowieka poprzez świa-
domą kontrolę i ukierunkowanie swojego postępowania. Post ma swoje ugruntowane 
miejsce w wielu religiach świata, w kulturach społeczeństw antycznych, w ich medy-
cynie i systemach filozoficznych.

1. post w czasach przedchrześcijańskich

W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym żyjemy, ranga postu uległa znaczącej 
dewaluacji, rzadko jest on postrzegany w kontekście społecznym, raczej jako rzecz 
osobista wierzącego. Motywacja, którą uzasadniano stosowanie postu jest różna; bywa 
to asceza, przygotowanie do funkcji kapłańskich, szamańskich, w rytuałach pogrzebo-
wych, jako wątek akcentujący wartość modlitwy przebłagalnej, a także uzdrowienie 
duchowe i cielesne. Tak rozumiany post spotykany jest w obrzędach religijnych Papu-
asów na Nowej Gwinei, w rytualnych obrzędach mieszkańców afrykańskiego buszu, 
w inicjacjach kapłańskich Azteków – gdzie był również siedmiodniowym okresem 
przygotowawczym przed wielkim świętem jesiennym, a także u wyznawców buddy-
zmu. W islamie post jest najważniejszą formą uznania transcendencji bożej i dopełnie-
niem modlitwy. Pościli również Celtowie irlandzcy w zaskakujących dla nas okolicz-
nościach, stosowali bowiem post jako znaczący element procedury prawnej. Pościli 
zarówno poszkodowany, jak i oskarżony, aby uwiarygodnić swoją właściwą postawę 
przed poddaniem się arbitrażowi: „Ten kto nie pojmuje zobowiązania postu, uchyla się 
od wszystkiego. Temu, kto lekceważy wszystko, nie zapłaci ani Bóg, ani człowiek”2 . 
Zwyczaj ten ma też ścisłą analogię w prawie hinduskim, gdy wierzyciel może po-
ścić, siedząc u dłużnika tak długo, aż dłużnik – aby nie stać się winnym śmierci tego 
człowieka – ulegnie jego żądaniu3. W religiach pogańskich post bywał praktyką asce-

1 Ks. mgr Bolesław Leszczyński, adres do korespondencji: Parafia Wojskowa pw. św. Pawła Apostoła 
w Słupsku, e-mail: bolles@wp.pl .
2 M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata Celtów, Warszawa 1975, s. 95.
3 Tamże.
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tyczną, jak i sposobem wprowadzania człowieka w stan podniecenia psychicznego lub 
sakralnego. Niektóre szkoły filozoficzne i kierunki wychowawcze w starożytności za-
lecały umiarkowaną wstrzemięźliwość od pokarmów i napojów według praktycznych 
recept mających na celu utrzymanie dobrej kondycji ciała i sprawności umysłu. Post 
w tym sensie był ascezą higieniczną, opartą na podłożu wskazań medycznych, znany 
w świecie jako post filozofów. W filozoficznych greckich akademiach post był zaleca-
ny jako doping w skuteczności jakiegoś działania, wskazywano na jego stymulujące 
działanie na „somę i psyche”.

W okresie hellenistyczno-rzymskim zachowywanie postów było aktem pobożności 
i moralności. Stanowiły one w okresie późnego antyku sposób na osiągnięcie zdolno-
ści do ekstatycznego kontaktu kultowego z bóstwem. Oprócz innych reguł określa-
jących wstrzemięźliwość przepisy o abstynencji od niektórych pokarmów przygoto-
wywały do kultowych czynności i religijnych misteriów eleuzyńskich, dionizyjskich 
i innych4. W nurcie orficko-mistycznym religii Greków wstrzemięźliwość od mięsa, 
ryb i bobu stosowana była jako środek ograniczający do minimum życiowe wygody 
w celu osiągnięcia wewnętrznej przemiany duchowej człowieka jako warunku zjed-
noczenia z bóstwem5. Uważano więc post jako pomoc w rozwoju człowieka przez 
ćwiczenie sprawności ciała lub metodę na osiągnięcie jedności z bóstwem przez umar-
twienie i pokutę6. Jako środek rozwoju człowieka post oznaczał ćwiczenia cielesne lub 
uprawianie jakiejś sztuki (post w znaczeniu fizycznym) lub ćwiczenie się w zdobywa-
niu mądrości utożsamianej z dobrym postępowaniem (post w znaczeniu moralnym)  .

Hipokrates, filozof i ojciec medycyny, zalecał post jako nakaz higieniczny, lapi-
darnie to ujmując: „Jeśli człowiek mało je i pije, to nigdy nie zachoruje”. Sokrates 
zaś barbarzyńcami nazywał tych, co jedli więcej niż dwa razy dziennie, praktykował 
dziesięciodniowe posty w celu „uzyskania sprawności umysłowej i fizycznej”, zaś 
Seneka znany był z umiarkowania w jedzeniu i piciu, podobnie i cesarze rzymscy: 
Wespazjan, Marek Aureliusz i Sewer pościli kilka razy na miesiąc7. W wypowiedziach 
filozofów antycznego Śródziemnomorza post jawi się jako jeden ze składników ascezy 
koniecznej w roztropnym życiu człowieka dążącego do osiągnięcia ostatecznego celu 
– wewnętrznego szczęścia. Epikurejskie carpe diem z roztropną dietą, także i asceza 
pokarmowa stoików przez zalecanie postu były sposobem na samorealizację w drodze 
do wewnętrznej wolności. Post pojmowany był zawsze raczej jako sposób i pomoc 
w osiągnięciu celu niż cel sam w sobie. Pragmatyczni starożytni, z uwagi na ograni-
czone możliwości i środki ówczesnej medycyny, przekazali w spuściźnie naszym cza-
som jakże aktualne ze stanem wiedzy XXI w. przesłanie, że post to lekarstwo, którego 
siły lecznicze nie dadzą się z niczym porównać8 .

4 H. Wójtowicz, Asceza w hellenizmie, w: Asceza odczłowieczenie czy – czy uczłowieczenie, Homo 
Meditans, t. 3, Lublin 1985, s. 64-65.
5 Tamże.
6 W. Słomka, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań-Warszawa 1981, s. 198.
7 O. Grzegorz B. Błoch OFM, Czy post ma znaczenie tylko religijne?, http:/www.franciszkanie.net/
news101/ (dostęp 15.04.2014). 
8 Tamże.
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2. post w ascezie chrześcijańskiej

Już w religii Starego Przymierza post jest rozumiany jako czysty akt wiary, którego 
wypełnianie (np. w dzień ekspiacji – Dz 27,9) jest warunkiem przynależności do naro-
du wybranego. Czym jest więc post w ujęciu biblijnym? Odpowiedź, jaka znajduje się 
w Księdze Kapłańskiej (Kpł 16,29), wskazuje na post jako na pewną postawę człowie-
ka względem Boga. Pościć to znaczy „upokorzyć swoją duszę” (Kpł 16,29), a zarazem 
przyjąć postawę całkowitej zależności i bezgranicznego zaufania przed oczekującym 
trudnym zadaniem (Sdz 20,26). Post w połączeniu z modlitwą błagalną może uprosić 
przebaczenie grzechu (3 Krl 21,27), spowodować uzdrowienie (2 Sm 12, 16,22), stać 
się żałobą po śmierci najbliższych (Jdt 8,5 i Łk 2,37) lub opłakiwaniem nieszczęścia 
narodowego (1 Sm 7,6). Wreszcie pościć oznacza – otworzyć się na światło Boże (Dn 
10,12), otrzymać łaskę niezbędną do wypełnienia ważnego posłannictwa (Dz 13,2) lub 
wprost przygotować się na spotkanie z Bogiem (Dn 10,12), otwierając umysł i wolę na 
jego działanie9. W tym znaczeniu można także mówić o poście Mojżesza, który spędził 
na pustyni czterdzieści dni przed spotkaniem z Panem (Wj 34,28). Post ma publiczny 
i wspólnotowy charakter, ten jego aspekt, podobnie jak inne, przejmie chrześcijań-
stwo. „Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgroma-
dzenie” (J 1 2,15). Dlatego święta hebrajskie i chrześcijańskie są z natury wspólno-
towe. Cały lud święci Pana, radując się, cały lud korzy się przed Nim, umartwiając 
się i poszcząc, Biblia często podkreśla, że w dniach pokuty powinni pościć wszyscy 
„ludzie i zwierzęta” (Jon 3,7). Na tym tle czterdziestodniowy post Chrystusa jest ak-
tem całkowitego zaufania Bogu Ojcu. Jezus bowiem, decydując się na post, czyni to 
dlatego, że urzeczywistnienie swego posłannictwa pragnie rozpocząć od całkowitego 
powierzenia się woli Ojca (Mt 4,1-4). Jezus, krytykując postawę faryzeuszy odnośnie 
praktykowania postów, przez które chcieli wypełniać sprawiedliwość nakazaną przez 
Prawo i Proroków, nie potępia ich gorliwości, nakazuje jednak uczniom, aby uczynki 
swe spełniali w ukryciu (Mt 5, 17-20), podkreśla przy tym konieczność wyzbycia się 
wszelkiego bogactwa poprzez dobrowolną wstrzemięźliwość (Mt 19, 12-21).

Zdecydowana postawa proroków w przypominaniu narodowi Wybranemu, jak 
ma żyć zgodnie z wolą Bożą, widoczna jest w nauce Izajasza o poście ( Iz 58, 6-7). 
„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy 
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb 
z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przy-
odziać i nie odwrócić się od współziomków.” Nauka proroka Izajasza o poście okazuje 
się kluczem do poszukiwania Boga, do poszukiwania odpowiedzi na naglące pytania 
w zmaganiu się z przeciwnościami uderzającymi w powracający z niewoli babiloń-
skiej naród żydowski.

Biblijna typologia postu zawiera się w wielu ważnych wydarzeniach zbawczych. 
Szczególnie jednak wiąże się z okresem Chrystusowego przygotowania do Wielkiej 
Paschy Jego życia – z czterdziestodniowym przebywaniem na pustyni, czego figurą 
jest Mojżesz (Wj 24,18). Ten post połączony z samotnością, modlitwą, skupieniem 

9 J. Salij, Teologia postu, „Znak” (1969), nr 21, s. 393-395.
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i walką z szatanem ma swoje odbicie w starotestamentowej wędrówce narodu wybra-
nego przez pustynię do Ziemi Obiecanej, jest okresem doświadczenia, próby, oczysz-
czenia i przygotowania do wypełnienia misji w zbawczym planie uświęcenia świata10 . 
Postawa człowieka poszczącego jest w tym kontekście postawą pokory, otwarciem się 
na działanie Boga i stawieniem się na Jego wezwanie (Mt 9,14-17).

Uczniowie Jana i faryzeusze, traktując religię jako system przykazań, po spełnieniu, 
których człowiek doznaje pewnego samozadowolenia z własnej wierności, uważali, że 
są w porządku – są dobrymi Żydami, celem ich religijności była tylko przyjemność 
duchowa, płynąca z wierności11. Wszak nie była im obca biblijna koncepcja i praktyka 
postu, która zasadzała się na skrusze przed Panem i autentycznym nawróceniu się do 
Niego. Stosunek Jezusa do postu nie miał nic z formalizmu, w przeciwieństwie do 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Stąd też zrozumiałe jest pytanie uczniów Jana; dla-
czego Jego uczniowie nie poszczą? Odpowiedź otrzymali zdumiewającą, zawierającą 
objawienie boskości – Jezus identyfikuje się z Oblubieńcem narodu wybranego, dlate-
go nie przystoi smucić się gościom weselnym, „Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im 
pana młodego, a wtedy będą pościć.” (Mt 9,14-17).

Post w nauczaniu Jezusa jest godny uwagi i polecenia, powinien mieć rys osobi-
sty, bez efektów reklamowych; (Mt 6,16-18) „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zapraw-
dę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie 
głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest 
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” Post ma wartość tylko 
wtedy, gdy jego intencją jest uczczenie Boga i łączy się go z modlitwą, jest pewnego 
rodzaju modlitewnym wołaniem do Boga, które nie może być niezauważone przez 
Wszechmogącego. W żadnym wypadku post nie może być traktowany jako czynność 
zasługująca sama w sobie12. Post jest modlitwą błagalną, wyrazem głębokiego pra-
gnienia powrotu człowieka do Boga, jest wysiłkiem, trudem prowadzącym człowieka 
do zbawienia. Praktyka postna mobilizuje człowieka do pogłębienia relacji z Bogiem, 
również wierzący łatwiej pokonują przeszkody na drodze do wspólnoty13. Post we 
wspólnocie powinien, jak to było w Kościele pierwszych wieków, nawiązywać do 
wspólnej modlitwy, otwierając ją na Boga, zarówno wspólnotę zakonną, parafialną, 
jak i rodzinną. Może pomóc przezwyciężyć problemy, których nie daje się rozwiązać 
przy pomocy jedynie dobrej woli, post całej wspólnoty może oczyścić złą atmosferę 
w niej panującą14 .

Rola praktyk postnych w ascezie chrześcijańskiej sprowadza się więc do walki 
z naszym ego, z przywiązaniem do własnego ja, do własnych namiętności i pożądań. 
Człowiek, rzucając się w wir namiętności, znajdując się z stanie permanentnego nie-
uporządkowanego pragnienia rzeczy światowych, traci wewnętrzny pokój, a odnajduje 

10 B. Mokrzycki, Metanoeite! Nawracajcie się!, Kraków 1976, s. 13.
11 J. Pierzchalski, Post, http:/www.pierzchalski.ecclesia.org.pl,post (dostęp 12.06.2014).
12 D. Tessore, Post, Warszawa, 2008, s. 15-17. 
13 Tamże.
14 Tamże.
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go, tłumiąc pożądliwość i oczyszczając umysł dzięki modlitwie15. Post w duszpaster-
stwie Kościoła jest więc środkiem uświęcającym życie chrześcijanina. Aby podobać 
się Bogu, należy złączyć post z modlitwą i z miłością bliźniego (jałmużna) tak, aby 
był on wyrazem całkowitego zaufania człowieka w poczuciu sprawiedliwości we-
wnętrznej (dyskrecja) i pokory (Mt 6,17). Pościć to także walczyć z grzechem poprzez 
oczyszczenie się z szumów pseudoidei i poddanie próbie własnej wiary.

3. Formy i rozwój praktyk postnych w Kościele

Dla pełniejszego obrazu charakterystyki postu w Kościele należy przyjrzeć się także 
„technice uprawiania” wstrzemięźliwości, która jest wspólnym mianownikiem wielu 
jego definicji, czyli ukazać formy postu. Najogólniej mówiąc, post jest wstrzemięźli-
wością, która „polega na pozbawianiu się wszelkiego pożywienia i napoju albo na po-
wstrzymywaniu się od stosunków płciowych jeden lub więcej dni, od jednego zachodu 
słońca do drugiego”16. W wielu miejscach Biblia przedstawia praktykę postu połączo-
ną z rozdzieraniem szat, z płaczem i lamentacjami (Sam 1,2-12), indywidualnie lub 
też zbiorowo – z zaznaczeniem terminu: aż do wieczora (Sdz 20-26). Stosowano także 
post surowy trwający też po zachodzie słońca (Sm 11,6) w połączeniu z rozdzieraniem 
szat i leżeniem w prochu ziemi, w worze pokutnym (1 Krl 21,27). Często takiemu 
postowi towarzyszyła modlitwa błagalna (Ez 8,21-23), posypywanie ciała popiołem 
(Dn 9,3). Oprócz postu o całkowitej wstrzemięźliwości praktykowany był też post 
polegający na spożyciu jednego tylko posiłku, po zachodzie słońca i modlitwach wie-
czornych. Ten typ postu przejęty od judaizmu praktykowano w Kościele jeszcze do 
XV w., kiedy to przeniesiono główny posiłek na godziny południowe17. Nazywa się 
obecnie „postem ścisłym” – kościelnym, jest zwykle określany ogólnie lub szczegóło-
wo przez prawo kościelne. Zakłada wstrzemięźliwość od pokarmów i napojów w pew-
nym oznaczonym stopniu i obowiązuje w dokładnie określone dni.

Kościół powszechny zachował postne zwyczaje Starego Przymierza w duchu prze-
kazanym przez Chrystusa, o czym świadczą Dzieje Apostolskie (Dz 13,2; 14,23). 
Kontynuując tę tradycję, pragnie zaangażować wiernych do otwarcia się na działanie 
łaski Bożej i odtworzyć w nich autentycznego ducha pokuty. Praktyka postu w Ko-
ściele w swoisty sposób przedstawia się w życiu monastycznym. Według św. Francisz-
ka widzialny post cielesny jest znakiem, wyrazem śmierci wewnętrznej, pokonania 
samego siebie, aby zwrócić się całkowicie ku Bogu. W regule zakonu zawarł sens 
i granice jakie powinien mieć post dający wolność i uległość Panu, zgodnie z naka-
zem: „kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy” (1P 1,14-15)18. Post jest ro-
zumiany jako środek do osiągnięcia samozaparcia i do umartwienia, gdyż „wszystkie 
występki i grzechy z serca pochodzą” (Łk 8,3), na tym opiera się ascetyczne pojęcie 

15 Tamże, s. 57-58; Maksym Wyznawca, Capita de charitate, I, 79.
16 J. Salij, Post w dawnym Kościele, „W drodze” (1977), nr 2, s. 31.
17 Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych Wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 
1988, s. 565.
18 L. Hardiek, J. Terschlusen, K. Esser, Franciszkańska reguła życia, Niepokalanów 1988, s. 114.
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postu w regule zakonnej19. Od początku chrześcijaństwa post był jednym ze środków 
uświęcających, przyjęty zgodnie z tradycją jako wyraz duchowości religijnej kształto-
wał „nowego człowieka”. W stosowaniu postów obserwuje się ukierunkowaną ewo-
lucję, którą zapoczątkowało ustawodawstwo kościelne już na Soborze Jerozolimskim 
(Dz 15,29). W I w. przejęto od faryzeuszów praktykę dwudniowego postu (Łk 18,12), 
zamieniając jednak kolejność dni – z pierwszego dnia tygodnia na czwarty, czyli śro-
dę, i z piątego na szósty, to jest na piątek. Środę uznano za dzień pokutny z powodu 
wydania wyroku śmierci na Jezusa Chrystusa, piątek – z powodu Jego ukrzyżowania. 
Później dołączono też sobotę jako dzień pogrzebu Pana i smutku apostołów20. O prze-
strzeganiu postu sobotniego przez chrześcijan na Zachodzie mówi św. Augustyn21. Dni 
postu związanego z liturgią, jaka odbywała się w środę, w piątek i w sobotę, stosowa-
no już w czasach apostolskich. Około III w. zaistniały one cztery razy w roku – jako 
tzw. „dni kwartalne” mające swój pierwowzór w Prawie Mojżeszowym. Przyjął się 
również zwyczaj stosowania postów na początku każdej pory roku: z okazji zasie-
wów wiosennych, ofiarowania Bogu pierwocin żniwnych z lata, winobrania jesienią 
i zbioru oliwek zimą. W Mowach św. Leona Wielkiego występują one jako spuścizna 
apostolska, tzw. „suche dni”22. Ich udokumentowane kultywowanie pochodzi z Rzy-
mu, nie można jednak wykluczyć, że nawiązywały do pogańskich zwyczajów czczenia 
pór roku, bo wprowadzono je stosunkowo wcześnie jako tzw. „wigilie” – np. Wigilia 
Bożego Narodzenia, Zielonych Świąt.

Głównym okresem postu w roku liturgicznym stał się Wielki Post (Quadragesi-
ma), zawdzięczający swa nazwę praktykom pokutnym w okresie przedwielkanocnym. 
Pierwotnie trwał on krótko, do II w. zasadniczo tydzień i był bardzo surowy23 . Pod ko-
niec III w. wydłużono go do dwóch tygodni, a później do czterdziestu, pięćdziesięciu, 
a nawet siedemdziesięciu dni. Papież Grzegorz Wielki zreformował praktykę postu 
przedwielkanocnego w całym Kościele, ustalając okres czterdziestodniowy. Stał się 
postem właściwym łączącym czterdziestodniowy okres przygotowania do świąt Wiel-
kanocnych dla katechumenów, publicznych pokutników i odnawiających łaskę chrztu 
św. pozostałym wiernym, w celu usposobienia do gorliwszego obchodzenia misterium 
paschalnego24 .

Dzieje ewolucji Wielkiego Postu nie są w pełni poznane, w wielu gminach chrze-
ścijańskich istniał np. zwyczaj kultywowania czterdziestodniowego prywatnego postu 
w różnych porach roku za zezwoleniem biskupa, zaś Sobór Nicejski (Kan. 5), mówiąc 
o Quadragesima Paschae, ma na uwadze czterdziestodniowy okres postu po Wiel-
kanocy25. Św. Leon podaje wyjaśnienie praktykowanego postu po wielkich świętach: 
„Zaprowadzono tę zbawienną i konieczną praktykę postu po radosnych dniach po-
święconych ku czci Pana, powstałego z martwych (…). Wstrzemiężliwość bowiem 

19 Tamże, s. 115.
20 D. Rops, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1968, s. 25.
21 Breviarium Fidei. Wybór…, s. 565-569.
22 Leon Wielki, Sermones, Mowy, Poznań 1957, Mowa 20-1, s. 66-67.
23 K. Rahner, Ryzyko chrześcijanina, Warszawa 1979, s. 85.
24 J . Wysocki, Rytuał rodzinny, Olsztyn 1981, s. 137-138.
25 Breviarium Fidei. Wybór…, s. 567.
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jako religijne ćwiczenie, ma okrzesać to, co nawet wśród świątecznych nastrojów ra-
dosnych puściło może pędy nieokiełznanej swobody i nadużywanej wolności”26 . Sie-
demdziesięciodniowy post praktykowano w niektórych gminach chrześcijańskich na 
Wschodzie na pamiątkę 70 – letniego wygnania narodu żydowskiego do Babilonu 
jako symbolu oczekiwania Zbawiciela27. Do naszych czasów nie zachowała się prak-
tyka Wielkiego Postu po Zielonych Świętach, obchodzonego w pierwszych wiekach 
i w średniowieczu.

W praktyce postnej Kościoła wprowadzone zostały w ostatnich wiekach różne 
ulgi, aż do stosunkowo łagodnej dyscypliny naszych czasów. Obecnie w Kościele po-
wszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas 
Wielkiego Postu. W Polsce wstrzemięźliwość i post obowiązują uznaniowo w Wigilię 
Bożego Narodzenia i nakazowo w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Złago-
dzenie rygorów postnych dotyczące piątków, Wigilii, Wielkiego Postu, Adwentu oraz 
innych ważnych dni i okresów liturgicznych miało na celu eliminację podejrzeń, że 
Kościół legalizuje dążenia przekształcenia religii w praktyki zewnętrzne. Praktyka po-
stu nie jest bowiem pozbawiona pewnego ryzyka formalizmu, potępianego już przez 
proroków (Jer 14,2), ryzyka pychy i ostentacji wtedy, gdy pości się po to, by być 
widzianym przez ludzi (Mt 16,16). Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary papież Be-
nedykt XVI w pojęciu postu widział zarówno ograniczenie posiłków, jak i zachowań 
seksualnych: „Bez czystości i postu Kościół nie jest już Kościołem w sensie nadprzy-
rodzonym, ale ogranicza się do wymiaru czysto ziemskiego” i dalej mówi, że „pościć, 
oznacza akceptować istotny składnik życia chrześcijańskiego”, wskazuje tym na au-
tentyczny ascetyzm chrześcijański, w którym post, zachowanie czystości i inne pokuty 
winny być nadal związane z poczuciem osobistej odpowiedzialności28 .

4. Aggiornamento postu po Soborze Watykańskim ii

Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina o naturze 
pokuty, która „polega na odrzuceniu grzechu jako zniewagi Boga, wskazuje zwłaszcza 
na wielkopostną pokutę, która powinna być nie tylko wewnętrzną i indywidualną, lecz 
także zewnętrzną i zbiorową”. Szczególne zalecenie daje na Triduum Sacrum: „Niech 
jednak nienaruszony pozostanie post paschalny, który wszędzie należy zachowywać 
w Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Pańskiej, a w miarę możności przedłużać go na-
wet na Wielką Sobotę, aby dzięki temu wierni z podniesionym i otwartym sercem do-
szli do radości Niedzieli Zmartwychwstania”29 . To krótkie dyrektorium zakotwiczone 
w tradycji zostało rozwinięte przez Pawła VI w Konstytucji Apostolskiej Poenitemini 
z 1966 r. Papież Benedykt XVI w jednym ze swych wielkopostnych orędzi przywołuje 
stwierdzenie Pawła VI z tej konstytucji, że należy postrzegać post w kontekście powo-
łania każdego chrześcijanina, który „nie dla siebie (…) żyć winien, ale dla Boga, który 

26 Leon Wielki, Sermones, Mowy, Poznań 1957, Mowa 78-3, s. 381.
27 Breviarium Fidei. Wybór…, s. 568.
28 V. Messori, Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Mes-
sori, Kraków 1986, s. 97-98.
29 Konstytucja o liturgii świętęj „Sacrosanctum Concilium”, Wrocław 1986, 110.
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go umiłował i za niego wydał samego siebie, żyć też winien dla braci”30. Dalej papież 
pisze, że jest to „pradawna praktyka pokutna, która może nam pomóc zadać śmierć 
naszemu egoizmowi i otworzyć serce na miłość Boga i bliźniego, co stanowi pierwsze 
i najważniejsze przykazanie nowego prawa, a zarazem kompendium całej Ewange-
lii”31. Benedykt XVI wskazuje również przyczynę zmniejszania się w naszych czasach 
znaczenia duchowego praktyki postu. Jest ona zastępowana w społeczeństwach zdo-
minowanych przez poszukiwanie dobrobytu materialnego „środkiem terapeutycznym 
wspomagającym pielęgnację własnego ciała (…), dla ludzi wierzących zaś powinna 
być terapią pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Bo-
ga”32. Papież przypomina, że post jest obok modlitwy i uczynków miłosierdzia czę-
stą praktyką świętych wszystkich epok, jest wartościową, ascetyczną bronią w walce 
z nieuporządkowanym przywiązaniem do własnego ego.

Jan Paweł II w corocznych swoich orędziach na Wielki Post zachęcał do ducho-
wego oderwania się od bogactw materialnych i otwarcia się na Boga, ku któremu 
chrześcijanin powinien skierować całe swoje życie, by szczytem wielkopostnej drogi 
oczyszczenia była ofiara z samego siebie złożona Ojcu dobrowolnie i z miłości. Aby 
„post oznaczał panowanie nad sobą, postawę wymagającą w odniesieniu do siebie, 
gotowość do wyrzeczenia się rzeczy i nie tylko pokarmów – lecz także rozkoszy i róż-
nych przyjemności”33. Nie ograniczał form postu do schematów katechizmowych, 
wzywał do szybkiego działania, by „czynić wszystko, co leży w ludzkiej mocy (…), 
złączyć post z modlitwą, ożywiając Bożą miłością uczynki, do których pobudzają nas 
wymogi sprawiedliwości wobec bliźniego”34. By poszcząc, w różnej formie podej-
mować „naglące wezwanie Pana do wewnętrznego odnowienia, tak osobistego, jak 
wspólnotowego, poprzez modlitwę i powrót do sakramentów, ale również poprzez 
przejawy miłości, przez osobistą i zbiorową ofiarę czasu, pieniędzy i różnorakich dóbr 
po to, by zaspokajać potrzeby naszych braci na całym świecie”35 .

Również ojciec święty Franciszek wzywa chrześcijan do konsekwentnego świa-
dectwa wspólnoty i solidarności, widzi post jako „nawrócenie się ludzkich sumień na 
drogę sprawiedliwości, równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami”36. Na wzór 
Chrystusa chrześcijanie powołani są do tego, aby „dostrzegać różne rodzaje nędzy 
trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać na swoje barki i starać się je łagodzić 
przez konkretne działania”37. Papież wskazuje na potrzebę konkretnych działań w ob-
liczu nędzy moralnej i materialnej przez post, rozumiejąc diakonię Kościoła wśród 

30 Poenitemini, http:/www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/konstytucje/paenitemini (dostęp 
05.04.2014).
31 Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2009, http:/www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/Benedykt_xvi/przemówienia/wpost  2009_k (dostęp 15.04.2014).
32 Tamże.
33 Jan Paweł II, O przeżywaniu Wielkiego Postu,  Kraków 2001, s. 89-90.
34 Tamże, s. 73-74.
35 Tamże, s. 80.
36 Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 roku, http:/www.postapostolski.pl/nauczanie-
-ojca-swietego/oredzie-na-wielki-post-2014 (dostęp 25.09.2014).
37 Tamże.
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osób żyjących „w warunkach niegodnych ludzkich istot, pozbawionych praw i dóbr 
pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, praca, szanse na rozwój i po-
stęp kulturowy (…), bo miłując ubogich i pomagając im miłujemy Chrystusa i Jemu 
służymy”38. Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post wskazuje na konieczność nie-
sienia pomocy tym, którzy żyją nie tylko w biedzie materialnej, ale też nędzy moralnej 
i duchowej, należy dzielić się z nimi skarbem Dobrej Nowiny, która darmo została 
nam dana. Papież akcentuje post jako ogołocenie z dóbr, z tego, „czego możemy się 
pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem (…), ogołocenie by-
łoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność 
jałmużna, która nie boli”39 .

To krótkie przedstawienie nauczania współczesnych papieży na temat postu ukazu-
je, że nie jest on sam w sobie celem i powinien być stosowany w połączeniu z różnymi 
formami aktywności życia religijnego. Dostosowanie dyscypliny pokutnej do aktual-
nych potrzeb duszpasterskich w obiegowym przeświadczeniu pociągnęło za sobą czę-
ste bagatelizowanie praktyk postnych, a czasem nawet zupełne ich zaniechanie40 . Nie 
wchodząc w merytoryczną polemikę z takim powierzchownym poglądem, wystarczy 
posłuchać Kościoła wypowiadającego się przez Pawła VI w Konstytucji Apostolskiej 
Paenitemini. Papież pisze: „Aby więc nakaz pokuty synom swoim przypomnieć na 
nowo i zobowiązać do jego wypełnienia, Stolica Apostolska stosownie do wymogów 
naszych czasów, postanowiła uporządkować praktykę pokutną”41. Idą za tym dalej 
szczegółowe wskazania dla konferencji biskupów, aby uwzględniały okoliczności 
i warunki miejscowe, zaś „wiernym zaleca się usilnie, by przejmowali się duchem 
chrześcijańskiej pokuty, który będzie ich skutecznie pobudzał do praktykowania dzieł 
pokuty i uczynków miłosierdzia”42 .

Trwają więc nadal w Kościele praktyki pokutne w formie postu rozumianego jako 
modlitwa ciała, integralna z modlitwą ducha i jałmużną. Na te trzy pobożne dzieła 
wskazuje Pan nasz Jezus Chrystus tym, którzy chcą Go naśladować.

Zakończenie

Praktyki postne jako zjawisko kulturowe mimo swej mistyki są powszechnie znane, 
mające gdzieś tam swoje miejsce w świadomości społeczeństw, mimo barier natu-
ry geograficznej. Występują równolegle w rozwoju cywilizacji i kultur izolowanych. 
Wszak Indianie obu Ameryk w swej wysoko rozwiniętej kulturze nie dopracowali 
się np. zastosowania koła w transporcie – czegoś tak dla nas oczywistego – znali jed-
nak i praktykowali posty. Wierzyli i składali bóstwom ofiary, do których zaliczali też 
i posty. I nie tylko na drugiej półkuli głód oznaczał dobrowolne przyjęcie cierpienia, 

38 Tamże.
39 Tamże.
40 Z. Janczewski, Dyscyplina postna w Kościele od kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” (1999), nr 32, s. 171-182; A. Grün, Post, Kraków 1991, s. 7-9.
41 Poenitemini, http:/www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/konstytucje/paenitemini (dostęp 
15.04.2014).
42 Tamże, III.
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etnografowie i socjologowie przytaczają wiele dowodów na to, że we wszystkich reli-
giach rozumiano fizyczne oczyszczenie ciała jako wyraźny symbol oczyszczenia du-
chowego. Podobnie i członkowie cywilizacji chrześcijańskiej na przestrzeni wieków 
uważali post za formę pokuty i zadośćuczynienia, za wszystko, co czynili przeciw na-
turalnemu i religijnemu moralnemu prawu. Przyspieszenie cywilizacyjne XX w. było 
powodem m.in. dla aggiornamento praktyk pokutnych w Kościele, a sama idea postu 
pogłębiona została w nauczaniu papieskim. Niesione ostatnio z szumem medialnym 
zainteresowanie społeczeństw dietą i zdrowym odżywianiem, które zawęża i banali-
zuje religijno-ascetyczną praktykę postu, mimo wysokich nakładów przegrywa w kon-
frontacji z współczesnymi powrotami do Boga.
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Streszczenie

Znany wszystkim religiom świata fenomen postu, modyfikowany kulturowo, ukazany został 
w aspekcie psychofizycznym, z uwzględnieniem czasów przedchrześcijańskich i chrześci-
jańskich. Zwrócono uwagę na biblijne znaczenie postu i jego niektóre współczesne formy 
i zastosowania.

Słowa kluczowe: post, teologia postu, religie, asceza, pokuta, Biblia, umartwienie

Summary

SiGNiFicANce AND SYMBOLiSM OF FAStiNG

Fasting, although it takes culture specific forms, is known in all world religions. Its psycho-
physical aspects in both Christian and pre-Christian times are overviewed.  The significance of 
fasting in the Bible is pointed out together with its contemporary forms and uses.

Keywords: fasting, fasting theology, religions, asceticism, temptation, Bible, mortification
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L’erMeNeUticA DeL SENSUS FIDEI 
iN JOSepH rAtZiNGer

Ogni persona umana vive un intenso sviluppo personale legato alle svariate dimensioni 
che fanno parte della personalità lungo la propria storia individuale. Sia sforzo indivi-
duale sia influsso della società frequentata e della cultura partecipata da parte di ogni 
singolo sono resi componenti molto importanti della prospettiva della crescita persona-
le che porta alla riscoperta della verità esistenziale. Chi è credente riconoscericonosca 
il bisogno di riscoprila tramite l’intimo rapporto con Dio. Da una parte vive influsso 
della misteriosa realtà con Dio nella Chiesa, dall’altra è influenzato dalla della società 
e dall’ambientedell’ambiente culturale, dallo stile dell’della interpretazione della vasta 
realtà visibile invisibile. Questa ambiguità delle dimensioni crea una confusione nel 
ritrovamento dei giusti obbiettivi e ragioni che potrebbero essere di aiuto nello sviluppo 
del dell’sensus fidei .

„Il cristiano medio di oggi deriva da questo principio che la fede nasce dall’opinio-
ne individuale, dal lavoro intellettuale e dall’intervento dello specialista; ed una simile 
visione gli sembra più «moderna» ed «evidente» che non le posizioni cattoliche”2 – 
sono le parole di Ratzinger il quale descriveva la mentalità della persona moderna, 
protagonista della società contemporanea, alla quale viene comunicata la fede. Il modo 
di interpretarla è ridotto da ella aai tre componenti: all’opinione personale, alla ricer-
ca intellettuale e all’influsso degli scienziati. Ratzinger suggerisce di usare il metodo 
ermeneutico della fede non in rapporto alle potenzialità scientifiche e alle scelte indi-
viduali ma piuttosto in rapporto alla Sacra Scrittura e alla Tradizione antica e sempre 
nuova della Chiesa. Si tratta di uno sguardo, che mira ad di evidenziare i principi 
ermeneutici che costituiscono i criteri e le fonti della fede.

La persona umana lungo il percorso della storia si interessava della sua vera esi-
stenza, la quale largamente veniva interpretata tramite diversi concetti e presupposti 
filosofico–filosofici – sociologici. C’è nello svolgersi dei tempi nella storia una identità 
riconoscibile del singolo essere umano con se stesso? Esiste la verità esistenziale che 

1 Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – ur. 15. 04. 1968 r. Od 2012 r. pełni obowiązki kierownika Między-
wydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Obronił doktorat z teologii do-
gmatycznej w roku 2000 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i habilitował się w 2013 r. 
z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym w Lugano. Rektor i wykładowca w Archidiecezjal-
nym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, na Papieskim Wydziale Teologicznym w War-
szawie – Studium Teologii w Białymstoku i w Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku. Konsultor Rady 
Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej”. W swoim 
dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu teologii, hermeneutyki i antropologii, m.in. Kim on jest? 
Hermeneutyka demonologii, Białystok 2011, Teologia ermeneutica di Joseph Ratzinger, Lugano 2014; 
adres do korespondencji: ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, e-mail: pronjunior@libero.it.
2 V. Messori, J. Ratzinger, Rapporto sulla fede, Cinisello Balsamo 1985, pp. 164-165.



148

sarà considerata come tale nonostante il percorso del tempo e il cambiamento delle 
circostanze storiche della vita, poiché essa è efficace e vera? Il rapporto della persona 
umana vissuta nel mondo considerato come cosmo con la realtà che lo trascende cioè 
con Dio da cui dipende tutto può essere di aiuto di per trovare risposte alle domande 
sopraelencate.

La questione dell’ermeneutica in tutti i campi inclusa la realtà della fede è in fine 
dei conti la questione ontologica in ricerca della verità nella diversità delle sue diverse 
manifestazioni storiche3. Credere pertanto non è un atto isolato né teoretico; al con-
trario, costituisce un atteggiamento fondamentale di fiducia e di certezza che impegna 
il credente in tutta la sua esistenza4 .

1. La Sacra Scrittura come norma del sensus fidei

Sacra Scrittura portando avanti il messaggio della salvezza come il punto centrale 
della trasmissione di essa focalizza una serie di eventi realizzati da Dio che diventano 
i concetti base di appoggiare al cristiano lo sviluppo intellettuale della fede. Il teolo-
go protestante Oscar Cullmann (1902-1999) con il quale dialoga Ratzinger nei suoi 
scritti sottolinea che il punto decisivo della Sacra Scrittura, cioè la storia della sal-
vezza di Dio che si comunica all’essere umano, richiede essenzialmente l’inserirsi 
attraverso la fede in una storia precedente agli individui in cui il credente penetra e che 
in tal modo diventa per lui mandato e salvazione5. Allora l’atteggiamento decisivo 
per Cullmann è fede nel senso anche dell’esistenza escatologica, il concetto, il quale 
non viene condiviso né dalla dottrina della Chiesa cattolica né da Ratzinger stesso. 
Il Dio presente nella Bibbia è sempre in relazione con ogni essere umano, questo vuol 
dire che Dio non è solamente la realtà della fede personale ma si fa vivo, dentro ogni 
evento della storia e del tempo. Come scrive Ratzinger l’agire di Dio non si condi-
ziona né dalla Bibbia né dalla storia e sottolinea che non c’è prospettiva di Dio che 
significherebbe il primato della storia sulla metafisica, su ogni teologia dell’essenza 
e dell’essere ma piuttosto ermeneuticamente spiega che esiste il „prae dell’agire di-
vino che significa la priorità dell’actio sul verbum, della realtà sul messaggio, in al-
tre parole: la profondità della realtà, contenuta nell’evento della rivelazione, (...) che 
si sforza di spiegare l’agire divino in parole umane”6 .

„L’interpretazione storico – critica della Scrittura ha certamente aperto molte 
e grandiose possibilità nuove di comprendere meglio il testo biblico. Ma essa, per sua 
stessa natura, può illuminarlo solo nella sua dimensione storica e non nella sua attuale 
valenza. Se si dimentica questo limite essa diventa non solo illogica, ma anche, pro-
prio perciò non – scientifica; si dimentica allora anche che la Bibbia come messaggio 
per il presente e per il futuro può essere compresa solo nel collegamento vitale con 

3 Cfr. E. Coreth, Grundfragen der Hermeneutik. Ein philosophischer Beitrag, Freiburg i. Br. 1969.
4 Cfr. J. Ratzinger, Fede come fiducia e gioia – Evangelo, in: J. Ratzinger, Elementi di teologia fonda-
mentale, Brescia 2005, p. 69; J. Ratzinger, Fede e teologia, in: J. Ratzinger, La comunione nella Chiesa, 
Cinisello Balsamo 2002, p. 11; J. Ratzinger, Chi ci aiuta a vivere? Su Dio e l’uomo, Brescia 2005, p. 38.
5 J. Ratzinger, Elementi di teologia fondamentale..., p. 133.
6 Ibidem, pp. 137-138.
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la Chiesa. Si finisce così per leggere la Scrittura non più a partire dalla Tradizione 
della Chiesa e con la Chiesa, ma a partire dall’ultimo metodo che si presenti come 
«scientifico». Questa indipendenza è diventata, in alcuni, addirittura una contrapposi-
zione; tanto che la fede tradizionale della Chiesa a molti non sembra più giustificata 
dall’esegesi critica ma appare soltanto come un ostacolo alla comprensione autentica, 
«moderna» del cristianesimo”7 .

Non si può – Ratzinger avvisa nei suoi scritti – leggere „la Bibbia senza la Chiesa. 
Non è più la Parola efficace di Dio, ma una raccolta di molteplici fonti storiche, una 
collezione di libri eterogene dai quali si cerca di tirare fuori, alla luce dell’attualità, 
ciò che si ritiene utile. Una esegesi che non viva e non legga più la Bibbia nel corpo 
vivente della Chiesa diventa archeologia”8. Continua – „Per opera della ricerca storico 
– critica la Scrittura è ridiventata un libro aperto, ma anche un libro chiuso. Un libro 
aperto: grazie al lavoro dell’esegesi, noi percepiamo la parola della Bibbia in modo 
nuovo, nella sua originalità storica, nella varietà di una storia che diviene e che cresce, 
carica di quelle tensioni e di quei contrasti che costituiscono contemporaneamente 
la sua insospettata ricchezza. Ma in questo modo, la Scrittura è tornata ad essere anche 
un libro chiuso: essa è divenuta l’oggetto degli esperti; i laici, ma anche lo specialista 
in teologia che non sia esegeta, non possono più azzardarsi a parlarne”9. Ratzinger 
suggerisce che ognuno può usare il metodo ermeneutico, anche un cattolico qualsiasi 
senza la preparazione scientifica perché la fede non è costituita dalle scoperte sulle 
fonti e sugli estratti biblici, ma dalla Bibbia come sta, come è stata letta nella Chiesa, 
dai Padri e oggi. Non si può dipendere nella comprensione della parola scritta nella 
Bibbia dallo studio come il suo testo è stato sviluppato e creato. Piuttosto si dovrebbe 
essere fedeli a questa lettura che ci ha dato anche i santi, spesso illetterati e inesperti 
di complessità esegetiche che comunque loro l’hanno capita meglio degli altri studiosi 
o esperti nella esegesi10 .

Questo atto avviene nella fede. Il metodo ermeneutico filologico e ermeneutico 
storico non basta alla completa apertura di un testo storico. L’interpretazione sembra 
essere giusta quando è un procedimento vitale ma non tecnico. Ratzinger nota: „Chi 
interpreta il Nuovo Testamento con tutti gli strumenti della scienza storico-filologica 
ed insieme non si rimette a quella esperienza fondamentale dalla quale viene la stessa 
parola del Nuovo Testamento, cioè la fede, non conoscerà mai la realtà che in esso 
è stata portata ad un’una espressione verbale”11. Questo non vuol dire fare della fede 
un metodo ma significa che interpretazione neotestamentaria si deve recepire come 
un procedimento storico12 .

7 V. Messori, J. Ratzinger, Rapporto sulla fede…, p. 74.
8 Ibidem, p. 75.
9 Ibidem, p. 76.
10 Ibidem, pp. 76-77.
11 J. Ratzinger, Storia e dogma, Jaca Book, 1971, p. 34.
12 H. Schlier, Biblische und dogmatische Theologie, in: Besinnung auf Das Neue Testament, Freiburg 
1964, p. 11; paragonabili osservazioni si può trovare in J.M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 
Zürich-Stuttgart 1960, pp. 83-90.  
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La Bibbia è sempre intesa come norma fondamentale di ogni atto della fede al-
lora può essere riletta efficacemente tramite il metodo ermeneutico nel contesto del-
la Chiesa – è parola ecclesiale13. Dunque non basta impegno personale di chi la sta 
comprendendo nella riflessione individuale. L’ispirazione non è ridotta a un processo 
individuale – carismatico ma dovrebbe essere un processo essenzialmente storico – ec-
clesiale inserito in tutto il processo di tradizione, di storia della forma e di redazione14 
sempre ricordando il criterio che la Bibbia è l’unico libro universale della cristianità.

Nella teologia dei Padri della Chiesa fu evidenziato insostituibile ruolo della Bibbia 
nel cammino della fede, essa è unico interprete esatto e sicuro per tutti. Comprende-
re la Bibbia come norma, lungo il percorso dei secoli del cristianesimo, ha suscitato 
diversi pericoli nell’interpretazione di essa stessa. Ratzinger scrive che: „oggi siamo 
giunti, in modo quasi sconcertante, ad una conclusione diversa dei fatti. Il problema 
ermeneutico investe tutta la Scrittura e n  ella disputa tra storici ed ermeneuti nulla 
è rimasto della biblica chiarezza che brilla di luce propria”15. I più discussi problemi 
si concentrano circa la differenza tra fonti e redazione, tra il testo ed interpretazione, 
tra il tempo di allora e il tempo di oggi.

Nonostante questo non viene eliminato il ruolo importante, normativo della Sa-
cra Scrittura come libro unico della chiesa. Soprattutto perché sempre comprendere 
la Bibbia dipende dallo spirito che edifica la chiesa e contemporaneamente aiuta a non 
soffermarsi sulle espressioni private, proprie ma di colui dal quale essa proviene. „Per 
quanto siano differenti i libri che la compongono, la Scrittura è una in forza dell’unità 
del disegno di Dio, del quale Cristo Gesù è il centro e il cuore”16. La Sacra Scrittura 
interpretata nella fede è il riferimento fondamentale dell’identità cristiana tanto che 
la Chiesa ha sempre inteso il suo insegnamento come interpretazione della Sacra Scrit-
tura. D’altra parte anche la Sacra Scrittura è interpretazione ispirata, sviluppata nei 
credenti, della Parola vivente. Così lega ambedue realtà Ratzinger: „la cosa ultima 
non è allora lo scritto, ma la vita, che il Signore ha trasmesso alla sua Chiesa, e in cui 
anche la Scrittura ha vita ed è vita”17. C’è quindi una profonda reciprocità tra Scrittura 
e Chiesa e una relativa precedenza di ciascuna sull’altra: se la Scrittura è costantemen-
te misura della vita ecclesiale, la Chiesa è lo spazio vitale della Scrittura. L’una e l’altra 
sono indisgiungibili. Questa situazione postula „l’esistenza della Chiesa universale 
come realtà concreta e capace di agire, poiché solo la Chiesa nel suo insieme può es-
sere in simile maniera spazio vitale della Sacra Scrittura”18. La questione diventa in sé 
molto pratica: „come giunge la Scrittura ad aver vigore nella Chiesa? Chi decide della 
conformità alla Scrittura del suo parlare?”19. Emerge qui chiaramente il tema dell’au-

13 J. Ratzinger, Dogma e predicazione, Brescia 1973, p. 19.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 24. Cfr. E. Käsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen II, Göttingen 1964, p. 36.
16 J. Ratzinger, È ancora attuale il Catechismo della Chiesa?, in: J. Ratzinger, In cammino verso Gesù 
Cristo, Cinisello Balsamo 2004, p. 127.
17 J. Ratzinger, Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia, Milano 1987, p. 72 (v. orig. 
J. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik. Neue Veruche zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969).
18 Ibidem, p. 73.
19 Ibidem, p. 73.
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torità, della Tradizione, del Magistero e dei Padri che sono poi un unico ermeneutico 
tema strettamente unito tra di sé.

2. tradizione come base dello sviluppo della fede

Il concetto di tradizione nell’ermeneutica ratzingheriana viene introdotto dalla tradi-
zione orale distinta e trasmessa inalterata accanto alla Scrittura dal tempo apostolico 
in avanti20. La fede non ha altre fondamenta fuorché le documentazioni accertabili 
della Scrittura che risalgano al tempo apostolico. La tradizione in concomitanza alla 
Scrittura escludeva la storia. Ratzinger sottolinea che la tradizione deve intendersi 
come unico obiettivo della ricerca storica però non dipende dal contesto storico. Tra-
dizione si fonda – spiega Ratzinger – „sulla bipartizione della Scrittura in Vecchio 
e Nuovo Testamento, in modo tale che il Nuovo appare come spiegazione cristologica 
del Vecchio, come «tradizione» che conferisce alla «Scrittura» il suo senso proprio”21 . 
In seguito alla formazione del canone degli scritti neotestamentari, che riunì nella 
Scrittura tutto quanto fino ad allora era considerato tradizione scritta del Nuovo Testa-
mento, si ebbe necessariamente una certa interferenza nel concetto di tradizione che 
naturalmente è prosecuzione conseguente alla linea vigente fino a quel tempo dicendo 
che la Scrittura (Vecchio e Nuovo Testamento) si deve interpretare secondo la fede22 . 
Ermeneutica della tradizione viene illuminata dalla luce della fede e aiuta a crescere 
in essa. „Nella Chiesa cattolica con il principio «Tradizione» – spiega Ratzinger – (...) 
si intende una precisa determinazione della relazione fra la parola viva della Chiesa 
e la parola, canonica, della Bibbia. «Tradizione» significa qui soprattutto che la Chiesa 
vivente nella struttura della successione apostolica, col ministero petrino come centro, 
è la dimora in cui la Bibbia viene vissuta e interpretata con autorità”23. È importante 
capire che il contenuto centrale dell’autorità si definisce nella struttura episcopale della 
successione apostolica: „Successione apostolica è la forma sacramentale della vinco-
lante presenza della Tradizione”24. La questione dell’autorità nella Chiesa suppone una 
precisa posizione nella questione del rapporto Chiesa – Scrittura – Tradizione. Senza 
un’autorità vincolante sulle questioni essenziali si dissolve la Scrittura nella disputa 
delle ipotesi storico – esegetiche, e si dissolve pure la Chiesa.

3. i padri della chiesa come eredi della dottrina della fede

Il tempo della fine della prima guerra mondiale viene segnalato nella teologia cattoli-
ca del ressourcement che significa in pratica ritorno alle fonti della Chiesa primitiva 
tramite lettura dei testi originali dei padri e non attraverso l’impostazione filosofica 
della scolastica. Viene realizzato il desiderio di essere fedele alla vitalità della fede 
originaria presentata nei scritti dei primi teologi. Ermeneutica dei testi dei Padri della 

20 J. Ratzinger, Storia e dogma…, p. 17.
21 Ibidem, p. 25.
22 Ibidem.
23 J. Ratzinger, Chiesa, ecumenismo e politica…, p. 80.
24 Ibidem, p. 75.
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Chiesa rifatta con più accuratezza dai teologi come Odo Casel (1886-1948), Hugo 
Rahner (1900-1968), Henri de Lubac (1896-1991), Jean Daniélou (1905-1974) si con-
siderava scritturistica perché legata ai Padri. Ratzinger nota che questo evento, anche 
se incluso nel cerchio di sopranominati, con una nuova capacità ermeneutica, ha por-
tato un nuovo risveglio formato dalla nuova coscienza, chiamato aggiornamento come 
distinzione tra presente ed il futuro nel quale si deve rendere presente ed effettivo 
il fatto teologico25. Ratzinger ricorda il fatto che: „Il Vaticano I rifacendosi al Concilio 
di Trento, ha già dichiarato che nelle cose riguardanti la fede e la morale si deve ritene-
re come vero senso della Scrittura quello tenuto e che tiene tuttora la Chiesa, alla quale 
compete giudicare sul vero senso e sulla retta interpretazione delle sacre Scritture. 
A nessuno perciò è lecito dare una spiegazione della Sacra Scrittura che sia contraria 
a questo senso o anche all’unanime consenso dei Padri”26. Ratzinger suggerisce il biso-
gno di salvare il contatto con i testi dei Padri tramite lo studio di essi e giusto metodo 
ermeneutico nella loro interpretazione. Però, secondo lui „l’approvazione del metodo 
storico – critico e l’interpretazione dalla tradizione e dalla fede della Chiesa sono posti 
l’uno accanto all’altra, ma proprio in questa doppia accettazione si nasconde l’anta-
gonismo fra le due posizioni”27. Si impone interrogativo nell’ermeneutica dei testi dei 
Padri circa due realtà: quella della scienza e quella della fede. „I Padri trattando della 
ragionevolezza del cristianesimo, hanno distinto tra ratio, la pura ragione, e intellec-
tus, la facoltà visuale spirituale dell’uomo, che oltrepassa la pura ragione”28. L’essenza 
della sapienza della fede sta nel fatto che essa supera i limiti della pura ragione e rende 
possibile l’incontro con Dio. È un aspro ritorno all’antico problema riguardo all’auc-
toritas e ratio29. Questo dilemma non esclude l’opportunità di rispettare sia Scrittura 
come fonte per la fede sia Tradizione costituita dai Padri e della loro ermeneutica dot-
trinale. Loro ovviamente rimangono i testimoni e gli eredi della Tradizione stessa della 
Chiesa primitiva. I Padri sono stati d’aiuto di dare la presenza vitale della Scrittura, 
in questo senso di individuare il contenuto di essa, dando continuazione alla Tradizio-
ne Biblica. Ermeneutica della Bibbia offerta dai Padri è diventata viva traduzione nella 
dinamica di fede presente nella Chiesa che la creò. L’esegesi scritturistica dei Padri 
fu servita a quella tappa storica per intendere più intimamente la portata della testi-
monianza biblica. Il rapporto fra concetto di tradizione e teologia patristica sembrava 
essere insolubile. I Padri hanno dato la continuità di fede e di storia che nota la pos-
sibilità della comunicazione. Ratzinger sottolinea che „la loro (dei Padri) primitività 
cronologica deve avere un significato teologico positivo, questo può derivare soltanto 
dal fatto che essi in modo speciale appartengono all’evento originario, oppure che gli 
sono legati in qualche altro modo con una comunanza (Gemeinsamkeit), implicante 
in sé significato distinto in senso teologico”30. Ratzinger mette in discussione la tappa 

25 J. Ratzinger, Storia e dogma…, p. 51.
26 Ibidem, p. 52.
27 Ibidem, p. 53.
28 J. Ratzinger, Cristo, salvatore di tutti gli uomini, in: J. Ratzinger, In cammino verso Gesù Cristo, 
Cinisello Balsamo 2004, p. 63.
29 J. Ratzinger, Storia e dogma…, p . 55 .
30 Ibidem, p. 63.
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dell’epoca patristica e rifiuta convinzione che essa finisce sia nel 451 come fa Basil 
Studer (1925-2008) sia nel 1054 come suggerisce A. Benoit31. I Padri – secondo lui 
– sono i maestri di teologia della Chiesa non separata, (...) la loro teologia è in senso 
originario ecumenica, appartenente a tutti32 .

4. Magistero come componente normativo del sensus fidei

La Sacra Scrittura e il dogma sono componenti che introducono alla comprensione 
del magistero della Chiesa che è in servizio di essa nella comunicazione della fede. 
È un terzo fattore che per principio diventa base della viva voce (viva vox) della Chiesa 
e della fede in essa conservata. Ratzinger il magistero descrive come: „l’autorità do-
cente; essa – continua a caratterizzare – dà risposte ed attualizza così la fede in modo 
univoco nel suo tempo. (...) in esso la fede è sempre concretamente reperibile nella sua 
univocità”33 .

Ratzinger è obiettivo nelle sue opinioni riguardanti al magistero. Nota una grande 
crisi dell’autorità del magistero nella società contemporanea non soltanto dello stato 
laico ma anche di membri della chiesa stessa. Infatti osserva: „la storia delle dichia-
razioni del magistero di quest’ultimo secolo (non solo essa, tuttavia) dimostra con 
evidenza i limiti del potere di magistero. Gli errori nelle decisioni della Commissione 
biblica e in alcune prese di posizioni dei papi (a proposito, ad esempio, dello Stato 
della chiesa, della libertà di coscienza, dell’importanza del metodo storico) sono oggi 
a tutti manifeste (spesso con tinte un po’ esagerate e senza le necessarie precisazioni). 
(...) Oggi, con improvviso ed inatteso, ma non incomprensibile, mutamento di opinio-
ni, è nato uno scetticismo nei confronti di tutte le dichiarazioni del magistero. Un tale 
atteggiamento priva di ogni efficacia la voce del magistero stesso o la converte ad-
dirittura nel suo contrario: non sono molti quelli che sembrano essere ancora capaci 
di leggere, senza troppe prevenzioni, le dichiarazioni che giungono da Roma; il solo 
fatto che provengonoprevengono dal magistero mette in guardia contro di esse e, 
in un clima del genere, quelle indicazioni non riusciranno certo a creare una chiarezza 
incontestata”34. E’ ovvio che comprensione anzi la mancanza di essa verso il magistero 
indebolisce la sua posizione però non può portare via il senso esatto della sua esistenza 
che è quello di essere lo strumento nella comunicazione della fede compiuta dal logos 
nella persona di Gesù Cristo ed inserita nel campo della Chiesa.

Il magistero, siccome è ufficiale rappresentante di tutta la Chiesa dovrebbe preten-
dere il rispetto e discreta obbedienza dei credenti. La coscienza cristiana di ogni singo-
la persona dovrebbe prendere la sua posizione personale ciò non disqualifica il ruolo 
del magistero ecclesiale. Nel tempo lungo la storia può verificarsi una eventuale con-
traddizione quanto è vissuta in clima del rispetto verso la posizione di criteri fon-
damentali dell’esistenza ecclesiale. Alla fine questo atteggiamento anche nel campo 

31 Ibidem.
32 Ibidem, p. 64.
33 J. Ratzinger, Dogma e predicazione…, p. 28.
34 Ibidem, pp. 28-29.
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della comunicazione della fede richiede un’un obbedienza nei confronti del magistero. 
Ratzinger nota che: „questo non può significare che ci si eriga, per principio, a giudici 
del magistero: prima di ritenersi in grado di decidere diversamente, bisognerebbe con-
siderare attentamente ogni circostanza”35 .

La posizione di magistero viene regolata dalla giusta ermeneutica della dottrina 
della Chiesa allora il magistero ha due funzioni necessarie da salvare che sono comple-
mentari: da una parte la funzione dell’osservanza dell’unica fede e dall’altra la funzio-
ne dell’apertura, del rendere presente –  i quali Ratzinger chiama – „magistero in senso 
ecclesiastico” e „magistero in senso scientifico”36 .

Ambedue funzionano a rischio di essere criticate e di sbagliare però sono le fon-
damenta salvifiche per la Chiesa che lungo i secoli della propria storia sempre viene 
orientata verso il credo di Dio e professata comunitariamente sia nella dimensione ver-
ticale sia nella dimensione orizzontale. Ratzinger in occasione di dieci anni dalla pub-
blicazione del Catechismo della Chiesa cattolica prende in considerazione il rapporto 
tra il magistero e la teologia cioè tra il testo della fede, ovvero della dottrina di fede 
e della riflessione scientifica di teologia37. Esprime in questo testo la differenza fonda-
mentale tra riflessione intellettiva e il credere sintetizzato negli articoli formulate dal 
magistero. La teologia è il tentativo di capire un contenuto della fede che la precede. 
Il magistero non si può ridurre ad un puro prodotto del pensiero umano perché fosse 
diventato la filosofia della religione. Non è la teologia a inventare ciò che la persona 
umana può credere oppure no38. E’ sempre valida – secondo Ratzinger – la nota espres-
sa da Sant’Agostino che permette di equilibrare questo ambiguo rapporto: Credo per 
comprendere e comprendo per meglio credere39. Bisogna distinguere bene tra la verità 
anticipata da Dio ed accettata nella fede e la verità appropriata nello sforzo della com-
prensione razionale. Il magistero presenta la formulazione dottrinale della fede svilup-
pata nella Chiesa che appartiene piuttosto alla categoria annuncio – testimonianza che 
alla riflessione pura razionale. Occorre però precisare che „anche la testimonianza, 
in quanto si rivolge all’altro, fa riferimento al suo orizzonte conoscitivo; anche la te-
stimonianza comporta l’intelligenza della parola ricevuta, mentre si caratterizza per 
il suo linguaggio, differente da quello della ragione che indaga scientificamente”40 . 
È opportuno per la dottrina del magistero che la questione della verità sia verificata 
tramite i fatti storici i quali sono significativi per la fede soltanto perché essa ha la cer-
tezza che Dio stesso ha operato in modo tutto particolare in quegli eventi.
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Streszczenie

We współczesnym świecie sposób interpretacji sensu wiary został zredukowany do opinii oso-
bistej, do poszukiwania intelektualnych argumentów i do wpływu na indywidualne stanowisko 
autorytetów nauki. Ratzinger sugeruje metodę hermeneutyczną poszukiwania właściwego sen-
su wiary, która opiera się nie na osiągnięciach naukowych czy personalnych przemyśleniach, 
ale na Piśmie Świętym, Tradycji, Ojcach Kościoła i jego Magisterium. Treści artykułu kon-
centrują się wokół czterech zagadnień: Biblii jako normie sensu wiary (1), Tradycji jako fun-
damencie pogłębienia wiary (2), Ojców Kościoła jako spadkobierców wiary (3) i Magisterium 
jako urzędu normatywnego sensu wiary (4).

Słowa kluczowe: Ratzinger, Biblia, Tradycja, ojcowie Kościoła, Magisterium, hermeneu-
tyka, wiara

Summary

HerMeNeUticS OF SENSUS FIDEI AccOrDiNG tO JOSepH rAtZiNGer

In the present world the interpretation of the sense of faith have been reduced to a personal 
opinion, an intellectual reason’s search and to the influence on the individual authority stand. 
Ratzinger suggests a hermeneutic method of the searching for the correct sense of faith that 
is not based on academic or personal achievements, but on the Bible, Tradition, the Doctors 
of the Church and its Magisterium.

The contents of the article is focused on four problems: the Bible as the sense of faith stan-
dard (1), Tradition as the basis of faith intensification (2), the Doctors of the Church as faith 
inheritors (3) and the Magisterium as the office of the prescriptive sense of faith.

Keywords: Ratzinger, the Bible, Tradition, the Doctor of the Chuch, the Magisterium, fa-
ith, hermeneutics
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Wstęp

Jakakolwiek próba odniesienia się chrześcijańskiej refleksji wiary do tradycji narodu 
wybranego, o ile rości sobie pretensje rzetelnej, powinna spełniać przynajmniej dwa 
wymagania, dobrze zakorzenione w literaturze teologicznej. Po pierwsze, nie może 
zatrzymać się tylko na tym, co dzięki historii tego narodu i jego doświadczeniu wiary 
jest w chrześcijaństwie bardziej zrozumiałe, czy – jak się niejednokrotnie podkreśla – 
właśnie dzięki wydarzeniu Jezusa Chrystusa wyniesione na wyższy stopień rozwoju. 
Nie mniej istotne od tego, ze względu na ową rzetelność, jest dostrzeganie i docenianie 
zarazem przygotowania konkretnych rozstrzygnięć, a także procesów w Izraelu trwa-
jących często przez całe pokolenia i posiadających swoją nierzadko bardzo złożoną 
historię2. I choć uzgodnienie wielu kwestii między żydami i chrześcijanami nie jest 
możliwe, a przynajmniej – jak na razie – bardzo trudne, Kościół postrzega naród Przy-
mierza i rdzennie związane z nim elementy jego kultury oraz wiary jako podstawowy 
czynnik własnej tożsamości (Rz 11,16-18)3, a więc także właściwych już nowej rze-
czywistości rozwiązań oraz instytucji tudzież obrzędów religijnych.

Zasadę tę stosujemy również do postawionego w tym artykule problemu wspólnoty 
i znaczenia, jakie w jej rozumieniu i przede wszystkim kształtowaniu ma obchodzo-
ne przez Żydów święto Paschy. Przy czym mówiąc o wspólnocie, musimy zdawać 
sobie sprawę nie tyle z wieloznaczności tego terminu, ile raczej z odnoszenia go do 
rzeczywistości, które ze wspólnotą niewiele mają wspólnego. Chodzi tu o określanie 
tym terminem niektórych instytucji lub rozwiązań społecznych. Nie wchodząc w tym 
miejscu w szczegóły, które na pewno wykraczają poza ramy zakreślone przez podjęty 
problem, choć dość zajmujące, poprzestańmy na stwierdzeniu, że relacje między oso-
bami właściwe wspólnocie znacznie przekraczają te, które konieczne są do uporząd-
kowania społecznego wymiaru życia ludzkiego i stanowionego w tym celu prawa4 . 

1 Ks. dr hab. Edward Sienkiewicz prof. US, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, adres do korespondencji: ul. Norwida 6, 75-656 Koszalin, 
e-mail: esienkiewicz@op.pl.
2 M. Czajkowski, Nowy Testament a judaizm, Wrocław 2013.
3 Franciszek, „Evangelii Gaudium” – adhortacja apostolska O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym 
świecie, Rzym 2013, 247.
4 P.J. Cordes, Communio. Utopia czy program?, tłum. B. Widła, Warszawa 1996, s. 13-14; S. Nagy, 
Kościół jako Communio, w: Wspólnota, red. Z. Kijas, Kraków 2005, s. 8; K. Kaucha, Człowiek, w: Leksy-
kon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, 
s. 294; Jan Paweł II, Christifideles laici, Rzym 1988, 41; J.M. Aubert, Jak żyć po chrześcijańsku w XX 
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Stąd trudno wspólnotą nazywać instytucje właściwe każdemu państwu, a tym bardziej 
partii politycznej. To samo dotyczy innych grup osób, takich jak społeczność studen-
tów w uczelni, pracowników w danym zakładzie, mieszkańców kamienicy itp. Choć 
na pewno wspólnotą trzeba nazwać każdą rodzinę i naród, jak również wyznawców 
tej samej religii. Ten ostatni rodzaj wspólnoty może mieć znaczenie bardzo istotne 
w jej rozumieniu, mimo że w fachowej literaturze zajmującej się kwestiami społecz-
nymi jest bardzo często pomijany lub niedoceniany. Otóż – jak się okazuje – termin 
wspólnota ma bardzo wyraźne konotacje religijne, których uwzględnienie nie tylko 
zasadniczo przyczynia się do właściwego rozumienia go, ale również do rzetelnego 
postępowania w tym względzie5 .

1. religijno-historyczne uwarunkowania kształtującej się jedności narodu

Wracając do zarysowanego powyżej kontekstu naszego zainteresowania żydowską 
Paschą w jej funkcji – jak to określono – „wspólnototwórczej”, którym jest chrześci-
jańska refleksja wiary, trudno pominąć wydarzenie Jezusa Chrystusa. W Jezusie bo-
wiem celebrowane przez Żydów święto, odnoszące się do bogatej tradycji historycznej 
i związanych z nią struktur religijnych, przyjmuje „nowy” obraz i „nowe” znaczenie. 
Stąd – przez dokonane przez Jezusa dzieło – określane jest ono jako „nowa Pascha” 
prowadząca do „nowej wspólnoty”, choć poniekąd już ją zakładająca (uczniowie z Je-
zusem)6. Poza tym jedno i drugie wiąże się wyraźnie z „nowym Przymierzem”7 za-
wartym we krwi prawdziwego Baranka Paschalnego, którego – jak rozumie to sam 
Jezus – ten składany w świątyni na ofiarę jest zapowiedzią8. Tym niemniej refleksja na 
temat obchodzonej przez Izraelitów Paschy, jej znaczenia w rozumieniu przez naród 

wieku, tłum. E. Braun, Warszawa 1986, s. 43; F.J. Mazurek, Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej 
nauki społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin 1999, s. 66; M. Filipiak, Proble-
matyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985, s. 208-209; Tenże, Biblia o człowieku. Zarys antropologii 
biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979, s. 25; M. Kehl, Kirche als Sakrament der Communio Gottes 
(soziologisch-kommunikativer Zugang), w: R. Giger, Kirchenbilder. Anthropologische und theologische 
Dimensionen in Entwürfen der neueren katholischen Ekklesiologie, Vallendar-Schönstatt 2006, s. 70; 
K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2003, s. 104-105.
5 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. P. Dełch, Londyn 1975, I-II, q 21, a 4 ad 3.um; F. Für-
stenberg, Struktura Kościoła i społeczeństwa, tłum. F. Adamski, w: Socjologia religii, F. Adamski (wybór 
i opracowanie), Kraków 1983, s. 119-120; M. Ostrowski, Cywilizacja miłości, w: Jan Paweł II, Encyklo-
pedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 76-85; J. Ewertowska, Twórcze napięcia 
między osobą i społecznością, w: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, Kolekcja Communio, 
t. 16, Poznań 2004, s. 106-116; J. Szacki, Porządek społeczny, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, 
Kraków 2004, s. 915. E. Sienkiewicz, Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013, s. 15-59. 78-88.
6 M. Czajkowski, Nowy Testament a judaizm…, s. 10.
7 R. Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie. Philosophische Einübung in die Ekklesio-
logie und Christologie, Bd. 2, Freiburg-München 2008, s. 130-137; G. Ravasi, Dramat Boga i człowieka, 
cz. 1, Kraków 2004, s. 104; B.W. Anderson, The Living World of the Old Testament, Bodwin, Conrwall 
1984, s. 81-95.
8 J . Warzeszak, Tajemnica Eucharystii, Warszawa 2005, s. 15-16; Augustyn, Uczta Nowego Przymierza, 
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wybrany swojej historii oraz głębokiego poczucia, wręcz przekonania co do złączonej 
z nim nierozerwalnie misji9, w dużym stopniu może przyczynić się do lepszego rozu-
mienia wspólnoty.

Już choćby pobieżna lektura dziejów Izraela, nierezygnująca z najwcześniejszych 
etapów ich kształtowania się, okrytych wciąż wymiarem tajemnicy (prehistoria), której 
podstawą jest oczywiście Stary Testament, pozwala dostrzec w niej wyraźnie narzuca-
jący się aspekt jedności, co z kolei upoważnia do mówienia o procesie tworzenia się 
wyjątkowej w dziejach wspólnoty10. Narażonej naturalnie na różne niebezpieczeństwa 
i borykającej się z poważnymi zagrożeniami, charakteryzującej się jednak dość specy-
ficznym złożeniem z dwóch etapów. To, po pierwsze, rozpoczynający się od wyjścia 
Abrahama – Abrama z Charanu etap drogi; podążania w wytyczonym kierunku; ku 
Ziemi Obiecanej. Innymi słowy, stan ciągłej wędrówki, nieustannego przystosowy-
wania się do zmieniających się warunków, okoliczności i pojawiające się w związku 
z tym rozwiązania przybierające z czasem kształt stałych, uregulowanych rozwiązań, 
zwyczajów, nawet prawa. I po drugie, to etap posiadania swojej ziemi, trwałego domu, 
czemu również towarzyszą, ale już nowe, inne rozwiązania oraz regulacje pozwalające 
ten stan utrwalać, zachowywać i przystosowywać do niego życie ludu dotąd nawy-
kłego do innej formy egzystencji i związanych z nią zasad. Z czasem, kiedy ten stan 
się przedłuża i utrwala, dochodzi do pozbywania się przyzwyczajeń i umiejętności 
nieodzownych w ciągłej wędrówce.

Dość charakterystyczną cechą narodu wybranego, narzucającą się wszystkim bada-
czom jego dziejów, jest wyjątkowa wprost tożsamość, spójność i świadomość wyra-
żająca się w wysokiej kulturze Izraela, zachowującej swoją oryginalność wobec wpły-
wów mogących naruszyć jej odmienność czy choćby przenikać do niej11. Tak było 
podczas spotkania Izraela z ludami Mezopotamii, Egiptu, Kanaanu, a także Hellena-
mi i Rzymianami12. Podstawą tego, według Żydów, jest wybranie przez Boga, czego 

i obrzędy Eucharystii. Podręcznik dla szkoły Animatora Liturgii, red. A.J. Znak, Oleśnica-Wrocław 1992, 
s. 60.
9 G. Tangorra, Dall’Assemblea Liturgica alla Chiesa. Una prospettiva teologica e spirytuale, Bologna 
1999, s. 29.
10 S . Weiss, Żydowska sztuka przetrwania, „Do Rzeczy” (2014), nr 18/066, s. 55; Co każdy powinien 
wiedzieć o judaizmie, tłum. M. Ruta, red. M. Płazowska, Kraków 2007; A. Chojnowski, J. Tomaszewski, 
Izrael, Warszawa 2001; H. Humann, Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, tłum. C. Jenne, 
Warszawa 2000; P. Johnson, Historia Żydów, tłum. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 1998; 
A. Lemaire, Dzieje biblijnego Izraela, tłum. M. Rostowska, Poznań 1998; Najnowsze dzieje Żydów 
w Polsce w zarysie (do 1950), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993; A.J. Heschel, Szabat i jego zna-
czenie dla współczesnego człowieka, tłum. H. Halkowski, Gdańsk 1994; W. Tyloch, Judaizm, Warszawa 
1987; A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, tłum. J. Zabierowski, Łódź 1989; Tenże, Encyklopedia tradycji 
i legend żydowskich, tłum. O. Zienkiewicz, Warszawa 1994.
11 S . Weiss, Żydowska sztuka przetrwania…, s . 55 .
12 R. de Vaux, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, trad. Marocco, Arcozzi, Torino 1977, s. 286-288; 
E. Schürer, Storia del Popolo Giudaico al. Tempo di Gesú Cristo, v. secondo, Brescia 1987, s. 23-118; 
T. Rajak, Friends, Romans, Subjects: Agrippa II’s Speech in Josephus’s Jewish War, w: Images of Empire, 
red. L. Alexander, Sheffield 1991, s. 122-134; M. Goodman, Rzym i Jerozolima. Zderzenie antycznych 
cywilizacji, tłum. O. Zienkiewicz, Warszawa 2007, s. 56.
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z kolei potwierdzeniem jest zawarte na Synaju przymierze13 stanowiące szczególny 
fundament jedności narodu uwarunkowanej odtąd przez jedność z Bogiem – posłu-
szeństwo Jego prawu i decydujące o wspólnocie, jaką ten naród tworzy14 .

Oba te czynniki decydują w zasadzie o różnicy, jaka zachodzi między Izraelem 
a innymi ludami. One bowiem, rozproszone i nieposiadające w swoich strukturach 
społecznych takich instytucji jak Izrael, a także doświadczeń i przeżyć, mieć po prostu 
w tym momencie nie mogą, również jako nieznające Boga i nieznajdujące się z Nim 
w relacji przymierza. I tak, Izrael – co trudno jest rozpatrywać poza kontekstem wspól-
noty – ma być ludem królewskim, czyli ogłaszającym innym narodom, przede wszyst-
kim przez własne, wewnętrzne rozstrzygnięcia oraz instytucje, panowanie – królowa-
nie Boga, który jest Panem wszystkich ludów i narodów (Dn 7,13; Iz 53,3)15. Poza tym 
narodem świętym, czyli kształtującym całą swoją egzystencję i postrzegającym swoją 
przyszłość – wyznaczającym sobie cele, zgodnie z wolą Bożą; według Prawa, które 
zostało przyjęte jako szczególny dar, przywilej, ale w nie mniejszym stopniu również 
jako zobowiązanie (Kpł 20,26). Dalej narodem prorockim – pouczającym i prowadzą-
cym do Boga inne ludy, co nie może być skuteczne bez posłuszeństwa prorokom i ich 
nauczaniu w wymiarze własnych, wewnętrznych relacji (Rdz 18,22-32; 20,7-17; Wj 
8,4; Ps 47,2). Wreszcie ludem kapłańskim, pośredniczącym w zbawieniu, obejmują-
cym wszystkie narody (Wj 19,6; Kpł 19,2)16 .

Wszystko to staje się lepiej zrozumiałe dzięki postrzeganiu przez Izrael własnych 
dziejów, historii, wpływającej na tożsamość i świadomość, zarówno jeśli chodzi o re-
lacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wobec świata oraz innych ludów. Dzieje Izraela 
zatem, w świadomości narodu, to nie następujące po sobie wydarzenia, ale przede 
wszystkim przestrzeń i czas działania Boga, Jego obietnic, czyli zbawienia. Historia to 
jedna wielka pedagogia – haggada, przekazywana i pouczająca następujące po sobie 
pokolenia17. Musiało to kształtować tożsamość narodu, którą trudno odrywać i rozu-
mieć bez religii; bez Objawienia Bożego18. Ono także przesądza o rozumieniu i two-
rzeniu w Izraelu struktur społecznych, gdzie wszystkie instytucje rozumiane są jako 
jego efekt; osiągnięcie dzięki poznanej Prawdzie i przekazywanemu, pochodzącemu 
od Boga pouczeniu. W tym też sensie kształtujące narodową wspólnotę19 .

13 G. Tangorra, Dall’Assemblea Liturgica alla Chiesa. Una prospettiva teologica e spirytuale, Bologna 
1999, s. 29.
14 M. Weinfeld, The Covenant of Grant in the Old Testament and the Ancient Near East, „Journal of the 
American Oriental Society” (1970), nr 90, s. 184-203; W. Gross, Bundeszeichen und Bundesschluss in 
der Priesterschrift, „Trierer Theologische Zeitschrift” (1978), nr 87, s. 98-115; J. Bright, Historia Izraela, 
tłum. J. Radożycki, Warszawa 1994, s. 178-184.
15 W . Pikor, Królowanie Jahwe w świetle Iz 33, w: Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, 
Lublin 2009, s. 35-40; J. Bright, Geschichte Israels, Düsseldorf 1966, s. 133-144.
16 R. Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie…, s. 158-165.
17 E. Schürer, Storia del Popolo Giudaico al. Tempo di Gesú Cristo, v. secondo, s. 422-433.
18 P.K. McCarter, Okres patriarchów. Abraham, Izaak i Jakub, w: Starożytny Izrael. Od czasów Abra-
hama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, tłum. W. Chrostowski, red. T. Mieszkowski, M. Ziółek, 
Warszawa 1994, s. 45-47; J. Bright, Geschichte Israels…, s. 77-89.
19 R. de Vaux, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, trad. Marocco, Arcozzi, Torino 1977, s. 73-268.
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Stary Testament ukazuje Izrael jako szczególną wspólnotę w kontekście wiary. Na-
ród izraelski bowiem odnajduje się w swojej relacji do Boga, który go stworzył, powo-
łał, prowadził, kształtował i zbawiał20. Z tej perspektywy „zewnętrzny świat”, zago-
spodarowany przez inne narody, postrzegany jest jako rozdarty, podzielony, w znaczą-
cym stopniu ogarnięty chaosem. Poszczególne narody (goyim = gr. ethne) walczą ze 
sobą, ścierają się, a nawet dążą do wyniszczenia. Ten przedziwny teatr walki, o czym 
Izrael jest przekonany, nie może być chciany i stworzony przez Boga. Przed chaosem 
i antagonizmami istniała jedność (Dz 17,26). Stan taki nie utrzymał się jednak długo. 
Wprawdzie różnicowanie się poszczególnych narodów musiało być nieuniknioną kon-
sekwencją – ludzie mają się rozmnażać i napełniać ziemię (Rdz 1,28), samo jednak 
rozbicie i wrogość (Rdz 4,1-16), to owoce grzechu, bluźnierczej pychy i bałwochwal-
stwa w sposób wyjątkowy niszczącego wspólnotę.

2. Od święta nomadów do wyzwoleńczego aktu Boga

Zasygnalizowane powyżej dwa etapy z życia narodu wybranego (wędrówki i osie-
dlenia się w Ziemi Obiecanej) zdają się być obecne w święcie żydowskiej Paschy 
pozwalającej odkrywać najgłębszy sens istnienia narodu poprzez uświadamianie sobie 
– przypominanie, własnej historii, początków, wspólnoty losu, niejednokrotnie dra-
matycznych wydarzeń. Poza tym przez świadomość wspólnego celu, przeznaczenia, 
wobec którego także aktualny czas jest tylko etapem w drodze; nawet jeśli dającym 
poczucie stabilizacji, zasiedzenia, zakorzenienia i posiadania. Etapem przygotowują-
cym, a nawet uzyskującym – w tym, co dopiero ma nadejść – swój najgłębszy sens. 
Pascha żydowska zatem przypominała narodowi, że był on kiedyś ludem wędrującym. 
Uświadamiała zarazem, że choć ten etap wędrówki, choćby przez posiadanie ziemi, 
wybudowanie na niej miast – przede wszystkim Jerozolimy, a w niej świątyni – w sen-
sie fizycznym i egzystencjalnym się zakończył, to w znaczeniu symbolicznym nadal 
pozostaje czymś aktualnym, wręcz zobowiązującym. Poza tym pozwala zrozumieć, 
iż do właściwego jej przeżywania potrzebne jest odkrycie znaczenia, jakie właśnie 
dla stanu stabilizacji posiada okres długiej niepewności, nieustannego ocierania się 
o niebezpieczeństwo, chaos i śmierć; czas wielorakiej zależności od wielu czynników 
i konieczności oswajania się z przemijaniem, odchodzeniem. Stąd Pascha była przez 
Żydów rozumiana i przeżywana jako uroczystość domowa; w gronie najbliższej rodzi-
ny, bodajże w najwyższym stopniu dającej poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, czy-
li we wspólnocie. Wymiar i tworzenie wspólnoty jest w tym wydarzeniu i przeżyciu 
bodajże najbardziej charakterystyczny, także przez swoją konotację religijną. Trudno 
z niej naturalnie wyłączyć świątynię, złożenie w niej ofiary, ale właśnie to, co w naj-
głębszym sensie wyraża rzeczywistość Izraela, najbardziej realizowało się w domu, 
chroniącym przed opanowującą zewnętrzny świat nocą, wszystkimi związanymi z nią 
niebezpieczeństwami oraz przed kroczącym pod jej osłoną aniołem śmierci, zniszcze-
nia, chaosu (Wj 12,1-14). O ile w domu była wspólnota – przez wspólne celebrowanie 

20 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, p. 781.
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obrzędów, ponowne przeżywanie – choć symbolicznie – minionych wydarzeń, to na 
zewnątrz; poza domem, pojawiał się jej brak, a przynajmniej inny jej wymiar.

Wpływ nomadów, ich sposobu życia i związanych z nim zwyczajów, praw, w histo-
rii tego święta, jego powstania, rozwoju oraz ukonstytuowania się najbardziej trwałych 
elementów jest bezsporny. W kalendarzu tak żyjących plemion był to pierwszy dzień 
nowego roku, w którym stworzenie powstaje jakby na nowo i trzeba je ze wszystkich 
sił ochraniać przed zniszczeniem, śmiercią, wszystkim, co mu zagraża21. W każdym 
razie uczta ta, nawet gdy przez wieki zmieniały się poszczególne wchodzące w jej 
skład elementy, a także samo jej rozumienie, miała charakter sakralny i związana była 
z ofiarowaniem baranka paschalnego. Musiało to być zwierzę bez skazy, samiec jed-
noroczny. I tak, według jednej tradycji za zwierzęta ofiarne uważano jagnięta i koźlęta 
(Wj 12,5), a według innej owce i cielce (Pwt 16,2)22. Już starożytni nomadzi łączyli 
święto obchodzone w pierwszy dzień nowego roku z zabiciem zwierzęcia ofiarnego, 
upieczeniem go na ogniu i spożyciem z chlebem niekwaszonym oraz gorzkimi ziołami 
zastępującymi sól. Z tego okresu pochodzą również wzmianki związane z obowiązu-
jącym strojem podczas święta i spożywania posiłku, podczas którego należało mieć 
przepasane biodra, nogi obute w sandały, a w ręku pasterską laskę, jakby zaraz trzeba 
było udać się w długą drogę23. Wszystkie te elementy domagają się – zakładają istnie-
nie ściśle zwartej grupy, można powiedzieć wspólnoty, prowadząc jednocześnie do 
głębszych, bardziej wiążących poszczególnych jej członków, relacji.

Plemiona wędrujące, których rytm życia wyznaczało pilnowanie stada, nie budo-
wały domów. Najczęściej stawiano proste namioty, aby można je było szybko zwinąć 
i ponownie zainstalować. Toteż w tym wczesnym okresie wokół nich zakreślano koła 
krwi z ofiarnego zwierzęcia, co rozumiano jako gest obronny przeciw mocom śmierci 
i zniszczenia24. Chodziło także o ochronę stad przed chorobami oraz o zapewnienie 
płodności25. Izrael starał się o tym dobrze pamiętać także w sytuacji stałego miejsca 
zamieszkiwania, w murach Jeruzalem. Pamięć ta obejmowała zarówno okres ciągłej 
wędrówki, przebywania, życia na pustyni, w poszukiwaniu wciąż nowych pastwisk, 
źródeł wody, jak również czas przebywania w Egipcie, gdzie naród doświadczył wy-
zwoleńczego czynu Boga. Sama nazwa Paschy – pesach – „skakać”, „przeskakiwać” 
– oznaczała pierwotnie kultyczny ryt; święto obchodzone przez naród żydowski, któ-
re od wydarzeń w Egipcie nabiera nowego znaczenia – Bóg niejako „przeskoczył” 
domy Izraelitów w Egipcie, ocalając pierworodnych od zagłady i wyprowadził swój 
naród, aby go wyzwolić, zbawić26. Historia wyjścia przez całe pokolenia wpływała 

21 J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005, s. 103.
22 Afraat, Jezus prawdą napełnił figurę Paschy, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Ko-
ścioła nauczają o Eucharystii…, s. 103-104.
23 Praktyczny słownik biblijny, tłum. T. Mieszkowski, red. P. Pachciarek, A. Grabner-Haider, Warszawa 
1994, k. 933-934; Grzegorz Wielki, Mistyczne znaczenie Paschy, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. 
Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii…, s. 107.
24 J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa…, s. 106-107.
25 K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, Teologia liturgiczna Eucharystii w pi-
smach Salvatore Marsilego O.S.B. (1910-1983), Warszawa 1994, s. 54.
26 P. Wawrzynek, Zarys teologii Eucharystii…, s. 53-54.
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na nadawanie poszczególnym elementom Paschy nowego, innego znaczenia. Dlatego 
też Pascha staje się odtąd coraz wyraźniej pamiątką wyjścia z Egiptu27, przypomnie-
niem ukarania jego mieszkańców przez Boga i zachowania wybranego narodu (Wj 
12,13. 23 27; Iz 31,5). Wybawieni z Egiptu stali się „ludem nabytym” przez Boga28, co 
zostało potwierdzone i jeszcze dowartościowane w przymierzu. Anioł śmierci, widząc 
krew na drzwiach Izraelitów, „poszedł dalej”29. Dalsze wypadki, do których należy 
przejście przez Morze Sitowia, ukazują takie działanie Boga, podczas którego naród 
zachowuje się całkowicie biernie. Nie walczy z wojskami faraona. Wszystkiego nie-
jako dokonuje sam Bóg i w ten sposób „nabywa sobie lud”; sam uwalnia, wyzwala. 
Znalazło to później wyraz w izraelskim kulcie, przede wszystkim podczas składania 
ofiar. Żadne obchody kultowe, żadne święta i właściwe im obrzędy nie były sprawo-
wane w celu podkreślenia wielkości czy też znaczenia Izraela. Wszystkie odbywa-
ły się w celu uczczenia Jahwe. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na staranne 
przygotowanie ludu do złożenia ofiary, co szczególnie miało przypominać o obecności 
Boga. Obecność ta narzucała ludowi ściśle określony sposób postępowania30, także 
w relacjach wzajemnych, umacniających jedność narodu i przez te elementy kształtu-
jących wspólnotę.

3. Wspólnota rodząca się przez świadomość zależności od Boga

Z celebracją oraz rozumieniem i przeżywaniem Paschy przez Żydów związany jest 
również okres wędrówki narodu przez pustynię. Czas ten wydaje się szczególnie istot-
ny ze względu na relację Izraela do Boga, której wówczas nic nie zakłócało. Na pusty-
ni, której nikt nigdy nie obsiewał, nie uprawiał, naród był Bogu oddany, doświadczając 
swojej całkowitej zależności od Jahwe. Między Boga a lud nie wciskał się żaden Baal, 
którego czczą sąsiedzi, gdyż na pustyni nikt z Izraelitami nie sąsiadował i nie konku-
rował. Wyraża to w swojej symbolice i znaczeniu opowiadanie o mannie. Lud żywi 
się chlebem, którego sobie nie przygotowuje, który nie jest w żadnym sensie owocem 
pracy ludzkich rąk31. Manna spada z nieba i wszyscy mogą ją zbierać. Poza tym nieza-
leżnie od umiejętności i poświęconego na tę czynność czasu każdy nazbierał tyle, ile 
mu było trzeba. Do tego stopnia, że nie było żadnego sensu zbierać na zapas, maga-
zynować, ponieważ nazbierana manna, która nie została tego samego dnia spożyta, po 
prostu uległa zepsuciu (Wj 16,9-27). Chodzi tu o wyraźne przesłanie wskazujące na 
takie oddanie się, powierzenie Jahwe, które pozwala nie troszczyć się zbytnio o dzień 
następny, ponieważ o to będzie się troszczył Bóg niewypuszczający Izraela ze swojej 
ręki. Poza tym wyraźnie usunięte są dość powszechne przyczyny konkurencji mogące 

27 J . Warzeszak, Tajemnica Eucharystii…, s. 15; Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 
2000, s. 98.
28 Z. Pawłowicz, Eucharystia źródło i szczyt, Pelplin 2006, s. 27-28.
29 B. Ferdek, Paschalna ofiara, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w śro-
dowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, s. 64-65; R. Cantalamessa, Pascha naszego zbawienia, 
Kraków 1998, s. 176.
30 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, s. 145-146, 193-194.
31 P. Wawrzynek, Zarys teologii Eucharystii…, s. 48.
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rozbijać lub rozluźniać wspólnotę. Manna jest symbolem nie tylko chleba doczesne-
go, materialnego, odżywiającego i podtrzymującego przy życiu ludzkie ciało, ale też 
duchowego, ponieważ człowiek żyje nie tylko pokarmem doczesnym, lecz wszystkim, 
co pochodzi z ust Bożych (Pwt 8,3)32. W tym samym sensie również duchowego wy-
miaru wspólnoty. Zależność w pożywieniu, przeżyciu trudnego czasu, drogi, w sposób 
naturalny wpływała na wspólnotę losu – zależność we wzajemnych relacjach podda-
wanych tej korekcie, jaką stanowiła opiekuńcza obecność Jahwe.

Z Paschą połączono z czasem święto Przaśników, czyli chlebów pozbawionych 
kwasu i dołączonych do ofiary z pierwszych zbiorów (Kpł 23,5-14). Żydowska trady-
cja łączy ten obrzęd między innymi z wyjściem z Egiptu (Wj 23,15; 34,18), przypo-
minając o pośpiechu, w którym zabierano ze sobą ciasto, zanim zdołało wyrosnąć (Wj 
12,34. 39). Inna tradycja mówi o obrzędzie przaśników jako analogicznym do obrzędu 
baranka, tyle tylko że właściwym dla osiadłego już, rolniczego trybu życia. Lud spo-
żywał chleb upieczony z pierwszych zbiorów jęczmienia, bez użycia starego kwasu, 
co oznaczało, że należało wszystko rozpoczynać od nowa. W wielu lokalnych sank-
tuariach składano w ofierze chleb przygotowany z pierwszych zbiorów (Kpł 23,10n). 
Obie jednak tradycje: Paschę i Przaśniki należy traktować jako dwie oddzielne cele-
bracje – tak przynajmniej ukazane są one w tradycji biblijnej. Pierwsza, nazywana 
„Paschą Pana” (Wj 12,27; Kpł 23,5; Lb 28,16), miała miejsce 14 dnia miesiąca Nisan, 
kiedy to o zmierzchu zabijano baranka dla rodziny. Druga celebracja, zwana przaśnika-
mi (Wj 12,15-20; 13,6-10), rozpoczynała się dnia następnego – 15 Nisan i trwała przez 
7 dni. Przez cały tydzień wolno było spożywać tylko chleb przaśny. Zarówno jedno, 
jak i drugie święto, mimo że pochodziły one z różnych epok oraz kultur i związane 
były z dwoma różnymi obrzędami, posiadało tę samą motywację, w której chodziło 
o celebrację „pamiątki” wyzwolenia kształtującego nową historię narodu, w nowych 
uwarunkowaniach budującego swoją jedność; nowy niejako charakter wspólnoty. Nie 
można w tym miejscu zupełnie pominąć wspólnoty, jaka rodzi się w dzieleniu – łama-
niu chleba i znaczenia, jakie ten gest ma w procesie zawiązywania się jej33 .

Po osiedleniu się w Kanaanie Paschę połączono ze świętem Mazzot, obchodzonym 
uroczyście przez 7 dni, co miało miejsce już za czasów Ezechiasza (2 Krn 30,1-27). 
Natomiast w okresie powygnaniowym, kiedy doszło do centralizacji kultu, Jozjasz 
zaprosił plemiona z Północy, aby obchodziły Paschę razem z plemionami z Południa. 
Przybyło wówczas do Jerozolimy wielu ludzi i spożywali oni „Przaśniki z Paschą” 
(Pwt 16,7-8; 2 Krl 23,33; 2 Krn 35;18-19). Rysuje się tu wyraźny wątek wspólnoto-
twórczy, związany z tą obrzędowością i właściwą jej historią34. Przy czym Jerozolimę 
Izraelici postrzegali nie tylko jako jedno z miast, nawet jeśli dla Żydów najważniejsze, 
ale jako symbol całego narodu, całej jego dotychczasowej historii, jedności. W Księ-

32 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu…, s. 223-224.
33 Z. Pawłowicz, Eucharystia źródło i szczyt…, s. 29; S. Stasiak, Symbolika chleba w ewangelii według 
św. Łukasza, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red . 
B. Drożdż, Legnica 2007, s. 33; J. Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschą, Katowice 1977, s. 36-37; 
P. Wawrzynek, Zarys teologii Eucharystii…, s. 54-55; J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, cz. 2, tłum. W. Szy-
mona, Kielce 2011, s. 141-142.
34 Praktyczny słownik biblijny..., k. 933-934.
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dze Powtórzonego Prawa można dostrzec tradycję, która uroczystość o charakterze 
rodzinnym przekształca w święto świątyni (Pp 16,1-8). W czasach Jozjasza takie ro-
zumienie Paschy było już zjawiskiem powszechnym. W innych natomiast miejscach, 
nie wyłączając wygnania, które również wpływało na przylgnięcie do tych świąt do-
datkowych, związanych z głębokimi przeżyciami interpretacji, obrzęd paschalny cele-
browano tylko przy użyciu chleba przaśnego. Mogło to się wiązać także z zanikaniem 
kultury nomadycznej, wypieranej przez kulturę rolniczą, właściwą osiadłemu sposo-
bowi życia, przez co w sposób naturalny chleb nabierał coraz większego znaczenia35 . 
Podobnie jak i wspólnota, coraz bardziej związana z miejscem oraz stanem posiadania.

4. Wspólnota dzięki pamięci i przez posiadanie domu

Każdego roku Izraelici – ci rozproszeni, zamieszkujący poza Jerozolimą – szli do Jero-
zolimy na święto Paschy. Po co, kiedy to święto tak naprawdę wywodzi się z dawnych, 
plemiennych tradycji ludu wędrującego (nomadów), a więc nieposiadającego stałego 
miejsca zamieszkania – domu? Może właśnie dlatego święto to starano się w szczegól-
ny sposób związać z doświadczeniem rodzinnego domu, z poczuciem stabilizacji, bez-
pieczeństwa, czego wędrowcom zmuszonym do ciągłego przemieszczania się, poza 
tym noszącym w sobie świadomość obietnicy własnej ziemi oraz dziedzictwa, tak bar-
dzo brakowało. Izraelitom nie wolno nawet było w tym dniu (podczas święta Paschy) 
opuszczać Jerozolimy. Tu bowiem, gdzie zbudowano świątynię, w sposób szczególny 
przypominali sobie wydarzenia, które właściwe były ludowi bez domu, bez świątyni 
i stałego miejsca pobytu – bez trwałego odniesienia36, co nie ułatwiało pojawiania się 
cech oraz nawyków konsolidujących wspólnotę. Z drugiej jednak strony ukazywało 
jej niezbędność do przetrwania.

W związku z tym świętem krzyżuje się więc przynajmniej kilka linii. Można po-
wiedzieć, że w ten dzień Żydów prowadziła do Jerozolimy pamięć, która była tak na-
prawdę istotą tego święta. I to szczególna pamięć, wyjątkowy jej rodzaj, pozwalający 
także te najbardziej odległe wydarzenia przeżywać tak, jakby się dokonywały obecnie, 
teraz. Nie chodziło o jakąś próbę zbagatelizowania fizycznego czasu. Chodziło przede 
wszystkim o możliwość przeżywania obietnicy, która realizuje się również obecnie, 
z pamięcią o tym, jak realizowała się ona dawniej i jakie pojawiły się w związku z tym 
przeszkody37. W jaki sposób zostały one usunięte, pokonane i dlaczego to jest tak waż-
ne dla tego akurat ludu, przeświadczonego o wybraniu go przez Boga spośród innych 
narodów? Ta właśnie pamięć o dawnych wydarzeniach, kiedy lud mógł wyjść z „domu 
niewoli” i musiał długo wędrować bez domu, w sposób najlepszy z możliwych uczyła 
poczucia wartości domu i wolności. To jedno z bardzo charakterystycznych napięć: hi-
storia wędrowców, ludu kształtującego swoją tożsamość w drodze i poczucie świętego 

35 K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium…, s. 54-55.
36 W . Linke, Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana, Warszawa 
2005, s. 270-274.
37 L . Bouyer, Syn Przedwieczny, tłum. W. Dzieża, P. Rak, Kraków 1999, s. 294.
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dla siebie oraz dla tej pamięci, miasta, w którym znajduje się świątynia38. Na to do-
świadczenie składają się jeszcze inne napięcia. Między innymi związane z tym miej-
scem, tym świętym miastem – Jeruzalem, doświadczenie będące odwrotnością innego 
miejsca stabilizacji, w Egipcie, które z kolei było czymś znacznie gorszym dla narodu 
niż brak tego doświadczenia i poczucia właściwego wielorako zagrożonym w drodze 
wędrowcom. Egipt był zatem takim miejscem stabilizacji, które trzeba było opuścić, 
ponieważ w nim nie mogła się realizować obietnica, a przez to nie mogła się w pełni 
zrealizować wspólnota, której w tym położeniu sprzyjało przede wszystkim wspólne 
zagrożenie. Naród o niej pamiętał i dlatego zdecydował się wyjść – wyruszyć w drogę, 
w ciemną noc, w nieznane, aby mógł się przez to rozwinąć nowy wymiar wspólnoty, 
związany z wolnością i pokonaniem zewnętrznego zagrożenia. Podobnie jak wyruszył 
inny syn obietnicy (z Charanu), znacznie wcześniej, również w nieznane, ponieważ 
usłyszał obietnicę i mimo przeciwności do końca wierzył w jej wypełnienie. Innymi 
słowy, pozostawił jedną wspólnotę – swojego dawnego domu, ponieważ pojawiła się 
perspektywa innej – lepszej i większej.

Te przecinające się w Jerozolimie – podczas święta Paschy – linie prowadzą do 
kolejnych. Pascha żydowska jest i była świętem, które swoją kulminację znajduje 
w domu, w rodzinie39. I podczas tego święta, właśnie ze względu na pamięć i wy-
nikającą z niej wspólnotę losów, którą zresztą owa pamięć także obejmuje, wszyscy 
należący do obietnicy w sposób szczególny czuli się rodziną40. Dom, podobnie jak 
miasto, kojarzył się z bezpieczeństwem, ładem, ze stabilizacją i porządkiem. Poza 
domem wszystko było niepewne i wiązało się z przeciwieństwem ładu, stworzenia 
oraz obietnicy. Izraelici nawet kiedy pielgrzymowali do świętego miasta i do świąty-
ni41, kiedy przeżywali doświadczenie domu i wspólnoty, odczuwali realne zagrożenie 
chaosem, niepewnością. Obawiali się przerwania lub osłabienia pamięci, co wiązałoby 
się z zerwaniem ciągłości, tradycji narodu. I tym samym poważnym zagrożeniem jego 
tożsamości. Pamięć o sytuacji nomadów, którzy na wiosnę znów wyruszali w drogę ze 
swoimi stadami, przeżywana w doświadczeniu domu i rodziny – wspólnoty, uczyła, że 
mimo domu i stabilizacji człowiek wciąż jest w drodze. Musi być gotowy do wyjścia 
w drogę, zmierzenia się z tym, co na zewnątrz, stawienia czoła zagrożeniu chaosu, 
zniszczeniu, ponieważ tylko tak może się realizować obietnica. Trzeba, także w domu, 
w zbudowanej Bogu świątyni, czuć się wędrowcem, gościem, ponieważ i w tym miej-
scu obietnica jeszcze się nie zrealizowała w pełni i wciąż jest przed narodem, który 
podobnie jak pamięci nie może również utracić – zrezygnować ze swojej gotowości 
wyjścia w drogę.

38 K. Mielcarek, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego 
miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin 2008, s. 32-45.
39 J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa…, s. 104.
40 J.D. Crossan, Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał, tłum. M. Stopa, Warszawa 1997, s. 381-388.
41 M. Wielek, Czy Ostatnia Wieczerza była Paschą?, „Biblia Krok po Kroku” (2012), nr 36, s. 19-20.
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5. Jedność z Bogiem podstawą jedności ludu przymierza

Chcąc zatem dotrzeć do istoty celebrowanej przez Żydów Paschy, nie wolno ograni-
czać się tylko do sprawowania obrzędu podczas dorocznego święta rozpoczynające-
go się uroczystą wieczerzą. Ze słowem tym jest bowiem nie tylko bardzo związane, 
ale wręcz stanowi jego podstawę, historyczne wyzwolenie. Przy czym zarówno samo 
święto, jak również związane z nim obrzędy, przeżycia i doświadczenia, nie odnoszą 
się tylko do historii wyjścia z Egiptu – rozumianego jako wyzwoleńczy czyn Boga, 
ale także do przymierza na Synaju, potwierdzającego niejako Boże wybranie (Wj 3,8; 
10,9)42. Niemniej obrzęd wieczerzy paschalnej, mający charakter rodzinny, jest bez 
historii – zarówno Wyjścia, jak i Przymierza – nie do pomyślenia, ponieważ odmawia-
no podczas niego modlitwy błogosławiąco-wielbiące Boga za wszystko, co uczynił 
w historii dla swojego narodu. Naród ten został wyprowadzony z Egiptu po to, aby 
mógł złożyć ofiarę swojemu Bogu. Przymierze jest więc nie tylko obietnicą, ale ce-
lem wyzwolenia – Paschy (Wj 19,4-6)43. Jest ono również fundamentem głębokiego 
przekonania Izraelitów, że Bóg chce wejść z ludźmi we wspólnotę życia, związać się 
z nimi jak najściślej. Aby jak najlepiej przekazać to człowiekowi, uświadomić mu, 
Jahwe posługuje się obrazem czynności stosowanej przez ludzi, kiedy chcą zacieśnić 
powstające między nimi więzy – czyli obrazem i zarazem doświadczeniem przymie-
rza. Przymierze zostało przypieczętowane krwią ofiary złożonej na ołtarzu, a pokro-
piony nią lud został przez Boga wyznaczony na pośrednika, aby z owej wspólnoty 
z Bogiem, przez doświadczenie wyzwolenia i zbawienia, mogli skorzystać wszyscy 
ludzie – wszystkie narody, tworząc tym samym największą z możliwych wspólnotę. 
Prawdę tę potwierdzają i pogłębiają przez liczne obrazy prorocy Izraela44 . Nie chodzi 
więc o wyzwolenie dla samego wyzwolenia, ale o doprowadzenie przez to narodu do 
Boga – zawarcia z Nim przymierza na podstawie otrzymanego Prawa, aby przestrze-
gając go, naród mógł być ludem Bożym45. Na potwierdzenie tego wydarzenia złożono 
ofiarę ze zwierząt, których krew Mojżesz wylał na podstawę ołtarza i pokropił nią 
dwanaście stel symbolizujących dwanaście pokoleń Izraela. Naród wyszedł z Egiptu, 
został wyzwolony przez Boga, aby zawierając z Nim przymierze, nie stanowił odtąd 
grupy plemion, ale jeden lud przeznaczony do kultu Boga, jedną wspólnotę. Zwyczaje, 
a nawet wierzenia starożytnych nomadów nie są bez znaczenia w rozumieniu istoty 
Paschy, ale odtąd nie będzie już chodziło o ochronę stad, ale o ofiarę, która broni lud 
Boży – o interwencję Boga niosącą wyzwolenie narodu i ocalenie go przed śmiercią.

W instytucji przymierza, bardzo dobrze znanej z relacji międzyludzkich, zawie-
ranych umów i zobowiązań46, jak się okazało przydatnej i dobrze sprawdzonej także 
w wymiarze religijnym, doszło do nawiązania relacji zobowiązania między Bogiem 

42 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, k. 10.
43 S. Marsili, I segni del mistero di Cristo (punti di teologia sacramentaria), Parte I, Roma 1976, s. 13.
44 Z. Pawłowicz, Eucharystia źródło i szczyt…, s. 24-25.
45 S. Marsili, Teologia della celebrazione eucaristica, (Anàmnesis 3/2), La liturgia eucaristica: teologia 
e storia della celebrazione, Casale Monferrato 1998, s. 131. 
46 R. Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie…, s. 130-137; G. Ravasi, Dramat Boga 
i człowieka, cz. 1, Kraków 2004, s. 104; B.W. Anderson, The Living World of the Old... , s. 81-95.
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a ludźmi (Pwt 30,15-20). Jednak tu uzyskuje ona nową konotację47. Dość charakte-
rystyczne w tym zobowiązaniu jest wezwanie do aktywności narodu, który nie może 
być pasywny, a za swoje działanie lub brak działania ponosi odpowiedzialność48 . Poza 
tym wierność Bogu w przymierzu, przestrzeganie przez naród podstawowych zasad, 
na mocy których zostało ono zawarte – Prawa, przekłada się na egzystencję narodu, 
jego powodzenie w konfrontacji z innymi narodami, a także wewnętrzną spójność 
oraz zgodę. Naród, rozluźniając przymierze z zawsze wiernym Bogiem49, zrywając 
je, choćby tylko moralnie przez swoją niewierność i swoje grzechy, zaczyna ponosić 
klęski i pogrążać się w niewoli u swoich sąsiadów, traci suwerenność i niezależność; 
opuszcza go Boże błogosławieństwo i jest targany wewnętrznymi sporami oraz kon-
fliktami50. Przestaje być wspólnotą, ponieważ nieprzestrzeganie Bożego prawa – Deka-
logu staje się przyczyną podeptania sprawiedliwości i wykorzystywania oraz krzywdy, 
a nawet zbrodni popełnianej wobec członków tego samego ludu. Innymi słowy, każde 
rozluźnienie wspólnoty z Bogiem, a tym bardziej jej zerwanie, natychmiast skutkuje 
głębokim kryzysem relacji w samym narodzie, wzajemnych stosunków – rodzinnych 
i społecznych, także religijnych. Pociąga to za sobą niesprawiedliwy podział dóbr oraz 
dominację bogatszych i silniejszych nad biednymi i słabszymi. Otwiera również drogę 
intrygom, nienawiści, zawiści i zemście.

Przy czym wybraństwo Boże i zawarte z narodem przymierze przesądza w zasa-
dzie o charakterze tej wspólnoty, która powstaje na mocy przymierza wpływające-
go również na powstające w niej struktury i instytucje społeczne. Rozstrzygnięcia te, 
określane także jako wewnętrzne, nie są bowiem same dla siebie ani nawet dla więk-
szego bezpieczeństwa i dobrobytu członków narodu. Chodzi o zadanie, misję, jaką 
w przymierzu i Bożym wybraństwie Izrael otrzymuje wobec innych narodów, które 
właśnie przez jego instytucje i przyjęte oraz przestrzegane prawo mają się stawać co-
raz bardziej wspólnotą, korygując swoje dzieje i rozumiejąc swoje istnienie dzięki 
Objawieniu Bożemu i dokonanemu przez Boga zbawieniu, czego naród wybrany miał 
być głosicielem i pośrednikiem.

6. Od ofiary materialnej do ofiary duchowej

O ile Pascha wiąże się nierozerwalnie z przymierzem – po to właśnie Bóg wyprowa-
dził swój lud, aby zawrzeć z nim przymierze – o tyle też wiąże się z ofiarą, która od po-
czątku była stałym elementem obchodów żydowskiej Paschy. Jak czytamy w Księdze 

47 N.M. Sarna, Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i Wyjście, w: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama 
do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, tłum. W. Chrostowski, red. T. Mieszkowski, M. Ziółek, Warsza-
wa 1994, s. 77-80. J.L. Ska, Introduzione alla Lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei 
primi cinque libri della Bibbia, Roma 1998, s. 227; J. Bright, Historia Izraela…, s. 159-163.
48 J. Lemański, Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002, s. 203-211. R. Schaeffler, Philosophische Einübung in 
die Theologie…, s. 130-137.
49 M. Weinfeld, The Covenant of Grant in the Old Testament and the Ancient Near East, „Journal of the 
American Oriental Society” (1970), nr 90, s. 184-203; W. Gross, Bundeszeichen und Bundesschluss in der 
Priesterschrift, „Trierer Theologische Zeitschrift” (1978), nr 87, s. 98-115.
50 J. Bright, Historia Izraela…, s. 178-184.
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Wyjścia, Bóg polecił Mojżeszowi wyprowadzić swój lud z ziemi egipskiej, aby na 
pustyni złożył Mu ofiarę jako jedynemu Bogu (Wj 3,6-12. 18; 4,23).

We wszystkich znanych dotąd kulturach religia stanowi nieodłączny element życia 
ludzkiego, zasadniczo wpływa na obraz świata, człowieka i jego rozumienie. W religii 
zaś centralne miejsce zajmuje składanie ofiar, przez co człowiek – ofiarowując coś 
wartościowego (jakąś rzecz, płody ziemi czy też zwierzęta) – chciał Boga uczcić, wy-
razić przez to swoją wdzięczność, ale i zależność. Najgłębszą zatem ideą każdej ofiary 
i w każdej religii, choć na różny sposób realizowane, jest ofiarowanie przez człowieka 
samego siebie, czego zewnętrzne, materialne ofiary były tylko wyrazem51. Innymi sło-
wy, każda materialna ofiara jest zewnętrznym znakiem i wyrazem wewnętrznego na-
stawienia, dążenia do zjednoczenia z Bogiem i stanowienia z Nim prawdziwej, świętej 
wspólnoty, a skierowanie całego życia człowieka do Boga prawdziwym aktem kultu, 
którego Bóg wymaga i który Bogu się podoba. Potwierdza to zawarta w Biblii histo-
ria zbawienia, ukazująca również stopniowy rozwój ofiar w Starym Testamencie, od 
materialnych do nadawania coraz bardziej duchowego znaczenia istotnym elementom 
kultu. Potwierdza to już historia Kaina i Abla (Rdz 4,1-7) pokazująca, że nie to było 
najważniejsze, co i jak składali oni w ofierze, ale to, w jakim stopniu ich ofiara była 
momentem spotkania i rozmowy z Bogiem. Jak się okazało, to właśnie zadecydowało 
o zerwaniu wspólnoty między nimi i przelewie krwi. Szczególnym wyrazem posłu-
szeństwa Bogu jest ofiara, jaką był gotów złożyć Abraham (Rdz 22,2 n). Ani przez 
chwilę nie zawahał się poświęcić – na wyraźne żądanie Boga – upragnionego i długo 
oczekiwanego syna Izaaka. Akt pozornie prowadzący do utraty nadziei na jakąkolwiek 
wspólnotę otwiera przed Abrahamem możliwości w tym względzie dotąd człowieko-
wi niedostępne. Wiele elementów tej bardzo dramatycznej historii w równym stopniu 
jest pochwałą wiary człowieka, niecodzienną okazją do refleksji nad nią, jak również 
zapowiedzią ofiary doskonałej, która kiedyś położy kres oddaleniu człowieka od Boga 
i zaspokoi potrzebę – w związku z tym – oddawania Mu, składania w ofierze czego-
kolwiek, co należy do człowieka, ale nie jest nim samym, jedynie aspektem należnego 
Bogu kultu, w tym znaczeniu również zapowiedzią doskonałej wspólnoty. Przymie-
rze Synajskie, ukazując kult jako konsekwencję Bożego objawienia, określa również 
najbardziej charakterystyczne momenty, do których – według Księgi Wyjścia – trze-
ba zaliczyć nawrócenie oraz wierność Przymierzu; słuchanie słowa Bożego i trwanie 
w przyjaźni z Bogiem (Wj 19,4-6).

Historia Izraela, a w niej wymiar kultyczny, ukazuje także pogłębiający się dystans 
między człowiekiem a Bogiem, co naród wybrany stara się złagodzić przez mnożenie 
przepisów dotyczących składania materialnych ofiar ze zwierząt. Niestety, nie tylko 
nie rozwiązywały one tego problemu, ale pogłębiały żydowski formalizm polegający 
na coraz luźniejszym związku miedzy składaną ofiarą a wewnętrzną postawą człowie-
ka (Am 4,4; Iz 1,11-16). Kiedy dochodziło wręcz do sprzeczności w tym względzie, 
prorocy ostro sprzeciwiali się takiemu rozumieniu i praktykowaniu kultu, idąc właści-
wie dwiema drogami. Po pierwsze, wzywali naród do nawrócenia – zwrócenia serca 
do Boga, czego nie mogą zastąpić żadne krwawe ofiary. Poza tym – mówiąc o tym, że 

51 K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium…, s. 94.
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w ten sposób Bóg jest obrażany, a nie uwielbiony i brzydzi się takimi ofiarami (Pwt 
8,3) – zaczęli zapowiadać zburzenie świątyni, jedynego miejsca, w którym można 
było składać ofiary (Jr 7,12-15; Mi 3,12; Pwt 12,4-12). Głębsza refleksja na ten temat 
pojawiła się w czasie wygnania, kiedy to spełniły się groźby proroków. Stąd po po-
wrocie z Babilonii Izrael, odbudowując świątynię, odnawia kult i przywraca dawną 
wspólnotę. W psalmach wzywa się wręcz naród do ofiar duchowych – skruszonego 
serca, które jest miłe Bogu (Ps 51,19), w przeciwności do krwawych ofiar ze zwierząt, 
których Bóg nigdy nie żądał i w których nie ma upodobania (Ps 40,7). Wreszcie Psalm 
50, mimo występującej w nim terminologii ofiarniczej, wzywa do ofiary dziękczynie-
nia Bogu, która powinna zastąpić dotychczasowe ofiary ze zwierząt. Zburzenie pierw-
szej świątyni zapoczątkowało proces „spirytualizacji” ofiar, a ważnym tego elemen-
tem były powstające z powodu barku świątyni synagogi, w których nie składano ofiar, 
a Żydzi w każdy szabat gromadzili się w nich na słuchanie słowa Bożego i modlitwę, 
co miało również znaczenie w podtrzymywaniu tożsamości narodu i świadomości 
przynależności do tej samej wspólnoty52 .

Pascha jako obrzęd powtarzany każdego roku i jako ryt w każdym domu skła-
da się z określonych gestów i słów. Nie była ona dla Żydów tylko wspomnieniem, 
obchodem, nawet jeśli bardzo ważnej, rocznicy. Jej symbolika oraz znaczenie miało 
w zasadzie głębszą wymowę i w większym stopniu odnosiło się do tych, którzy spra-
wują ten obrzęd, niż do tych, których wyjście – wyzwolenie wspominano. Sprawu-
jący Paschę wierzyli, że zbawcze wydarzenia z przeszłości mogą być również ich 
udziałem. W taki właśnie sposób interwencja Boga z przeszłości, dokonana w historii, 
nie była zamknięta w historii i nie należała tylko do przeszłości. Podczas obchodów 
Paschy, przed spożyciem baranka, ojcowie rodzin wygłaszali haggadę paschalną, bę-
dącą chwalebnym opisem wielkich dzieł Boga dokonanych w dziejach Izraela. Nie 
opowiadali tego jednak jako historii przeszłej, choć celem opowieści było zaznajomie-
nie z wielkimi wydarzeniami potomnych. Opowiadanie sławiło obecność Boga, który 
nadal wyzwala, prowadzi Izraela, a Jego czyny są nam współczesne i w nas obecne53 . 
Izraelita zatem w chwili składania ofiary był przekonany, że Bóg otacza go taką samą 
opieką, jaką kiedyś okazał jego przodkom – wybranemu ludowi54. W obrzędzie tym, 
nie zapominając o każdorazowym, współczesnym kontekście wszystkich paschalnych 
elementów, poza tym wskazując na ciągłość – aktualność wyzwoleńczego działania 
Boga, dostrzegano także zapowiedź definitywnego wyzwolenia z wszelkiej niewoli. 
Zrealizuje się ono w czasach mesjańskich55, a właściwa narodowi Przymierza wspól-
nota – ze względu na działanie w jego historii Boga, przez to działanie tworzącego ją 
i ukazującego jej perspektywę pełni – stanie się udziałem wszystkich narodów.

52 S. Marsili, Mistero di Cristo e Liturgia nello Spirito, Città del Vaticano 1986, s. 25.
53 J. Ratzinger, Eucharystia, Kraków 2005, s. 52; B. Ferdek, Paschalna ofiara…, s. 62-63.
54 S. Marsili, I segni del mistero di Cristo, Teologia liturgica dei sacramenti, Roma 1987, s. 272.
55 K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium…, s. 53.
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Zakończenie

Podsumowując dotychczasowe rozważania, wypada zauważyć, że w epoce niejed-
noznaczności, w której dochodzi do nadawania innego znaczenia słowom przez całe 
wieki określającym dla wszystkich jednoznaczną rzeczywistość, szczególnego zna-
czenia nabiera spór terminologiczny. Odnosi się to między innymi do pojęcia wspól-
noty, bardzo często mylonej z jakąkolwiek strukturą społeczną. Okazuje się, że bardzo 
cennym dowartościowaniem argumentacji usiłującej przywrócić właściwe znaczenie 
i sens temu słowu jest historia i doświadczenie narodu Pierwszego (Starego) Przymie-
rza. W niej zaś wyjątkowa jedność Izraela kształtująca się przez egzystencję narodu 
w zmieniających się warunkach; w drodze, także w niewoli egipskiej i w doświad-
czeniu posiadania własnej ziemi, obiecanej przez objawiającego się narodowi Boga. 
Jej podstawą jest tożsamość tego ludu oraz świadomość misji – posłannictwa wobec 
innych narodów, przez przymierze i przestrzeganie prawa jako szczególnego znaku 
wybrania przez Boga. W ten sposób dzieje Izraela rozumiane są jako czas i przestrzeń 
działania Boga, co wskazuje przede wszystkim na religijny charakter kształtującej się 
wspólnoty. Wyjątkowym wyrazem tego było uroczyście obchodzone przez Żydów 
święto Paschy. Istotą tego święta jest umacnianie wspólnoty narodu, z jednej strony 
przez pamięć o wydarzeniach przeszłych, ukazujących interwencję Boga w jego hi-
storię, a z drugiej przez przygotowanie do wyjścia – wyruszenia w dalszą drogę, aby 
doświadczenia Boga, najbardziej zasadniczego fundamentu wspólnoty, nie zamykać 
w historii, w tym tylko, co można już tylko wspominać, a nie przeżywać aktualnie.

Pascha żydowska znajdowała swoją kulminację w domu, w rodzinie, gdzie ludzie 
czują się szczególną wspólnotą. W tym kontekście złożenie ofiary w świątyni i pamięć 
o braku własnej ziemi oraz długiej wędrówce tylko wzmacniała potrzebę jedności 
i wspólnoty. Dom bowiem, podobnie jak miasto – Jerozolima, do której na święto Pas-
chy przybywali Żydzi z odległych zakątków, kojarzyło się z bezpieczeństwem, ładem, 
porządkiem, stabilizacją, tak charakterystycznymi dla każdej wspólnoty. Potwierdze-
niem zaistniałej wspólnoty między Bogiem a narodem, a także między ludźmi, jest 
ofiara. Pascha żydowska jako wydarzenie wspólnototwórcze jest więc nie tylko wspo-
mnieniem dawnych, kształtujących wspólnotę wydarzeń, ale w równym stopniu zapo-
wiedzią wspólnoty, w której będą miały udział wszystkie narody. W tym sensie także 
zapowiedzią wyjątkowej, szczególnie angażującej Boga i człowieka ofiary.

Ostatecznie, podczas każdego świętowania Paschy, chodzi o wspólnotę narodu 
z Bogiem, w najwyższym stopniu zabezpieczającym jedność między ludźmi. Stąd 
każde rozluźnienie związków z Bogiem, a tym bardziej zerwanie, jest też zagrożeniem 
i zerwaniem wspólnoty między ludźmi, której nie uratują już żadne, nawet najbardziej 
skuteczne rozwiązania społeczne.
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Streszczenie

Wymiar religijny okazuje się bardzo istotny w kształtowaniu i rozumieniu wspólnoty. Świętem, 
w którym najbardziej koncentruje się historia i wiara Izraela, jest uroczyście obchodzona przez 
Żydów Pascha. Jej fenomen polega nie tylko na wspomnieniu dawnych wydarzeń, ale przede 
wszystkim na uświadomieniu uczestnikom celebracji aktualności wyzwoleńczego działania 
Boga. Przez ten gest tworzy On i powołuje naród realizujący wyjątkową w dziejach jedność, 
przez tożsamość i świadomość rodzące się z wiary w Jednego Boga. W tym samym sensie 
naród ten jest wspólnotą dzięki swojemu odniesieniu do Boga w zawartym z Nim przymierzu, 
co rozumiane jest jako zadanie doprowadzenia do tej wspólnoty wszystkich innych narodów.

Słowa kluczowe: wspólnota, Pascha, naród Przymierza, Prawo, Ziemia Obiecana, pusty-
nia, wygnanie, wyjście, Jerozolima, świątynia, jedność, chleb przaśny, baranek, ofiara

Summary

cOMMUNitY FOrMiNG cHArActer OF JeWiSH pASHA

The religious dimension is very important in the community forming and its understanding. 
The feast – Pasha, which the Israel history and faith is based on, is solemnly celebrated by Jew-
ish. It is not only the recollection of former events but most of all it is to make all aware of the 
topicality of God’s saving act.

Through this act God makes and calls the nation which fulfils the exceptional unity that 
comes from the identity and awareness of the faith in God, the only true One. In this regard, 
the nation is the community in the covenant with God so it is understood to bring all nations to 
this community.

Keywords: community, Pasha, the nation of the Covenant, the Law, the Promised Land, 
desert, exile, exodus, Jerusalem, temple, unity, unleavened bread, lamb, sacrifice
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Wstęp

Ekumenizm opiera się na nadziei i jest nią głęboko przeniknięty. Nadzieja ekume-
niczna zawiera w sobie przekonanie, że pełna jedność wszystkich uczniów Chrystusa 
jest możliwa. Tą nadzieją kierują się wszyscy podążający drogą ku jedności. Chociaż 
w wielu sytuacjach wydaje się, że jest to tylko nierealne marzenie, nigdy nie należy 
rezygnować z wysiłku osiągnięcia tego celu. Tym bardziej że zobowiązanie do ewan-
gelizacji zostało przez samego Jezusa Chrystusa ściśle powiązane z jednością wśród 
tych, którzy głoszą światu Ewangelię. Jezus modlił się w Wieczerniku do Ojca: „Aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, 
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we 
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17,21-23).

Śledząc dzieje Kościoła, daje się zauważyć, że pierwsze tysiąclecie było czasem, 
kiedy w zasadzie funkcjonowała jedność chrześcijaństwa2. Na obecnym etapie hi-
storii nadzieję związaną z dialogiem ekumenicznym potwierdza Katechizm Kościo-
ła Katolickiego. Co więcej, spójność prawd wiary katolickiej, jaka została ukazana 
w Katechizmie, nadała całej zawartej w nim treści znaczenie ekumeniczne. Dlatego 
Katechizm został doceniony przez tych, którzy są partnerami dialogu ekumenicznego 
z Kościołem katolickim.

Dialog ekumeniczny jest zadaniem wszystkich wiernych, a w szczególności pa-
sterzy, gdyż troska o jedność stanowi istotny element całokształtu ewangelizacyjnego 
świadectwa o Chrystusie. Należy pamiętać, że różnorodność narodów i kultur, darów, 
urzędów, uwarunkowań i stylów życia nie zagraża w sposób bezpośredni jedności 
Kościoła, a nawet nie sprzeciwia się jej, bo pochodzi ona z wielości darów Bożych 
i mnogości osób, które je otrzymują. Myśl tę rozwijał Paweł VI podczas wielu spotkań 
z przedstawicielami innych Kościołów. G. Caprile w opracowaniu Paweł VI i eku-
menizm podkreślił, że ważnym czynnikiem w dyskusji były rozważania ukazujące 
znaczenie różnorodności tradycji w rozwoju chrześcijaństwa, a tym samym dla owoc-
ności wysiłków ewangelizacyjnych3 .

1 Ks. Henryk Szmulewicz, profesor UPJPII w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, ad-
res do korespondencji: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, e-mail: skowal@poczta.fm.
2 L .J . Suenens, Nadzieja w Kościele dnia dzisiejszego, „Novum” (1974), nr 7-8, s. 39.
3 G. Caprile, Paweł VI i ekumenizm, „Novum” (1976), nr 9, s. 15.
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Idąc za myślą Soboru Watykańskiego II i papieży czasu posoborowego, teologowie 
coraz lepiej uświadamiają sobie (m.in. podczas kongresów i sympozjów naukowych 
na temat ekumenizmu), że kwestia ekumeniczna jest dzisiaj kluczowa w kontekście 
ewangelizacji. I rzeczywiście, podczas formułowania wspólnych deklaracji poszcze-
gólni przedstawiciele Kościołów podzielają ten pogląd. Przykładem tej pogłębionej 
świadomości jest jeden z tomów dokumentacji, jaki powstał w wyniku prowadzonych 
rozmów ekumenicznych. Otrzymał tytuł: Dzielić się jedną nadzieją. Spotkanie, o któ-
rym mowa, odbyło się w Bangalore, w Indiach. Dokument był owocnym krokiem 
w kierunku zjednoczenia dla dobra ewangelizacji4 .

W kontekście Polski warto zaakcentować, że podejmowanie dzieła ewangelizacji 
w duchu ekumenicznym na większą skalę Kościół katolicki mógł rozpocząć w 1961 r. 
Pierwszymi krokami tej działalności było powołanie Sekcji Ekumenicznej przy Stu-
dium Duszpasterskim w Warszawie (w 1961 r.), powołanie Ośrodka ds. Jedności 
Chrześcijan przy Kurii Metropolitarnej w Warszawie (w 1962 r.) oraz powołanie Ko-
misji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu (w 1966 r.). Początki Polskiej Rady Ekume-
nicznej sięgają 1940 r., a właściwe jej ukonstytuowanie nastąpiło 15 listopada 1946 r. 
w Warszawie.

Uczestnicy tego gremium w czasie spotkań ekumenicznych dają świadectwo, że 
duch ekumeniczny towarzyszy i powinien towarzyszyć wszystkim, którzy chcą być 
zaangażowani w ewangelizację. Można powiedzieć, że Duch Święty wzbudza tę 
ewangelizacyjną i zarazem ekumeniczną nadzieję w sercach współczesnych uczniów 
Chrystusa. Umacnia wszystkich w przekonaniu, że mimo istniejących trudności moż-
na i należy podejmować cierpliwy i nieustanny wysiłek poszukiwania prawdy, a przy 
tym starać się obiektywnie analizować i oceniać osiągnięte do tej pory rezultaty. Na-
leży traktować te wysiłki jako szczególną pielgrzymkę nadziei prowadzącą do auten-
tycznej interpretacji prawd objawionych przez Boga. A wszystko to w przekonaniu 
o ewangelizacyjnej aktualności słów z modlitwy Jezusa w Wieczerniku: „Aby świat 
poznał, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,23).

Na początku naszej refleksji wskażemy na konieczność tak zwanej ekumenicznej 
wędrówki w czasie (1). Ekumenizm bowiem to sprawa odpowiedzialności za dzieło 
ewangelizacji, a poszukiwanie jedności ekumenicznej jest znakiem szczerego zaanga-
żowania w służbę ewangelizacji. Aby jednak „iść do przodu”, trzeba mieć świadomość 
przeszłości. Wymaga to swego rodzaju oczyszczenia pamięci lub, inaczej mówiąc, 
owej „wędrówki w czasie”, aby lepiej zrozumieć przyczyny istniejącego podziału.

Innym warunkiem służby ewangelizacji w duchu ekumenicznym jest właściwa me-
todologia dialogu między wyznawcami Chrystusa. Dlatego znakiem kierowania się 
właściwymi zasadami dialogu ekumenicznego w kontekście służby ewangelizacji jest 
umiejętność unikania błędnych tendencji i rozwiązań (2). Jedną z nich jest fałszywy 
irenizm. Dążenie do jedności rozumianej jako służba ewangelizacji nie może być bo-
wiem „drogą na skróty”. Wynika to z przesłanek zarówno o charakterze teologicznym, 
jak i antropologicznym (3). Dzięki zaś zachowaniu określonych zasad i motywacji 

4 J.S. Gajek, Ekumeniczne doświadczenie nadziei, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, 
Lublin 1992, s. 262.
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ekumenizm i ewangelizacja okazują się działaniami Kościoła ze wszech miar korzyst-
nymi dla rozwoju konkretnych społeczności i całej cywilizacji (4).

1. ewangelizacyjna konieczność ekumenicznej „wędrówki w czasie”

Dialog ekumeniczny jest w swym aspekcie metodologicznym i merytorycznym szcze-
gólną analizą przeszłości, gdyż to także czynniki historyczne przyczyniły się do roz-
łamów między chrześcijanami. Dlatego w literaturze teologicznej często pojawia się 
rozróżnienie na „ekumenizm w przestrzeni” i „ekumenizm w czasie”5. To zaś rozróż-
nienie można i należy postrzegać w perspektywie owocności świadectwa o Chrystu-
sie, które dokonuje się w ramach ewangelizacji.

W 1961 r. w New Delhi prawosławni delegaci stwierdzili, że „ekumenizm w cza-
sie” jest krytycznym odniesieniem do wspólnych dziejów oraz dawnej tradycji apo-
stolskiej, z której wzięły początek. Jak podkreślono, realizacja dzieła ewangelizacji 
wymaga więc zwrócenia szczególnej uwagi na przyczyny rozejścia się między Wscho-
dem i Zachodem6. Określenie „ekumenizm w czasie” wskazuje, że kategoria czasu 
– przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – jest ważna dla tych, którzy w ramach 
dialogu ekumenicznego zastanawiają się, w jaki dzisiaj wiarygodny sposób prowadzić 
dzieło ewangelizacji.

Chodzi tu o słuszne założenie, że prawdy wiary są niezmienne, ale ich rozumienie 
podlega kontekstom historycznym. Chodzi jednak nie o zmianę treści danej prawdy 
objawionej, lecz o stopień jej rozumienia w danym czasie, na danym etapie dziejów. 
Z tego powodu „czynniki historyczne”, wpływając na stopień rozumienia prawd wia-
ry, wpływały na osłabienie lub umocnienie jedności wśród chrześcijan. „Ekumenizm 
w czasie” zobowiązuje więc do swego rodzaju wędrówki w przeszłość ze względu na 
teraźniejszość i przyszłość.

Wędrówka w przeszłość to odnowienie świadomości, że Jezus Chrystus od począt-
ku pragnął jednego Kościoła. Świadczy o tym między innymi nakaz misyjny, który 
skierował do wszystkich swoich uczniów. Od tamtej pory każdy wierzący w Chrystusa 
jest moralnie zobowiązany do służby ewangelizacji, do przekazywania wiary innym. 
Wymaga to jednocześnie troski o jedność w wierze tych, którzy chcą innym głosić 
Chrystusa. Warto w tym kontekście wskazać na – wspomniany już wcześniej – przy-
kład wspólnych dążeń „w przeszłość” ze względu na teraźniejsze i przyszłe owoce 
dzieła ewangelizacji, na Polską Radę Ekumeniczną.

Jest ona wspólnotą złożoną z różnych Kościołów chrześcijańskich. Działa na rzecz 
ewangelizacji przez prowadzenie dialogu ekumenicznego, promocję tolerancji religij-
nej i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Uczestnicy jej obrad 
i spotkań wiedzą, że „wędrówka w czasie” jako badanie przeszłości może przyczynić 
się do oczyszczenia tego wszystkiego, co dzisiaj przeszkadza w dziele ewangeliza-
cji. Dlatego swą działalność prowadzą w wielu obszarach ewangelizacyjnych. Są to: 

5 W. Hryniewicz, Prawosławna idea „ekumenizm w czasie”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
(1977), nr 4, s. 92-93.
6 Tamże.
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organizacja nabożeństw, konferencji ekumenicznych, inicjatywy charytatywne, dialog 
międzywyznaniowy z organami państwa, współpraca z mediami. Polska Rada Eku-
meniczna przynależy do międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Współpracuje 
między innymi z Konferencją Kościołów Europejskich oraz ekumeniczną Radą Mło-
dzieży w Europie7 .

Dzisiaj, czyli po Soborze Watykańskim II, podkreśla się potrzebę formacji wszyst-
kich ochrzczonych, którzy na swój sposób – czyli według specyfiki swego powołania 
– są odpowiedzialni za ewangelizację. Działalność apostolska dojrzałych duchowo 
chrześcijan może decydująco przyczynić się do powrotu do wspólnoty wiary wszyst-
kich uczniów Chrystusa. Kto głęboko wierzy w Chrystusa, ten kieruje się przeświad-
czeniem, że misja Kościoła nie ma celu doczesnego, lecz ukierunkowana jest na peł-
nię królestwa Bożego w wieczności. Idąc za słowami Jezusa Chrystusa posyłającego 
swoich uczniów na cały świat, św. Jan Apostoł napominał: „Umiłowani, miłujmy się 
nawzajem, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna 
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8).

Podstawowe powołanie chrześcijanina to wierna miłość do Boga i do drugiego 
człowieka. W Starym Testamencie Bóg objawił się jako Ten, który miłuje człowieka, 
jest zawsze blisko niego. W swojej miłości zawiera z nim przymierze, któremu jest 
zawsze wierny mimo odstępstw ze strony człowieka. Boża miłość jest pełna czułości, 
gotowa ciągle się ofiarowywać i przebaczać. W Nowym Testamencie miłość objawia 
się w osobie Jezusa – umiłowanym Synu Ojca. Nie tylko przez życie, ale także przez 
poddanie się woli Bożej w obliczu śmierci chrześcijanin uczestniczy w tej ewangeli-
zacyjnej misji Chrystusa8 .

Dlatego nie powinien dziwić fakt, że dla dobra ewangelizacji i postępu w dialogu 
ekumenicznym duszpasterze katoliccy z wielką determinacją zachęcają swoich wier-
nych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Sobór Watykański II w trosce 
o kształtowanie świadomości wiernych co do ścisłego związku między osobistą jed-
nością z Bogiem a jednością wszystkich uczniów Chrystusa postanowił, aby obrzęd 
sakramentu pokuty wyrażał jak najpełniej naturę i skutek sakramentu9 .

Kościół katolicki wzywa więc swoich wiernych do postawy pokuty i nawrócenia. 
Jest to wezwanie wpisane w całą „teraźniejszą strukturę” duszpasterstwa. Troska bo-
wiem o osobistą jedność z Bogiem jest najlepszą drogą do odbudowywania jedności 
z drugim człowiekiem. W związku z tym ustalono nowy ryt tego obrzędu. Nie ulega 
wątpliwości, że aktualna postać tego rytu pozwala łatwiej „skontaktować się” z prze-
baczającym Bogiem i otworzyć się na jedność z bliźnimi – także w wymiarze ewange-
lizacyjnym i ekumenicznym, chociaż wciąż istnieje potrzeba dostosowania obrzędów 
sakramentalnych do potrzeb i mentalności ludzi tak, aby mogli właściwie odczytywać 
znak sakramentalny.

7 Z. Pawlik, Polska Rada Ekumeniczna, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, 
red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin 1997, s. 392-397.
8 W. Hryniewicz, Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia, Kraków 2004, s. 124.
9 T. Makowski, Pastoralne przygotowanie do sakramentu pojednania w duchu odnowionego obrzędu, 
„Homo Dei” (1983), nr 1, s. 3.
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Kierunek zmian sobór określił jako potrzebę zreformowania obrzędowych struk-
tur tegoż sakramentu w kontekście prowadzonego dialogu ekumenicznego. Dlatego 
normy ogólne odnowionego rytu sakramentu pokuty i pojednania przewidują etapy 
przygotowania wiernych – dalszy, uznany za pierwszy etap przygotowania, i bliższy, 
nazywany drugim etapem przygotowania wiernych do sakramentalnego pojednania10 . 
Mają temu służyć specjalne wspólnotowe formy obrzędowe realizowane poprzez na-
bożeństwo przygotowujące wiernych do indywidualnej spowiedzi. W ten sposób po-
szczególni wierni mają okazję pogłębić w sobie świadomość, że ich osobista relacja 
z Jezusem ma istotny wymiar wspólnotowy. Jest formą dawania świadectwa o Chry-
stusie. Jest znakiem włączenia się w ewangelizacyjne i ekumeniczne dzieło Kościoła.

Dialog ekumeniczny jako swego rodzaju „wędrówka w czasie” jest prowadzony 
z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich. Ma on na celu zbliżenie 
rozproszonych po całym świecie wspólnot ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. 
Budowany na zawierzeniu Duchowi Świętemu, który kieruje całym dziełem ewan-
gelizacyjnym, dialog ten przenika przede wszystkim pracę instytucji, które powstały 
dla jego prowadzenia. Wspomnieliśmy już o Polskiej Radzie Ekumenicznej. Innym 
przykładem jest Ekumeniczny Instytut w Tantur, otwarty dla dzieła ewangelizacji pro-
wadzonego przez duchownych i świeckich wszystkich wyznań, którzy chcą pracować 
nad zjednoczeniem chrześcijaństwa pod wszystkimi aspektami11 .

Praca apostolska i działania na rzecz miłości Boga i bliźniego powinny służyć 
wszystkim w procesie uświęcania się12. Dążenie do świętości to dążenie, które po-
winno charakteryzować życie wszystkich ochrzczonych, bez względu na rodzaj oso-
bistego powołania otrzymanego od Boga. Chrześcijanie podejmują więc dialog także 
z innymi religiami. Starają się, aby dialogowi wiary towarzyszyło wspólne działa-
nie, dzięki któremu – na podstawie różnych wprawdzie przesłanek – „społeczności 
naszych czasów mogłyby osiągnąć prawdziwe dobro”13. Ochrzczeni w imię Trójcy 
Świętej wiedzą, że wszystko, co na świecie jest dobre i prawdziwe, ma być traktowane 
nie jako przeszkoda, ale jako pomoc w dialogu międzyreligijnym.

Dlatego w Tantur są prowadzone kursy dla duchownych chrześcijańskich pragną-
cych osobiście poznać Ziemię Świętą. W tematyce kursów uwzględniono informacje 
ułatwiające zrozumienie judaizmu oraz islamu, a studentami są chrześcijanie, żydzi 
i muzułmanie. Program naukowy Instytutu Ekumenicznego obejmuje konferencje 
naukowe, seminaria, a także osobistą pracę naukową uczestników, znajduje się tam 
wciąż uzupełniana biblioteka (przewidziana na 100 tys. woluminów). Jest możli-
wość zakwaterowania nawet dla rodzin, co umożliwia życie wspólnotowe i wymianę 
doświadczeń. Ważną rolę w Tantur odgrywa życie liturgiczne – modlitwa. Kaplica 
przystosowana jest dla wszystkich wyznań chrześcijańskich. Modlitwa w Tantur jest 

10 Tamże, s. 3-4.
11 J. Chmiel, Dziesięciolecie Instytutu Ekumenicznego w Tantur k. Jerozolimy, „Ruch Biblijny i Litur-
giczny” (1983), nr 1-6, s. 145-146.
12 R. Kunicki, Powszechne powołanie do świętości a czynna miłość bliźniego, „Homo Dei” (1974), nr 3, 
s. 180.
13 H. Bürkle, Człowiek w poszukiwaniu Boga: Problem różnych religii, Poznań 1998, s. 80.
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ekumeniczna, a liturgia bogata i różnorodna. Ekumeniczna rola Instytutu w Tantur to 
służba ewangelizacji w duchu pokoju między chrześcijanami wszystkich wyznań. Je-
rozolima skupia bowiem tradycje ponad trzynastu wyznań chrześcijańskich14 . Raduje 
fakt, że coraz więcej osób świeckich angażuje się w tego rodzaju ewangelizacyjno-
-ekumeniczną modlitwę i działalność15 .

Wysiłki ekumeniczne przyczyniają się do wielu konkretnych rozwiązań teologicz-
nych na całym świecie, na przykład w Polsce w kwestii ważności udzielanego chrztu. 
Dzięki prowadzonym rozmowom przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich 
potwierdzają ważność tego sakramentu przyjmowanego w innych wspólnotach wie-
rzących w Jezusa Chrystusa, które przyjmują taką samą teologię chrztu jako „odrodze-
nie z wody i Ducha Świętego” (por. J 3,5)16 .

Te i tym podobne przykłady są potwierdzeniem, że tak zwana ekumeniczna wiosna 
Kościoła rzymskokatolickiego, która rozpoczęła się w trakcie Soboru Watykańskie-
go II, wpływa znacząco na pogłębienie gorliwości ewangelizacyjnej i troskę o inte-
gralność głoszonego depozytu wiary. Dokumenty soborowe wskazały, że ekumenizm 
doktrynalny można i powinno się kształtować się w perspektywie ewangelizacyjnej. 
Chodzi o skupienie się wokół osoby Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i modlitwę 
w łączności z Jego modlitwą. Ten kierunek jest kluczem do właściwego rozumienia 
„wędrówki w czasie”, aby współczesny i przyszły dialog ekumeniczny był traktowany 
jako przejaw służby dziełu ewangelizacji.

2. Niebezpieczeństwo błędnych rozwiązań

W dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się nie tylko Kościół w Jerozolimie, ale także powszech-
ny Kościół zakorzeniony w paschalnej ofierze Chrystusa. Ten dzień odkrywa pełnię 
znaczenia chrztu jako pierwszego z sakramentów, który jest dziełem Ducha Świę-
tego. Przez chrzest, jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian, zostajemy zanurzeni 
w śmierć Chrystusa i z Nim pogrzebani po to, aby narodzić się do nowego życia w ten 
sam sposób, w jaki Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca (por. Rz 6,3-4). 
Dzięki łasce otrzymywanej w sakramencie chrztu miłość staje się istotą cechującą całą 
wspólnotę Kościoła17 .

Kościół to wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. To wspólnota uczniów 
Chrystusa idących z orędziem Ewangelii do świata. Dlatego od początku towarzyszy 
jej troska o zachowanie jedności18. W obecnych czasach służba ewangelizacji to także 
wysiłki podejmowane w celu przywrócenia jedności wszystkich uczniów Chrystusa, 
co wymaga kroczenia drogą zgodną z prawdą Ewangelii.

14 J. Chmiel, Dziesięciolecie Instytutu Ekumenicznego…, s. 145-146.
15 C. Lechicki, W służbie idei odnowy religijnej. (Sylwetka Anny Morawskiej), „Novum” (1976), nr 3, 
s. 111.
16 T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1990, s. 109.
17 F. Woronowski, Funkcja czynnej miłości. Pamięci Jubileuszu 50-lecia diecezji łomżyńskiej, Łomża 
1977, s. 161.
18 R . Rak, Encyklika „Dominum et vivificantem” i jej wskazania pastoralne, w: Komisja Duszpasterska 
Episkopatu Polski, Duch Święty i Jego obecność w Kościele, Katowice 1997, s. 201.
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Niestety, w okresie po Soborze Watykańskim II nie brakuje takich rozwiązań, które 
chciałyby – rzekomo dla dobra ewangelizacji – przyspieszyć nadejście dnia pojedna-
nia ekumenicznego. Rozwiązania te rozmijają się jednak z określonymi przez sobór 
zasadami. Przykładem metody ekumenicznej, która w sposób niewłaściwy pragnie 
służyć dziełu ewangelizacji, jest fałszywy irenizm.

Praktycznie od początku, czyli od chwili, gdy irenizm zaczął stawać się sposobem 
(metodą) prowadzenia dialogu (nie tylko ekumenicznego), był przyjmowany nieufnie. 
Podejrzewano, co z czasem się potwierdziło, że źle „stosowany” może doprowadzić 
do niemal całkowitego pozbawienia dialogu fundamentu prawdy. W kontekście dia-
logu ekumenicznego zwolennicy irenizmu chcieliby osiągnąć dobry cel: pojednanie 
wszystkich uczniów Chrystusa, aby w ten sposób przysłużyć się dziełu ewangelizacji. 
Uważają bowiem, że istnieje podział, który należy koniecznie i jak najszybciej prze-
zwyciężyć. Fakt podziału chrześcijan oceniają negatywnie, pojednanie zaś i dążenie 
do niego – pozytywnie. Jednak na poziomie sposobu realizacji pragnienia jedności po-
jawia się różnica, która sprawia, że zagrożona jest obiektywna prawda objawiona. Nie 
dziwi więc zdecydowana reakcja teologów na tak zwany fałszywy irenizm, szkodliwy 
dla ekumenizmu i tym samym dla ewangelizacji.

Leonard Górka zwraca uwagę, że istnieje „zły” i „dobry” irenizm19. Jest możliwy 
„prawdziwy”, „zdrowy” irenizm, na przykład wtedy, gdy jego inspiracje służą badaniu 
źródeł konfliktów i roli pokoju. Podzielając jednak troskę pasterzy Kościoła o auten-
tyzm dialogu ekumenicznego, wielu teologów apeluje, aby nie ulegać fałszywemu 
irenizmowi20, który ostatecznie przynosi wielką szkodę każdej ze stron21, utwierdza-
jąc innych w błędzie22. Fałszywy irenizm jest czymś nieroztropnym jako świadome 
ignorowanie prawdy23. Teologowie dostrzegają niebezpieczeństwo fałszywego ireni-
zmu między innymi w kwestii wspólnej Eucharystii, która jest punktem docelowym 
ekumenizmu24 .

Niemożliwa jest dziś wspólna Eucharystia wierzących, którzy należą do różnych 
Kościołów. Niemożliwa jest z tego powodu, że nie są one zgodne w rozumieniu relacji 
pomiędzy jednym Ciałem Chrystusa a widzialną wspólnotą wierzących. Niemożli-
wość tę uzasadniają rozbieżności doktrynalne w kwestii struktury Kościoła i kościel-
nego posługiwania. Bolesnym paradoksem jest więc to, że ci, którzy należą przez 
chrzest do Chrystusa, nie mogą uczestniczyć w jednej Eucharystii25 .

19 L. Górka, Irenizm, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin-Kraków 2002, 
s. 546-547.
20 A. Bardecki, Kościół epoki dialogu, Kraków 1966, s. 219.
21 A.A. Napiórkowski, Jedność konsekrowana, Kraków 2002, s. 143.
22 A. Drożdż, Wiara – nadzieja – miłość, Tarnów 1993, s. 72.
23 A.J. Skowronek, Kościół katolicki i Ekumeniczna Rada Kościołów, „Przegląd Powszechny” (1998), 
nr 9, s. 173.
24 B. Ferdek, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” w perspektywie ekumenicznej, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” (2003), nr 1, s. 14.
25 W. Hryniewicz, Wieczerza Pańska i posługiwanie duchowe jako problem ekumeniczny, „Roczniki 
Teologiczne” (2005), nr 7, s. 6.



182

Już w Starym Testamencie jednym z celów składanych ofiar (będących zapowie-
dzią Eucharystii) było odzyskanie jedności między Bogiem a Jego ludem26. Dar ofiar-
ny był związany z adoracją, uwielbieniem, dziękczynieniem, prośbą i uznaniem winy. 
Powszechność składania ofiar wśród Izraelitów to dowód świadomości grzechu, który 
oddziela człowieka od Boga. W tym znaczeniu składane ofiary były wyrazem dążenia 
człowieka do odzyskania jedności z Bogiem, zerwanej przez grzech.

Tę samą myśl odnajdujemy w Nowym Testamencie. Bez pomocy Bożej człowiek 
nie odnajdzie zagubionej drogi do Ojca, który czeka, aby obdarować go swym miło-
sierdziem. W Nowym Testamencie miłosierdzie Boga połączone jest z prawdą o Jego 
ojcowskiej sprawiedliwości. Miłość i miłosierdzie Ojca znajdują swój wyraz w radości 
z powrotu człowieka do życia w łasce. Jest rzeczą znamienną, że zwolennicy fałszy-
wego irenizmu, czyli niewłaściwego „pominięcia szczegółów”, chcą jak najszybciej 
wspólnie sprawować Eucharystię. Niestety, w kontekście całokształtu prowadzonego 
przez Kościół katolicki dzieła ewangelizacji te dążenia mogą wręcz oddalić upragnio-
ną godzinę wspólnej Eucharystii.

Zdominowanie irenizmu przez dążenie do celu „za cenę prawdy” jest tą jego po-
stacią, która w żadnym przypadku nie może być traktowana jako droga do pojednania 
uczniów Chrystusa. Ekumeniczne zaangażowanie Kościoła katolickiego to przecież 
nie tylko obowiązek dążenia do jak najszybciej odzyskanej jedności, ale jednocześnie 
odpowiedzialność za objawioną przez Niego obiektywną prawdę. Tu otwiera się sze-
rokie pole pozytywnego działania w duszpasterstwie, aby zapobiegać fałszywemu ire-
nizmowi. Duszpasterze są tymi, którzy powinni informować, podejmować inicjatywy, 
proponować konkretne formy wzajemnego poznania – ale w duchu nienaruszalności 
prawdy. W tym znaczeniu działania duszpasterskie mogą być skutecznym sposobem na 
pokonanie pokusy „drogi na skróty”, tak charakterystycznej dla fałszywego irenizmu.

Można powiedzieć, że im bardziej otaczający nas świat odrzuca orędzie Ewangelii, 
tym częściej będą pojawiały się próby jakiegoś sztucznego przyspieszania pojedna-
nia między chrześcijanami za cenę ustępstw w istotnych kwestiach. Zwolennicy tego 
przyspieszania mogą mieć wrażenie, że to oni są w swej gorliwości o wiele bardziej 
podobni do gorliwości Jezusa niż ci chrześcijanie, którzy „boją się” zdecydowanych 
kroków na drodze pojednania. Przypominają więc, że rozłam chrześcijaństwa zadaje 
każdemu z „odłamów” ciężką ranę, osłabia świadectwo o Chrystusie, gorszy niewie-
rzących – jednym zdaniem – negatywnie wpływa na dzieło ewangelizacji.

Z tym ostatnim argumentem nie można się nie zgodzić, bo rzeczywiście brak jed-
ności jest antyświadectwem Ewangelii, o czym pisze św. Paweł z nieukrywaną i zde-
cydowaną dezaprobatą, gdy wspomina niebezpieczeństwo podziałów we wspólnocie 
uczniów Chrystusa: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
abyście byli zgodni i aby nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha 
i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zda-
rzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, 
a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż 

26 A. Jankowski, Jedyne kapłaństwo Chrystusa, w: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, 
red. K. Romaniuk, A. Jankowski, Kraków 1994, s. 20.
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Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?” (1 Kor 
1,10-14).

Jezus prosił swojego Ojca podczas ostatniej wieczerzy, „aby wszyscy stanowili 
jedno” (J 17,21). Duch Pocieszyciel, zstępując w dniu Pięćdziesiątnicy i napełniając 
mocą apostołów, Maryję, Matkę Jezusa, i wszystkich obecnych w Wieczerniku, we-
wnętrznie ich zjednoczył. Przyniósł im dar „nowego życia”, które jest uczestnictwem 
w pełni życia Bożego. Dzięki temu stali się wspólnotą apostolską, gotową z odwagą 
dawać świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Za sprawą Ducha 
Świętego wciąż dokonuje się objawianie światu orędzia Ewangelii prawdy.

W ciągu wieków jedność uczniów Chrystusa była – i wciąż pozostaje – zadaniem. 
Odrzucając więc fałszywy irenizm, nie można ustawać w podejmowaniu dialogu eku-
menicznego. Dialog ten zakłada atmosferę życzliwości i otwarcia, które czynią moż-
liwą komunikację, tworzą obszar wzajemnego zaufania i otwierają perspektywy na 
pojednanie. Chodzi o zachowanie wolności duchowej, pokory, delikatności i dyskre-
cji. Już sam dialog ekumeniczny tworzy więzi, a nawet przyjaźnie. Jest pozytywnym 
doświadczeniem wielu konkretnych osób i wspólnot. Opiera się na silnym i stanow-
czym pragnieniu nawrócenia jako drogi do pojednania i komunii. Nie ogranicza się do 
teoretycznej dyskusji zagadnień dogmatycznych, podejmując całość kwestii odnoszą-
cych się do życia chrześcijańskiego.

Tajemnicą „dobrego dialogu”, który nie ma nic wspólnego z fałszywym irenizmem, 
jest więc coraz głębsze poznawanie tajemnicy Chrystusa i sensu Jego obecności we 
wspólnocie eklezjalnej. A miłość między uczniami Chrystusa staje się cechą charakte-
rystyczną tego dialogu. Brak jedności jest bowiem skandalem, który zaprzecza ewan-
gelizacyjnemu świadectwu wobec świata o Ewangelii wzajemnej miłości.

3. ekumenizm i ewangelizacja – więź uzasadniona teologicznie i antropologicznie

W nauczaniu Kościoła i refleksji teologów znajdujemy liczne wypowiedzi, które wy-
jaśniają, dlaczego ekumenizm jest ściśle powiązany z dziełem ewangelizacji. Pośród 
argumentacji możemy znaleźć uzasadnienia między innymi o charakterze teologicz-
nym i antropologicznym. Racje teologiczne i antropologiczne pozwalają wskazać na 
potrzebę czytelnego i zdecydowanego dążenia do jedności na fundamencie prawdy, 
aby w ten sposób wiarygodnie głosić Ewangelię całemu światu27 .

Już św. Paweł nawoływał wszystkich do jedności, biorąc pod uwagę owocność 
wysiłków ewangelizacyjnych. Głoszenie prawdy o Chrystusie nie wyklucza „sporu 
o prawdę”; zawsze jednak powinno ono dokonywać się w duchu łagodności, pokory 
i niewynoszenia się ponad innych, czego najwyższym wzorem jest Jezus Chrystus. 
Św. Paweł zachęcał w swych listach do wierności nauczaniu Jezusa jako wierności 
prawdzie, którą we wspólnocie – nie będąc poza nią – należy głosić całemu świa-
tu. Idea jedności i dążenia do niej znalazła swój szczególny wyraz w słowach Apo-
stoła Narodów: „Wszyscy dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie 

27 W . Lipscher, Tolerancja to za mało, „Przegląd Powszechny” (1998), nr 6, s. 349-354.
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Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście 
się w Chrystusa” (Ga 3,26-27).

Racje teologiczne, ukazujące dążenie do przywrócenia jedności wszystkich 
uczniów Chrystusa jako wymogu ewangelizacyjnego, można powiązać praktycznie 
z każdą prawdą wiary. Inaczej mówiąc, każda prawda wiary zawiera w sobie „ukryte 
orędzie” o konieczności jedności między człowiekiem a Bogiem, aby nie ucierpiała 
prawda Ewangelii. Każda prawda wiary pozwala uzasadnić potrzebę tej jedności, obo-
wiązek jej strzeżenia i głoszenia. Argumentacja teologiczna „za” tak rozumianym pro-
wadzeniem dialogu ekumenicznego odwołuje się między innymi do prawdy o Bogu, 
który jest jednością Trzech Osób, do prawdy o wcieleniu jako jedności natury Boskiej 
i natury ludzkiej oraz do prawdy o jedności sakramentów Kościoła (o ich wzajemnym 
powiązaniu). Z kolei racje antropologiczne pochodzą z analizy takich obszarów, jak: 
antropologia kultury, moralna odpowiedzialność człowieka za innych oraz personali-
styczny charakter rozwoju cywilizacji.

Racje teologiczne. Wszelki dialog, jaki prowadzi Kościół, także dialog ekumenicz-
ny, jest wyrazem poszukiwania jak najlepszego zrozumienia Bożych dróg wobec czło-
wieka. Bóg Trójjedyny na wiele sposobów nawiązywał – i wciąż nawiązuje – dialog 
z człowiekiem. Już samo Boże objawienie jest specyficznym rodzajem dialogu, w któ-
rym słowo Boże kierowane jest do człowieka, a człowiek jest wezwany do udzielenia 
Bogu odpowiedzi. Dialog jest sposobem współdziałania Boga z człowiekiem. Stano-
wi przejaw działania Boga wobec człowieka i odpowiedzi człowieka wobec planów 
Boga.

Refleksja nad dialogicznym charakterem Bożego objawienia prowadzi do podkre-
ślenia, że dialog pozostaje w samym centrum realizacji ewangelizacyjnego posłan-
nictwa dokonującego się w Kościele i przez Kościół. Dlatego każdy uczeń Chrystusa 
może i powinien być otwarty na propozycję i zobowiązanie do dialogu. Służba ob-
jawionej prawdzie domaga się dialogu. Dla ludzi wierzących dialog powinien być 
metodą i środkiem wzajemnego poznania i ubogacenia, aby dawać czytelne świadec-
two o objawionej przez Boga prawdzie, przyczyniając się tym samym do budowania 
sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa28 .

Nie będzie żadną przesadą, jeśli stwierdzimy, że święci i błogosławieni są wzo-
rem dialogu z Bogiem. Są wzorem odpowiedzi na Boże wezwanie i otwartości wobec 
bliźnich. Ci, którzy już osiągnęli świętość, osiągnęli to, do czego wezwał ich Jezus. 
Święci są „dowodem”, że wyznaczony przez Boga cel nie jest niemożliwy do zrealizo-
wania; nie jest to ideał istniejący poza możliwością realizacji przez człowieka. Dlatego 
Kościół katolicki podkreśla potrzebę wpatrywania się w świętych i błogosławionych, 
których życie jest potwierdzeniem możliwości pełnego zrealizowania Chrystusowego 
wezwania do jedności jako służby ewangelizacji.

Świadectwem, z jaką powagą Bóg traktuje człowieka, swojego rozmówcę i part-
nera zbawczego dialogu, jest nade wszystko śmierć Wcielonego Syna Bożego. On 

28 M. Zago, Dialog międzyreligijny, w: Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, red. S. Karo-
templer, Warszawa 1997, s. 118-119.
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umiłował ludzi do końca, ofiarował swe życie za wszystkich29. Jeśli człowiek, mimo 
wielu trudności, podda się światłu Jezusowej miłości, to dokonuje się w nim przemia-
na, o której teologia mówi, korzystając z pojęcia przebóstwienia30. Kościół katolicki 
dla teologicznego uzasadnienia konieczności dialogu ekumenicznego przywołuje ar-
gumenty płynące także z tej prawdy o przebóstwiającej mocy dialogu Boga z człowie-
kiem, szczególnie w ramach sakramentów, zwłaszcza sakramentu Eucharystii. Wszy-
scy, którzy służą ewangelizacji, mogą bowiem i powinni z sakramentów czerpać zapał 
apostolski31 .

Jezus Chrystus, jedyny Odkupiciel człowieka, niejako wchodzi przez sakramenty 
w ludzkie życie, dotykając i przemieniając w sposób jedyny i niepowtarzalny wnętrze 
człowieka. Szczególnie przez swą obecność w Eucharystii znajduje się w samym „ser-
cu” Kościoła. Eucharystia jest najgłębszą rzeczywistością dialogu. Z Eucharystii Ko-
ściół katolicki czerpie moc i siłę do trwania na drodze dialogu ekumenicznego, a tym 
samym na drodze gorliwości w podejmowaniu dzieł ewangelizacyjnych32 .

Księga Apokalipsy ukazuje „liturgiczny obraz” wielkiego tłumu zbawionych ze 
wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków, stojącego przed Chrystusem – Baran-
kiem zasiadającym na tronie (por. Ap 7,9-12). W drodze do chwały nieba Chrystus Pan 
daje nam swe Ciało i Krew nie tylko na pamiątkę, ale też jako dowód, że pozwala nam 
uczestniczyć w tajemnicy swej zbawczej misji. Jego wezwanie do apostołów, zapro-
szenie do naśladowania: „Pójdź za mną”, rozumie się: „Nawet na krzyż”33 .

Eucharystia jest sakramentem uobecnienia krzyża, poprzez który Bóg pojednał 
ludzkość ze sobą i ludzi między sobą. Brak jedności jest znakiem i skutkiem grze-
chu. Gdy zatem Jezus ustanowił Eucharystię, wyraził tym samym swoje głębokie pra-
gnienie jedności pośród swoich uczniów. Tym darem ze swego Ciała i Krwi pragnął 
ustrzec wszystkich swoich uczniów przed złem i uświęcić ich w prawdzie. W odpo-
wiedzi na Jezusowe pragnienie, aby Eucharystia była pamiątką pojednania człowieka 
z Bogiem, każdy uczeń Jezusa powinien postawić sobie pytanie: Co mogę uczynić dla 
budowania jedności?

Oddalenie się człowieka od Boga i wszelkie podziały między uczniami Chrystusa 
to zło34. Cała Biblia, począwszy od Księgi Rodzaju, a skończywszy na Apokalipsie, 
jest jakby przypowieścią o poszukiwaniu i wyczekiwaniu na syna, który się zgubił 
lub odszedł; jest opowieścią o „umarłym” przez grzech człowieku, który jednak dzię-
ki Bożemu miłosierdziu odzyskuje życie. Więź pomiędzy Ojcem i Synem, udzielona 
nam przez Syna, jednoczy nas z Ojcem w Duchu Świętym, a także między sobą. Nie 

29 J. Kalniuk, Wizja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła, red. K. Gryz, 
Kraków 2004, s. 357.
30 M. Kwiecień, Ikona a doświadczenie ludzkiego ja w kategoriach eschatonu. Próba rekonstrukcji 
prawosławnej koncepcji symbolu religijnego, w: W gąszczu znaków, red. P. Orlik, Poznań 2004, s. 295.
31 J. Koperek, Eucharystia źródłem miłości miłosiernej, „Communio” (1995), nr 5, s. 73.
32 Tamże.
33 A. Speyr, Słowo i sakrament, „W drodze” (1989), nr 6, s. 106-107.
34 S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, t. 2, Kraków 2005, 
s. 143.
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wolno dopuścić, aby sercami zawładnęły pycha albo głupota. Chrześcijanin zamiast 
podziałów ma wprowadzać jedność.

Dla budowania jedności istotne jest osobiste nawrócenie, czyli pojednanie się 
z Bogiem. Dopiero wtedy, gdy dokona się indywidualne pojednanie z Bogiem, można 
mieć nadzieję na rzeczywistą jedność w rodzinie, miejscu pracy, w gronie przyjaciół 
i znajomych. Jest nadzieja na pełną jedność między wszystkimi uczniami Chrystusa.

W czasie Soboru Watykańskiego II została odnowiona między innymi formuła sa-
kramentu pokuty i pojednania. Sobór zwrócił uwagę na istotę sakramentu, czyli na to, 
co jest źródłem pojednania Boga z człowiekiem. Wśród źródeł wymieniane są przede 
wszystkim miłosierdzie Boga Ojca oraz zbawcze misterium Chrystusa, czyli ofiara 
Chrystusa, dana po to, aby odkupić ludzkość z jej grzechów. W sakramencie pokuty 
istotne jest działanie Ducha Świętego, przez którego ludzie dostępują łaski pojedna-
nia, przebaczenia grzechów. Duch Święty został posłany, aby ci, którzy się nawracają, 
weszli na drogę życia „według Ducha”. Duch Święty chce na tej drodze uświęcać całą 
wspólnotę wierzących, czyli Kościół, którego Głową jest Chrystus zmartwychwstały35 .

Dla pełnej jedności między wszystkimi wyznawcami Chrystusa nieodzowna jest 
pomoc Bożej łaski36. Ta zaś pomoc płynie szczególnie z Eucharystii. Dlatego Kościół 
naucza, że w drodze do Eucharystii koniecznie ma dokonywać się pojednanie człowie-
ka z Bogiem i ludźmi. Wspólny udział w Eucharystii będzie kiedyś znakiem osiągnię-
tej jedności wszystkich chrześcijan.

Eucharystyczna Ofiara jest bowiem uobecnieniem misterium paschalnego, przez 
które Chrystus odkupił świat, czyli pojednał ludzi z Bogiem Ojcem w Duchu Świę-
tym. Moc pojednawczą mają wszystkie sakramenty. Moc ta wypływa z krzyża Chry-
stusa i Jego zmartwychwstania. Bóg udziela łaski przez wszystkie sakramenty. Dzięki 
nim niejako wciąż rodzimy się na nowo, odmieniamy swoje życie i nawracamy się. 
Szczególnie jednak przez sakrament Eucharystii. Udział w niej jest nie tylko darem, 
ale i zadaniem dla całego Kościoła37 .

Racje antropologiczne. Dialogiczny charakter Bożego objawienia wskazuje, że 
także z punktu widzenia antropologicznego powiązanie dialogu ekumenicznego ze 
służbą ewangelizacji jest ze wszech miar uzasadnione. Ogólnym (podstawowym) 
powołaniem człowieka jest powołanie do istnienia. Już sam fakt istnienia uznaje się 
w teologii za znak dialogu Boga ze swoim stworzeniem. Bóg obdarza istoty stworzone 
darem podstawowym – istnieniem. W przypadku istot rozumnych i wolnych, w przy-
padku człowieka, dar istnienia jest jednocześnie zadaniem, jest powołaniem. Oznacza 
to, że człowiek powinien swoje istnienie rozumieć w dwóch ściśle ze sobą powiąza-
nych kategoriach: daru i zadania.

Skoro istnienie jest zadaniem, powołaniem, pojawia się pytanie, czy można 
w uprawniony sposób mówić jeszcze o innych zadaniach, powołaniach człowieka. 

35 J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 264.
36 P. Cembrowacz, 7. Niedziela Wielkanocna. Potrzeba jedności, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 
(1999), nr 2, s. 274-275.
37 Z. Czubak, O koncelebracji eucharystycznej jako o znaku, „Chrześcijanin a Współczesność” (1987), 
nr 3, s. 37.
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Czy nie wystarczy, że ma on zadania wynikające z samego faktu istnienia? Jest w tego 
rodzaju pytaniach słuszne spostrzeżenie, że powołanie do istnienia jest tak ważnym 
i fundamentalnym zadaniem, że wszystkie inne byłyby czystą fikcją. A jednocze-
śnie należy pamiętać, że można i należy mówić o „innych” powołaniach, zadaniach, 
„oprócz” powołania do istnienia.

Chociaż bowiem jest jedna natura ludzka (stąd jednakowe powołanie wynikające 
z tego samego – ludzkiego – powołania), to każdy człowiek jest osobą, indywidual-
nym bytem, jednostkowym „przedstawicielem” rodzaju ludzkiego. Godność osobowa 
człowieka sprawia, że „oprócz” wspólnego faktu ludzkiego istnienia każdy istnieje 
niepowtarzalnie jako osoba.

Ta różnorodność osób, a tym samym różnorodność indywidualnych powołań, nie 
jest czymś, co wyklucza podobieństwo. Tym, co łączy, co wewnętrznie upodabnia 
wszelkie rodzaje osobistych powołań wśród ochrzczonych, jest ich powołanie do do-
skonałości. Mówiąc językiem „katechetycznym”, niezależnie od tego, czy ktoś otrzy-
mał powołanie bądź do kapłaństwa, bądź do życia zakonnego, bądź do życia w stanie 
świeckim, wszyscy są powołani do doskonałości. Miarą zaś tej doskonałości jest sto-
pień włączenia się w ewangelizacyjne dzieło powierzone Kościołowi przez Chrystusa, 
a tym samym włączenia się w służbę dobra wspólnego danego środowiska, społeczeń-
stwa, narodu, a także całej cywilizacji.

4. ekumenizm i ewangelizacja – korzystne dla rozwoju cywilizacji

Kościół katolicki jest przekonany, że dialog ekumeniczny i dzieło ewangelizacji są ko-
rzystne (owocne) nie tylko w obszarze religijnym, ale także w obszarze „doczesnym” 
– dla postępu i rozwoju całej cywilizacji. Przez „postęp i rozwój” należy tu rozumieć 
przede wszystkim płaszczyznę duchową, humanistyczną, co wymaga zachowania wła-
ściwych proporcji przy koncentracji na dobru człowieka. Oparty na prawdzie objawio-
nej dialog ekumeniczny jest przecież służbą mająca na celu przekształcanie ludzkich 
postaw i społeczności, aby mogły się rozwijać według zasad Ewangelii. Traktowane 
jako służba prawdzie objawionej dialog ekumeniczny i ewangelizacja mogą służyć 
rozwojowi konkretnych środowisk, społeczności i narodów. Podstawowe dobro, ja-
kie wnoszą w rozwój cywilizacji, to prawda objawiona; prawda, dzięki której można 
we właściwy sposób interpretować wszystko to, co dotyczy zarówno poszczególnych 
osób, jak i całej ludzkości.

W ramach dialogu ekumenicznego, pojmowanego jako służba ewangelizacji, wie-
rzący w Chrystusa mają okazję głosić, że rozwój cywilizacji powinien być oparty na 
prawdzie, iż Bóg Trójjedyny jest Początkiem i Celem całej ludzkości. W konsekwen-
cji, czyli ze względu na Boga, każdy człowiek powinien być szanowany w swej osobo-
wej godności. Misję Kościoła należy postrzegać w kategoriach służby dla uświęcenia 
świata: „Jezus rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony” (Mk 16,15-16). Kościół jest przekonany, że nie można owocnie służyć 
rozwojowi cywilizacji, nie wiedząc, skąd i dokąd ona ostatecznie zmierza.
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Poznanie Początku i Celu – Boga w Trójcy Jedynego – dokonuje się we wspólnocie 
i poprzez wspólnotę wiary w Kościele, na podstawie objawienia Bożego, której pełnią 
jest Jezus Chrystus. Chrześcijanie wszystkich Kościołów i wyznań chrześcijańskich 
głoszą światu, że dzięki misji Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym poznaliśmy praw-
dziwy fundament ludzkości, a tym samym jego ostateczny cel. To sam Jezus Chrystus 
przez posługę Kościoła chce objawiać całej ludzkości, że Bóg jest miłością; że Ojciec 
„zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyście życie mieli dzięki Niemu” (1 J 
4,9). O czym pisze także w swej Ewangelii św. Jan: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16)38 .

Duch Święty był posłany jako Dar nie tylko dla apostołów i Kościoła, ale także 
dla całego świata. Dlatego chrześcijanie powinni dążyć do jedności, aby móc owocnie 
głosić całemu światu, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Być „Darem” i być „Miłością” 
oznacza niemal to samo, gdyż Osoby Trójcy Świętej obdarowują się miłością w swym 
wewnętrznym osobowym życiu. Podobnie jest w relacjach między ludźmi. Jeżeli ob-
darowujemy kogoś bezinteresownie, oznacza to, że dobrze mu życzymy, a obdaro-
wywanie innych miłością jest podstawowym darem osoby dla osoby. Duch Święty 
jest Darem dla wszystkich ludzi, gdyż jest Darem dla Ojca i Syna. Duch Święty jest 
osobowym wyrazem bycia Miłością i Darem. On też prowadzi całą ludzkość do osta-
tecznej pełni w wieczności.

Czasy Starego Testamentu były objawieniem prawdy, iż rodzaj ludzki nie został 
stworzony dla „tego świata”. Przymierze ludzkości z Bogiem było pojmowane jako 
źródło nadziei osiągnięcia życia sięgającego poza granice śmierci. Psalmista mówi 
w tym kontekście o niekończącym się udziale w życiu Boga, który jest Panem i Daw-
cą Życia: „Wszystko czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im 
udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe obli-
cze, wpadają w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego 
prochu. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (por. Ps 
104,27-30).

W Starym Testamencie nie brakuje też obietnicy o wynagrodzeniu dobra wyko-
nanego w doczesności dla innych, dla danej społeczności. Obietnica ta jest związana 
z ideą Bożej sprawiedliwości. To zakłada ścisłą więź między doczesnym życiem mo-
ralnym człowieka i wypełnieniem się wobec niego eschatologicznych nadziei. Dlatego 
odwołując się do tekstów Starego, ale nade wszystko Nowego Testamentu, Kościół ma 
świadomość swej powinności i możliwości nadawania ostatecznego sensu postępowi 
i rozwojowi całego rodzaju ludzkiego39 .

Na podstawie Bożego objawienia, w ramach dialogu ekumenicznego dokonuje się 
ewangelizacyjna promocja między innymi zasady prymatu osoby wobec społeczeń-
stwa. Zasada ta może i powinna służyć dobru całej cywilizacji przez obronę osobowej 
godności każdego człowieka. Obrona tej godności stanowi fundament cywilizacyjnego 

38 A. Wolanin, Trynitarne podstawy misji, w: Kościół misyjny. Podstawowe…, s. 48-49.
39 F. Dylus, Niektóre aspekty eschatologii Kościoła w świetle „Lumen gentium”, „Ruch Biblijny i Litur-
giczny” (1989), nr 1-6, s. 351.
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ładu. Dlatego wszystkie strony dialogu ekumenicznego są zgodne, że podejmują wy-
siłki ku zjednoczeniu między chrześcijanami w łączności ze wszystkimi dobrymi 
i szlachetnymi inicjatywami i celami, mającymi na względzie także doczesne dobro 
całej cywilizacji.

Bronić godności osobowej każdego człowieka mogą najowocniej ci, którzy cieszą 
się rzeczywistym autorytetem. Cechą ludzi mających autorytet, ludzi nieprzeciętnych, 
którzy dostrzegają i uznają prymat osoby nad społeczeństwem, jest to, że są zdecydo-
wani i bezkompromisowi w obronie ludzkiej godności; że wzywają innych, aby kiero-
wać się dobrem każdego człowieka dla budowania pomyślnej przyszłość całej cywili-
zacji. W gronie współczesnych obrońców ludzkiej godności, którzy jednocześnie byli 
bardzo wrażliwi w kwestii podziału wśród chrześcijan, należy wymienić świętych: 
Jana Pawła II i Matkę Teresę z Kalkuty.

Na wzór świętych i błogosławionych każdy wyznawca Chrystusa ma być człowie-
kiem służby dobru wspólnemu. Byłaby to fałszywa i złudna postawa, gdyby pragnie-
nie dobra nie obejmowało jako jego adresatów wszystkich ludzi. Niewyczerpalnym 
źródłem natchnienia i motywacją do miłości wobec każdego człowieka jest we wspól-
nocie Kościoła katolickiego życie sakramentalne, w tym sakramenty chrześcijańskie-
go wtajemniczenia. Im głębiej przeżywa się udział w tych sakramentach, tym mocniej 
można sobie uświadomić fakt ewangelizacyjnej odpowiedzialności przed Bogiem za 
innych, za cały świat.

Siły potrzebne do apostolskiego „wyjścia” do świata daje wiernym Kościoła kato-
lickiego szczególnie Eucharystia. Do ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku skłoni-
ła Jezusa przecież miłość nie tylko do małego grona uczniów, ale także do całego ro-
dzaju ludzkiego. Najświętszy Sakrament jest cudem Bożej miłości miłosiernej. W Eu-
charystii objawia się miłość Boga względem każdego człowieka. Jest ona arcydziełem 
powszechnej miłości Chrystusa.

Eucharystia jest sakramentem miłosierdzia Chrystusa, który czynił wszystko, aby 
uratować całą ludzkość przed zgubą; aby uratować i odnowić godność każdego czło-
wieka jako dziecka Bożego. Jezus Zmartwychwstały „umiera i zmartwychwstaje” 
w tajemnicy konsekracji Chleba i Wina w tym celu, aby Jego zwycięstwo stawało się 
udziałem całej ludzkości. Wielkie misterium miłości miłosiernej, obecne i oddziałują-
ce na świat i ludzi w tajemnicy Eucharystii, jest nadzieją dla całego świata.

Już ojcowie Kościoła pojęcie „ekumenizm” stosowali na określenie nie tylko 
wspólnoty Kościoła, ale także całej rodziny ludzkiej. Aktualnie używane jest do opisu 
tego wszystkiego, co sprawia, że chrześcijanie wszystkich Kościołów razem dochodzą 
do większej jedności w wierze, oddawaniu Bogu czci, działalności misyjnej i budowa-
niu królestwa Bożego. Ekumenizm jest odpowiedzią na modlitwę Jezusa Chrystusa: 
„Aby wszyscy stanowili jedno, (…) aby świat uwierzył” (J 17,21). Dialog ekumenicz-
ny jako służba ewangelizacji chce doprowadzić do jedności chrześcijan w świecie, 
ale jednocześnie wysiłki te są podejmowane w nadziei osiągnięcia dobra doczesnego 
dla „tego świata”. Ekumenizm ma na celu rozbudzenie potrzeby i pragnienia jedno-
ści wśród chrześcijan, aby byli skutecznymi głosicielami Ewangelii w świecie. Wy-
maga to od wszystkich uczniów Chrystusa głębokiej osobistej odnowy wewnętrznej, 



190

przemiany serca, czyli zwrócenia się w pełnym miłości zawierzeniu do Jezusa, Pana 
i Króla wszechświata40 .

Zakończenie

Ekumenizm zrodził się z nadziei. Powstał z ufnej nadziei chrześcijan, którzy byli 
otwarci na działanie światła Ducha Świętego i współpracowali z Jego łaską, aby mię-
dzy wszystkimi uczniami Chrystusa zapanowała jedność. Chrześcijanie różnych tra-
dycji dostrzegali, że dzielący ich mur jest sprzecznością, biorąc pod uwagę paschalne 
zwycięstwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dążenie do jedności to zadanie wciąż 
aktualne. Niewątpliwie w tej dziedzinie zrobiono już wiele. To pogłębia nadzieję, cho-
ciaż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Dlatego modlitwa o jedność chrześcijan jest nieodzowna. Modlitwa jest zresztą 
podstawowym obowiązkiem każdego chrześcijanina, który podąża drogą rozwoju du-
chowego do świętości. Do podejmowania dialogu ekumenicznego natchnął Kościół 
szczególnie Jan XXIII, wchodząc na pokorną drogę naprawy tego, co było złe, i zapo-
czątkowując dzieła mające na celu odnowienie życia katolickiego w Chrystusie. Kon-
tynuatorami tych zamierzeń stali się Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt 
XVI i obecnie papież Franciszek.

Instytucje powołane na rzecz jedności chrześcijan przez Kościół katolicki przy-
czyniają się do rozbudzenia we wszystkich wiernych wrażliwości ekumenicznej przez 
przedkładanie właściwej interpretacji określonych prawd wiary. Ekumenizm wciąż 
wymaga poszukiwania nowych dróg. Dlatego wydaje się tak ważne, aby dialog eku-
meniczny zawsze postrzegać jako ściśle złączony z dziełem ewangelizacji. Co więcej, 
jako integralnie wpisany w służbę głoszenia światu Ewangelii.
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Streszczenie

Chociaż w wielu miejscach na świecie wiara chrześcijańska jest zwalczana i prześladowana, 
tam, gdzie jest to możliwe, współczesny Kościół stara się wypełnić zadania wynikające z So-
boru Watykańskiego II. Jednym z najważniejszych zadań jest dialog ekumeniczny zmierzający 
do pełnej komunii wszystkich wierzących w Chrystusa. Kościół, podejmując starania w tym 
zakresie, zdaje sobie sprawę z tego, iż pojednanie jest jednocześnie w samym centrum ewange-
lizacji. Refleksja zawarta w niniejszym artykule akcentuje wybrane obszary wzajemnego prze-
nikania się wysiłków ekumenicznych z dziełem ewangelizacji. Ukazuje dialog ekumeniczny 
jako służbę temu dziełu.

Słowa kluczowe: antropologia, cywilizacja, dialog, ekumenizm, ewangelizacja, irenizm, 
miłosierdzie, służba, wiara, wiarygodność

Summary

tHe ecUMeNicAL DiALOGUe iN MiNiStrY OF eVANGeLiZAtiON

There are many places in the world that the Christians are persecuted and eliminated. Never-
theless, the contemporary Church tries to fulfill the assignments due to the Vatican Council II.

One of the most important task is an ecumenical dialogue which tends to the communion 
between all those who believe in Christ. The Church, making all the efforts, is aware of the fact 
that the reconciliation is at the centre of evangelization. The reflection included in the article 
emphasizes on same areas of mutual interpenetration of all ecumenical efforts and the evange-
lization. It shows the ecumenical dialogue as the ministry.

Keywords: anthropology, civilization, dialogue, ecumenism, evangelization, irenicism, 
mercy, ministry, faith, credibility



STUDIA 
Koszalińsko-Kołobrzeskie

2014 nr 21
Andrzej Wachowicz1

NiepOKALANA – WZOreM DLA 
WSpÓŁcZeSNYcH MAŁŻONKÓW?

Wstęp

Chyba nigdy nie przestaniemy zadziwiać się osobą Maryi, która będąc Dziewicą, stała 
się Matką Boga – Theotokos. Może budzić zdziwienie, że Maryja nie jest postrzegana 
jako doskonała żona. Patrzymy na Nią jako na Ikonę, tę z Jasnej Góry czy z Lichenia. 
Wciąż widzimy w Niej przede wszystkim wybrankę Boga, Córkę Najwyższego, Oblu-
bienicę Ducha Świętego, Dziewicę, której Bóg przygotował niezwykłe życie i jeszcze 
cudowniejsze powołanie. Pomimo prac naukowych wielu instytutów i uniwersytetów, 
takich jak UKSW (ISNAR) czy KUL, wciąż niewielu widzi w Niej wzór żony do 
naśladowania. Sięgając do źródeł patrystycznych o Maryi, czy nie znajdziemy tam 
dzieł wychwalających Maryję jako żonę? Owszem, znajdziemy wiele dzieł mówią-
cych o Jej zawierzeniu Bogu, o Jej Niepokalanym Poczęciu i Jej życiu bez grzechu, 
o Jej „Fiat”. Teksty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, poczynając od komentarzy 
biblijnych czynionych w homiliach ojców Kościoła Zachodniego i Wschodniego2 aż 
po aktualne nauczanie Magisterium Kościoła, a szczególnie papieża Jana Pawła II, 
poprzez papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka, preferują temat Bożego macie-
rzyństwa Maryi3 .

Drugi ulubiony temat ojców Kościoła to poczęcie bez grzechu i dziewictwo Maryi. 
Ojcowie podziwiają i zastanawiają się, na czym ono polegało i jakie miało znaczenie 
w życiu Maryi. Pytają, dlaczego Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego4 i jak 
można Ją nazywać Theotokos? Pobudką ku głębszej refleksji były z całą pewnością 
herezje, które powstawały w pierwotnym Kościele.

W naszych czasach papież Benedykt XVI na audiencji generalnej przedstawił hi-
storię i znaczenie tytułu Theotokos, jaki Kościół odnosi do Maryi. Maryja jest więc 

1 Ks. dr Andrzej Wachowicz, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego DiecezjiKoszalińsko-Koło-
brzeskiej, adres do korespondencji: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin, e-mail: andwach@hotmail.com.
2 Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy, Teksty o Matce Bożej, Niepokalanów, 1981; Ojcowie Kościoła 
łacińscy, Teksty o Matce Bożej, Niepokalanów, 1981.
3 Benedykt XVI, Katecheza o Bożym macierzyństwie Maryi, audiencja generalna z dnia 2 stycznia 2008 
roku .
4 Dziś Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego tłumaczy ten tytuł w punkcie 96. w sposób 
następujący: „Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję: aby mogła wypełnić tę misję, zo-
stała odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy przewidzianych zasług Je zusa 
Chrystusa, Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili 
swego poczęcia”.
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w nauczaniu Kościoła wzorem pielgrzymowania w wierze5 i wzorem życia oddanego 
Panu Bogu. W tym też duchu mówił również papież Franciszek, gdy 13 maja 2013 
roku poświęcał świat Niepokalanemu Sercu Maryi, w rocznicę objawień fatimskich6 .  
Jest to wzór dla każdego chrześcijanina, czy to kapłana, czy człowieka świeckiego. 
Czy jednak wśród wielu dzieł mariologicznych nie znalazłyby się takie, które odno-
siłyby się wprost do małżonków i rodziców? Czy „Maryja, która posiada specjalną 
misję w historii zbawienia i szczególną rolę w tajemnicy Chrystusa i Kościoła”7 może 
być również postrzegana jako szczególny przykład matki i wzorowej żony, a jeśli tak, 
to w jakim kontekście?

Trudno by było znaleźć takie teksty. Prawdopodobnie przyczyna leży w wielkiej 
ostrożności w podejmowaniu tematu małżeństwa. Ojcowie Kościoła prawie wcale nie 
podejmowali nauczania skierowanego bezpośrednio do małżonków i rodziców. Nale-
żałoby tu dodać ważną uwagę: temat rodziny i małżeństwa zaczął wprost pojawiać się 
w nauczaniu Magisterium Kościoła od zaledwie około 100 lat. Z innej strony w na-
uczaniu Magisterium Kościoła bardziej zależy na zakcentowaniu wiary Maryi i Jej 
bezgranicznego zaufaniu Bogu, które to postawy powszechne są wszystkim stanom 
Kościoła i leżą u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego.

Głównym naszym poszukiwaniem będzie więc odpowiedź na pytanie: czy bazu-
jąc na tekstach biblijnych, patrystycznych oraz mariologicznych można by wskazać 
choćby kilka cech charakterystycznych dla Maryi, które byłyby odkrywcze i inspiru-
jące dla współczesnych małżonków? Wydaje się nam, iż są przynajmniej dwa aspekty 
osoby Maryi, które odnoszą się bezpośrednio do małżonków. Jest to nowa jakość życia 
Maryi, która czyni z Niej Osobę gotową podjąć powołanie małżeńskie i rodzicielskie 
oraz osobę wierną, zdolną do czystości małżeńskiej, czyli do pielęgnowania swego 
powołania.

1. Niepokalana jako Nowa ewa – Nowy człowiek8 wobec Józefa

Aby przyjąć powołanie małżeńskie, trzeba być otwartym na Boga. Ta postawa spra-
wia, iż Maryja jest nazwana Nową Ewą, jak mówi w swoich homiliach św. Ireneusz9 
czy też Tertulian10. Została Ona zachowana od zmazy grzechu pierworodnego mocą 
uprzedzającej łaski odkupieńczej swojego Syna. Fakt cudownego zachowania od grze-
chu pierworodnego potwierdza i umacnia Jej postawę człowieka całkowicie zwróco-

5 Mówił o tym szczególnie papież Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Mater, 28. 
6 „Maryja jest błogosławiona, ze względu na swoją wiarę w Boga, bo spojrzenie Jej serca zawsze 
utkwione było w Bogu, na Synu Bożym, którego nosiła w łonie i kontemplowała na krzyżu. W adoracji 
Najświętszego Sakramentu Maryja nam mówi: „Spójrz na mojego Syna Jezusa, miej wzrok utkwiony na 
Nim, słuchaj Go, rozmawiaj z Nim. On patrzy na ciebie z miłością. Nie lękaj się! On ciebie nauczy, by 
pójść za Nim i świadczyć o Nim w małych i wielkich działaniach twego życia, w relacjach rodzinnych, 
w twojej pracy, w chwilach świątecznych. Nauczy ciebie wychodzenia z siebie, aby patrzeć na innych 
z miłością, tak jak On, który nie słowami, ale faktami umiłował ciebie i ciebie kocha!” 
7 Z Katechezy o Bożym macierzyństwie Maryi papieża Benedykta XVI wygłoszonej 2 stycznia 2008 r.
8 Jest to aluzja do Kol 3,9-10.  
9 Adv. haereses, 3, 22, 4.
10 De carne Christi, XVII, 4-5.
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nego ku Bogu, zakorzenionego w Słowie Bożym i Tradycji Izraela. Z niej czerpała 
siły do podjęcia powołania, które Ją całkowicie zaskoczyło i zadziwiło.  I choć Pismo 
Święte mówi od razu o powołaniu rodzicielskim, nie należy zapominać o osobie Jó-
zefa, który w życiu Maryi odegrał istotną rolę jako mąż. To w obecności Boga Maryja 
rozważała kandydaturę Józefa na Jej przyszłego męża. To w świetle Jej wybraństwa 
musiała postawić wielkie wymagania kandydatowi na swojego męża. Musiał więc być 
św. Józef „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19), o nieposzlakowanej opinii, czło-
wiekiem wiary i modlitwy; człowiekiem wsłuchanym w głos Boga i posłusznym Woli 
Bożej aż do końca – tak jak Maryja.

Małżonkowie mieli okazję pokazać swoje zaufanie Bogu już w początkach swo-
jego wspólnego pożycia. Józef i Maryja stają w obliczu sytuacji, która przeraziłaby 
chyba każdego mężczyznę i każdą kobietę. Ta sytuacja wystawia na próbę zaufanie 
do Boga i do człowieka. Oto „wpierw nim zamieszkali razem (Maryja) znalazła się 
brzemienna” (Mt 1,18). Młody i zakochany Józef odkrywa, że Jego wybranka oczeku-
je dziecka. Być może Maryja sama Mu o tym powiedziała. Jakież musiały nim targać 
dziwne myśli i hipotezy, ileż niepokoju i bolesnego powątpiewania. Nie mógł przecież 
zrozumieć tej historii, której do końca nie rozumiała sama Maryja, która „zachowy-
wała w sercu wszystkie te sprawy” (Łk 2,19). Można przypuszczać, iż małżonkowie 
wspólnie się modlili i razem starali się zrozumieć historię, która dotyczyła ich oboje. 
Józef zaufał Maryi, gdyż była dla niego kimś wyjątkowym i niezwykłym, kto zasługu-
je na nieograniczone i bezwarunkowe zaufanie.

Skoro Maryja zdecydowała się na małżeństwo, to również dlatego, iż sam Bóg 
wewnętrznie Ją „popchnął” w tę stronę. Jako nowa Ewa, uczyniwszy dla Boga bezin-
teresowny dar z samej siebie, Maryja stała się darem również dla Józefa, by stworzyć 
communitas11, jak określa małżeństwo Sobór Watykański II.

Maryja jest wzorem Nowego Człowieka, o którym pisał św. Paweł w Liście do Ko-
losan12. Nie zmienia to faktu, iż urodziła się bez grzechu pierworodnego i że nie musia-
ła zrywać z grzechem, nie musiała przechodzić ze stanu „starego” do stanu „nowego” 
człowieka. Właśnie Niepokalana jest wzorem (ideałem) Nowego Człowieka dla mał-
żonków, bo Ona doszła „do pełni poznania” spraw Bożych i zjednoczenia z Jezusem, 
który jest Źródłem Życia13. Jest wzorem przyjęcia Chrystusa, aby potem przyjąć każde 
powołanie Boże, w tym powołanie małżeńskie. Dla małżonków, potocznie mówiąc, 
nowe życie i nowy człowiek to nie jest rzeczywistość jednoznaczna, która rozwija 
się na wzór życia materialnego, w sposób spontaniczny. Jest to raczej rzeczywistość 
wszczepiona w ich naturę, która rozwija się w stałym napięciu i w stałej walce ze 
skażeniem naszej natury, określonym przez św. Pawła „starym człowiekiem”14. To na-
pięcie czy ta walka w nas wyraża się w tym, że stary człowiek nastawiony egoistycz-
nie, egocentrycznie i konsumpcyjnie chciałby jak najwięcej mieć i używać, chciałby 

11 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współczesnym „Gaudium et 
spes”, 48.
12 Kol 3,9.
13 Porównaj teksty o krzewie winnym i latoroślach (J 15,15; Ap 21,6). 
14 Kol 3,9.
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podporządkowywać wszystko sobie i swoim celom. Nowy Człowiek natomiast ma 
tendencje wprost przeciwne. Takim Nowym Człowiekiem, który żyje w wolności, po-
winien być każdy kandydat do małżeństwa15, a Maryja jest tego pięknym ideałem.

Prawem życia Nowego Człowieka jest miłość, czyli dawanie siebie drugiemu 
i przyjęcie daru drugiej osoby. Maryja jest wzorem Nowego Człowieka, gdyż jest wzo-
rem hojności i szczodrobliwości, a co za tym idzie, wzorem cnót, o których mówi św. 
Paweł, jak np. prawdomówności, łagodności, uczciwości, dobroci a nade wszystko 
miłości16. Sensem Jej życia jest dawanie siebie.

Współczesny nam ks. Franciszek Blachnicki17, wybitny pastoralista z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, rozwijając ten temat, napisze: „Maryja dana nam jest po 
to, «abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy się oddać 
Jemu»”18, „dlatego mamy rozważać z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naślado-
wać Ją”19. Maryja, która ma swoje szczególne miejsce we wspólnocie Ludu Bożego, 
uczy właściwej postawy do Boga, a zarazem pokazuje, jakie jest miejsce człowieka 
wierzącego, w tym małżonka, we wspólnocie Kościoła, a zwłaszcza w jego pierwszej 
i podstawowej komórce, jaką jest rodzina. Nie pozostawia wątpliwości, iż Maryja ma 
szczególne miejsce w Kościele, tak jako żona Józefa, jak i Matka Syna Bożego. Była 
Ona ponad wszelką wątpliwość najbardziej świętą i najbardziej niezwykłą kobietą na 
ziemi.

Maryja usłyszała od Archanioła Gabriela słowa: „Bądź pozdrowiona, umiłowana 
przez Boga, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Zaraz potem usłyszała swoją misję: „Oto po-
czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,31). Bóg z miłością, po-
przez Anioła, zwraca się do Niej – dając Jej misję tylko dla Niej przeznaczoną. Ta 
misja nie będzie polegać przede wszystkim na działaniu zewnętrznym. Bóg wzywa Ją 
nade wszystko do bezwarunkowego i całkowitego oddania się Jemu wewnętrznie. To 
wezwanie miłości, na którą odpowie miłością i swoim życiem. Ta więź z Bogiem jest 
podstawą owej misji.

Każdy małżonek ma powierzoną przez Pana Boga jakąś misję i ona również roz-
poczyna się gdzieś w głębi serca człowieka. Jest to niewątpliwie misja bycia żoną, 
mężem, a później matką i ojcem. Do tej misji powołany jest każdy człowiek, gdyż 
każdy musi być ojcem lub matką, jeśli nie w sensie fizycznym, to na pewno w sen-
sie duchowym. Maryja, wypełniając tę misję wobec Józefa i wobec Jezusa, jest więc 
wzorem bycia dla (drugiego człowieka, współmałżonka), w czym niejako streszcza się 
Nowy Człowiek20 .

15 Mówi o tym zdecydowanie Prawo Kanoniczne, uznając wolność zawarcia małżeństwa za warunek 
ważności tegoż. 
16 Ef 4, 25-32.
17 Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), znany przede wszystkim jako założyciel Ruchu Światło-
-Życie, pracował na Wydziale Teologicznym przy Katedrze Teologii Pastoralnej KUL, pełnił funkcję 
krajowego duszpasterza służby liturgicznej. 
18 F. Blachnicki, Domowy Kościół, List do wspólnot rodzinnych, t. 3, Kraków, nr 15, s. 282.
19 Tenże, Rozmowa ewangeliczna III, n 15, s. 287.
20 Kol 3,9. 
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To prawda, że więź między małżonkami to najbardziej zdumiewająca forma więzi 
między kobietą i mężczyzną. W życiu zwykłych małżonków ta więź i oddanie się 
sobie ma swój punkt kulminacyjny w akcie małżeńskim, który jest jednoczącym i pro-
kreacyjnym zarazem21. Dziewicze małżeństwo Niepokalanej z Józefem może mieć 
niewątpliwie to przesłanie, iż akcentuje istotę małżeństwa, którym jest bezinteresow-
ność w miłości, która najpierw łączy serca, a dopiero później ciała22 .

Aby egoizm, samolubstwo i interesowność nie zapanowały w relacjach małżeń-
skich, Maryja i Józef mogą przypominać współczesnym małżonkom, co w ich życiu 
powinno być na pierwszym miejscu. Historia miłości między Maryją i Józefem, choć 
tak piękna, przechodziła różne ciężkie próby. Jak już wspomniano, Józef miał bez-
warunkowe zaufanie do Maryi, swej Małżonki. Miał też nieograniczone zaufanie do 
Boga. Pomimo tego postanowił opuścić Maryję, gdy tylko dowiedział się, iż jest brze-
mienną23. Skoro było takie wielkie zaufanie do Maryi ze strony Józefa, skąd wzięło się 
to postanowienie o oddaleniu Maryi? Na pewno nie było wynikiem powiątpiewania 
Józefa w niewinność swojej Małżonki. Józef był osamotniony w obliczu wielkiej ta-
jemnicy. „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józe-
fie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło». Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu powiedział anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się 
do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus” (Mt 1,18-25).

Nic nie wiemy o rozmowach Maryi z Józefem na ten temat. Możemy tylko przy-
puszczać, iż Maryja odkrywała stopniowo sens ich wspólnej historii i Wolę Bożą wo-
bec nich. Obydwoje potrzebowali czasu, aby dorastać do formy życia i do zadań, do 
jakich ich Bóg powołał. Ewangelia nie sugeruje magicznej dojrzałości i nadludzkiej 
świadomości Maryi. Nie można powiedzieć, iż Jej życie było łatwe. Musiała prze-
cież podejmować trudne decyzje. Nie wszystko rozumiała, ale wtedy te Boże posta-
nowienia i wydarzenia zachowywała i rozważała w swym sercu.24 Codzienna miłość 
tych obojga Małżonków nie była również czymś, co się dostaje na kobiercu ślubnym 
jako prezent. Musieli o nią walczyć, choćby ta walka nie była widzialna dla oka, oraz 
świadczyć o pierwszeństwie tej miłości w konkrecie życia.

Ta niewidzialna walka Maryi o spełnienie Woli Bożej w życiu małżeńskim jest rów-
nież jakimś ważnym elementem życia małżeńskiego współczesnych ludzi. Jest prze-
słaniem, aby z tej walki nigdy nie zrezygnować, pomimo doświadczeń różnorodnego 

21 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), p. 2366.
22 Podobną myśl możemy odnaleźć w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio oraz KKK: „Płcio-
wość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach 
małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty 
osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi 
integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci” (Jan Paweł II, Adhor-
tacja apostolska „Familiaris consortio”, 11); KKK, p. 2361.
23 Mt 1,19. 
24 Mt 1,29.
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zła „wokół siebie i w sobie”25. Każdy małżonek chrześcijański ma prawo poprzez sa-
krament małżeński do bycia jedynym, jedyną osobą kochaną przez współmałżonka. 
Skoro wierność małżeńska przechodzi nieraz tak wielkie próby, to ten sposób życia 
będzie niewątpliwie potrzebnym świadectwem wobec świata i dla świata. To stwier-
dzenie prowadzi nas bezpośrednio do drugiej części naszej pracy, a mianowicie czy-
stości małżeńskiej, której wzorem i umocnieniem może stać się Niepokalana.

2. Niepokalana umocnieniem czystości małżeńskiej

W Kościele greckim i łacińskim ojcowie przedstawiają czystość i nieskalaność jako 
wzór dla ówczesnego świata, który coraz bardziej pogrążał się w grzechu rozwiązłości 
małżeńskiej26. Dlatego uważamy, że drugim obszarem, w którym Maryja Dziewica 
mogłaby być, paradoksalnie, wzorem dla małżonków, to niewątpliwie czystość mał-
żeńska. Jest ona uprzywilejowaną relacją wyłączności w małżeństwie27 .

O czystości Maryi pisał m.in. św. Jan Chryzostom, św. Augustyn, ale najwięcej na 
ten temat pisali święci: Efrem i Ambroży. Dziś, gdy coraz bardziej zaczyna panować 
„mentalność niewierności”, która prowadzi z kolei do rozwodów i rozpadów rodzin, 
warto przyjrzeć się bliżej ich nauce, aby bardziej zajaśniała czysta miłość Maryi do 
Józefa – wzór dla innych małżeństw. Zbędnym wydaje się udowadnianie, iż miłość 
Świętych Małżonków, choć niewyrażana w formie aktu seksualnego, może bardziej 
uwydatnić żródło tej miłości, którą dzisiejsi małżonkowie mogliby przemyśleć i od-
nieść do swojego życia.

Efrem pisze, że Maryja jest „święta w swoim ciele, piękna w swoim duchu, czysta 
w swoich myślach, prawa w swoim rozumie, doskonała w swoich uczuciach, czysta, 
niepokalana w swoim sercu, wyniosła, pełna wszelkich cnót28”. Te przymiotniki opi-
sujące Maryję w pewnym sensie odnoszą się do każdego wierzącego małżonka. Wy-
pływają one z relacji miłości, dodajmy – czystej miłości, która nie jest właściwa tylko 
dziewicom, lecz również osobom żyjącym w sakramentalnym związku małżeńskim.

Dominuje jednak w maryjnych tekstach patrystycznych temat dziewictwa. Św. Au-
gustyn dojdzie do wniosku, że „jeśli Bóg miał się narodzić, to mógł się narodzić tylko 
z dziewicy; a jeśli miała porodzić dziewica, to mogła porodzić tylko Boga”. Roz-
ważania w obronie dziewictwa Maryi podejmuje również w IV wieku św. Ambroży. 
Prowadzono bowiem zaciekłe dyskusje na ten temat.

Dla św. Augustyna czystość Maryi jest dopełnieniem jej świętości. Natomiast św. 
Ambroży jako pierwszy nazwał Maryję aula pudoris – królewskim pokojem nietkniętej 

25 KKK, p. 1606.
26 Zobacz zwłaszcza III rozdział II części Instrumentum laboris III Zgromadzenia Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów z roku 2014, który przedstawia analizę duszpasterską trudnej sytuacji rodzin żyjących 
w konkubinatach, wolnych związkach itp.
27 A. Wachowicz, Czystość małżeńska jako relacja wyłączności, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 
(2007), nr 11, s. 195-204. 
28 Ephrem, Hymni de Beata Maria, Malines, éd. Th. J. Lamy, t. 2, 1886, coll. 520.
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czystości29. Maryja była dla niego niezrównanym przykładem czystości. Jej ciało, 
ochronione przed skutkami grzechu Adama i ochronione od „nieczystości” związanej 
z seksualnością, jest symbolem doskonałego ciała ludzkiego, czyli tajemniczo „prze-
mienionego na lepsze” przez chrzest i wstrzemięźliwość. Jest symbolem ciała, któ-
re w końcu „będzie odnowione” w swej integralności w czasie zmartwychwstania30 . 
Według ojców Kościoła Maryja swoim życiem promowała dziewiczość jako symbol 
świętości (teologia małżeństwa była wtedy jeszcze w zarodku, a wobec seksualności 
ojcowie czuli się „niepewnie”). Dlatego udowadniali, że chcąc pokonać nieporządek, 
który nas ciągnie ku ziemi poprzez dominację ciała nad duchem, powinniśmy wziąć 
Dziewicę Maryję za przykład panowania ducha nad cielesnością. Wielu chrześcijan 
wzięło tę naukę dosłownie i stąd w IV wieku jesteśmy świadkami rozkwitu wspólnot 
mniszek i dziewic, które wybierają drogę dziewictwa. Dla tych samych dziewic Mary-
ja była jednocześnie motywem wyrzeczenia się małżeństwa.

Maryja, kontynuuje święty Ambroży, „zrodziła Boga” i jest „zwierciadłem” dzie-
wic, najprostszym i najdoskonalszym modelem chrześcijańskim. Jest Matką, a jedno-
cześnie pozostaje Dziewicą. Jej dziewictwo nie przeszkadza porodzić Syna, a poród 
nie niszczy u Niej dziewictwa. Przywilej Maryi wynika z pełni łaski, a nie jest tylko 
wyjątkiem. Osoba Matki Boga jest uświęcona nie tylko ze względu na przyszłe zasługi 
Chrystusa, lecz także z racji swojej bliskiej relacji do Chrystusa, z racji swojego bo-
skiego macierzyństwa. Matka Jezusa jest „bramą wschodnią”, o której mówi Ezechiel 
w swojej wizji świątyni (Ez 44, 1-2), bramą zamkniętą, którą tylko jeden Pan mógł 
przejść.

Pozostawiając ten motyw rezygnacji z małżeństwa zakonnikom, zakonnicom 
i księżom, uważamy, iż przez swoją postawę Maryja waloryzuje czystość małżeń-
ską rozumianą nie jako zaniechanie miłości fizycznej, lecz „podniesienie jakości” tej 
ostatniej. Utrata dziewictwa w małżeństwie nie tylko nie oznacza grzechu powsze-
dniego, jak sugerowałby św. Augustyn, lecz jest wręcz realizacją daru z siebie dla 
współmałżonka. Na straży miłości małżeńskiej, aby nie utracić sensu tego daru, będzie 
stała opcja fundamentalna dająca pierwszeństwo ducha nad ciałem. Istnieje bowiem 
bardzo cienka granica pomiędzy oddaniem siebie w łożu małżeńskim a gwałtem mał-
żeńskim. Granica ta przechodzi przez serca małżonków.

Paradoksalnie, idąc w tym kierunku rozważań, postawa Maryi może pomóc mał-
żonkom zrozumieć jeszcze jednen aspekt czystości małżeńskiej, który mieści się w sło-
wie integritas. Zanim to wyjaśnimy, popatrzmy, jak ta integritas objawia się w osobie 
Maryi. Gdyby w jednym słowie można było zawrzeć istotę czystości Dziewicy Maryi 
– byłoby to: integritas. Oznacza ono postawę zachowania wszystkiego, co jest wolne 
od brudu, który przychodzi z zewnątrz. Skoro Maryja umiała uniknąć „wszelkiej nie-
czystości”, była wybrana przez Chrystusa, by być źródłem dla Jego ciała.

Tworzy się więc „niewidzialna i nieprzekraczalna granica”, aby przeszkodzić wszel-
kiemu połączeniu między Jej ciałem a światem zewnętrznym, który „zanieczyszcza”. 

29 C.W. Neumann, The Virgin Mary, p. 195; G. Sissa, «Une virginité sans hymen: le corps féminin en 
Grèce ancienne», s. 1134-1136.
30 P. Brown, Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, 1988, s. 422.
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Oto dlaczego tak ważne jest dla Ambrożego stwierdzenie, że Maryja pozostała wiecz-
nie dziewicą. Jej ciało pozostało nietknięte w momencie poczęcia Chrystusa za sprawą 
Ducha Świętego. W momencie Wniebowzięcia Jej ciało było tak samo czyste i wolne 
od wszelkich oznak nieczystości. Prawdziwa czystość, która zamykała Jej ciało przed 
światem, otwierała Je na poczęcie Chrystusa. Łono Maryi symbolizuje wszystko to, co 
jest nie do przejścia, święte w świecie, jest ono bramą zamkniętą. Nie otworzy się tej 
bramy ani nie przejdzie się przez nią, ponieważ Pan, Bóg Izraela przez nią przeszedł. 
Właśnie dlatego integritas oznacza aula pudoris w osobie Dziewicy Maryi.

Zupełnie inaczej integritas objawia się w życiu małżonków. Małżonkowie powin-
ni dbać o jakość więzi ich łączących, zachowując czystość, a nie dziewiczość. Choć 
Jan Chryzostom nazywa małżonków chrześcijańskich „dziewicami”. Rozumie jednak 
przez to stan duszy: „Zachowajcie waszą duszę bez skazy. Jesteście dziewicami, cho-
ciaż macie męża, jesteście nimi i to dziewictwo ogłaszam prawdziwe i godne podzi-
wu”31 . Integritas w postawie czystości małżeńskiej będzie nakazywała małżonkom 
rezygnację z tego wszystkiego, co mogłoby zagrozić, osłabić czy też zniszczyć więź 
małżeńską, jak np. nieczyste myśli i pragnienia, dwuznaczne spotkania z inną osobą, 
kokieterie, flirty, cudzołóstwo itp.

Punktem wspólnym charakteryzującym postawę czystości jest to, iż zarówno dla 
Maryi, jak i dla małżonków połączonych sakramentalnym węzłem małżeńskim ist-
nieje znak pierwszeństwa Boga oraz znak daru z siebie dla drugiej osoby (Boga lub 
współmałżonka), który to znak wymaga całkowitej wyłączności. Każdy małżonek po-
winien dać pierwszeństwo Bogu, a zarazem ofiarować swoją osobę jako całkowity 
dar dla współmałżonka. Tak jak Maryja całe serce i całe swoje życie oddała Bogu, 
tak samo i małżonkowie mają należeć całkowicie do siebie. W sercu każdego z nich 
powinno być tylko miejsce przeznaczone dla małżonka. W sercu żony (męża) musi 
być azyl dla tego, komu oddałem się niepodzielnie i nieodwołalnie w sakramencie 
małżeństwa. Można by powiedzieć, iż małżonkowie czerpią z postawy Maryi, jak żyć 
na sposób daru i na tej drodze realizować siebie. Nie można przecież powiedzieć, iż 
Maryja żyła tylko dla Boga w obecności Józefa. Ona prawdziwie realizowała swoje 
powołanie jako żony, należąc również do Józefa, budując z nim szczęśliwe małżeń-
stwo, choć z pominięciem aktów seksualnych.

Maryja stawia na pierwszym miejscu Pana Boga i Jemu całkowicie się oddaje, ale 
z tego faktu nie można wysnuć wniosku, iż była tylko pozornie Oblubienicą Józe-
fa. Maryja nie grała roli małżonki, prawdziwie i szczerze kochała Józefa. Wspólnie 
stawali przed tajemnicą Bożego Planu, który starali się przeniknąć i Jemu się oddać. 
Mając na uwadze powyższy wywód, można stwierdzić, iż postawa Dziewicy Maryi 
może być wzorem postaw każdej małżonki wobec swojego męża.

Zakończenie

Od początku istnienia Kościoła Maryja nie przestaje zachwycać. Dziś, w dobie wy-
zywających reklam i bezwstydnych filmów, gdy rośnie presja wygody i przyjemności 

31 Epist. Ad Hebr. Hom. XXVIII, PG 63, 202.
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i gdy małżonkowie często muszą walczyć o „czystość małżeńską” – przywołanie Oso-
by Dziewicy Maryi może być dla nich umocnieniem w pracy nad sobą. Nie jest to 
zaproszenie do łatwej drogi, lecz do realizacji „trudnego powołania”, aby w sposób 
jak najdoskonalszy oddać siebie w miłości Chrystusowi – również poprzez współ-
małżonka i dzięki Niemu. Tak uczyniła to Niepokalana, Matka Kościoła. Tak swoje 
powołanie rozumieli małżonkowie wyniesieni do chwały ołtarzy: rodzice św. Teresy 
z Lisieux – Zelia i Franciszek Martin czy też Alojzy i Maria Quatrtrocchi. Naślado-
wanie postawy Maryi – Małżonki św. Józefa dokonuje się na przestrzeni całego życia.  
Z pomocą Bożą każdego dnia, każdym wyborem małżonkowie zdążają do „Ziemi 
Obiecanej” – drogą paschalną – poprzez pokonywanie siebie, wyzwalanie się od wła-
snego „ja” i zaufanie bezgraniczne Bogu jak Niepokalana – by być coraz bardziej da-
rem. Jak zaznaczyliśmy na początku, nie znajdziemy wielkiej ilości tekstów autorstwa 
ojców Kościoła przedstawiających Maryję jako wzór dla małżonków. O wiele więcej 
na ten temat znajdziemy w przemówieniach papieża św. Jana Pawła II32. Niemniej po-
stawa Maryi jako Nowej Ewy oraz Jej sposób oddania się Panu Bogu, a przez to i św. 
Józefowi, pozwala stwierdzić na postawie wyżej wymienionych tekstów, że Maryja 
była zdolna do głębokiego komunikowania się z Bogiem i z drugim człowiekiem. 
Ta umiejętność jest dziś niezbędna każdemu kandydatowi na męża i żonę. Maryja 
potrafi być bezinteresownym darem z siebie dla innych. Przypomina Ona wszystkim 
żonom i mężom, że aby być szczęśliwym, trzeba mieć odwagę zachowywania wier-
ności przysiędze małżeńskiej wobec pokus i trudnych dylematów, które niesie życie, 
jak i twardej rzeczywistości, w której pracujemy, mieszkamy i się rozwijamy. Maryja 
miała odwagę mierzyć się z prawdą swojej drogi i misji, szukać swego powołania i re-
alizować je w sposób heroiczny. Tym też może Ona zachwycić małżonków, co wydaje 
się jeszcze mało eksponowane i analizowane we współczesnej mariologii.
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Streszczenie

Maryja nie tylko jest Matką Jezusa i Matką Kościoła, ale jest także małżonką św. Józefa i dlate-
go może inspirować współczesne małżeństwa. Przez to, że jest Dziewicą a jednocześnie Oblu-
bienicą św. Józefa, swoim życiem jeszcze bardziej kieruje naszą uwagę na wartości, które leżą 
u podstaw relacji małżeńskich: wyłączność, zaufanie do współmałżonka, szacunek i czystość. 
Czystość małżeńska, której nie można mylić z dziewiczością, jest pożądaną postawą przez 
małżonków, gdyż jest umocnieniem prawdziwej miłości. Pisali już o tym ojcowie Kościoła, 
a szczególnie św. Jan Chryzostom. Odwaga Maryi w realizacji swego powołania małżeńskiego 
może pobudzić odwagę małżeństw w zachowywaniu przysięgi małżeńskiej.

Słowa kluczowe: Niepokalana, Maryja, czystość, małżeństwo, miłość

Summary

MArY iMMAcULAte AS tHe MODeL FOr tHe 
cONteMpOrArY MArrieD peOpLe?

Mary is not only the Mother of Jesus, but also St Joseph’s wife, and so she may inspire the 
contemporary marriages. Being both a virgin and Joseph’s spouse she directs our attention 
to the values which form the basis of marital relationships: exclusivity, confidence, mutual 
respect and chastity. Marital chastity, which is not to be confused with virginity, is the desired 
behaviour in every marriage, as it is the consolidation of true love. It was already the subject 
of investigation for the Church Fathers, in particular for St John Chrysostom. Mary’s courage 
in the realization of her marital vocation may encourage and strengthen marriages to keep their 
marriage vows.

Keywords: Immaculate, Mary, chastity, marriage, love
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prOBLeM recepcJi trZecieJ tAJeMNicY 
FAtiMSKieJ pO JeJ OGŁOSZeNiU

Wstęp

Trzecia Tajemnica Fatimska przez dziesięciolecia należała do najbardziej intrygują-
cych zagadek, jeśli nie w całej historii ludzkości, to przynajmniej w historii Kościoła. 
Ale 26 czerwca 2000 r. ówczesny papież Jan Paweł II zdecydował się na jej ujawnie-
nie. Od tamtej pory znany jest wszystkim ten skrzętnie strzeżony w Tajnym Archiwum 
Watykańskim sekret.

Siostra Łucja, która ów sekret spisała, wypowiedziała się, że do niej należało je-
dynie przekazanie treści trzeciej tajemnicy, ale nie jej interpretacja. Interpretacja leży 
w kompetencji Kościoła, a konkretnie ludzi do tego powołanych przez papieża. Dlatego 
też papież Jan Paweł II zlecił interpretację sekretu ówczesnemu prefektowi Kongrega-
cji Nauki Wiary, kard. Józefowi Ratzingerowi. Najpierw więc przypomnijmy brzmie-
nie treści samej tajemnicy, a następnie odniesiemy się do problemu jej interpretacji.

1. treść trzeciej tajemnicy Fatimskiej

Trzecia Tajemnica Fatimska została objawiona siostrze Łucji 13 lipca 1917 r. w Cova 
da Iria-Fatima. Brzmi ona następująco: „Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, 
zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej 
ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą 
świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Na-
szej Pani w jego kierunku; Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym 
głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym 
jest Bóg: «coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy prze-
chodzą przed nim ’Biskupa odzianego w Biel’ mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec 
Święty». Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na 
stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych be-
lek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, 
przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym 
krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 
których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp 
wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go 
pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim 

1 Ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz prof. US, pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej WT US; 
adres do korespondencji: ul. Papieża Pawła VI 2, 71-459 Szczecin, e-mail: chris.art@op.pl. 
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inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn 
i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy 
trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią 
skrapiali dusze zbliżające się do Boga”2 .

Trzecia Tajemnica Fatimska została spisana w formie wizji. Jest to jakaś drama-
tyczna sceneria wywołująca apokaliptyczne skojarzenia. W przedstawionej rzeszy 
osób duchownych wraz z osobą papieża można odczytać, że jest to cierpiący Kościół. 
Siostra Łucja w odniesieniu do tej tajemnicy napisała list do papieża, w którym wyraź-
nie uczyniła aluzję do podstawowego apelu wyrażonego w pierwszej i drugiej tajem-
nicy. Jest to apel o nawrócenie i czynienie pokuty: „A chociaż nie oglądamy jeszcze 
całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo 
zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi 
grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoral-
ności, przemocy itd. I nie mówmy, że to Bóg tak nas karze; przeciwnie, to ludzie sami 
ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą 
drogę, szanując wolność, jaką nam podarował; dlatego to ludzie ponoszą odpowie-
dzialność”3. Treści objawienia nie można rozumieć jako kary Bożej, jak to niektórzy 
ludzie interpretują wojny, kataklizmy czy nieuleczalne choroby. Bóg z siebie jest Mi-
łością i Miłosierdziem. Zachodzące zaś dramatyczne wydarzenia są najczęściej skut-
kiem złego postępowania ludzi. Jeśli odnosi się je do Boga, to powinno się to czynić 
w sensie Jego mowy do człowieka, w której wzywa On do nawrócenia.

Depozyt zarówno Objawienia Bożego, jak i jego interpretacja zostały powierzone 
Kościołowi. Stąd też, aby uniknąć wywoływania sensacji, które są wynikiem błędnej 
interpretacji, należy zwrócić się do Magisterium Kościoła.

2. Komentarz teologiczny kardynała J. ratzingera

Każde proroctwo zawiera w sobie ważne treści dla losu ludzi, do których jest skiero-
wane. Jednakże język proroctwa nie jest w pełni jasny, bardzo często posługuje się on 
przenośniami, obrazami, symbolami, które wymagają właściwej hermeneutyki. We-
dług nauki katolickiej charyzmat tłumaczenia proroctw przynależy urzędowi biskupa. 
Stąd też wizja, którą przekazała nam siostra Łucja, wymaga urzędowej interpretacji 
Kościoła. Takiej właśnie interpretacji w postaci komentarza teologicznego dokonał 
kard. Ratzinger4. Wprawdzie jest on powszechnie znany, ale zwróćmy uwagę na nie-
które wątki w nim zawarte.

Komentarz składa się ze wstępu i trzech części. Już na samym początku kardynał 
wyznaje, że Trzecia Tajemnica Fatimska, która budziła tyle emocji, po ujawnieniu 
mogła przynieść wielu ludziom rozczarowanie, a to z tego powodu, że nie chodziło 
o owego rodzaju tajemnicę, która budziłaby grozę i wywoływała sensację. I od razu 

2 Tajemnica fatimska, w: Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia Tajemnica Fatimska z komentarzem Kongre-
gacji Nauki Wiary, oprac. M. Czekański, Kraków 2000, s. 94-95.
3 Wspomnienia s. Łucji z Fatimy, oprac. L. Kondor, Fatima 2007, s. 211-212.
4 J. Ratzinger, Komentarz Teologiczny, w: Jan Paweł II w Fatimie…, s. 103-117.
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podaje interpretację ogólną wizji: „Widzimy Kościół męczenników minionego już stu-
lecia ukazany w obrazie, który opisany jest trudno zrozumiałym językiem symbolicz-
nym”5. Ratzinger stawia podstawowe pytanie o cel tego objawienia oraz o jego wiary-
godność. Odpowiedź na nie pozwoli na pozytywne przyjęcie go i ustosunkowanie się 
do niego. W tym celu prefekt kongregacji omówił w swoim komentarzu teologicznym 
problem objawienia publicznego i prywatnego oraz ich miejsce w teologii. Nie będzie-
my tutaj przypominać w szczegółach tego zagadnienia. Niech wystarczy tylko pod-
stawowa wskazówka, że objawieniem publicznym jest Objawienie Jezusa Chrystusa 
i wraz z tym Objawieniem zakończyło się jedyne Objawienie Boże skierowane do 
wszystkich narodów. Nie należy oczekiwać innego objawienia, które wzniosłoby coś 
nowego do tego, którego dokonał Jezus Chrystus. Co do objawień prywatnych Kate-
chizm Kościoła Katolickiego wypowiedział się w sposób bardzo precyzyjny: „Chociaż 
jednak Objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione, 
zdaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego 
znaczenie” (KKK 66). Podstawę takiego rozumienia dał sam Jezus Chrystus w swojej 
mowie pożegnalnej: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy, bo nie będzie mówił od siebie (…) On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mo-
jego weźmie i wam objawi” (por. J 16, 12-14). W tym sensie objawienie fatimskie, 
przyjęte i uznane przez Kościół jako objawienie prywatne, może być jedynie pomocne 
wobec Objawienia publicznego. Jego rolą jest przypomnienie ewangelicznego orędzia 
o nawróceniu i wierze. Poza tym, na co słusznie zwraca uwagę Ratzinger, autorytet 
Objawienia publicznego domaga się od wierzących przyjęcia go w postawie wiary, 
podczas gdy nie zachodzi taki obowiązek wobec objawienia prywatnego.

W drugiej części swego komentarza prefekt kongregacji rozważa kwestię wiary-
godności objawienia fatimskiego: czy miało ono miejsce faktycznie, czy też może 
było jakimś złudzeniem w wyobraźni jej adresatów. Wydaje się, że problem ten nie 
jest bezpodstawny, ponieważ objawienie było skierowane do dzieci, które nie były 
jeszcze w wieku pełnego posługiwania się rozumem. Stąd mogłyby być to jakieś ha-
lucynacje czy omamy. Ratzinger przypomniał o trzech rodzajach postrzegania rze-
czywistości czy „wizji”: wizji zmysłowej, postrzeganiu wewnętrznym i wizji ducho-
wej. W przypadku objawień fatimskich, podobnie jak i innych, miała miejsce wizja 
wewnętrzna. Autor komentarza teologicznego tłumaczy ją jako zetknięcie się duszy 
z czymś rzeczywistym, choć pozazmysłowym. Dusza ma nadzwyczajną zdolność wi-
dzenia tego, co nie jest postrzegalne dla zmysłów. W tym celu nieodzowna jest we-
wnętrzna czujność serca i wolność od wcześniej zdobytych skojarzeń, obrazów, myśli. 
Dzieci z pewnością nie miały tak bogatych doświadczeń, zwłaszcza dzieci wiejskie, 
których zajęcia były prozaiczne, jak wypas i pilnowanie zwierząt domowych. Bardzo 
trafne jest tu dopowiedzenie Ratzingera, że może dlatego w oczach Bożych dzieci są 
uprzywilejowanymi adresatami objawień; ich umysł nie jest jeszcze zbyt zniekształco-
ny złymi wpływami, a ponadto ich serce jest wolne od grzechów.

5 Tamże, s. 103.
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Objawienia, które są faktycznie wielkim darem Boga dla człowieka, nie są jedno-
znaczne z ukazaniem rzeczywistości nieba, które jest dostępne dla ludzi zbawionych. 
Są one, jak zaznacza Ratzinger, obrazami. Stąd też ich interpretacja musi być dokony-
wana z wielką ostrożnością i po upływie jakiegoś odstępu czasowego.

Na co zwrócił szczególną uwagę kard. Ratzinger w swoim komentarzu do Trze-
ciej Tajemnicy Fatimskiej? Dostrzega on trzy symbole: stromą górę, wielkie miasto 
w połowie zrujnowane oraz wielki krzyż zbity z nieociosanych belek. Góra i miasto 
mają oznaczać miejsce, na którym rozgrywa się historia ludzkości. Tworzone jest do-
bro, ale i zło. Miasto ma również ambiwalentną wymowę. Z jednej strony może być 
ono „miejscem wspólnoty i postępu, ale także miejscem skrajnych niebezpieczeństw 
i zagrożeń”. Z kolei krzyż odczytywany jest jako „cel i punkt orientacyjny” historii. 
W krzyżu też dokonuje się przemiana tego, co złe, w dobro.

Wizja Kościoła jako rzeszy ludzi, duchownych i świeckich na czele z papieżem, 
jest bardzo dramatyczna. Ratzinger interpretuje ją jako bolesną historię Kościoła mi-
nionego stulecia. XX w. naznaczony był cierpieniem i prześladowaniem Kościoła. 
Był to wiek wojen światowych i lokalnych, podczas których ludzie doznali różnych 
form okrucieństwa. W postaci papieża, ku zaskoczeniu czytelnika, ówczesny prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary, widzi nie jednego konkretnego papieża, lecz wszystkich 
papieży XX w., począwszy od Piusa X do ówczesnego papieża Jana Pawła II. Wszy-
scy oni bowiem mieli udział w cierpieniu i szli drogą krzyżową. Papieża z wizji, który 
zostaje zabity, Ratzinger utożsamia z Janem Pawłem II, który został niemalże śmier-
telnie ugodzony kulą zamachowca 13 maja 1981 r. A to, że przeżył, jest dowodem na 
cudowną ingerencję „macierzyńskiej dłoni” Maryi. Męczeństwo innych osób z wizji, 
których krew spływa z krzyża, jest łączone z odkupieńczą śmiercią Chrystusa. Śmierć 
poniesiona za wiarę ma swój udział w cierpieniach Zbawiciela, zgodnie ze słowami 
św. Pawła, by dopełnić braki udręk Chrystusa (por. Kol 1, 24). Ostatnim akordem sce-
ny Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej jest zbieranie przez dwóch aniołów stojących pod 
krzyżem krwi męczenników i pokrapianie nią ludzi (dusz) zbliżających się do Boga. 
W tłumaczeniu tego wątku Ratzinger sięga po słowa Tertuliana, według którego krew 
męczenników jest zasiewem chrześcijan. Można by powiedzieć, że jest tu zawarta 
nadzieja na odrodzenie życia Bożego w następnym pokoleniu wiernych. I w tym sen-
sie wizja ma swój pozytywny finał. Kończąc swój komentarz teologiczny, niemiecki 
kardynał, odwołując się do słów Angelo Sodano, stwierdza, że zinterpretowane przez 
niego wydarzenia odnoszą się już do przeszłości i nie należy doszukiwać się w nich 
zapowiedzi przyszłych wydarzeń.

3. problem treści trzeciej tajemnicy Fatimskiej

Komentarz Prefekta Kongregacji Nauki Wiary do ujawnionej 26 czerwca 2000 r. całe-
mu światu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej został przyjęty w teologii jako wyczerpujący 
i definitywny. Teologowie piszący o jej sekrecie odwoływali się do słów Ratzingera 
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jako pewnego modelu interpretacyjnego6. Krytyka wystąpiła jedynie w części me-
diów. Można byłoby przejść nad tym krytycznym stanowiskiem mediów do porządku 
dziennego, gdyby nie jeden fakt, który trzeba tu mimo wszystko wspomnieć. Jeden 
ze znanych włoskich dziennikarzy katolickich, Antonio Socci, napisał książkę pod 
frapującym tytułem Czwarta tajemnica fatimska?7. W odniesieniu do omawianego 
problemu wysunął dwa zastrzeżenia. Pierwszym jest wcześniejsza interpretacja ogło-
szonej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, dokonana przez kard. Angelo Sodano8. Według 
Socciego jest to bardzo dziwne, jeśli nawet nie szokujące, iż sekretarz stanu poprzedza 
oficjalne tłumaczenie tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona! Przypomnijmy, 
że miało to miejsce 13 maja 2000 r., podczas gdy samo odczytanie tekstu tajemnicy 
nastąpiło 26 czerwca. Sodano antycypował teologiczną interpretację, która wymagała 
niezwykle uważnego i precyzyjnego podejścia ze strony bardziej kompetentnej in-
stancji niż stanowisko sekretarza stanu. Socci uważa, że to nie była jego sprawa. Do-
konawszy jej, w pewnym sensie narzucił już z góry kierunek interpretacji, o jaką był 
proszony przez Jana Pawła II stróż wiary katolickiej – J. Ratzinger.

Socci wysuwa kilka zastrzeżeń pod adresem tłumaczenia trzeciej tajemnicy przez 
sekretarza stanu9. Otóż nie uważa on za trafne utożsamienie zabitego papieża z wizji 
z Janem Pawłem II. Ten ostatni bowiem „padł jak martwy”, ale nie stał się martwy, 
podczas gdy papież z wizji wyraźnie został zabity. Poniósł on śmierć nie z ręki jednego 
zamachowca, lecz zabiła go grupa żołnierzy, „którzy kilka razy ugodzili go pociskami 
z broni palnej i strzałami z łuku”. Następnie zwrot, że „objawienia fatimskie dotyczą 
przede wszystkim walki ateistycznych systemów przeciwko Kościołowi i chrześci-
janom oraz opisują ogromne cierpienia świadków wiary ostatniego wieku drugiego 
tysiąclecia” oddają tylko część intencji sekretu. Siostra Łucja w liście do papieża na-
pisała, że scena prześladowania jest raczej konsekwencją braku odpowiedzi na we-
zwanie do nawrócenia, trwania w grzechu, łamania praw człowieka, niemoralności. 
Natomiast prześladowania i cierpienia były konsekwencją grzesznej postawy ludzi. 
W odniesieniu do postawy papieża Socci widzi rozbieżność interpretacji Sodano z wi-
zją w sekrecie fatimskim. Jest tam mowa o „ciałach” leżących w zburzonym mieście, 
ciałach, które potrzebują modlitwy papieża. Stąd też nie są to męczennicy, w prze-
ciwnym razie niepotrzebna byłaby modlitwa papieża. Jak pisze Socci: „Nie miałoby 
to sensu, gdyby chodziło o męczenników za wiarę”10. Trzeba chyba przyznać rację 
obiekcjom Socciego. Słuszne jest też jego niezrozumienie nie do końca kompetentnej 
osoby, za jakiego uważał Sodano, w napisaniu interpretacji i to jeszcze przed oficjal-
nym ogłoszeniem tajemnicy.

Drugie zaś zastrzeżenie włoski dziennikarz odniósł do komplementarności trzeciej 
tajemnicy. W swojej książce wskazuje wiele poszlak, które świadczą, że ujawniony 

6 G. Bachanek, Trzecia tajemnica fatimska w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera, „Salvatoris 
Mater” 13(2011), nr 1-2, s. 219-229; J. Hanauer, Das „Dritte Geheimnis von Fatima” kommentiert und 
demaskiert, Regensburg 2001.
7 A. Socci, Czwarta tajemnica fatimska?, Kraków 2012.
8 Jan Paweł II w Fatimie…, s. 100-102.
9 A. Socci, Czwarta tajemnica fatimska…, s. 63-66.
10 Tamże, s. 65.
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tekst fatimskiego sekretu jest jakby niepełny. Trudno tu omawiać niezwykle intrygu-
jące i skądinąd pasjonujące dziennikarskie śledztwo A. Socciego, ale wymieńmy choć 
kilka z nich.

Z okazji prezentacji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej został opublikowany list siostry 
Łucji, który napisała do Jana Pawła II 12 maja 1982 r. Znalazł się on w oficjalnym 
dokumencie, na którym podpisał się kard. Tarcisio Bertone. Uważna lektura tego tek-
stu wprawia czytelnika w osłupienie. Siostra Łucja napisała wówczas: „Trzecia część 
tajemnicy odnosi się do słów Naszej Pani «jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne 
nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, 
Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych» (13 VII 
1917).

Trzecia część tajemnicy jest objawieniem symbolicznym, które odnosi się do tej 
części Orędzia i uzależniona jest od faktu, czy przyjmiemy bądź nie przyjmiemy tego, 
o co Orędzie nas prosi: «Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanu-
je pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, itd.»

Ponieważ nie liczyliśmy się z tym wezwaniem Orędzia, doświadczamy jego wy-
pełnienia się. Rosja rozszerzyła na świat swoje błędy. Jeżeli nawet wciąż jeszcze nie 
stwierdzamy pełnego wypełnienia się tego proroctwa, to jednak widzimy, że stopnio-
wo zbliżamy się do tego wielkimi krokami, skoro nie wyrzekliśmy się drogi grzechu, 
nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, naruszającej prawa osoby ludzkiej, niemoral-
ności, przemocy itd.

I nie mówmy, że to Bóg nas karze; przeciwnie – to sami ludzie sprowadzają na 
siebie karę. Bóg troskliwie ostrzega nas i wzywa do dobrego postępowania, szanując 
wolność, którą nam dał; dlatego ludzie są za to odpowiedzialni”11.

Jeżeli list ten odnosi się do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, to trudno powiedzieć, 
że ma coś on wspólnego z ogłoszoną wersją tajemnicy, gdzie nie ma słowa o Rosji 
i jej nawróceniu. O tym wątku objawień fatimskich wiemy z wcześniejszej, drugiej 
części tajemnicy. Tymczasem, według listu siostry Łucji, również w trzeciej części 
tajemnicy jest mowa o Rosji, błędach i potrzebie jej nawrócenia. Poza tym, co jest 
bardzo istotne, nie nastąpiło jeszcze (a to był rok 1982, a więc już po zamachu na życie 
Jana Pawła II) pełne spełnienie się tego proroctwa (co stwierdzały teksty kardynałów 
Sodano i Ratzingera). I jeszcze jeden szczegół zauważył A. Socci. Na fotokopii listu 
Łucji jest zdanie, które nie znalazło się w oficjalnej prezentacji tajemnicy, mianowicie 
w oryginale jest: „Trzecia część tajemnicy, którą tak gorąco pragnienie poznać, jest 
objawieniem symbolicznym”12. W prezentacji brakuje słów: „którą tak gorąco pra-
gnienie poznać”. Ten zwrot jest zagadkowy jeszcze i z tego względu, że znalazł się 
on w liście do papieża, który z pewnością już znał tekst trzeciej tajemnicy z archiwów 
watykańskich. W związku z tym zwrot „którą tak gorąco pragnienie poznać” wydaje 
się być niezrozumiały. Socci wysuwa wniosek, że siostra Łucja w swoim liście nawet 
jednym słowem nie wskazuje na związek zamachu z 1981 r. z tekstem tajemnicy. 

11 Tamże, s. 70.
12 Tamże, s. 72.
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Zresztą chyba i bez tego spostrzeżenia można dojść do takiej konkluzji, czytając słowa 
z 1982 r.: „Wciąż jeszcze nie stwierdzamy pełnego wypełnienia się tego proroctwa”13 .

Następną poszlaką, wymienianą przez włoskiego dziennikarza, jest wypowiedź 
kard. Ratzingera z roku 1984. W rozmowie z innym włoskim dziennikarzem, Vittorio 
Messorim, powiedział on, że sekret fatimski dlatego nie został do tej pory opubliko-
wany, ponieważ w przeciwnym razie „Kościół naraziłby się na to, że jego zawartość 
mogłaby być wykorzystana w celu wzbudzenia sensacji”14. Ale po zamachu na papie-
ża w 1981 r. trudno byłoby się dopatrzeć jakieś innej sensacji, którą zawierałby tekst 
trzeciej tajemnicy. Jeszcze bardziej wydają się niezrozumiałe słowa kardynała, jeśli 
zestawi się je z tym, co napisał w swym komentarzu z roku 2000: „Uważny czytelnik 
tego tekstu zapewne dozna rozczarowania lub uczucia głębokiego zdziwienia. Nie zo-
staje bowiem ujawniona żadna wielka tajemnica ani uchylona zasłona przyszłości”15 . 
Nie można tych dwóch wypowiedzi uznać za spójne, zwłaszcza że odnoszą się do tego 
samego problemu.

I w końcu dociekania badacza tajemnicy fatimskiej dr. Solideo Paoliniego. Natrafił 
on w dokumentach z archiwum sekretarza Jana XXIII na pewną zagadkową sprzecz-
ność. Otóż w Zastrzeżonych notatkach, opatrzonych wieloma pieczęciami, poświad-
cza się, że papież Paweł VI czytał tajemnicę po południu w czwartek 27 czerwca 1963 
roku. Natomiast oficjalny watykański dokument stwierdza: «Paweł VI, razem z sub-
stytutem, jego ekscelencją biskupem Angelo Dell`Acqua, przeczytał treść tajemnicy 
w dniu 27 marca 1965 roku i odesłał kopertę do Archiwum Świętego Oficjum, z de-
cyzją niepublikowania tekstu». Po długich, natarczywych i bezskutecznych próbach 
uzyskania odpowiedzi od sekretarza Jana XXIII, Lorisa Capovilli, zadał jeszcze ostat-
nie pytanie, czy nie chodzi tu czasem o dwa teksty Tajemnicy. Po krótkim milczeniu 
Paolini otrzymał krótką odpowiedź: «Właśnie tak»16. Taka odpowiedź jest prawdziwą 
sensacją. Wiele niezrozumiałych i pozornie sprzecznych faktów, które spiętrzyły się 
wokół Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, stają się zrozumiałe, jeśli przyjmie się, że istnie-
ją dwa różne teksty tajemnicy.

4. podstawowa treść orędzia objawień fatimskich

Jak więc mogła dokonać się recepcja teologiczna Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, skoro 
nie tylko wśród teologów, lecz także wśród wiernych wystąpiło uczucie jakiegoś za-
wodu i rozczarowania w odniesieniu do ujawnionej jej treści17. Tuż po opublikowaniu 
fatimskiego sekretu 26 czerwca 2000 r. redaktor „Il Giornale” zapytał, skądinąd bar-
dzo wytrawnego mariologa, o. Rene Laurentina, czy po ogłoszeniu tajemnicy wszyst-
ko stało się już jasne? I ciekawe, że Laurentin odpowiedział: „Bynajmniej. Jest kilka 

13 Tamże, s. 74.
14 V. Messori, Raport o stanie wiary, z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Mes-
sori, Kraków 1986, s. 93.
15 J. Ratzinger, Komentarz Teologiczny…, s. 103.
16 A. Socci, Czwarta tajemnica fatimska…, s. 199.
17 S. Fiores, Sekret Fatimy. Światło rozjaśniające przyszłość świata, Warszawa 2011, s. 15.
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rzeczy, które mnie nie przekonują”18. Co takiego nie przekonuje uznanego w całym 
świecie teologa? Czy podziela on niedosyt, który wyartykułował w swojej książce 
A. Socci? W jego ocenie: „Oficjalna wersja, według której wszystko, co zostało prze-
powiedziane, już się spełniło, przestała zgadzać się z faktami. Zwycięstwa Niepoka-
lanego Serca Maryi wciąż nie widać na świecie”19. Mimo upadku bloku wschodniego 
trudno mówić o „nawróceniu Rosji”. Zwłaszcza w świetle najnowszych wydarzeń, 
gdzie Rosja realizuje swoje mocarstwowe plany kosztem innych państw, taka konsta-
tacja byłaby wątpliwa.

Wydaje się jednak, że postawa ogromnej rzeszy wiernych wobec Trzeciej Tajem-
nicy Fatimskiej naznaczona była oczekiwaniem na sensację. Nawet jeśli nie spełniła 
ona ich oczekiwań, nie można stracić z oczu całości orędzia fatimskiego. Tak właśnie 
określił atmosferę wokół wydarzenia ujawnienia fatimskiego sekretu Leo Scheffczyk: 
„Jest niestety przykrym faktem, że zainteresowanie objawieniem w Fatimie koncen-
truje się w ostatnich latach nie na znaczeniu jego orędzia, lecz na sensacyjnych rela-
cjach prasy dotyczących «trzeciej tajemnicy» z Fatimy”20. Niemiecki kardynał w swo-
ich rozważaniach fatimskich skoncentrował się przede wszystkim na podstawowym 
znaczeniu przesłania w objawieniach Matki Bożej. A te zostały przekazane dzieciom 
w pierwszej i drugiej części tajemnicy:

„1. W pierwszej części Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. 
W ten sposób przypomniała prawdę Ewangelii, że odrzucając Boga, człowiek wybiera 
piekło. Wieczne piekło jest więc realną rzeczywistością, do której ludzie konsekwent-
nie dążą, jeżeli żyją tak, jakby Bóg nie istniał, i kierując się logiką egoizmu, odrzucają 
niezmienne normy moralne, traktują zło jako dobro, a dobro jako zło. Największym 
nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest więc wieczne potępienie. Z własnej 
winy można doprowadzić siebie do takiej zatwardziałości serca, że znienawidzi się 
Boga i w chwili śmierci świadomie wybierze piekło.

2. W drugiej części tajemnicy podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed 
piekłem. Jest nim głęboka wiara, której możemy się najlepiej nauczyć przez poświęce-
nie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ona najpełniej z ludzi doświadczyła trudu serca 
związanego z ciemną nocą wiary. Wierzyła w sposób heroiczny. W sytuacjach po ludz-
ku beznadziejnych wierzyła nadziei wbrew ludzkiej nadziei i dlatego jest najlepszą 
Nauczycielką oraz Przewodniczką na drodze wiary prowadzącej pod krzyż Jej Syna, 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddając się całkowicie do dyspozycji Maryi, 
będziemy uczyć się wierzyć i zawsze Bogu ufać. Ma to się wyrazić: 1. – w odwróce-
niu się od grzechu; 2. – w codziennej modlitwie (szczególnie jest polecany różaniec 
i lektura Pisma św.); 3. – w comiesięcznej spowiedzi i jak najczęstszym przyjmowaniu 
Jezusa w Eucharystii”21 .

18 A. Socci, Czwarta tajemnica fatimska…, s. 159-160.
19 Tamże, s. 160.
20 L . Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, Kraków 2004, s. 340.
21 M. Piotrowski, Trzecia tajemnica ostrzega Polskę, „Miłujcie się” (2000), nr 4, s. 4; C. Ryszka, Du-
chowość objawień fatimskich, „Homo Dei” (1998), nr 3, s. 81-99.
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Niezależnie więc od zamieszania wokół Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej trzeba 
przyjąć nade wszystko zasadniczą myśl orędzia. A jest nim potrójne wołanie: pokuty, 
pokuty, pokuty. Pokuta zaś wiąże się nierozerwalnie z nawróceniem serca do Boga. 
W tym sensie objawienie fatimskie jest przypomnieniem ewangelicznego orędzia: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Wizja piekła z pierwszej części jest przypomnieniem ambiwalentnego wymiaru 
rzeczywistości eschatologicznej. O ile wiara w istnienie nieba nie nastręcza dziś więk-
szych problemów, o tyle wiara w istnienie piekła prawie że zanikła. Odrzucenie pie-
kła jednakże czyni niepoważną naszą odpowiedzialność za czyny. Przyjęcie istnienia 
piekła z kolei sprawia, że nasza ludzka wolność jest bardzo realna. Słowem, orędzie 
fatimskie w tym względzie pragnie uświadomić ludzkości, iż wieczność zależy od 
naszego życia według Ewangelii. Ratunkiem przed wieczną porażką, jaką jest pie-
kło, jawi się Maryja i kult Jej Niepokalanego Serca22. Zawierzenie Jej siebie i świata, 
a w sposób szczególny Rosji, jest wciąż aktualne23. Każdy może liczyć na okazanie 
mu Bożego miłosierdzia, jeśli podejmie trud nawrócenia i pokuty. W tej myśli orędzie 
fatimskie jest wierne Ewangelii. Jest jej naglącym przypomnieniem.

Zakończenie

Wobec problemu związanego z interpretacją Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej trzeba 
powrócić do słów siostry Łucji, jakie powiedziała do kard. Ratzingera, a mianowi-
cie, że celem wszystkich objawień było nakłonienie ludzi do nieustannego wzrastania 
w wierze, nadziei i miłości – cała reszta miała tylko prowadzić do tego. Jest to bardzo 
ważna myśl, by w związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi ujawnienia 
treści trzeciej tajemnicy nie zniechęcić się w ogóle do orędzia fatimskiego. Nawet je-
śli takie wątpliwości pozostają u wielu ludzi, samo orędzie pozostaje wciąż aktualne. 
Współcześnie Maryja jawi się ludzkości jako Głosicielka Ewangelii Chrystusowej. Jej 
dramatyczne wołanie o powrót ludzkości do Boga podobne jest w pewnym sensie do 
wołania Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był posłańcem Bożym pierwszego Adwentu 
Mesjasza, Maryja zaś objawia się przed Jego drugim przyjściem, które ma zakończyć 
historię świata.
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Streszczenie

Kiedy już znana była data ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, wszyscy wyczekiwali 
w napięciu jej treści. Po ujawnieniu jej 26 czerwca 2000 roku nie było nastroju ani sensacji, 
ani też specjalnego echa wśród ludzi. Komentarz teologiczny do 3 części Tajemnicy Fatim-
skiej sporządził ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Józef Ratzinger, który wyjaśnił 
wszystkie wątki tajemnicy. W teologii więc poza odniesieniem się do tego komentarza nie było 
specjalnej recepcji. Włoski dziennikarz Antonio Socii podjął się przeprowadzenia pewnego 
rodzaju śledztwa, czy cały tekst tajemnicy został ogłoszony. Dla teologii ważne jest jednak 
podkreślenie podstawowego orędzia całości tajemnicy fatimskiej. Jest to ewangeliczne woła-
nie o wiarę i pokutę.

Słowa kluczowe: Fatima, trzecia tajemnica, siostra Łucja, kard. Ratzinger, Antonio Socci

Summary

receptiON prOBLeM OF tHe tHirD Secret OF FAtiMA 
AFter itS ANNOUNceMeNt

Once the date of revealing of the Third Secret of Fatima was known, the public waited in an-
ticipation of its content. Following its disclosure on June 26, 2000, there was no atmosphere or 
sensation, or any special response among people. A theological commentary to the Third Part 
of the Secret of Fatima was drawn up by the then Prefect of the Congregation for the Doctrine 
of the Faith, Joseph Ratzinger, who explained all threads of the mystery. Therefore, in theology, 
beyond reference to this commentary, there was not any special reception. Antonio Socii, an 
Italian journalist, carried out some kind of investigation if the entire text of the secret has been 
revealed. For theology, however, it is important to emphasize the basic message of the whole 
Secret of Fatima, which is the call for faith and penance.

Keywords: Fatima, third secret, sister Lucy, cardinal Ratzinger, Antonio Socci
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NeGAtYWNe OrAZ pOZYtYWNe ASpeKtY W cYKLU 
pOWieściOWYM „HArrY pOtter” J.K. rOWLiNG

Wstęp

Bestsellerem wśród dzieci, młodzieży i części dorosłych przełomu XX i XXI w. oka-
zała się siedmiotomowa saga o Harry’m Potterze autorstwa J.K. Rowling. Została ona 
przetłumaczona na wiele języków i jest czytana z zamiłowaniem na całym świecie. 
Opowiada o losach młodego czarodzieja, który żyje na pograniczu świata rzeczywiste-
go i magicznego. Głównemu bohaterowi i jego przyjaciołom towarzyszą liczne przy-
gody opisane przy pomocy barwnego i przystępnego dla odbiorcy języka. Dzięki temu 
seria tych książek zyskała dużą popularność wśród wielu czytelników.

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia dwóch odmiennych stanowisk doty-
czących interpretacji i oceny sagi o Harry’m Potterze. W tym celu zostaną przeanali-
zowane wybrane publikacje i opracowania zwolenników, jak i przeciwników powie-
ści J.K. Rowling. Celem niniejszego artykułu jest obiektywne spojrzenie na powieść 
o małym czarodzieju, ukazujące zarówno ewentualne zagrożenia duchowe stanowiące 
niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży zafascynowanych tym dziełem, jak również 
możliwe dobre strony tej sagi.

1. Krytyka „Harry’ego pottera”

1.1. Negatywne spojrzenie na „Harry’ego pottera”

Jednym z przeciwników powieści J.K. Rowling o młodym czarodzieju Harry’m jest 
ojciec Aleksander Posacki, teolog, demonolog i znawca tematu magii. Ojciec Posacki 
w swoim dziele Harry Potter i okultyzm. „Magiczna” wyobraźnia czy realistyczna 
magia? twierdzi, że wszystkie części powieści o Harry’m Potterze są przesycone te-
matem okultyzmu i magii. Pod pojęciem okultyzmu można rozumieć wiarę w istnienie 
bytów lub mocy, które nie dadzą się sprawdzić doświadczalnie na poziomie normalnej 
wrażliwości, a przy pomocy których można zapanować nad wszystkim, stosując róż-
nego rodzaju praktyki, które opanowuje się przez badania, a także inicjacje i ćwicze-
nia. Osoba, która posiada tajemnicze poznanie i rozumienie mocy, może np. czytać 
myśli, wywierać dobry czy zły wpływ na inne osoby, poznać przyszłość, panować nad 
siłami natury, kontaktować się z duchami, wchodzić w relację ze zmarłymi, istotami 

1 Mgr Ewelina Adamczyk – ur. 1989, pochodząca z Bobolic, absolwentka Instytutu Teologicznego na 
Uniwersytecie Szczecińskim, katechetka w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Zawodowej „Nauta” 
w Bobolicach; adres do korespondencji: Chociwle 31A, 76-020 Bobolice, e-mail: ewelinka3185@wp.pl.
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pozaziemskimi itd.2 Natomiast magia to działania rytualne, poprzez które człowiek 
próbuje wpłynąć na różne rzeczy, osoby czy zdarzenia pozostające normalnie poza za-
sięgiem jego możliwości. Istnieją określenia magii poprzez podanie elementów nale-
żącej do jej struktury. Są nimi: przedmioty i substancje używane do obrzędów, magicz-
ne słowa i formuły, ryt magiczny – czyli ściśle określone czynności, które powinno się 
wykonać, aby osiągnąć zamierzony skutek3. Podejście Kościoła do tematu okultyzmu, 
magii, wróżbiarstwa i czarów jest jednoznacznie negatywne. Jest on taki sam począw-
szy od ksiąg Starego Testamentu poprzez Nowy Testament aż do Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. (Por. Wj 22, 17 ; Kpł 19, 31; 20,27; Pwt 13, 6; 1Sm 15, 23; Jr 27,9; 29,8; 
Iz 2, 6; 3, 2-3; 44,25; 47,12-15; Oz 4,12; Mdr 17, 7-8; Ga 5,20; Dz 8,9-13; 19,18-20; 
13,6-12; 16,16-24; Ap 9,12; 18,23; 21,8; 22,15; KKK 2116-2117).

Uczniowie Hogwartu, czyli Szkoły Magii i Czarodziejstwa, do której uczęszcza-
ją Potter i jego przyjaciele, poznają tajniki magii i czary, za pomocą których mogą 
szkodzić innym. Uczą się tam również zaklęć, które mają doprowadzić do ogromnego 
cierpienia i w konsekwencji śmierci przeciwnika. Do innych obowiązkowych przed-
miotów nauczanych w tej szkole należą: historia magii, transmutacja, przyrządzanie 
eliksirów, wróżbiarstwo i astronomia. Stosuje się różne praktyki magiczne, naucza się 
lewitacji, kontaktu z duchami, metod wchodzenia w duszę innych. Zachęca się do no-
szenia amuletów, praktykowania rytuałów krwi, składania ofiar z ludzi. Uwzględnia-
jąc powyżej wymienione zajęcia szkolne, ojciec Posacki wysnuwa wniosek, że dzieci 
i młodzież, zachwyceni magicznym światem przedstawionym w Harry’m Potterze, 
mogą próbować zgłębiać wiedzę na temat czarnej magii i wybrać poważniejszą lite-
raturę okultystyczną np. Biblię Szatana A. La Vey’a4. Twierdzenie, że zaklęcia wypo-
wiadane przez Harry’ego to tylko dobra zabawa, jest wyrazem poważnej ignorancji 
i naiwności. W Hogwarcie Harry Potter, a wraz z nim jego fani-czytelnicy, uczą się 
rzucania czarów. W każdym tomie jest o tym mowa. Zgłębianie wiedzy na temat cza-
rów i korzystanie z nich jest promowane jako coś dobrego. Bez problemu można kupić 
książki z instrukcjami do czynienia czarów i zaklęć w księgarniach okultystycznych 
czy jeszcze prościej – przez Internet. Przejście w świat satanizmu jest proste i nie wy-
maga trudu, stwierdza ojciec Aleksander.

Ks. Amorth, wieloletni egzorcysta, również dostrzega negatywne strony czytania 
powieści o przygodach Pottera przez dzieci i młodzież. Ostrzega on przed rzeczywi-
stością okultystyczną, która może prowadzić do zniewolenia człowieka przez złego 
ducha. Wejście w świat magii nie jest trudne, ale wyzwolenie z sideł złego ducha 
wymaga wiele czasu i wysiłku. Harry Potter uczy się w szkole rzucania magicznych 
zaklęć, uroków, przekleństw, a także wróżbiarstwa, kontaktu z duchami. Ks. Amorth 
jako praktykujący egzorcysta na podstawie swojego doświadczenia w tej dziecinie 
stwierdza, że przyczyną ingerencji diabelskich, które wymagają egzorcyzmu, są 
praktyki magiczne, których są nauczani Potter i jego koledzy. Wchodząc w praktyki 

2 G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 1999, s. 48-49.
3 A. Quack, Magia, w: Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 225.
4 A. Posacki, Harry Potter i okultyzm . „Magiczna” wyobraźnia czy realistyczna magia?, Gdańsk 2006, 
s. 35-37.
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okultystyczne, czyniąc czary, korzystając z porad wróżbitów, uczestnicząc w seansach 
spirytystycznych, otwiera się szatanowi drogę do duszy człowieka. Harry i jego życie 
zaciekawia dzieci, uchylając im drzwi do okultyzmu, i prowadzi do niebezpieczeń-
stwa, bo mogą zacząć naśladować swojego idola5 .

1.2. trans i hipnoza

Gabriele Kuby, niemiecka socjolog i pisarka zajmująca się krytycznym spojrzeniem 
na powieść J.K. Rowling, jest zdania, że saga Harry Potter może zniewalać swoich 
czytelników za pomocą negatywnego i ezoterycznego języka. Wprowadzenie w trans 
polega na zmianie normalnego stanu świadomości poprzez ograniczenie funkcji inte-
lektu, co z kolei umożliwia dostęp do podświadomości, ale też do „pozaświadomości”, 
np. do świata duchów. Dzieje się to poprzez zalew informacji; bardzo szybkie zmia-
ny obrazu, wskutek czego intelekt traci kontrolę; wytworzenie ogromnego napięcia; 
wprowadzenie zamętu i unieważnienie normalnych punktów orientacyjnych, w szcze-
gólności naturalnych kryteriów dobra i zła. Świat Pottera składa się z dużej liczby osób 
i stworzeń, które raz są po stronie dobra, a innym razem po drugiej stronie zła. Czytel-
nik jest zapoznawany z nowymi wątkami akcji, które im dalej, tym stają się bardziej 
mroczne i przerażające. Obraz ciągle się zmienia, podobnie jak w nowoczesnych fil-
mach, reklamach czy teledyskach. Ciągle narasta napięcie, bo w świecie magii panuje 
anarchia, bohaterowie nie mogą nikomu zaufać i żyją w ciągłym zagrożeniu, bojąc się 
śmierci. Na kolejnych stronach powieści pojawiają się coraz straszniejsi ludzie i stwo-
ry. To wszystko przekracza granice przedstawiania scen drastycznych odpowiednich 
dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie wywołuje to w czytelniku jeszcze większą chęć 
czytania i ciekawość, co będzie dalej, tak że nie może już świadomie ocenić, czy to, 
co czyta, jest zgodne z wartościami, którymi żyje. Z tego powodu hierarchia warto-
ści w młodym człowieku powoli przestaje obowiązywać. Wymienione czynniki są 
wzmacniane, gdyż czytanie nocą, leżąc w łóżku i skracanie przez to snu, ułatwiają 
dostęp do podświadomości, podkreśla Gabriela Kuby6 .

1.3. Brak jednoznacznego ukazania dobra i zła

Wielu czytelników twierdzi, że cała seria o Harry’m Potterze przedstawia walkę do-
bra ze złem. Dla młodych odbiorców Harry jest uosobieniem dobra i walczy ze złym 
Voldemortem. Walka dobra ze złem powinna z etycznego punktu wiedzenia dążyć do 
dobra. Moralnie niegodziwe jest używanie złych środków do osiągnięcia dobra, ponie-
waż w efekcie zło zwycięża. Skoro Harry jest dobry, to nie może być owładnięty przez 
zło, a przede wszystkim nie może być opętany. Jeżeli dobro ma zwyciężyć, to powinno 
się używać wyłącznie dobrych środków. Wielu komentatorów twierdzi, że saga Harry 
Potter jest „nowoczesnym mitem” czy „eposem” o walce między dobrem a złem. Na 
dowód tego przytaczają fakt, że punktem kulminacyjnym każdego tomu są krwawe 

5 G. Amorth, Nowe wyznania egzorcysty, Częstochowa 1998, s. 65-66.
6 G. Kuby, Harry Potter – dobry czy zły?, Radom 2006, s. 34-35.
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pojedynki między Harry’m a Voldemortem. Tak naprawdę nie ma jednak walki dobre-
go ze złym, ponieważ Harry nie jest dobry. Jednym z motywów pójścia przez Pottera 
do Hogwartu jest zgłębienie wiedzy na temat czarów i magii, chęć późniejszego wy-
korzystania ich do gnębienia kuzyna Dudleya. Poza tym wiele łączy Harry’ego z Vol-
demortem. Po ataku Czarnego Pana na małego Pottera, podczas którego zginęli jego 
rodzice, została mu na czole blizna w kształcie błyskawicy, która jest jego znakiem 
rozpoznawczym i łączy go bezpośrednio z Czarnym Panem. Znamię na czole boli go, 
gdy Voldemort jest w pobliżu lub dokonuje na kimś mordu. Kolejne podobieństwo to 
czarodziejska różdżka. Różdżki obu bohaterów są bliźniacze, mają w sobie pióro tego 
samego feniksa. Dobry Harry i zły Voldemort mają to samo źródło mocy magicznej7 .

Zdaniem Stanisława Krajskiego wydarzenia i sytuacje przedstawiane w książkach 
o Potterze, mające pozór dobra, tak naprawdę nimi nie są. Jednak by to dostrzec, na-
leżałoby wyjaśnić, czym jest prawdziwe dobro. Jan Paweł II w encyklice Veritatis 
splendor zdefiniował, czym jest dobro, cytując słowa Pisma Świętego: „Jeden tylko 
Bóg jest dobry”. Dobrem jest zatem to, co spotyka człowieka, o ile prowadzi to do 
Boga i jest związane z Bogiem. W książkach o Harry’m Potterze przedstawiane jest 
rzekome dobro w jakimś wymiarze mistycznym i nadprzyrodzonym, ale bez połącze-
nia z Bogiem, a nawet w przeciwstawieniu do Niego8 .

Z powyższego można wnioskować, iż Harry walczy ze złem złymi środkami, taki-
mi jak zaklęcia, przeciwzaklęcia i czary.

1.4. Lord Voldemort i Harry potter siewcami śmierci

Voldemort jest wcieleniem zła. Autorka powieści obdarza go cechami boskimi, nazy-
wając go Czarnym Panem czy Lordem Voldemortem. Wszyscy się boją wymawiać jego 
imię, w Biblii natomiast zakaz wypowiadania imienia dotyczył Boga (jak w przypadku 
Jahwe), a nie szatana czy diabła. Czarny Pan posiada ogromną moc, a jego sprzymie-
rzeńcami są demoniczni dementorzy, wilkołaki, a także śmierciożercy i żywe trupy. 
Śmierć jest obecna również w horkruksach, swoistych antysakramentach. Horkruks to 
magiczny przedmiot uznawany za niegodziwy wynalazek Czarnej Magii. Czarnoksięż-
nik, który chciał stworzyć horkruksa, musiał przelać w niego cząstkę swojej duszy, aby 
zapewnić sobie nieśmiertelność. Dusza ludzka jest niepodzielna, aby ją rozbić, należy 
dokonać morderstwa za pomocą zaklęcia Avada Kedavra. Jest to przykład klasycznego 
obrazu zawarcia paktu z diabłem. Do czasów Voldemorta największym czarnoksiężni-
kom udało się stworzyć tylko jednego horkruksa, natomiast Czarny Pan stworzył ich 
siedem. Podzielił swoją duszę na siedem części, jedna jest w nim samym, a pozostałe 
fragmenty są ukryte w sześciu horkruksach. W siódmej części powieści okazało się, że 
sam Potter jest horkruksem, choć nieumyślnie stworzonym. To oznacza ogromną więź 
pomiędzy Voldemortem a Potterem. Ta więź jest na poziomie duszy i większej być 
nie może. W siódmej części powieści jest mowa o insygniach śmierci, które dotyczą 

7 Tamże, s. 44.
8 S. Krajski, Harry Potter – dyskretny urok New Age, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (2001), nr 8, 
s. 20.
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Harry’ego i są ofiarowane przez Śmierć. Ten, kto będzie je posiadał, będzie nieśmier-
telny. Horkruksy i insygnia śmierci można uznać za śmiercionośne antysakramenty, bo 
mają związek ze śmiercią i w ostateczności przynoszą śmierć, a nie nieśmiertelność. 
Tłumacz powieści, Andrzej Polkowski, miał problem z przetłumaczeniem siódmego 
tytułu Deathly Hallows i zdecydował się na Insygnia Śmierci. Insygnia są w języku 
polskim symbolem władzy, w tym wypadku władzy nad śmiercią. W języku angiel-
skim słowo hallows jest rzadko używane, ponieważ brzmi archaicznie i zasadniczo 
oznacza coś świętego. Wahania Polkowskiego i innych tłumaczy są uzasadnione, gdyż 
chodzi tu o manipulację sacrum czy też inwersję. Relikwie czy też sakramenty śmierci 
są antyrelikwiami, antysakramentami. Prowadzi to do imitacji Kościoła, a może raczej 
przypomina Antykościół Antychrysta, ofiarujący złudzenie szczęśliwej nieśmiertelno-
ści otrzymanej własnymi siłami, co jest z perspektywy wiary niemożliwe i staje się 
zwodniczym orędziem śmierci, także jako nieszczęśliwej nieśmiertelności nazywa-
nej wieczystym potępieniem. Młodzi czytelnicy mogą się zainteresować insygniami 
śmierci, czy też horkruksami (te bardziej dla nich dostępne otrzymane przez dokonanie 
morderstwa, co często jest praktykowane w satanizmie). Jeśli Dobro i Zło istnieją na 
równi, można wybrać każdą drogę. W opinii zwolenników sagi Rowling każda z dróg 
prowadzi do nieśmiertelności, co w istocie jest kłamstwem. W rzeczywistości nie moż-
na uzyskać prawdziwej i szczęśliwej nieśmiertelności ani na sposób Pottera („Dobro”), 
ani na sposób Voldemorta („Zło”), ale to nie oznacza, że wiele dzieci i młodzieży nie 
ulegnie takiemu złudzeniu, ostrzega ojciec Posacki9 .

1.5. Stopniowe wzrastanie zła i brzydoty

Brak rozróżnienia między dobrem a złem można dostrzec od pierwszych stron po-
wieści o Harry’m Potterze. Każdy kolejny tom jest bardziej mroczny i pełno w nim 
strasznych i obrzydliwych scen. W drugim tomie sagi mamy podział na czystą i nie-
czystą krew. Draco Malfoy obraża Hermionę nazywając ją „szlamą”. Gabriele Kuby 
widzi w tym przykład rasistowskiej ideologii, która w każdym tomie jest coraz bar-
dziej intensywna10 .

W tomie pierwszym jest pełno duchów, które poruszają się po Hogwarcie, a ich 
mieszkaniem są obrazy, które wiszą na ścianach. W tomie drugim Prawie Bezgłowy 
Nick zaprasza uczniów na rocznicę swojej śmierci, a opisowi tej „imprezy” poświę-
cony jest cały rozdział. Uroczystość odbywa się w lochach oświetlonych czarnymi 
świecami, czuć straszny fetor i lodowate zimno. Do jedzenia zaproponował w bufecie: 
stare i zepsute ryby, baranie podroby, po których chodzą robaki, a na deser czarne cia-
sto w kształcie grobowca11 .

Innym przykładem odrażających scen są lekcje w Hogwarcie, na których ucznio-
wie rozsadzają mandragory. Są to rośliny, które określa się jako silny środek pobu-
dzający. Podaje się je ludziom, którzy ulegli transmutacji albo złemu urokowi w celu 

9 A. Posacki, Harry Potter i śmiercionośne antysakramenty, „Nasz Dziennik” (2008), nr 4, s. 20.
10 G. Kuby, Harry Potter – dobry czy zły?…, s. 62-63.
11 J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Poznań 2000, s. 131-149.
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przywrócenia im normalnej postaci. Ich wygląd został następująco opisany w powie-
ści: „Zamiast korzeni z ziemi wychynęło maleńkie, ubłocone i okropnie brzydkie dzie-
ciątko. Liście wyrastały prosto z jego główki. Miało bladozielono, cętkowaną skó-
rę”. Podczas wyciągania mandragory z doniczki wydawały one przeraźliwie piskliwy 
dźwięk, jego wysokie natężenie mogło nawet zabić12. Te rośliny przypominające małe 
dzieci są przez uczniów ścinane, duszone i krojone, co może wywoływać u czytelni-
ków odrazę bądź strach.

Ojciec Posacki również dostrzega w powieści o Harry’m Potterze duże nagroma-
dzenie wyrażeń o negatywnym znaczeniu, które wywołują obrazy ciemności, strachu, 
bólu i złości. Losowo wybrane strony uważnie przeczytane zawierają wiele słów, które 
wywołują strach i niepewność. Przykładem może być strona 132 tomu czwartego, 
która zawiera ich trzynaście: latarnie pogasły; ciemne postacie; płacz dzieci; przerażo-
ne okrzyki; popychają go biegnący; krzyk bólu; zapytała ze strachem; bezmyślność; 
powiedział ze złością; drwiący głos za plecami; wycedził; blade oczy; potężny huk, 
jakby wybuchła bomba. Na następnej wylosowanej stronie 293 znajduje się ich osiem, 
np. twarz ziała złością, stukając złowieszczo, ręce bezwładnie zacisnęły się w pięści, 
na kolejnej 727 stronie jest piętnaście negatywnych wyrażeń, np. krzyknęła, utraci-
ła nad sobą panowanie, dygotała ze złości, zagłuszył krzyk. Przytoczone wyrażenia 
ukazują charakter relacji międzyludzkich i potwierdzają wrażenie świata, który jest 
pozbawiony życzliwości, gdzie ludzie nie rozmawiają ze sobą, tylko na siebie krzyczą, 
mruczą, syczą, mówią ostro i lekceważąco13 .

Co dobrego mogą za sobą nieść tak drastyczne sceny, że rodzice swoim pociechom 
pozwalają to czytać?

1.6. Wypaczenie symboli chrześcijańskich

W świecie czarodzieja nie pojawia się bezpośrednio Bóg, ale Harry Potter od początku 
staje do walki przeciw Niemu. Atrybuty Boga są odwracane i przyswajane dla innych 
celów. Bóg jest jeden i nieśmiertelny. W powieści Rowling jednym i najważniejszym 
jest Voldemort, Ten, Który Chce Śmierci. Śmierciożercy, a także Dumbledore tytułu-
ją go Lordem Voldemortem. Harry przeżył dzięki ofierze matki. Przez ten przykład 
przywoływany jest motyw Chrystusa i Jego ofiary życia. Matka Harry’ego, która się 
ofiarowała, jest czarownicą. Można wywnioskować, że czarownice są zdolne do naj-
większej miłości macierzyńskiej i w razie potrzeby oddadzą swoje życie za dziecko. 
Ta cała matczyna miłość zdolna do ofiary jest przedstawiona tylko w kilku zdaniach.

Czarny Pan, aby odzyskać moc, musi napoić się krwią. Na początku była to krew 
jednorożca. Jednorożec to stary symbol Chrystusa, Jego czystości, dokonanego zba-
wienia. W czwartym tomie podczas rytuału krwi Voldemort do odrodzenia swojego 
ciała potrzebuje krwi Harry’ego.

12 J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic…, s. 100-101.
13 A. Posacki, Harry Potter i okultyzm . „Magiczna” wyobraźnia czy realistyczna magia?…, s. 13-14.
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Ofiara krwi, rytuały krwi stanowią częsty motyw tej historii. Ofiara Chrystusa zo-
staje wypaczona. Diabeł pije ludzką krew, aby przejąć władzę nad człowiekiem. Chry-
stus, aby podarować człowiekowi życie wieczne, przelewa swoją krew14 .

W tomie czwartym podczas mistrzostw świata w quidditchu na niebie pojawia 
się „mroczny znak”: „Olbrzymia czaszka, złożona z elementów, które przypominały 
szmaragdowe gwiazdy. Spomiędzy szczęk, jak język wysuwał się wąż. Na ich oczach 
wznosiła się coraz wyżej i wyżej, spowita zieloną mgiełką, rysując się na tle czarnego 
nieba jak jakaś nowa konstelacja”15. Gabriele Kuby dopatruje się w tej scenie satani-
stycznego przedrzeźnienia ponownego przyjścia Chrystusa podczas paruzji16 .

Najbardziej radosnym i największym świętem w Hogwarcie jest Halloween, czyli 
Noc Duchów. Właśnie to święto duchów zamierza wyprzeć chrześcijańską tradycję 
obchodzenia uroczystości Wszystkich Świętych.

1.7. problem identyfikacji młodych czytelników z Harry’m potterem

Czytelnik, zwłaszcza dziecięcy czy młody, któremu brakuje dojrzałości emocjonalnej, 
skłonny jest do identyfikowania się z bohaterem powieści, którą czyta. Małgorzata 
Nawrocka, autorka książek dla dzieci, jest zdania, że największym sukcesem Joanny 
Rowling jest trafny wybór głównego bohatera. Harry jest współczesną i męską wer-
sją Kopciuszka. Sierota niekochana i bardzo samotna, wychowywana w komórce pod 
schodami przez niemagicznych mugoli w patologicznych warunkach. Nękany z powo-
du pochodzenia i wyglądu, często poniżany, karmiony tym, co zostało, wykorzystywany 
do pracy. Wrażliwy czytelnik odruchowo utożsami się z Harry’m. Już po kilku pierw-
szych stronach będzie miał ochotę sympatycznemu małemu chłopcu w okularach odstą-
pić pokój, porcję deseru, a wrednemu kuzynowi Dudleyowi dać z pięści w nos. Kiedy 
okazuje się, że Harry Potter jest bohaterem całego stulecia, tylko w mugolskim świecie 
nikt tego nie wie, od razu przenosi się ten obraz na własne życie i poprzez to leczy się 
podświadomie swoje kompleksy i niespełnione marzenia. Tragizm takiej identyfikacji 
polega na tym, że ostatecznym efektem jest frustracja. Wobec tak wielkiego i sławnego 
czarnoksiężnika Harry’ego czytelnik pozostaje Nikim. Czytelnikowi nikt nie włoży pod 
poduszkę różdżki na urodziny, dzięki której ma się moc i władzę nad innymi czy to 
w świecie magii, czy też mugoli. Takiej sposobności można  poszukać w realnym świe-
cie okultyzmu, do czego Joanne Rowling serdecznie zaprasza i uchyla drzwi.

Wnikliwy czytelnik wielu stron przygód Harry’ego musi zauważyć, że została 
tam opisana depresja młodego chłopca. Z punktu widzenia medycznego Potter ma jej 
wszystkie kliniczne objawy. Ukazane jest także opętanie Harry’ego przez Zło, które 
prowadzi go do granic obłędu, a nawet pojawiają się u niego myśli o morderstwie, 
a nawet samobójstwie. Czy jest to odpowiedni obiekt identyfikacji dla dzieci lub mło-
dzieży? Czy nie znajdą się w literaturze normalniejsi i godniejsi uwagi bohaterowie?17 .

14 G. Kuby, Harry Potter – dobry czy zły?…, s. 39-40.
15 J.K. Rowling, Harry Potter i Czara Ognia, Poznań 2001, s. 139.
16 G. Kuby, Harry Potter – dobry czy zły?…, s. 39-40.
17 M. Nawrocka, Chichot na cmentarzu, „Miłujcie się” (2009), nr 3, s. 35-39.
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2. pozytywne aspekty „Harry’ego pottera”

2.1. Wartości uniwersalne

W książkach J.K. Rowling można znaleźć pochwałę ogólnoludzkich wartości, takich 
jak miłość, przyjaźń, rodzina, wolność, zdrowie, religia i wiara, oczywiście dla wie-
rzących, oraz cechy antyczne jak prawda, dobro, mądrość, piękno i uczciwość.

Miłość przewija się pod różnymi postaciami, jak np. miłość w przyjaźni, miłość 
małżeńska, rodzinna, braterska, matczyna. Lily Potter umiera, oddając życie, aby 
chronić swojego syna przed śmiercionośnym zaklęciem Avada Kadavra. Harry tak 
naprawdę nie zdawał sobie z tego sprawy do chwili, kiedy pierwszy raz stoczył walkę 
z Voldemortem, który opanował ciało nauczyciela obrony przed czarną magią. Po tej 
walce, leżąc w szpitalu, usłyszał od Dumbledora te słowa: „Twoja matka oddała za 
ciebie życie. Jedyną rzeczą, której Voldemort nie potrafi zrozumieć, jest miłość”18 . 
Gest ten, tak piękny w obliczu śmierci, ratował młodego Pottera w walce ze swoim 
wrogiem wielokrotnie.

Potter, będąc sierotą, jest otoczony miłością swoich przyjaciół i przybranej rodziny. 
Gdy ukończył trzeci rok nauki w szkole, poznaje swojego ojca chrzestnego Syriusza 
Blacka. Od tej pory może zawsze na niego liczyć. Staje się on jego przyjacielem. 
Wzajemnie troszczą się, martwią się i dbają o siebie. Początki ich znajomości nie były 
łatwe. Harry żył w przeświadczeniu, że to właśnie Syriusz wydał jego rodziców Volde-
mortowi, poprzez co skazał ich na śmierć. Był pewny, że jego też wyda. Na szczęście 
młodemu Potterowi udało się poznać prawdę i zyskać wiernego przyjaciela i członka 
rodziny19 .

Państwo Weasley, biedna, wielodzietna rodzina czarodziei „czystej krwi”, szyka-
nowana przez zwolenników Voldemorta, ukazuje obraz miłości małżeńskiej, rodzi-
cielskiej i braterskiej. Z powodu pracy dwóch najstarszych synów, Charliego i Billa, 
w pełnym gronie spotykają się jedynie na święta, uroczystości rodzinne czy też ważne 
wydarzenia, np. wypadek pana Weasley’a i jego pobyt w szpitalu tuż przed świętami20 .

Od samego początku powieści Harry pragnie posiadać rodzinę. Jego marzenie się 
spełnia, ponieważ w ostatniej części sagi Harry poślubia Ginny, zakłada rodzinę, mają 
ze sobą dzieci21. W epilogu ostatniej części sagi o przygodach młodego czarodzieja 
ukazana jest scena, w której Harry wraz ze swoją żoną Ginny odprowadzają dzieci na 
pociąg do Hogwartu22. Można zauważyć, że jest między nimi uczucie, które zrodziło 
się wiele lat wcześniej. Ginny już jako nastolatka żywiła ogromną sympatię do Potte-
ra i każde spotkanie z nim zawstydzało ją. Jednak przez cały okres nauki jej uczucie 
było nieodwzajemnione. Podobnie jest w przypadku Rona i Hermiony. Oba te związki 
są oparte na czymś szczególnym, co powinno być podstawą każdego związku – na 
przyjaźni.

18 J.K. Rowling, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Poznań 2000, s. 308.
19 J.K. Rowling, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Poznań 2001, s. 445-450.
20 J.K. Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa, Poznań 2003., s. 559-562.
21 J. Dunin-Borkowski, Egzorcyzmowanie Harry’ego, „Więź” (2008), nr 2-3, s. 144.
22 J.K. Rowling, Harry Potter i Insygnia Śmierci, Poznań 2008, s. 768-774.
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2.2. Wartość przyjaźni i ofiary

Według Antonio Carriero, publicysty watykańskiego dziennika „L’Osservatore Ro-
mano”, powieść o Potterze jest „przypowieścią” o współczesnym człowieku postmo-
dernizmu. Szczególnie tom siódmy, w którym jest mowa o śmierci i życiu wiecznym 
w rozumieniu Harry’ego i Voldemorta.

Carriero uważa, że Czarny Pan nie reprezentuje szatana, jak niektórzy uważają. 
Według niego postać Voldemorta jest efektem złych i fałszywych wyborów, które 
człowiek podjął, wybierając zło zamiast dobra i nie starał się zrozumieć, że miłość 
przewyższa jego moc. Lord Voldemort często przybierał formę węża, a ten przykład 
może być metaforą, która pokazuje, że ten, kto nie kocha, nie jest tak naprawdę czło-
wiekiem. To może być przestroga dla każdego człowieka, Voldemort może być obra-
zem każdego z nas23 .

Antropologia biblijna pomaga w mówieniu o jedności człowieka: wymiar duchowy 
jest istotny, nie jest jakimś kawałkiem, którego można pominąć. Dusza Voldemorta się 
rozrywała, gdy dokonywał kolejnych morderstw, a jej części ukrył w przedmiotach, 
które były dla niego ważne. Dla Czarnego Pana dusza była mało ważna.

Carriero twierdzi, że Voldemort jest obrazem człowieka postmodernizmu, który 
sądzi, że jest w centrum wszechświata i sam o sobie decyduje. Zapomina, że jest stwo-
rzony przez Stwórcę i uważa, że jeśli zniszczy swoją duszę, to dalej może bez niej 
spokojnie żyć. Pozornie silny Voldemort tak bardzo boi się śmierci, że ten lęk pro-
wadzi go do poszukiwania nieśmiertelności. Pod koniec siódmego tomu Dumbledore 
wyjaśnia Harry’emu, że przed śmiercią nie ucieka tylko prawdziwy pan śmierci. Tylko 
on zgadza się na to, że czeka go śmierć i wie, że w świecie żywych czyhają na niego 
gorsze niebezpieczeństwa.

Bardzo podobne słowa można przeczytać u świętego Pawła w pierwszym liście do 
Koryntian rozdział 15 werset 26, które zostały umieszczone na grobie rodziców Potte-
ra: „Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć”. Z tych słów można wywnioskować, 
że nie można uciekać przed śmiercią, aby osiągnąć życie wieczne. Pomimo że nigdzie 
nie ma wzmianki o tym, że Harry jest chrześcijaninem, to jednak zaprasza największe-
go czarnoksiężnika do nawrócenia i żałowania za to, co złego zrobił, póki na to czas 
i żeby uznał pierwszeństwo miłości nad innymi rzeczami, aby uniknąć potępienia. 
Lord Voldemort nie wierzy w te „głupstwa” Harry’ego i odrzuca je. Czarny Pan sądzi, 
że został stworzony na swój własny obraz i tylko siebie słucha. Antonio Carriero pisze, 
że to właśnie od „maluczkich” pochodzą wielkie nauki, takich jak młodzieniec Harry, 
który jest gotowy poświęcić swoje życie dla przyjaciół24 .

Włoski publicysta pisze o jeszcze jednej ważnej idei, o której jest mowa w ostatniej 
części, a mianowicie polega ona na tym, że zmiana świata na lepsze jest możliwa. Har-
ry, Hermiona i Ron, a także inni im towarzyszący pokazują, że można zburzyć mur zła 
i wprowadzić pokój. Do największych i najszczerszych radości wcale nie prowadzą 

23 A. Carriero, Amicizia e sacrificio. Messaggi e valori positivi di un prodotto editoriale e cinematogra-
fico con cifre da capogiro, „L’ Osservatore Romano”, 13.07.2011.
24 Tamże.
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władza, sukces czy szczęśliwe życie. Wręcz przeciwnie, prowadzą do nich: przyjaźń, 
dar z siebie, poświęcenie i prawda25 .

2.3. Stałe odniesienia do chrześcijaństwa

Włoski filozof Rocco Buttiglione dostrzega w sadze o Harry’m Potterze wiele odnie-
sień do chrześcijaństwa. Należy do nich m.in. ogromna miłość rodziców do Harry’e-
go, którzy ofiarowali swoje życie za niego, aby go chronić przed złymi mocami Volde-
morta. O tym jest mowa w pierwszym tomie powieści Rowling. Można to odczytywać 
jako temat miłości ofiarniczej, a nie ma większej miłości niż oddać swoje życie za 
osoby, które kochamy. Ten temat pojawia się również w ostatniej części tej powieści, 
kiedy to sam Harry decyduje się oddać swoje życie za swoich przyjaciół oraz ostatecz-
nie pokonać zło uosabiane przez Czarnego Pana. Potter miał świadomość, że to jedyny 
sposób, aby ocalić bliskie mu osoby i pomimo towarzyszącego mu lęku postanowił 
dokonać tego czynu. Życie, które ofiarował, zostało mu jednak przywrócone. Kto jest 
w stanie oddać swoje życie za innych, ten tak naprawdę zachowa swoje życie. Naj-
doskonalszym tego wzorem dla chrześcijan jest Jezus, których oddał swoje życie nie 
tylko za przyjaciół, ale także za wrogów, którzy skazali Go na śmierć26 .

Buttiglione zwraca uwagę na fakt, że Harry żyje wśród kobiet i mężczyzn, dziew-
cząt i chłopców, tworząc z nimi pewną wspólnotę. Z biegiem czasu Potter i jego przy-
jaciele odkrywają różnice seksualne obu płci. Zanim dojdzie do zainteresowania sek-
sualnego płcią przeciwną, wśród młodych bohaterów książki zawiązują się przyjaźnie 
damsko-męskie. Pokazana jest wartość serca i rozumu w relacji przyjacielskiej, po 
czym następuje dopiero dostrzeganie atrakcyjności seksualnej. Nie jest to jednak prze-
sycone erotyzmem, możemy jedynie przeczytać, że para się całowała. W kolejnych 
tomach powieści jest mowa o zawieranych przez bohaterów książki małżeństwach 
oraz późniejsze pojawienie się potomstwa. Można to odczytać pozytywnie, ponieważ 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa wierzy się jeszcze w miłość między kobietą i męż-
czyzną. Pomimo że autorka powieści dwukrotnie się rozwiodła, ukazuje pozytywnie 
wartość miłości małżeńskiej i rodziny27. Świat czarodziejski jest światem tradycyj-
nym, dlatego też związki ukazywane w nim są wyłącznie heteroseksualne.

Według Buttiglione Voldemort jest dekonstrukcjonistą. To co dobre i prawdziwe, 
musi zostać zdekonstruowane, aby okazało się, że podstawą porządku, dzięki któremu 
odróżniamy dobro od zła, jest tylko i wyłącznie władza. Dla dekonstrucjonizmu żaden 
porządek naturalny nie istnieje. Jednak świat Harry’ego Pottera jest światem, w któ-
rym istnieje porządek naturalny, ale został naruszony i należy go przywrócić. Również 
chrześcijaństwo wierzy w ideę istnienia porządku i prawa naturalnego, jednak dodało 
do tego pogląd, że nikt nie jest w pełni dobry i nikt nie jest całkowicie zły. Tak też 
można postrzegać Harry’ego. Między nim a Voldmortem jest tajemniczy element łą-
czący, ponieważ nosi on w sobie fragment duszy Voldemorta. Następstwem tego jest 

25 Tamże.
26 R. Buttiglione, La teologia di Harry Potter, „Avvenire”, 14.07.2011.
27 Tamże.
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fakt, że musi on umrzeć, by pokonać swojego wroga. Można to zrozumieć w sensie 
oczyszczenia, którego potrzebują również najlepsi.

Nawet najgorsze postaci nie muszą być na zawsze więźniami zła. Przykładem tego 
może być Severus Piton, czyli późniejszy profesor Snape, który w powieści kojarzony 
jest negatywnie.  Jako młodzieniec był zakochany w Lily Evans, czyli matce Potte-
ra. Jego uczucie nie zostało jednak odwzajemnione. Przez tę miłość Severus zawsze 
starał się chronić Harry’ego, gdy groziło mu niebezpieczeństwo, bo on przypominał 
mu o swej ukochanej. W tym Buttiglione zauważa lekcję chrześcijaństwa. Jeśli miłość 
jest prawdziwa, to nie może być błędna. Bardzo często prawdziwa miłość wymaga 
cierpienia i ofiary.

2.4. Symbole chrześcijańskie w sadze J.K. rowling

Artur Rumpel zajmujący się powstawaniem książki Sprawa Harrego Pottera napisał 
o symbolach chrześcijańskich występujących w powieści Rowling. Pierwszym i naj-
bardziej widocznym symbolem jest nawiązanie do Bożego Narodzenia. Właśnie te 
święta występują w każdym tomie przygód Pottera. Należy stwierdzić, że Boże Naro-
dzenie w książkach jest bardzo okrojone i skupia się tylko na elementach świeckich. 
Obrzędowość Bożego Narodzenia charakteryzują ferie świąteczne oraz zwyczaj ob-
darowywania się prezentami i rodzinna kolacja. W czwartym tomie jest mowa o tym, 
że zbroje śpiewają kolędy. Za każdym razem organizowano ucztę bożonarodzeniową. 
Znakiem, że zbliżają się święta, było dekorowanie pomieszczeń, w przypadku Ho-
gwartu szczególnie Wielkiej Sali oraz towarzysząca mu ciepła atmosfera. W szóstym 
tomie można zauważyć bardziej chrześcijańską symbolikę, kiedy to w rodzinie We-
sleyów na czubku choinki zostaje umieszczona figura aniołka28 .

W powieści też pojawia się Wielkanoc. Data początku ferii wielkanocnych co roku 
się zmienia (może to być nawiązanie do tego, że Wielkanoc jest świętem ruchomym 
i co roku jest obchodzona w innym czasie). Podczas wolnego czasu uczniowie mogą 
wrócić do domu. Święta wielkanocne nie są tak celebrowane jak Boże Narodzenie, 
a ich obrzędowość jest skromniejsza.

Nie ma wątpliwości, że Boże Narodzenie i Wielkanoc obchodzone w Hogwarcie 
nawiązują i wywodzą się z chrześcijańskiej kultury. Autorka powieści nieprzypad-
kowo uwzględniła te święta w całej swoje sadze, być może zakładała, że większość 
czytelników to będą chrześcijanie i chciała im pokazać, że w Szkole Magii i Czaro-
dziejstwa też obchodzą te same święta.

Kolejnym ważnym symbolem chrześcijańskim, o którym pisze Rumpel, jest oso-
ba ojca chrzestnego. Jedyną osobą w całej powieści, która ma ojca chrzestnego, jest 
główny bohater Harry Potter. Jest nim Syriusz Black. Należy zauważyć, jeśli Harry 
ma chrzestnego, to znaczy, że wcześniej musiał być ochrzczony, a więc jest chrze-
ścijaninem. Nie jest przypadkiem, że jedyną osobą ochrzczoną okazuje się główny 
i pozytywny bohater sagi.

28 A. Rumpel, Sprawa Harryego Pottera. Symbole chrześcijańskie, http://www.kosciol.pl/article.
php?story=20070508172042286 (dostęp 10.04.2014).
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2.5. rodzinne czytanie książek rowling

Edyta Pielas, siostra zakonna ze zgromadzenia szarytek, zabierając prywatnie głos 
w sprawie interpretacji książek o Harry’m Potterze, zaproponowała zdroworozsąd-
kowe podejście do tych książek polegające na tym, by nie demonizować Harry’ego 
Pottera. Rodzice powinni czytać wspólnie z dziećmi te treści i starać się je wyjaśniać 
w razie niezrozumienia bądź niejasności.

W sytuacji, gdy dziecko byłoby zainteresowane tą powieścią, a rodzic zakazywały-
by jej czytania, to efekt mógłby być przeciwny do zamierzonego i prędzej czy później 
dziecko miałoby dostęp do jej treści i bez kontroli rodziców przeczytałoby ją. Jednak 
po wspólnym przeczytaniu tej sagi o małym czarodzieju możemy pokazać dziecku, 
co np. Pan Bóg mówi na temat wróżbiarstwa w Piśmie Świętym. Dzięki temu rodzic 
może nauczyć dziecko otwartości na rozmowę i dopytanie o niezrozumiałe fragmen-
ty, co jest przeciwnością demonizowania i odgórnego zakazywania jej przeczytania. 
Ważne jest, żeby rodzice mieli i poświęcali czas dzieciom i aby potrafili wysłuchać, 
gdy ich dzieci mówią o swoich problemach. W takim przypadku książki typu saga 
o Harry’m Potterze nie będą powodować strachu29 .

Z rozmów z dziećmi siostra Edyta Pielas wysnuła wniosek, że to nie dzieci kon-
centrują się na magii i sprawach z nią związanych, lecz dorośli. Dzieci zwracają raczej 
uwagę na aspekt ciekawej przygody głównego bohatera. Harry może być także dla 
nich wzorem do naśladowania w sytuacjach niepowodzeń szkolnych i przeciwności 
losu poprzez to, że nie poddaje się pod naporem trudności, ale dzięki ciężkiej pracy 
osiąga zamierzone cele. Często też podczas lektury tej książki dzieci opowiadają się 
po stronie dobrego Harry’ego, który walczy ze złem utożsamianym z Voldemortem. 
Uczniowie siostry Edyty po zapoznaniu się treścią sagi Rowling nie zaczęli uprawiać 
magii ani numerologii czy też wróżyć z fusów. Te czynności opisywane w książce 
należą do codziennych obowiązków szkolnych uczniów Hogwartu. Czego innego mo-
gliby się uczyć adepci Szkoły Magii i Czarodziejstwa? Dla nich jest to rutyna szkolna 
i starają się często wykonywać swoje obowiązki szkolne jak najlepiej. Dzieci czyta-
jące tę powieść spostrzegają relacje między uczniami a nauczycielami Hogwartu i tak 
jak w każdej szkole jednych nauczycieli lubią bardziej, innych mniej, a czasami czują 
się przez nich nielubiani. Powieść daje czytelnikom podpowiedź, co robić w sytuacji, 
gdy ktoś mnie nie lubi. Przede wszystkim cała saga opowiada w baśniowej scenerii 
o życiu, z czym się mogą w nim spotkać30 .

Zakończenie

Po przeanalizowaniu stanowisk opowiadających się za i przeciw Harry’emu Potterowi 
w kontekście oddziaływania omawianej powieści na młodych czytelników proponuje 
się zdroworozsądkowe podejście do omawianego tematu.

29 E. Pielas, Prawa Harry’ego, http://www.apologetyka.katolik.pl/gor%C4%85ce-polemiki/harry-
potter-zagroenie-dla-naszej-wiary/101/809-prawa-harryego (dostęp 29.03.2014).
30 Tamże. 
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Nie można z jednej strony pomniejszać ewentualnych zagrożeń duchowych, które 
mogą wystąpić w sytuacji, gdy młody czytelnik za bardzo wniknąłby w świat ma-
giczny bądź okultystyczny. Mogłoby przejawiać się to tendencją do wstąpienia na 
drogę wróżbiarstwa, ezoteryzmu albo przeniknięciem idei magii lub nierzeczywistego 
patrzenia na świat przez młodych czytelników. W ujęciu chrześcijańskim wymienione 
aspekty mogą zagrażać duchowo szczególnie młodym czytelnikom, będącym w trak-
cie kształtowania swojego sumienia i duchowości.

Z drugiej jednak strony nie należy demonizować sagi o Harry’m Potterze. Warto, 
aby rodzice, jak i wychowawcy zatroskani o dobro duchowe dzieci i młodzieży za-
interesowanych tą powieścią wspólnie z nimi czytali oraz wyjaśniali spokojnie i rze-
czowo niejasności. Podczas wspólnej lektury przygód Harry’ego Pottera można zapo-
znać młodych czytelników ze stanowiskiem Kościoła wobec takich kwestii jak magia, 
wróżbiarstwo czy okultyzm.

Zachęca się jednak rodziców, wychowawców oraz katechetów do poszukiwania 
literatury dla dzieci i młodzieży, która w całej swej wymowie jest jednoznacznie 
zgodna z chrześcijańskim obrazem świata. Wybierając tego typu pozycje książkowe, 
można uniknąć dylematów związanych z możliwymi niebezpieczeństwami duchowy-
mi. Godna polecenia jest trzytomowa seria książek autorstwa Małgorzaty Nawrockiej 
opowiadająca o losach królewskiego rodu Anharydów, w której umieszczonych jest 
wiele pośrednich odniesień do chrześcijaństwa. Pierwszy tom tej sagi nosi tytuł Anhar, 
drugi tom Alhar, syn Anhara oraz trzeci tom Ariel, wnuk Alhara. Głównym bohaterem 
pierwszego tomu polecanej powieści nie bez przyczyny jest Anhar, co oznacza anty-
-Harry, ponieważ Małgorzata Nawrocka napisała powieść antymagiczną, która przed-
stawia w sposób jednoznaczny prawdę o magii w ujęciu biblijnym oraz polemizuje 
z wyobrażeniem świata J.K. Rowling. Propozycją godną polecenia napisaną w kluczu 
chrześcijańskim jest również dzieło irlandzkiego pisarza C.S. Lewisa będące cyklem 
siedmiu powieści fantastycznych Opowieści z Narnii. Zostały one napisane w połowie 
XX w., jednak cieszą się do dziś dużą popularnością wśród czytelników.
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Streszczenie

W niniejszym artykule omówiony jest problem ewentualnych zagrożeń duchowych wywoła-
nych wśród dzieci i młodzieży na skutek czytania i zainteresowania się serią powieści o Har-
ry’m Potterze J.K. Rowling. Zostają przytoczone argumenty za i przeciw powieści o młodym 
czarodzieju z Hogwartu. Przeciwnikami omawianego dzieła, których opinie znajdują się w ar-
tykule, są demonolog Aleksander Posacki, niemiecka pisarka Gabriele Kuby, włoski egzorcysta 
Gabriele Amorth i inni. Natomiast autorami wyrażającymi się pozytywnie o sadze o Harry’m 
Potterze” są m.in. publicysta watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” Antonio Car-
riero, włoski filozof Rocco Buttiglione, siostra zakonna Edyta Pielas i inni. Przytoczone ar-
gumenty przeciwko omawianemu dziełu Rowling to m.in. wprowadzanie dzieci i młodzieży 
w świat okultystyczny oraz relatywizowanie dobra i zła. Do pozytywnych aspektów powieści 
Rowling zostały zaliczone m.in. ukazanie wartości uniwersalnych, takich jak przyjaźń i miłość 
oraz nawiązanie do symboli chrześcijańskich. Autorka artykułu stoi na stanowisku zdroworoz-
sądkowego podejścia do omawianego tematu oraz aby nie demonizować przesadnie treści tej 
powieści. W celu uniknięcia ewentualnych rozterek rodziców, wychowawców i katechetów, 
zatroskanych o duchowe dobro ich podopiecznych, proponuje autorka inne pozycje książkowe, 
zgodne z chrześcijańską wizją świata.

Słowa kluczowe: Harry Potter, J.K. Rowling, magia, okultyzm, zagrożenia duchowe

Summary

NeGAtiVe AND pOSitiVe ASpectS iN tHe NOVeL 
cYcLe “HArrY pOtter” BY J.K. rOWLiNG

This article discusses the problem of possible spiritual threats caused in children and teenag-
ers by reading and taking interest in the Harry Potter novel series by J.K. Rowling. There are 
brought forth arguments for and against the novel about a young wizard of Hogwart. The op-
ponents of the discussed work, whose opinions are included in this article, are the demonologist 
Aleksander Posacki, the German writer Gabriele Kuby, the Italian exorcist Gabriele Amorth 
and others. However, the authors expressing positive opinions about Harry Potter are among 
others the journalist of Vatican journal „L’Osservatore Romano” Antonio Carriero, the Italian 
philosopher Rocco Buttiglione, the nun Edyta Pielas and others. The mentioned arguments 
against the work in question include among others introducing children and teenagers into the 
occult world and relativisation of the good and evil. Among the positive aspects of the novel by 
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Rowling are included among others showing universal values, such as friendship and love, and 
the references to the Christian symbols. The author of this article represents the common sense 
approach to the discussed issue and suggests not demonizing this novel too much. To avoid any 
possible doubts of parents, educators, and catechists, concerned about spiritual welfare of their 
wards, the author suggests other books, being in accord with the Christian vision of the world.

Keywords: Harry Potter, J.K. Rowling, wizardry, occultism, spiritual threats
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WZAJeMNe pOZNAWANie SiĘ NArZecZONYcH 
W śWietLe StrAteGii FOccUS. MOŻLiWOści 

ZAStOSOWANiA DUSZpASterSKieGO

Wstęp

Strategia pomagania parze w otwartym komunikowaniu się, zrozumieniu oraz bada-
niu [Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study] – FOCCUS 
została opracowana w 1985 roku przez trzech konsultantów małżeńskich i rodzinnych 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki: B. Markey, M. Micheletto oraz A. Becker32 . Uzy-
skiwany w inwentarzu wynik pozwala pozyskać informację na temat obszarów życia 
narzeczeńskiego, które należy szczegółowo przeanalizować, aby skuteczniej pomagać 
parom przygotowującym się do zawarcia małżeństwa. Przeobrażenia cywilizacyjne 
dokonujące się w dzisiejszych czasach wymagają ciągle nowego spojrzenia na mał-
żeństwo i przygotowania do jego zawarcia. Pojawiają się pytania problemowe, które 
wymagają klarownych odpowiedzi:

1) Czy strategie typu FOCCUS33 mogą być przydatne we wzajemnym poznawaniu 
się nupturientów w krótkim czasie przed zawarciem sakramentu małżeństwa?

2) Które umiejętności narzeczeńskiego życia czynić priorytetem, aby minimalizo-
wać potencjalne zagrożenia w życiu małżeńskim?

3) Na ile wskazane byłoby poszerzać przygotowanie bezpośrednie do zawarcia 
małżeństwa o konieczność lepszego wzajemnego poznania się nupturientów 
w kontekście znajomości uzasadnień wyboru współmałżonka?34

31 Ks. dr hab. Sławomir Bukalski dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, hab. z nauk teolo-
gicznych w zakresie teologii pastoralnej; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny (Katedra Pe-
dagogiki i Psychologii). Zainteresowania naukowe dotyczące jakości narzeczeństwa i małżeństwa, pro-
blematyka sekt, podatności młodzieży na oddziaływania grup kultowych. Dane do korespondencji: ul. 
Spokojna 29a/5, 73-110 Stargard Szczeciński, e-mail: slawekb@list.pl.
32 B. Markey, M. Micheletto, Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study 
(FOCCUS), Omaha 2000; The FOCCUS Pre-Marriage Inventory, http://www.foccusinc.com/foccus-in-
ventory.aspx (dostęp 05.11.2014).
33 J.H. Larson, K. Newell, G. Topham, S. Nichols, A review of three comprehensive premarital asses-
sment questionnaires, „Journal of Marital and Family Therapy” (2002), nr 2, s. 233-239. Artykuł prezen-
tuje i porównuje trzy znane kwestionariusze dotyczące przygotowania do małżeństwa. Pozwalają one 
osobom przygotowującym się do małżeństwa podnosić jakość tego przygotowania. Wspomniane kwe-
stionariusze to: the Premarital Preparation and Relationship Enhancement (PREPARE), the Facilitating 
Open Couple Communication, Understanding and Study (FOCCUS) oraz the Relationship Evaluation 
(RELATE).
34 A. Stępniak-Łuczywek, Uwarunkowania szczęścia małżeńskiego, „Problemy Rodziny” (1997), nr 5-6, 
s. 13-19. Autorka, nawiązując do rozważań teoretycznych oraz do prac badawczych innych autorów, 
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4) Czy w kontekście wiedzy, iż umiejętności komunikowania są istotnym wy-
znacznikiem jakości przyszłego związku małżeńskiego35, ten właśnie aspekt 
narzeczeństwa czynić szczególnym obszarem doskonalenia?

1. Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące konieczności 
przygotowania się do zawarcia sakramentu małżeństwa

Podstawą biblijną wskazującą na szczególną ważność małżeństwa są teksty zarówno 
ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Można przywołać choćby dwa biblijne uzasad-
nienia: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą 
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24); „Co więc Bóg złączył, tego 
człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,9).

Małżeństwo i rodzina od początku istnienia Kościoła katolickiego zajmowały waż-
ne miejsce w działalności duszpasterskiej. Podniesienie przez Chrystusa małżeństwa 
do godności sakramentu oraz określanie rodziny chrześcijańskiej mianem „Kościoła 
domowego” jest swoistym zobowiązaniem do objęcia małżeństwa szczególną tro-
ską. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie i jednoznacznie wyróżnił małżeństwo jako 
istotne miejsce wręcz uszczęśliwiania osoby: „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej 
oraz chrześcijańskiej wiążą się ściśle z pomyślną sytuacją małżeństwa i rodziny”36 . 
Duszpasterstwo rodzin podejmowane przez Kościół katolicki jest wyrazem szczegól-
nej troski tegoż Kościoła o małżeństwo. Doprecyzowując należy dodać, że chodzi tu 
o tzw. duszpasterstwo nadzwyczajne. Ono bowiem adresowane jest do narzeczonych. 
Mamy tu na uwadze „działalność zbawczą Kościoła zaadresowaną do określonych 
grup i tych osób w danym środowisku, które ze względu na warunki życia i ich szcze-
gólne potrzeby religijne nie mogą dostatecznie korzystać z duszpasterstwa zwyczajne-
go. Duszpasterstwo nadzwyczajne powinno być dostosowane do poziomu duchowego, 

wskazuje na trzynaście czynników, którymi zazwyczaj kierują się osoby przy wyborze współmałżonka: 
miłość, szczęście, wspólne zainteresowania, podobne usposobienie partnerów, potrzeba stabilizacji ży-
ciowej, czas trwania znajomości, atrakcyjność fizyczna, satysfakcja seksualna, status społeczno-ekono-
miczny partnera, „ucieczka w małżeństwo”, wzór własnego rodzica, chęć lub fakt posiadania potomstwa, 
oczekiwania określonych właściwości zachowania się każdego z partnerów.
35 T. Rostowska, Komunikacja w rodzinie jako uwarunkowanie jakości życia, w: Człowiek u progu trze-
ciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, t. 2, Elbląg 2007, s. 277; I. Ulfik-Jaworska, 
Psychospołeczne aspekty narzeczeństwa. Przegląd badań prowadzonych pod kierunkiem Profesor Marii 
Braun-Gałkowskiej, w: Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-
-Gałkowskiej, red. I. Ulfik-Jaworska, A. Gała, Lublin 2012, s. 92-100; M. Weryszko, Jakość komunikacji 
między narzeczonymi a poziom ich zadowolenia ze związku małżeńskiego. Badania podłużne, w: Dalej 
w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa..., s. 157-167; M. Weryszko, Wpływ komunikacji w narzeczeń-
stwie na zadowolenie z małżeństwa, w: Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, red. W. Muszyński, Toruń 
2010, s. 131; B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna i jej kształtowanie jako istotny wymiar 
jakości życia rodziny, w: Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, Łódź 2006, 
s. 29-42; P. Budzyna-Dawidowski, Komunikacja w rodzinie, w: Wprowadzenie do systemowego rozumie-
nia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999, s. 56-68; H.L. Rausch, A.C. Greif, J. Nugent, Communica-
tion in Couples and Families, w: Contemporary Theories About the Family, red. W.R. Burr, R. Hill, F.I. 
Nye, I.L. Reiss, t. 1, New York, London 1979, s. 468-486.
36 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et 
spes”, (KDK) nr 47, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 526-606.
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intelektualnego, do wieku i zawodu oraz szczególnych potrzeb ludzi”37. Papież Pa-
weł VI określił duszpasterstwo rodzin jako „najpilniejsze posłannictwo, najważniej-
sze dzieło i obowiązek w naszych czasach”38. Również bardzo jednoznacznie swoją 
troskę o małżeństwo i rodzinę wyraża Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej 
Familiaris consortio stwierdza: „Trzeba podjąć każdy wysiłek, ażeby zorganizować 
i rozwinąć duszpasterstwo rodzin (…), bo przyszłość ewangelizacji zależy w wielkiej 
mierze od Kościoła domowego”39. Jeszcze nieco inny charakter nauczania Kościoła 
katolickiego dotyczący małżeństwa akcentuje Katechizm Kościoła Katolickiego. Ten 
dokument obowiązujący w całym Kościele wskazuje, że sprawą pierwszorzędnej wagi 
jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpo-
wiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludz-
kie i chrześcijańskie40. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa jest również mocno 
podkreślane przez Jana Pawła II: „Kościół winien popierać lepsze i intensywniejsze 
programy przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować, na ile to możliwe, 
trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć 
pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw. Przygotowa-
nie do małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i cią-
gły. Składa się ono z trzech podstawowych etapów, którymi są: przygotowanie dalsze, 
bliższe i bezpośrednie”41 .

W nawiązaniu do nauczania Kościoła katolickiego, do nauczania papieży, Ko-
ściół katolicki w Polsce bardzo mocno podjął naukę dotyczącą przygotowania mło-
dych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. W Polsce zostało opublikowanych 
kilka istotnych dokumentów określających zasady i zadania duszpasterstwa rodzin. 
W 1969 r. ukazała się I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygo-
towaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin. W 1975 r. 
ogłoszono II Instrukcję Episkopatu Polski dotyczącą przygotowania do małżeństwa 
i życia rodzinnego. W 1986 r. ukazała się III Instrukcja Episkopatu Polski o przygoto-
waniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim.

Szczególnie ważnym dokumentem, wpisującym się w troskę Kościoła w Polsce 
o małżeństwo i rodzinę, jest  42 opublikowane w 2003 r. przez Komisję Episkopa-
tu Polski. Dokument ten precyzuje między innymi zadania związane z bezpośrednim 
przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Pierwszym zadaniem 
jest spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Kolejne etapy to: katechezy 

37 R. Kamiński, Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lu-
blin 2006, s. 209.
38 Paweł VI, Encyklika papieża Pawła VI „Humanae vitae” o zasadach moralnych w dziedzinie przeka-
zywania życia ludzkiego (HV), Wrocław 1994, nr 20.
39 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 
„Familiaris consortio” (FC) (22.11.1981), w: Sobór Watykański II, Posoborowe dokumenty Kościoła 
katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t. 1, Kraków 1999, nr 65.
40 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1632.
41 FC, nr 66.
42 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003), 
Warszawa 2003.
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przedślubne, spotkania w parafialnej poradni rodzinnej, spowiedź przedślubna oraz 
rozmowa duszpasterska z kapłanem43 .

Mając na uwadze nauczanie Kościoła katolickiego i wskazania Episkopatu Pol-
ski, trzeba zadać pytanie, czy ten proces przygotowania do małżeństwa, a zwłaszcza 
możliwość poznawania się nupturientów, można jeszcze bardziej optymalizować? Sta-
tystyki ostatnich lat pokazują bowiem, że liczba rozwodów w Polsce w stosunku do 
zawieranych małżeństw stale rośnie. W roku 2007 zanotowano 66,6 tys. rozwodów, co 
stanowiło 26,8% liczby nowo zawartych małżeństw. W kolejnych latach ten wskaźnik 
procentowy wzrastał. Rok 2008: 65,5 tys. rozwodów (25,4%); rok 2009: 71,8 tys. 
rozwodów (28%); rok 2010: 61,3 tys. rozwodów (26,8%); rok 2011: 64,6 tys. rozwo-
dów (31,3%); rok 2012: 64,4 tys. rozwodów (31,6%); rok 2013: 66 tys. rozwodów 
(36,4%)44. Trzy główne przyczyny rozwodów to tzw. niezgodność charakterów, zdrada 
małżeńska oraz uzależnienia. Wszystkie mają swój początek w narzeczeństwie45 . Inne 
przyczyny rozwodów to przemoc w rodzinie, naganny stosunek do rodziny, problemy 
finansowe, niemożność posiadania dzieci, choroby psychiczne, niedojrzałości psycho-
społeczne, różnice światopoglądowe.

2. Strategia FOccUS jako pomoc nupturientom 
w przygotowaniu do zawarcia małżeństwa

Na samym początku niniejszych rozważań na temat strategii FOCCUS należy za-
uważyć, iż strategia ta nie ma polskiej wersji językowej i polskiej standaryzacji. Nie 
może być więc stosowana w Polsce jako wiarygodne narzędzie służące pomaganiu 
narzeczonym we wzajemnym poznawaniu się. Może jednak stanowić punkt odnie-
sienia w porównywaniu obszarów, które nupturienci powinni jednak przepracować, 
przygotowując się do zawarcia związku małżeńskiego. Strategia FOCCUS, choć nie 
jest kwestionariuszem czy testem psychologicznym, posiada swoje wskaźniki psycho-
metryczne: rzetelności wewnętrznej (wskaźniki w poszczególnych podskalach wahają 
się od 0,86 do 0,98) oraz trafności teoretycznej. Są one także zadowalające. Inwentarz 
posiada również swoją wartość predykcyjną. W badaniach podłużnych nad parami po-
zostającymi w związku małżeńskim przez okres od czterech do pięciu lat stwierdzono, 
że inwentarz skutecznie zaklasyfikował usatysfakcjonowane oraz nieusatysfakcjono-
wane pary na poziomie około 80%. Wszystkie badane pary odpowiadają na 156 pytań, 
a całkowity czas wypełnienia inwentarza wynosi 45 do 60 minut. Narzędzie to pomaga 
nupturientom dowiedzieć się więcej o sobie, pomaga im lepiej poznać się jako para, 
pozwala diagnozować zarówno mocne, jak i słabe strony wzajemnej relacji. Inwentarz 
FOCCUS pozwala diagnozować następujące sfery życia pary narzeczeńskiej:

43 Tamże, nr 27.
44 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_
demograficzny_2013.pdf (dostęp 05.11.2014).
45 Szerzej na ten temat oraz uzasadnienie tego stwierdzenia zob. S. Bukalski, Style przywiązaniowe nup-
turientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna, 
Szczecin 2013, s. 113-117.
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A) Dopasowanie46:
• Oczekiwania na temat stylu życia. Styl życia jest sposobem jego przeżywania, 

oczekiwaniami związanymi z rodziną, z karierą zawodową, z życzeniami i ma-
rzeniami, ze światem wartości. Nupturienci określają swoje oczekiwania w od-
niesieniu do roli męża i żony.

• Przyjaciele i zainteresowania. Para uświadamia sobie, jaką rolę odgrywają 
wspólni znajomi i przyjaciele, jakie jest znaczenie ich osobistych przyjaciół dla 
funkcjonowania związku.

• Dopasowanie osobowościowe. Inwentarz pozwala parze poznać podstawowe 
podobieństwa i różnice w dwóch typach osobowości oraz pozwala przewidzieć, 
w jaki sposób ich dwie osobowości mogą współdziałać.

• Zagadnienia osobiste. Niniejsza część jest przeznaczona do udzielenia pomocy 
parom w badaniu problemów osobistych. Problemy te zostały wcześniej przez 
samych nupturientów zidentyfikowane (np. uzależnienia). Postawy, wyobraże-
nia lub zachowania, które ujawniają się w tej części, uważane są zawsze jako 
potencjalne zagrożenia.

B) Umiejętności47:
• Komunikacja interpersonalna. Inwentarz pozwala poznać badanym osobom 

własne umiejętności komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem ograni-
czeń: niezdolności do uzdrawiania relacji, do pogodzenia się, obawy związane ze 
zranieniem przez drugą osobą, unikanie konfliktów oraz braki komunikacyjne.

• Rozwiązywanie problemów. Poznawanie własnych umiejętności zachowań 
w sytuacjach problemowych, zrozumienie swoich postaw i wzorów związanych 
z rozwiązywaniem konfliktów. Narzeczeni potrzebują znaleźć wzajemne akcep-
towalne sposoby radzenia sobie z problemami.

C) Czynniki wiążące48:
• Religia i wartości. Poziom satysfakcji małżeńskiej jest wyższy, gdy osoby 

stwierdzają, że religia/ duchowość/ system wartości są czynnikiem wiążącym. 
Gdy te sfery życia są istotne dla jednej osoby, wówczas mogą one wyraźnie 
wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na przyszłe stosunki małżeń-
skie. Mogą być więc z jednej strony źródłem umacniania więzi, ale z drugiej 
strony mogą być źródłem znacznych konfliktów.

• Rodzicielstwo. Ten obszar narzeczeńskiego życia związany jest ze szczególną 
i wielką odpowiedzialnością. Przyszłe małżeństwo wiąże się z wyjątkowymi 
wymaganiami dotyczącymi rodzicielstwa.

• Rozszerzona rodzina. Pary wnoszą do małżeństwa nie tylko siebie, ale też rodzi-
ny, z których pochodzą. Ta część inwentarza ułatwia rozumienie wpływu wła-
snych rodzin jako pozytywnego czynnika wiążącego. Narzeczeni dostrzegają 
swoje rodziny pochodzenia nie jako dobre czy złe, ale jako specjalne dary, aby 
pomóc utworzyć swoją nową rodzinę.

46 B. Markey, M. Micheletto, Facilitating Open Couple…, s. 16-21.
47 Tamże, s. 22-31.
48 Tamże, s. 33-53.



236

• Seksualność. Aspekt seksualności jest uznawany za jeden z ważniejszych czyn-
ników wiążących w małżeństwie. Postawy rodzinne, negatywne doświadczenia, 
dysfunkcyjne oczekiwania społeczne, zahamowania, obawy, lęki, dominacja 
w sferze seksualnej, wszystko to wywiera wpływ na jakość związku. Wzmoc-
nienie dobrych oczekiwań i postaw seksualnych (pozytywnych i dojrzałych za-
chowań) jest celem tej części inwentarza.

• Finanse. Wspólne planowanie finansowe oraz podejmowane decyzje mogą być 
kluczowym małżeńskim czynnikiem wiążącym zaufanie oraz wspólne życie. 
Zagadnienia finansowe mogą jednak wywoływać także problemy małżeńskie. 
Przy czym nie chodzi o konkretne rozwiązania materialne, ale o ukrytą orien-
tację wartościującą wobec środków finansowych, którą ujawniają partnerzy 
związku. Inwentarz ułatwia parze nie tylko umiejętność dobrej komunikacji 
w rozwiązywaniu problemów finansowych, ale też badanie postawy wobec 
wartości materialnych.

D) Integratory49:
• Gotowość. Ta część inwentarza pozwala pomóc narzeczonym w skoncentrowa-

niu się na swojej gotowości do małżeństwa w obecnej chwili. Chodzi o odpo-
wiedź na pytania – jak wolna i samodzielna jest decyzja pary odnośnie małżeń-
stwa, jak świadomi są tej decyzji i jak otwarci są na to, co wynika z zawarcia 
małżeństwa?

• Umowa małżeńska. Zobowiązanie małżeńskie, przysięga małżeńska zobowią-
zuje do poszukiwania bezgranicznej, bezkompromisowej miłości wzajemnej. 
Chodzi tu o postawę wierności w obliczu potencjalnych trudności i możliwość 
rozwoju, angażowanie osoby do ciągłego trwania przy wybranym partnerze 
w kolejnych fazach życia.

E) Kategorie podsumowujące50:
• Indykatory kluczowych problemów. Autorzy inwentarza wybrali te pozycje, 

które uważają, że będą często kluczowymi indykatorami problemów. Powin-
ny być one zawsze starannie przedyskutowane. Szczególnej uwagi wymagają 
stwierdzenia, w których badana osoba odpowiada, iż nie jest pewna lub nie 
zgadza się z drugą osobą. Tego typu odpowiedzi mogą być obszarami potencjal-
nych problemów i powinny być zawsze poważnie potraktowane.

• Rodzina pochodzenia. Informacje na temat rodziny pochodzenia, które każda 
ze stron posiada i wnosi w nowy związek, są uznawane za kluczowe dla jakości 
funkcjonowania pary.

• Podwójna kariera – zaangażowanie. Osoby wchodzące w małżeństwo wykonu-
ją pracę przynoszącą dochód. Ta rzeczywistość wpływa na każdy obszar życia 
pary: decyzje na temat pieniędzy, wspólnie spędzany czas, wychowywanie dzie-
ci, prowadzenie gospodarstwa domowego, decydowanie o tym, gdzie mieszkać, 
na przyjaciół i znajomych, wartości itp.

49 Tamże, s. 53-61.
50 Tamże, s. 62-74.
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F) Zagadnienia specjalne51:
• Małżeństwo międzywyznaniowe. Związek taki wyznacza szczególne zadania. 

Pary międzywyznaniowe są wezwane do praktykowania w codziennym życiu 
odkrywania prawdy, aby istniejące różnice czynić darem umacniającym zwią-
zek. W związku małżeńskim nie sama zgodność wierzeń, religii, duchowości 
jest czynnikiem wiążącym, ale bardziej umiejętność konstruktywnego radze-
nia sobie ze swoimi problemami natury religijnej czyni małżeństwo silniejszym 
i bardziej satysfakcjonującym.

• Powtórne małżeństwo. Osoby powtórnie wstępujące w związek małżeński 
(niezależnie od tego, czy poprzednie małżeństwo zakończyło się rozwodem, 
czy śmiercią) wnoszą pewne specjalne zagadnienia pozytywne lub negatywne 
do takiego związku. Zagadnienia te muszą być rozpoznane i przeanalizowane 
przed małżeństwem: obowiązki związane z gospodarstwami domowymi, zaso-
bami pieniężnymi, obowiązkami finansowymi oraz obowiązkami związanymi 
z dziećmi.

• Związek kohabitujący. Wiele par rozpoczyna przygotowanie swojego małżeń-
stwa po okresie życia razem. Niezależnie od przyczyny wspólnego zamiesz-
kania przed zawarciem małżeństwa pary muszą być świadome specjalnych 
potrzeb, które wnoszą do procesu przygotowania się do małżeństwa. Liczne 
badania wskazują, że pary, które mieszkają razem przed małżeństwem, są bar-
dziej narażone na niezadowolenie po pobraniu niż te, które takiej praktyki nie 
podejmowały.

Zakończenie

W nawiązaniu do nauczania Kościoła katolickiego dotyczącego przygotowania nup-
turientów do zawarcia związku małżeńskiego wyłania się wręcz konieczność wzajem-
nego ich poznawania się w różnych sferach wspólnego życia. Przedstawiona strategia 
FOCCUS jest interesującą propozycją pozwalającą narzeczonym dokładniej i obiek-
tywniej poznać zarówno mocne, jak i słabe strony osobistego życia. Strategia po-
zwala nabywać umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów oraz komunikacji 
interpersonalnej. Te dwa obszary są najbardziej predyktywnymi wskaźnikami jakości 
przyszłego związku. Postulatem w pracy duszpasterskiej z narzeczonymi jest koniecz-
ność kształtowania u nupturientów religijności dojrzałej/ personalnej/ wewnętrznej. 
Tylko taka religijność jest bowiem gwarantem wyższej jakości przyszłego życia mał-
żeńskiego. Należy także dążyć do kształtowania postawy, w której życie sakramental-
ne (zwłaszcza spowiedź i komunia święta) są codziennością życia, a nie sytuacjami 
sporadycznym, odświętnymi.

Wyzwaniem duszpasterskim w aktualnym czasie jest przygotowanie podobnej 
strategii w polskiej rzeczywistości jak istniejąca strategia FOCCUS w amerykańskiej 
wersji. Należy dodać, że chodzi o narzędzie spełniające istotne warunki psychome-
tryczne: trafności, rzetelności, stałości, predyktywności. Taka strategia diagnozująca 

51 Tamże, s. 74-84.
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i umożliwiająca pomoc nupturientom mogłaby być zastosowana w ostatnim etapie 
przygotowania do zawarcia małżeństwa, czyli w przygotowaniu bezpośrednim.

Optymalizacja poznawania swojego życia powinna także zmierzać do uświadomie-
nia nupturientom głównych zagrożeń życia małżeńskiego: tzw. niezgodności charak-
terów, zdrady małżeńskiej oraz o uzależnień. Informacja o tych najczęstszych przy-
czynach rozwodów mających swój początek w okresie przedmałżeńskim jawi się jako 
konieczność. Narzeczeni powinni o tych zagrożeniach wiedzieć przed małżeństwem52 .

Czas bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa to także szcze-
gólna okazja do kształtowania postawy miłości rozumianej jako współrozumienie, 
współodczuwanie, współdziałanie. Tylko proporcja w tych sferach funkcjonowania 
świadczy o miłości pełnej.

Powodzenie związku małżeńskiego nie zależy przede wszystkim od zgodności 
cech osobowości nupturientów (teoria podobieństwa) lub od rozbieżności tych cech 
(teoria dopełnienia), ale zdecydowanie bardziej od zdolności do osobistego rozwoju. 
Ta umiejętność powinna towarzyszyć nupturientom już w narzeczeństwie i musi być 
im uświadamiana.
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Streszczenie

Od kilku lat zauważa się systematycznie pogarszające się statystki dotyczące rozwodów. 
W Polsce co trzecie małżeństwo rozpada się. Próbą zaradzenia tej sytuacji jest podnoszenie 
jakości przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

W pierwszej części artykułu przedstawiona została nauka Kościoła katolickiego dotycząca 
przygotowania do zawarcia małżeństwa. Konstruowane w tym celu specjalistyczne programy 
powinny pomagać nupturientom we wzajemnym poznawaniu się oraz stwarzać pozytywne wa-
runki do powstawania udanych małżeństw.

W drugiej części artykułu zaprezentowana została strategia FOCCUS. Narzędzie to pomaga 
nupturientom dowiedzieć się więcej o sobie, pomaga im lepiej poznać się jako para, pozwala 
diagnozować zarówno mocne, jak i słabe strony wzajemnej relacji poprzez analizę różnych sfer 
życia narzeczeńskiego.

Ostatnia część artykułu to sugestie pastoralne. Nabywanie przez narzeczonych umiejętności 
wspólnego rozwiązywania problemów oraz podnoszenie jakości komunikacji interpersonalnej 
jawi się jako wyzwanie pastoralne. Te dwa obszary są bowiem najbardziej predyktywnymi 
wskaźnikami jakości przyszłego związku.

Słowa kluczowe: narzeczeństwo, przygotowanie do małżeństwa, jakość związku 
narzeczeńskiego
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Summary

GettiNG tO KNOW eAcH OtHer BY AN eNGAGeD cOUpLe  
iN tHe LiGHt OF FOccUS StrAteGY iN tHe pAStOrAL AppLicABiLitY

Over recent years it is observed the deterioration of divorce statistics. In Poland every third 
marriage falls apart. In order to remedy the situation, the quality of marriage preparation for 
engaged couples should be raised.

In the first part of the article, the author presents the Catholic Church teaching concerning 
the preparations for a marriage. The specialist, designed for this purpose, programs should help 
nupturients to get to know each other and create favourable conditions for entering into happy 
marriages.

In the second part of the article, the FOCCUS strategy is presented. The tool helps nuptu-
rients to learn more about each other and to explore their relationships. Moreover, it enables 
them to diagnose the strengths and weaknesses in their relationships thanks to the analysis of 
the various spheres of the engagement period.

The last part of the article concerns pastoral suggestions. Acquiring by nupturients the abili-
ties to solve problems together and raising the quality of their interpersonal communication 
seems to be the pastoral challenges. The two areas are the most predictive indicators of the 
future marriage quality.

Keywords: engagement, preparation for marriage, quality of an engagement period
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StÓŁ cZY StOŁY SŁOWA BOŻeGO?

Wstęp

Ogromną pomocą w dziele uświęcenia człowieka jest sprawowana liturgia. Czynne 
w niej zaangażowanie się sprzyja nawiązaniu osobowej relacji ze źródłem łaski, czyli 
Bogiem Trójjedynym. Chęć zaangażowania się, możliwość włączenia się i faktycz-
nego współudziału wymaga dobrze zagospodarowanej przestrzeni liturgicznej. Prze-
strzeń tę stanowią, niezależnie od koncepcji, obiekty sakralne wykorzystywane do 
sprawowania kultu Bożego.

Po ostatnim soborze w dziedzinie liturgicznej wiele się zmieniło, podjęto bowiem 
działania zmierzające do czynnego włączenia się jak największej części wiernych, 
z uwzględnieniem podziału poszczególnych funkcji miedzy duchownymi i wiernymi 
świeckimi. Zaangażowanie całych wspólnot skupionych w zgromadzeniach liturgicz-
nych przyczynia się do współodpowiedzialności za Kościół, m.in. na płaszczyźnie 
uświęcającej misji Kościoła.

W niniejszym przedłożeniu chodzi o ukazanie ewolucyjnych zmian, które doko-
nywały się w przestrzeni liturgicznej po Vaticanum II. Kościół coraz bardziej docenia 
znaczenie dwóch stołów w celebracji Najświętszej Ofiary: stołu słowa Bożego i sto-
łu Eucharystycznego. Św. Augustyn w Kazaniu 179 jednoznacznie powiedział, „że 
słuchać słowa Bożego, to karmić się Chrystusem”2. Chodzi o przypomnienie zadań, 
jakim służy pierwszy z wymienionych stołów. Motywem skłaniającym do zajęcia się 
wspomnianą tematyką są świątynie pretendujące do bycia wzorcowymi dla innych, 
z wyposażeniem niezrozumiałym w świetle obowiązujących norm prawa liturgiczne-
go. Wspomniane świątynie posiadają w wyposażeniu prezbiteriów dwa równoległe 
stoły słowa Bożego, z których kierowane są czytania fragmentów Biblii.

1. Zarys historyczny

Słowo Boże było kierowane do wiernych podczas sprawowanej liturgii z różnych 
miejsc3. Pierwszym była katedra, z której przewodniczył obrzędom celebrujący bi-
skup lub miejsce do siedzenia dla innego przewodniczącego liturgii. Dokumenty z III 
i IV w. wskazują na miejsce podwyższone, z którego odczytywano fragmenty Pisma 
Świętego, śpiewano psalmy i kierowano do zgromadzonych okolicznościowe prze-

1 Ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicz-
nego US, prodziekan WT US; wykładowca prawa kanonicznego w WSD Koszalin; adres do koresponden-
cji: ul. Norwida 6, 75-656 Koszalin, e-mail: dullak@koszalin.opoka.org.pl. .
2 B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009, s. 48.
3 G. Siwek, Komunikacyjna i symboliczna funkcja ambony, „Homo Dei” (1995), nr 3, s. 63-69.
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powiadanie. Po IV w. rozwijająca się architektura sakralna wymagała zbliżenia się 
do wiernych w celu lepszej słyszalności. Coraz większe kościoły przyczyniały się do 
tego, że ambony4 przesuwano coraz bardziej w głąb nawy i coraz bardziej je pod-
wyższano. To podwyższenie miejsca (podest) miało na celu wyeksponowanie Księ-
gi Świętej i czytającego, zwłaszcza chodziło o słyszalność i komunikację wzroko-
wą z uczestnikami liturgii. Kolejnym etapem było zdobienie tych wyeksponowanych 
miejsc – ambon bogatą ornamentyką5. To wszystko z jednej strony było zsynchronizo-
wane z kulturą i sztuką zmieniających się czasów, a z drugiej strony chodziło o wyeks-
ponowanie miejsca uświęconego czynnością głoszenia słowa Bożego, symbolizujące-
go nauczającego Chrystusa. Tym samym podkreślano i uwypuklano wydarzenie, że to 
Bóg przemawia do człowieka, a sam Chrystus dalej głosi Dobrą Nowinę6 .

Do końca pierwszego tysiąclecia istniała zasadniczo jedna ambona, z której kie-
rowano do zgromadzonych czytania zaczerpnięte z Biblii. Natomiast w XI w. zaczę-
to wprowadzać drugą ambonę, miała ona znaczenie alegoryczne, jedna służyła dla 
proklamacji Ewangelii, a druga pozostałych tekstów Pisma Świętego. Wznoszono je 
naprzeciw siebie w nawie bądź w apsydzie. Następnie w niektórych kościołach go-
tyckich wprowadzono też trzecią ambonę usytuowaną w nawie, z której zasadniczo 
głoszono kazania7. Inaczej postrzega to zagadnienie G. Siwek, uważając, że ambo-
na – w ścisłym tego słowa znaczeniu – była jedna. Zasada ta była zachowana na-
wet wówczas, gdy istniało wiele „ambon”, które nazywa pulpitami. Ta jedna ambona 
wyróżniała się kształtem, wyższym usytuowaniem, solidnością materiału, z jakiego 
była wykonana wraz z licznymi symbolicznymi ozdobami. Właściwą amboną było to 
miejsce, z którego odczytywano Ewangelię8 .

4 Słowo „ambona” pochodzi z greckiego anabainein – wstępować (podwyższenie); wyrażenie to znaj-
dujemy w j. łacińskim: ambo lub ambon – miejsce wywyższone, pagórek. Początkowo miejsce wygła-
szania słowa Bożego nie miało stałej nazwy, używano m.in. takich wyrażeń jak: pulpitum, tribunal, locus 
altus, auditorium, suggestus, lectorium, legiom, bema, absidia. Wyrażenie „ambona” upowszechniło się 
w Europie dopiero w IV w. B. Nadolski, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Kra-
ków 2010, s. 63-64; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s.79.
5 M. Cynka, Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś, w: Msza święta – rozumieć, aby 
lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, red. J. Hadalski, Poznań 2013, s. 51-52.
6 M. Cynka, Wnętrze kościoła – przestrzeń sakralna, w: tamże, s. 43. 
 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na teologiczny wymiar liturgii słowa Bożego, na jego związek 
z korzeniami synagogalnymi i nowy wymiar wniesiony przez Jezusa Chrystusa. O tym rozważa: J. Rat-
zinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 64-68.
7 B. Nadolski, Liturgika. Eucharystia, t. 4, Poznań 1992, s. 95; B. Nadolski, Ambona. Historia, znacze-
nie, symbolika, Kraków 2008, s. 10-13.
8 G. Siwek, Komunikacyjna i symboliczna…, s. 73. Autor w swoim przedłożeniu bardzo wymownie 
eksponuje również symboliczne znaczenie ambony, wskazuje m.in. na usytuowanie ambony zwróco-
nej ku zachodowi, podkreśla symboliczne znaczenie podwyższenia, na którym usytuowana była ambona 
i inne. Inne ujęcie symboliki ambony ukazuje: P. Cembrowicz, Ambona miejscem głoszenia słowa Boże-
go, w: Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja, red. S. Araszczuk, Wrocław 2010, 
s. 129-131. 
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Warto jeszcze zwrócić uwagę na usytuowanie ambony. Nie było to miejsce raz 
określone i nienaruszalne9. Jak już wspomniano, czytano słowo Boże z miejsca prze-
wodniczenia, którym najpierw było proste krzesło, następnie miejscem przepowiada-
nia Dobrej Nowiny był pulpit usytuowany blisko balustrady, w niewielkiej odległości 
od prezbiterium, aż wreszcie był on ustawiony w pośrodku nawy świątyni. Od XIII w. 
ambona została wyodrębniona z przestrzeni prezbiterium i zamieszczona na ścianie 
lub filarze. W ten sposób stała się miejscem ludowego przepowiadania, tzn. oddzie-
lono jej rolę od przepowiadania słowa Bożego, a zaczęto głosić kazania tematyczne. 
Było i tak, że „ambona (XV w.) była tak usytuowana, że uczestnicy liturgii musieli 
podczas kazania odwracać się plecami do głównego ołtarza”10 .

Zmiany przyniósł Sobór Trydencki, który pomniejszył znaczenie ambony. Przełom 
XVI/XVII w. negatywnie odbił się w postrzeganiu roli ambony. Wskutek antyreforma-
torskich polemik dochodziło do demontażu ambon w katolickich świątyniach. Chodzi-
ło o odcięcie się od protestanckich poglądów, w których ambony zajmowały centralne 
miejsce w świątyni11. W kościołach katolickich teksty biblijne czytano przy ołtarzu: 
z jednej strony ołtarza Ewangelie, a z drugiej – pozostałe teksty natchnione. Kazania 
zaś wygłaszano z ambony.

2. ewoluowanie przepisów liturgicznych jako echo 
dokumentów Soboru Watykańskiego ii12

Nowe ujęcie Kościoła zarysowane w Konstytucji dogmatycznej o Kościele zwróciło 
uwagę na kapłański charakter ludu Bożego (nr 11). Jest on związany z bardzo konkret-
nymi zadaniami wszystkich stanowiących wspólnotę Kościoła. Te zadania realizują 
się m.in. w misji uświęcającej Kościoła. Dlatego wdrażanie Konstytucji o liturgii wy-
magało dodatkowych dokumentów Stolicy Apostolskiej zawierających szczegółowe 
wskazania w poszczególnych obszarach liturgicznych13 .

Pierwsza instrukcja Inter Oecumenici o należytym wykonywaniu Konstytucji o Li-
turgii Świętej z 26 września 1964 r., zatwierdzona autorytetem papieża Pawła VI (we-
szła w życie 7 marca 1965 r.), w rozdziale V traktuje o budowie kościołów i ołtarzy 

9 R. Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005, s. 45-46; T. Sinka, Zarys 
liturgiki, Goncikowo-Paradyż 1988, s. 100.
10 R. Walczak, Symbolika…, s. 22.
11 G. Siwek, Komunikacyjna i symboliczna funkcja ambony, „Homo Dei” (1995), nr 3, s. 67. 
12 Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
13 25 stycznia 1964 r. Paweł VI utworzył Consilium ds. Liturgii, czyli specjalną nadrzędną Radę do 
wykonania zaleceń Konstytucji o liturgii i papieskiego dokumentu Sacram liturgiam, który wyznaczył 
kierunki wprowadzenia tych zaleceń. Członkami Consilium zostało 10 kardynałów oraz 32 biskupów 
pochodzących z 26 krajów wszystkich kontynentów. Na pierwszej sesji plenarnej Consilium (11 marca 
1964 r.) ustalono, że fundamentem całej odnowy liturgicznej musi być rewizja 6 podstawowych ksiąg 
liturgicznych: Mszału, Brewiarza, Pontyfikału, Rytuału, Martyrologium i Ceremoniału Biskupiego. Owo-
cem prac Consilium – w ciągu 5 lat istnienia, aż do przekształcenia w Kongregację dla Spraw Kultu Bo-
żego (8 maja 1969 r.) – było opracowanie prawie wszystkich ksiąg liturgicznych, chociaż ich ostateczna 
publikacja była już dziełem nowej kongregacji.
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w sposób ułatwiający czynne uczestnictwo wiernych14. W nr. 92 i 96 zaaranżowano 
strefę liturgii słowa, chodzi o miejsce, w którym jest siedzenie dla kapłana i jego asy-
sty, tzw. sedilia, ambona oraz pulpit dla lektora. Wszystkie te miejsca – jak zaznacza 
instrukcja – mają być widoczne dla zgromadzonych w świątyni, a kierowane do nich 
słowo ma być słyszane. Nie ma tu jednoznacznego doprecyzowania roli poszczegól-
nych miejsc i elementów wyposażenia kościoła. Czytania, które deklamuje celebrans, 
lub wykonywane śpiewy należy kierować do zgromadzonych od ołtarza albo od pul-
pitu, albo od balasek, według kryterium praktyczności (wygody)15. Stąd wniosek, iż 
„obecność” ambony była zalecana (convenit – wypada, aby była), a nie obowiązkowa. 
Wg ks. Popiela ambona stanowi drugi, obok miejsca przewodniczenia, ośrodek liturgii 
słowa16. Omawiana instrukcja, normując kwestię ambony, wskazuje: „Pożądana jest 
ambona – mogą być i dwie – do wygłaszania czytań świętych; należy ją tak ustawić, 
aby osoby czytające można było dobrze widzieć i słyszeć” (nr 96). Wspomniany ko-
mentator omawianej instrukcji w liczbie mnogiej dotyczącej ambon upatruje ambonę 
i pulpit. Ambonę – miejsce zajmowane przez kapłana lub diakona w czasie czytania 
Ewangelii, homilii, wyznania wiary oraz modlitwy wiernych, zaś pulpit umieszczony 
po przeciwnej stronie ołtarza ma służyć lektorowi czytającemu lekcje. „Oczywiście 
jest też możliwe rozwiązanie z dwoma odpowiadającymi sobie ambonami”17. Z tego 
pomysłu – o dwóch ambonach – autorska Rada wycofała się po miesiącu od ukaza-
nia się omawianej instrukcji. Skierowała wówczas (26.10.1964 r.) pisma do przewod-
niczących konferencji poszczególnych episkopatów, wskazując na teologiczną rację 
jedności słowa Bożego. W odniesieniu do ambony stwierdzono, że „dla sprawowania 
Eucharystii stanowi ona konieczny element”18. Warto tu zwrócić uwagę na liczbę po-
jedynczą odnoszącą się do ambony.

Argumentem skłaniającym do wspomnianej refleksji nad szczególną rolą i miej-
scem słowa Bożego w życiu Kościoła, a zwłaszcza liturgii, była myśl zaczerpnięta 
z Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym: „Kościół zawsze otaczał czcią Boże 
Pisma, podobnie jak i samo Ciało Pańskie. Zwłaszcza w liturgii świętej bierze ciągle 
chleb życia ze stołu Bożego słowa i Ciała Chrystusowego i podaje wierzącym. Pi-
sma te w połączeniu ze świętą Tradycją  uważał i uważa zawsze za najwyższą regułę 
swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze, niezmiennie 
przekazują Boże słowo i sprawiają, że w wypowiedziach Apostołów i proroków roz-
brzmiewa głos Ducha Świętego” (nr 21). Ponadto według prof. Nadolskiego bogat-
sze zastawienie stołu słowa Bożego to wynik głębszego rozumienia związku Starego 
Testamentu z Nowym oraz sięgnięcia do literatury patrystycznej oddającej podziw 
wobec słowa Bożego19 .

14 „Wiadomości Diecezjalne” (Katowice) (1964), nr 11-12, s. 129-144.
15 Inter oecumenici, nr 49.
16 J. Popiel, Wnętrze kościoła w świetle odnowionej liturgii, Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnic-
ki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań-Warszawa-Lublin 1967, s. 538-539.
17 Tamże .
18 B. Nadolski, Ambona…, s. 32.
19 Tamże, s. 36. Można w tym miejscu wspomnieć powołaną w 1964 r. podkomisję Coetus a studiis 
XI, która miała za zadanie rewizję dotychczasowego zestawu czytań mszalnych. Miała przed sobą m.in. 



245

Trzecia20 z kolei instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Liturgii Świętej 
zatytułowana Liturgica instaurationes, przygotowana przez Świętą Kongregację Kul-
tu Bożego, zaaprobowana, zatwierdzona i polecona przez papieża Pawła VI, by została 
ogłoszona 3 września 1970 r., w sposób jednoznaczny wskazuje na rolę słowa Bożego 
i jego związek z pozostałymi obrzędami. „Wśród świętych tekstów, które podczas 
obrzędów liturgicznych są używane, księgi Pisma Świętego szczególną odznaczają 
się godnością. W nich bowiem Pan Bóg przemawia do swego ludu i Chrystus, obecny 
w swoim słowie, głosi Ewangelię” (nr 2)21. Wobec tego liturgia słowa Bożego ma być 
celebrowana z najwyższą starannością. W żadnym wypadku nie wolno zastępować 
jej innymi tekstami zaczerpniętymi ze skarbca dzieł religijnych czy świeckich auto-
rów tak dawnych, jak i współczesnych. Dokument przypomina, że celem homilii jest 
wyjaśnienie wiernym głoszonego słowa Bożego z zastosowaniem go do współcze-
snego sposobu myślenia, a głosić ją może jedynie kapłan. Pozostali uczestnicy liturgii 
powinni wstrzymywać się od wygłaszania uwag, od dialogów i tym podobnych po-
staw. Dalej instrukcja przestrzega, by nie poprzestawano na deklamacji tylko jednego 
czytania22 .

Następujące treści, w dalszej części omawianej instrukcji, bardzo wyraźnie kore-
spondują z jeszcze jednym dokumentem dotyczącym Eucharystii. Chodzi o kult ta-
jemnicy eucharystycznej w Kościele, jest to instrukcja Kongregacji Obrzędów Eu-
charisticum mysterium z 25 maja 1967 r.23 Liturgia słowa przygotowuje do liturgii 
eucharystycznej i do niej prowadzi, razem z nią tworzy jeden akt kultu, uwidaczniając 
głęboki związek. Dlatego też obie części liturgii nie mogą być oddzielone, nie wolno 
również sprawować ich w różnym czasie i w różnym miejscu. Bo „przepowiadanie 
słowa wymagane jest do samego szafarstwa sakramentów, jako że są one sakramenta-
mi wiary, rodzącej się i zasilającej ze słowa” (DK 4).

Nauczanie soborowe, stawiające na tej samej płaszczyźnie cześć oddawaną Pismu 
Świętemu, jak i Najświętszej Eucharystii, nazywając obydwa „chlebem żywota” (KO 
21), mówiąc o „stole słowa Bożego” (KL 51; KO 21; DK 18), wzywa do ponownego 
zwrócenia uwagi na miejsce głoszenia słowa Bożego. Ambona ukazuje ścisłą jedność 
między słowem i wydarzeniem historii zbawienia. Wszelkie stworzenia pojawiają się 
przez słowo i w historii odkupienia ludzkości słowo Boże staje się Ciałem. Właśnie ta 

problem do rozstrzygnięcia: z jednej strony wielowiekowa tradycja związana z funkcjonującym zesta-
wem czytań, a z drugiej potrzeba zmian wynikająca z często powtarzających się czytań, zwłaszcza pod-
czas celebracji Mszy Świętej z formularza o świętych. 
20 Po zaprezentowaniu pierwszej instrukcji przechodzę zaraz do trzeciej, pomijając drugą. Druga, za-
tytułowana Tres adhinc annos, wydana 4.05.1967 r. przez Świętą Kongregację Obrzędów, nie omawia 
wprost interesujących nas zagadnień. Stąd celowe jej pominięcie. Dokument ten można znaleźć: „Wiado-
mości Archidiecezji Warszawskiej” (1967), nr 8, s. 169-173.
21 „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskiej” (1971), nr 6-7, s. 135-142; H. Sobeczko, Główne spo-
soby chrystusowej obecności w odnowionej liturgii Mszy Świętej, w: R. Sobeczko, Servitum liturgiae. 
Wybór artykułów, Opole 2004, s. 241-246.
22 Liturgica instaurationes, nr 2.
23 Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., red . R . Rak, 
Londyn (brw), s. 137-165. Punkt 10 odnośnego dokumentu zatytułowano Związek między liturgią słowa 
i liturgią eucharystyczną.
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wszechobejmująca tajemnica pojawia się w liturgii. Misterium, które jest proklamo-
wane w liturgii słowa, wskazuje na permanentną aktualizację, a to oznacza, że ambona 
zdobywa znaczenie katedry, z której sam Bóg naucza i wyjaśnia człowiekowi swoje 
tajemnice24 .

3. Najnowsze dokumenty

Mając na uwadze dokumenty określone jako najnowsze, należy w tym przypadku 
skoncentrować swoją uwagę na wszystkich tych unormowaniach dotyczących oma-
wianego zagadnienia, które zostały wydane już w XXI w., czyli po Roku Jubileuszo-
wym 2000.

W październiku 2001 r. zebrani na X Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Bi-
skupów zostali zapytani o temat następnego spotkania, odpowiedzi większości z nich 
koncentrowały się wokół problematyki eucharystycznej. W podobny sposób wypo-
wiedziały się inne gremia ogólnokościelne25. Temat Eucharistia fons et culmen vitae 
et missionis Ecclesiae Zgromadzenia Biskupów „jest czymś wyjątkowym w historii 
Synodu Biskupów. Odpowiada on niedawnej encyklice papieskiej o Eucharystii w jej 
fundamentalnej relacji do Kościoła: Ecclesia de Eucharistia26. Ta okoliczność zasłu-
guje na szczególne podkreślenie, z uwagi na wpływ, jaki wywiera bezpośrednio na 
konsultacje, jak i też na same prace synodalne”27. Ojcowie Synodu, jako gremium 
doradcze papieża, mieli wyrazić opinię w kwestii wymogów i implikacji duszpaster-
skich Eucharystii w celebracji, w kulcie, w homiletyce, w działach miłosierdzia oraz 
w innych przestrzeniach działania kościelnego28 .

W interesującym nas przedmiocie synod wypowiedział się w Lineamenta . W nu-
merze 33. czytamy: „(…) stół Słowa i stół Eucharystii są tym samym stołem jednego 
Pana, i wymagają «jednego aktu kultu»”29. Chodzi tu o to, że poszczególne elementy 
liturgii nie mogą być spontanicznie reżyserowane, ale mają być podejmowane zgodnie 
z odnośnymi przepisami30 .

W niedługim czasie po wspomnianym Synodzie Biskupów Jan Paweł II ogłosił 
Rok Eucharystii (październik 2004 – październik 2005). W związku z jego realizacją 
zostały wydane poszczególne dokumenty. I tak sam papież na rozpoczęcie roczne-
go świętowania Eucharystii wydał list apostolski Mane nobiscum Domine. Podkreśla 

24 H. Pleskacheuskaya, Przestrzeń liturgiczna obrazem sakramentalności Kościoła, w: Confitemini Do-
mino, quoniam bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB 
(1949-2005), red. J. Nowak, Warszawa 2007, s. 81-82; J. Nowak, Przestrzeń liturgiczna w celebracji 
Wigilii Paschalnej, „Collectanea Theologica” (1993), nr 1, s. 118. 
25 J. Schotte, XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Eucharystia: Źródło i szczyt życia i posłannictwa 
Kościoła, w: Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła, t. 1, red. P. Pindur, Katowice 2004, s. 51.  
26 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła, Kraków 2003.
27 J. Schotte, XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów…, s. 51-52.
28 Tamże. 
29 Powtórzył ten tekst również inny dokument: Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
Instrukcja. O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii (25.03.2004 r.), 
Kraków 2004, nr 60.
30 Tamże, nr 58-64.
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w nim, że liturgia słowa Bożego poprzedza sprawowanie liturgii Eucharystii – w jed-
ności dwóch «stołów» – stołu Słowa i stołu Chleba. Autor dokumentu stwierdza, że 
należy w czterdzieści lat po soborze zweryfikować tę jedność stołów. „Nie wystarczy 
bowiem odczytywanie fragmentów biblijnych w języku zrozumiałym, jeśli nie jest 
ono poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, pobożnym wysłuchaniem, medyta-
cyjnym milczeniem, jakie są konieczne, by słowo Boże dotknęło życia i je oświeci-
ło”31. Kontynuacją myśli papieskiej są sugestie na Rok Eucharystii jednej z Kongre-
gacji: słuchamy tego Słowa nie jako tekstu, natchnionego wprawdzie, ale «odległego» 
od nas, lecz jako słowa żywego, przez które wzywa nas Bóg: znajdujemy się tu w kon-
tekście autentycznego dialogu Boga z Jego ludem; (…) Udział w Eucharystii jest 
słuchaniem Pana, mającym na celu zastosowanie w praktyce tego, co On nam ukazuje, 
czego od nas wymaga i oczekuje od naszego życia”32 .

Należy teraz przejść do dokumentów, które nie tylko obowiązują w całym Ko-
ściele, ale stanowią ważny punkt odniesienia do celebracji. Mam na uwadze nastę-
pujące dokumenty: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego33, chodzi o trzecie 
wydanie Mszału z 2002 r. (OWMR), następnie Wprowadzenie do drugiego wydania 
Lekcjonarza Mszalnego34 (WLM), z uwzględnieniem partykularnego prawa, jakimi 
są w przedmiotowej materii Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wy-
dania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego35 (WEP). Trzeba mieć tu na 
uwadze podstawowe założenie, jakim jest w Kościele wierność Tradycji mimo upły-
wu czasu i zmieniających się zewnętrznych okoliczności. Choć Sobór Watykański II 
często w opiniach wielu uchodził za rewolucyjny, zwłaszcza w kontekście odnowionej 
liturgii Mszy Świętej, to trzeba mieć na uwadze podstawowe założenie, które towarzy-
szyło wszelkim inicjatywom: niektóre obrzędy przywrócono „stosownie do pierwotnej 
tradycji Ojców Kościoła”, tzn. nie tylko chodzi o zachowanie tego, co przekazywali 
nasi przodkowie, ale należy też rozważyć wszystkie minione okresy dziejów Kościoła 
(OWMR 6; 9). Dlatego uwzględniając sytuację współczesnego świata, „wydało się, że 
w korzystaniu z tekstów najstarszej tradycji tak czcigodnemu skarbowi nie wyrządzo-
no żadnej zniewagi, jeśli niektóre zdania zmieniono, aby dane wyrażenia lepiej zhar-
monizować z językiem współczesnej teologii oraz zgodnie z prawdą oddać obecny 
stan kościelnej dyscypliny” (OWMR 15). Tak zarysowane wprowadzenie teologiczne 
pozwala skoncentrować naszą uwagę na „technicznej” stronie liturgii słowa Bożego.

Należy mocno podkreślić, że w analizowanych dokumentach nie ma mowy ani 
razu o ambonie w liczbie mnogiej. Pojawia się dwukrotnie alternatywne słowo: pulpit. 
Raz w formie zamiennika z amboną: „Jeśli to możliwe, czytania wykonuje się przy 
ambonie albo pulpicie” (OWMR 260). Ta norma dotyczy celebracji Mszy Świętej, 

31 Jan Paweł II, List apostolski „Mane nobiscum Domine” (7.10.2004 r.), Watykan 2004, nr 12-13.
32 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Sugestie i propozycje 
(15.10.2004 r.), Kraków 2004, nr 21; H. Sobeczko, Uczestnictwo w liturgii słowa, w: Z. Janiec, Przypa-
trzcie się bracia powołaniu waszemu, Sandomierz 2001, s. 141-146.
33 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.
34 Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego, Poznań 2011.
35 Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału 
Rzymskiego, Poznań 2006. 
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w której uczestniczy tylko jeden usługujący36. Co w potocznym rozumieniu określa 
się jako Msza św. bez ludu37. I drugi raz mowa o pulpicie, gdy autor Ogólnego wpro-
wadzenia opisuje urządzenie prezbiterium świątyni38. Tam, po przytoczeniu już wspo-
mnianej regulacji z Instrukcji z 26 września 1964 r. o tym, że słowo Boże powinno 
być proklamowane z miejsca, na którym w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia 
się uwaga wiernych, pojawiają się słowa: „Z zasady winna to być stała ambona, a nie 
zwykły, przenośny pulpit”39. Z obu zapisów można jednoznacznie wnioskować, iż pra-
wodawca nie przewiduje w prezbiterium obok ambony jeszcze pulpitu stanowiącego 
alternatywny czy pomocniczy stół słowa Bożego. Tym bardziej iż nasuwa się taki 
wniosek, który zawarto w OWMR w nr. 58: „W celebracji Mszy Świętej z udziałem 
ludu czytania wykonuje się zawsze z ambony”. Skoro zawsze, to oznacza że nie prze-
widuje się innego rozwiązania w normalnych warunkach sprawowania obrzędów.

Dokument wprowadzający do Mszału Rzymskiego używa słowa ambona aż 26 
razy w różnych przypadkach i kontekstach wyłącznie w liczbie pojedynczej. Treść 
omawianego dokumentu w nr. 309 obszernie opisuje miejsce głoszenia słowa Bożego. 
Stąd zapis wspomnianej normy zasługuje na jej przytoczenie: „Ambona odpowied-
nio wkomponowana we wnętrze kościoła powinna być tak umieszczona, by czyta-
jący i mówiący byli dobrze widziani i słyszani przez wiernych”. We wprowadzeniu 
do lekcjonarza mszalnego pojawia się szerszy opis przestrzeni, w której znajduje się 
ambona, podkreśla on, że miejsce to ma być „podwyższone, stałe, dogodne i okaza-
łe, odpowiadające godności słowa Bożego. Powinno jasno przypominać wiernym, że 
w Mszy Świętej jest przygotowany zarówno stół słowa Bożego, jak i Ciała Chrystu-
sowego, winno wreszcie stanowić skuteczną pomoc dla wiernych w uważnym słucha-
niu podczas liturgii słowa” (WLM 32). Autor dokumentu uwrażliwia również i na to, 
by starannie przemyśleć, w zależności od struktury świątyni, odpowiednie ustawienie 
ambony oraz jej związek z ołtarzem eucharystycznym (tamże). Dalej podkreśla się, 
aby ambona była obszerna, skoro ma na niej zająć miejsce kilku usługujących. Dla do-
godności praktycznej należy zadbać, by było wyposażona w należyte oświetlenie oraz 
odpowiedni sprzęt nagłaśniający zapewniający dobrą słyszalność głoszących teksty 
Pisma Świętego (WLM 34).

Przypomnijmy sobie jeszcze przeznaczenie ambony w ujęciu omawianych doku-
mentów: „Z ambony wykonuje się jedynie czytania, psalm responsoryjny oraz orę-
dzie wielkanocne; można też stąd wygłaszać homilię i intencje modlitwy powszech-
nej. Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią tylko sługa słowa” (OWMR 
309; WLM 16; 33). Tym szafarzem słowa jest zapewne każdy, kto czyta teksty Pisma 
Świętego. Czyta w czasie celebracji Mszy Świętej z udziałem ludu (OWMR 58). In-
nymi słowy, szafarzem słowa jest każdy wierny, który pełni posługę (ministerium) 

36 Mowa tu o trzeciej części roz. IV. Część pierwsza to Msza święta z ludem, część druga to Msza kon-
celebrowana, zaś część czwarta to przepisy ogólne dot. wszystkich mszy.
37 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 379*.
38 OWMR 295-310.
39 OWMR 309; WEP 5.
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lub funkcję (munus) lektora40. Jest nim, w odniesieniu do czytań przed Ewangelią, 
na pierwszym miejscu lektor (OWMR 128; 130; 196), który również może podawać 
intencje modlitwy powszechnej z ambony (OWMR 71; 197). Kolejnym sługą słowa 
jest psałterzysta lub kantor. Oni wykonują psalm responsoryjny, który jest integralną 
częścią liturgii słowa Bożego oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpaster-
skie, gdyż sprzyja medytacji nad słowem natchnionym Duchem Świętym (OWMR 
61). O ile nie byłoby lektora, kantora czy diakona, sam celebrans odczytuje z ambony 
teksty zaczerpnięte z Pisma Świętego (OWMR 135). Ten, kto przyjął sakrament świę-
ceń, przenosi na ambonę Ewangeliarz celem odczytania fragmentu przeznaczonego 
na dany dzień lub okoliczność (OWMR 44; 133-134), a po odczytaniu może zanieść 
Ewangeliarz „na kredens albo na inne stosowne i godne miejsce” (OWMR 175)41 .

Mając na uwadze sługi słowa Bożego, należy odróżnić od wyżej wymienionych 
komentatora wprowadzającego uczestników liturgii w treści, które za chwilę usłyszą. 
Objaśnienia i pewne pouczenia wprowadzające wiernych w liturgię i przygotowujące 
ich do lepszego jej zrozumienia nie upoważniają komentatora, by podczas swej funkcji 
zajmował miejsce na ambonie. W podobny sposób odnieść się należy do prowadzące-
go śpiew (OWMR 105b; WLM 33)42 .

Warto podkreślić, iż przytoczone dokumenty stanowiące punkt odniesienia 
w kształtowaniu liturgii Kościoła w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości 
wskazują na wyposażenie prezbiterium świątyń w ołtarz słowa Bożego i ołtarz Eucha-
rystii. Słowo ołtarz można zastąpić słowem stół. Oba jednak występują obok siebie 
i za każdym z nich stoi rzeczywistość jednego elementu wyposażenia wnętrz.

4. postulaty duszpastersko-liturgiczne

W tym miejscu należy raz jeszcze mocno podkreślić znaczenie słowa ambona. Doku-
menty Kościoła mówią o ambonie, dlatego nie wolno zamiennie używać słowa „am-
bonka”, które kojarzy się z prowizorycznym i przenośnym pulpitem służącym np. kan-
torowi prowadzącemu śpiewy lub komentatorowi objaśniającemu wiernym sprawo-
wane obrzędy albo też z podstawką pod mszał ustawioną na ołtarzu eucharystycznym.

Liturgiczna reforma soborowa zakłada dowartościowanie ambony, przywrócenie 
jej pierwotnego sensu jako miejsca proklamacji słowa Bożego. Komentujący doku-
menty soborowe znany homileta G. Siwek dochodzi do następujących wniosków: że 
ambona – a nie inne przygodne miejsce – ma być zwyczajnym miejscem głoszenia 
słowa Bożego; następnie ambona nie może być traktowana jako praktyczny pulpit 

40 C. Krakowiak, Posługi i funkcje liturgiczne: teoria i praktyka, w: W trosce o Kościół, red. A. Jarzą-
bek, Lublin 1999, s. 193-203.
41 Przytoczony zapis OWMR nie precyzuje, co jest tym stosownym i godnym miejscem. Pojawia się tu 
luka, którą wg wskazanych przymiotników należy uzupełnić konkretnym działaniem. Przykładem takie-
go działania jest zaniesienie Ewangeliarza na pulpit przenośny przygotowany w tym celu, ale przepisy 
w tej materii milczą. Wspomniany w dokumencie kredens to miejsce, w którym również można przygo-
tować kielich, tj. wlanie wina i wody, celem konsekracji (178). 
42 WLM 33: „Jest natomiast mniej odpowiednie, aby na ambonę wchodzili inni usługujący, np. komen-
tator, kantor lub prowadzący śpiew”.
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(podstawa) służący do podtrzymywania lekcjonarza, ma zaś samym swoim kształtem 
i estetyką wyrażać wielkość i ważność tego, co się na nim dokonuje; ambona powinna 
być umieszczona na podwyższeniu, tak jednak, by następowało nawiązanie kontaktu 
pomiędzy proklamującym i słuchającymi słowa Bożego; ponadto ambona powinna 
być stabilna tak jak ołtarz eucharystyczny i chrzcielnica oraz tak powinna być usy-
tuowana, by widoczny był związek pomiędzy amboną a ołtarzem celebracji eucha-
rystycznych – nie stanowiąc jednak zwartej całości. Elementy dekoracyjne również 
powinny być zsynchronizowane z ornamentyką ołtarza eucharystycznego, stanowiąc 
jedną całość pod rozmaitymi względami, np. estetycznym, kulturowym, praktycznym 
i innymi43 .

C. Krakowiak stanowczo odrzuca praktykę pojawiającą się w niektórych miejscach 
kultu: „W żadnym wypadku niedopuszczalna jest spotykana w niektórych parafiach 
praktyka, że czytania poprzedzające Ewangelię oraz psalm responsoryjny wykonują 
lektorzy i psałterzysta od pulpitu, a kapłan czyta Ewangelię z ambony”44. Jak z tego 
przykładu i wielu innych wynika, obowiązujące przepisy dot. miejsca głoszenia słowa 
Bożego w czasie Mszy Świętej nie wszędzie są zachowywane. Jest to konsekwencja 
tego, że odpowiedzialni za kształt liturgii w poszczególnych miejscach albo nie znają 
obowiązujących przepisów, albo je ignorują, zapominając, że liturgia to dzieło Chry-
stusa i Kościoła, a nie poszczególnego duchownego piastującego dany urząd. A może 
przyczyną jest i to, że kapłani nie są przekonani o konieczności oddzielenia liturgii 
słowa od liturgii ofiary przez różne miejsca ich celebracji. Taką postawą przyczyniają 
się do błędnego formowania świadomości uczestników liturgii. Przytoczony wyżej 
liturgista zestawia powyższe rozważanie z pytaniem postawionym Kongregacji Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „Z jakiego miejsca powinno głosić się słowo 
Boże w czasie Mszy Świętej i w jaki sposób ma być ono urządzone?45” W odpowiedzi 
Kongregacja ustosunkowała się do postawionej kwestii: „W nawie kościoła powin-
no być miejsce podwyższone, stałe, stosownie urządzone i odpowiednio godne, które 
równocześnie odpowiadałoby godności słowa Bożego. Niech ono w czasie Mszy św. 
wyraźnie przypomina wiernym, że jest dla nich przygotowany stół słowa Bożego i stół 
Ciała Chrystusa. Niech wreszcie najlepiej pomoże im w skupieniu i słuchaniu słowa 
Bożego. Dlatego należy starać się, stosownie do architektury danego kościoła, o har-
monię i łączność ambony z ołtarzem”46 .

Na usytuowanie ambony wskazują zarówno liturgiści i homileci, jak również odpo-
wiedzialni za wystrój wnętrz sakralnych. Mają oni przy tym na uwadze ogólne stwier-
dzenie zawarte w OWMR 309: „by w kościele było ono głoszone z miejsca, na którym 
w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych”. Ambona ma w pre-
zbiterium określone miejsce, powinna się znajdować między ołtarzem a miejscem, 

43 G. Siwek, Komunikacyjna i symboliczna…, s. 75-77; S. Lech, Przestrzeń celebracji liturgicznych, 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1989), nr 3, s. 193.
44 C. Krakowiak, Ambona zwyczajnym miejscem głoszenia słowa Bożego, „Anamnesis” (2002), nr 29, 
s . 57 . 
45 „Notitiae” (1998), nr 34, s. 59-60, za: tamże, s. 58.
46 Tamże.
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gdzie gromadzą się wierni47. Można ją usytuować w centrum za lub przed ołtarzem, 
zwłaszcza gdy ołtarz i ambona są położone na różnych poziomach. Przykładem takie-
go rozwiązania jest ambona w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie, usytuowana 
na jednej linii z ołtarzem. Najczęściej jednak ambonę umieszcza się z boku ołtarza, 
podkreślając dwa stoły zastawione do celebracji Eucharystii48. Należy zadbać o to, by 
ambona nie była przystawiona do ołtarza, ale stojąc z boku ołtarza, była nieco wysu-
nięta ku nawie, możliwie najbliżej wiernych. Ponadto powinna też być usytuowana 
nieco wyżej niż adresaci słowa, co sprzyja lepszemu kontaktowi wzrokowemu ze słu-
gą słowa oraz lepszej słyszalności ze strony zgromadzonych w świątyni49 .

Z innych wskazówek należy wziąć pod uwagę również i te, żeby ambona była 
wykonana z tego samego materiału co ołtarz, pokrewna w formie, oba powinny się 
wzajemnie uzupełniać. Wystrój stołu słowa powinien odpowiadać godności słowa 
Bożego. Chodzi najpierw o wystrój stały w ornamenty symbolizujące księgę Biblii, 
monogram Chrystusa, działania Ducha Świętego lub symbole ewangelistów. Ponadto 
chodzi również o ozdoby związane z przeżywanym w Kościele okresem liturgicznym. 
Warto również przemyśleć możliwość umieszczenia Ewangeliarza, po odczytaniu 
z niego fragmentu przeznaczonego na dany dzień, z przodu ambony, by tym samym 
nie mnożyć podestów, stojaków itp. elementów.

Zakończenie

Temat liturgii słowa Bożego można rozważać w wielu aspektach. Najbardziej dyna-
micznie rozwijającym się jest zapewne samo tłumaczenie Biblii, przybliżanie znacze-
nia poszczególnych fragmentów dla praktycznego zastosowania przez uczestniczą-
cych we Mszy Świętej. Nie mniej ważne jest otoczenie i samo miejsce przepowiada-
nia. Przestrzeń liturgiczna kształtowana jest nie tylko przez koncepcje artystyczne, 
ale poszczególne projekty przechodzą weryfikację w dykasteriach kurii diecezjalnych 
odpowiedzialnych za sacrum w liturgii. Warto mieć na uwadze przepisy Kościoła, 
które w swoich założeniach mają służyć dobremu przeżyciu więzi z Bogiem dokonu-
jącemu się zwłaszcza w sprawowanej liturgii. Dzięki zwróceniu uwagi na słowo Boże 
przez Vaticanum II rola i znaczenie głosu Boga zapisanego pod natchnieniem Ducha 
Świętego znalazła swoje znamienne miejsce. Ambona – stół słowa Bożego, dobrze 
usytuowana, jednoznacznie dookreślona, ma służyć pomocą w spotkaniu z Bogiem 
w Jego żywym słowie. By taką rolę spełnić, należy z prezbiterium usunąć wszelkie 
pulpity, „ambonki” itp. elementy, które zaciemniają obraz zastawionych stołów (po 
jednym): słowa Bożego i Eucharystii podczas sprawowanej liturgii Mszy Świętej. 
Przeciwne zwyczaje i tradycje winne ustąpić obowiązującym normom zawierającym 
jednoznaczne przepisy .

47 A. Grzelak, „Oto słowo Boże” – mszalna liturgia słowa, w: Liturgia źródłem i szczytem życia Kościo-
ła, red. A. Grzelak, J. Stefański, L. Bilicki, Gniezno 1993, s. 88-89.
48 R. Walczak, Symbolika…, s. 48. 
49 M. Cynka, Ambona – miejsce…, s. 54.
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Streszczenie

Msza Święta sprawowana w Kościele jako odpowiedź na polecenie Jezusa: „To czyńcie na 
moją pamiątkę”, składa się z dwóch zasadniczych części – skoncentrowanych na dwóch sto-
łach – liturgii słowa Bożego i liturgii eucharystycznej. Obie części są ze sobą ściśle zespo-
lone. Dzięki pierwszej z nich uczestniczący otrzymują wskazanie, pouczenie, napomnienie, 
zaś z drugiej części (stołu Ofiary) otrzymują siłę uzdalniającą do wdrażania pouczeń w swoje 
życie. W tym znaczeniu mamy do czynienia we Mszy Świętej z dwoma stołami – ołtarzami. 
Odpowiedzialni za kształt liturgii mają zadanie troszczyć się o przejrzystość i jednoznaczność 
tej więzi obu stołów w służbie jak najbardziej owocnego przeżycia Mszy Świętej. Wszystko, 
co przyczynia się do zacierania tej harmonii, należy wyeliminować, zarówno wyeksponowane 
pulpity czy rozmaite stojaki służące zarówno przewodniczącemu liturgii, jak i komentatorom 
oraz innym usługującym w liturgii.

Słowa kluczowe: stół słowa Bożego, liturgia słowa Bożego, ambona, wyposażenie 
prezbiterium

Summary

tABLe Or tABLeS OF GOD’S DiViNe WOrD?

Holy Mass, celebrated at the Church as a response to Jesus’ command: “Do it in memory of 
Me”, consists of two basic parts focused on two tables: the Liturgy of God’s Divine Word and 
the Eucharist. Both parts are closely jointed together (united). Out of the first one, the partici-
pants are given explanation, instruction and admonition. The other one (table of Sacrifice) gives 
strength empowering them to implement those instructions into their lives. In that sense we are 
dealing here (at a Mass) with two tables – two altars. Those responsible for the shape of the li-
turgy are to take care of transparency and clarity of unity of those two tables – to make the most 
of fruitful participation of the Mass attendant. Anything that could harm that unity (harmony) 
should be eliminated: both too elevated reading stands and other similar equipment (lectern, 
pulpit) that serve main celebrant as well as commentators or others who serve at the liturgy.

Keywords: table of God’s Word, liturgy of God’s Word, pulpit, presbytery equipment
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WSpÓŁcZeSNe WYZWANiA 
W WALce Ze ZŁYM DUcHeM

Wstęp

Według słów Jezusa Chrystusa każdy, kto wierzy, będzie mógł wyzwalać od działań 
złych duchów2. Potwierdza to doświadczenie pierwszych wieków Kościoła3 . Wier-
ni, również dzisiaj, mogą odmawiać prywatne modlitwy mające uchronić ich od róż-
nych form ingerencji szatańskiej. Wskazuje na to choćby modlitwa Ojcze nasz, któ-
rej nauczył swoich uczniów Jezus Chrystus. Kształtowanie wiary opartej na znakach 
otwiera możliwość sprawowania posługi uwalniania od wpływów demonicznych.  
Nieodzowne w walce ze złym duchem, jak podpowiada doświadczenie, jest również 
korzystanie z sakramentaliów ustanowionych w Kościele. W prezentowanym artykule 
zajmiemy się sposobami radzenia sobie z wpływami demonicznymi przede wszyst-
kim przez wiernych świeckich i kapłanów niebędących egzorcystami. Nie będziemy 
zajmowali się przyczynami zaistnienia zgubnego wyalienowania duchowego oraz 
zjawisk, które mu towarzyszą.

1. Budzenie dojrzałej wiary

Ewangelizacja, którą objęte są coraz większe rzesze ludzi, staje się świadectwem ży-
wości Kościoła i aktualności orędzia, które ze sobą niesie. Przyjmujący Ewangelię jako 
drogę swojego życia, przyjmują również chrzest święty, mając świadomość jego ko-
nieczności, by stać się dzieckiem Bożym żyjącym w świetle Jego łaski. Podstawowym 
zadaniem w nauczaniu życia według Ewangelii i przygotowywaniu do przyjmowania 
sakramentów świętych jest podkreślanie waloru relacyjnego wiary rozumianej jako 
więzi pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Pozostawanie w nauczaniu, jedynie na prze-
kazie intelektualnym, nie wyczerpuje właściwej istoty przepowiadania. Koniecznym 

1 Ks. dr Sebastian Kowal – obronił pracę doktorską pt. Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolic-
kiego. Studium krytyczno-teologiczne na WT US w Szczecinie w 2013 roku. Aktualnie jest wikariuszem 
w parafii NSJ w Słupsku, adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 22, 76-200 Słupsk, email: koba-
stek@wp.pl.
 Referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej na temat Aniołowie i demony, która odbyła się 
10 maja 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, na zakończenie VI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Biblijnego. Organizatorami byli: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
2 Mk 16, 17.
3 Tertulian, Apologetyk 23, 4, w: Pisma Ojców Kościoła, t. 20, red. J. Sajdak, Poznań 1947, s. 111.
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wydaje się wprowadzenie w życie parafialne elementów inicjacyjnych, na wzór choć-
by deuterokatechumenatu, który praktykowany jest w Ruchu Światło-Życie4. Kwestią 
otwartą pozostaje charakter i forma tego przygotowania mającego pobudzić do praw-
dziwego życia religijnego.

Organizowanie paraliturgicznych spotkań parafialnych dla chętnych, a w szczegól-
ności dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, może stanowić odpowiedź 
na problem przeintelektualizowanej wiary pozbawionej osobistego doświadczenia. 
W tym kontekście warto wspomnieć kwestię katechezy szkolnej, która pozbawiona 
skutecznych elementów inicjacyjnych nie jest odpowiedzią na potrzeby młodego po-
kolenia. Należałoby raczej ukierunkować ją ewangelizacyjnie, by stała się nie tylko 
czasem głoszenia, ale i doświadczania obecności Boga w życiu osobistym. Koniecz-
nym jest powiązanie jej z życiem parafialnym, opartym o nowe formy przepowiada-
nia Dobrej Nowiny, o których wspomnieliśmy powyżej. Brak oznak i objawów życia 
według zasad wiary wśród dorosłych wierzących nie skłania młodszego pokolenia do 
prowadzenia życia religijnego. Nie widzą oni przejawów Bożej obecności w życiu 
rodziców, którzy bardzo często swoje życie opierają na ludowym rozumieniu wiary. 
Brak wiarygodnych świadków uniemożliwia im odkrywanie wartości życia religijne-
go. Właściwe przedstawianie kwestii wiary rozumianej jako relacja pomiędzy czło-
wiekiem a Bogiem i przyjęcie jej jako osobistego wyboru na całej życie, wydaje się 
być kluczowe dla możliwości objawienia się znaków, o których mówił Jezus5 .

Najwłaściwszym polem działalności Kościoła, z punktu widzenia rozwoju wiary, 
jest rodzina. Wspieranie rozwoju duchowego rodziny winno być pierwszym i najważ-
niejszym celem działań pastoralnych, gdyż to ona powinna stanowić oparcie dla wzra-
stającego w wierze młodego pokolenia, jak i być świadectwem wobec świata o sensie 
prawdy chrześcijańskiej. Miejscem promowania życia według zasad wiary powinna 
być rodzina jako wspólnota osób oparta na wzajemnej miłości i poszanowaniu6. W tym 
„domowym Kościele”, jak nazywa ją Jan Paweł II, członkowie powinni przekazywać 
sobie świadectwo wiary i wzajemnie wspierać, jeśli któryś z jej członków odchodzi od 
wiary lub ją zaniedbuje w praktyce7. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., słuchanie 
homilii lub kazań, choć konieczne, często nie jest wystarczające, jeśli nie idzie w pa-
rze z osobistą codzienną gorliwością w wierze całej rodziny. Przerwanie błędnego my-
ślenia, w którym wiele rodzin utożsamia się z wiarą i Kościołem w kontekście świąt, 
a właściwie z ich zewnętrznymi objawami i tradycjami, wydaje się koniecznością. 
W przeciwnym wypadku Kościół stanie się dla nich jedynie stróżem tradycji odpo-
wiedzialnym za celebrowanie wiary przodków, a nie żywą wspólnotą, w której działa 
Duch Święty. Przekazanie dzieciom powinności spełniania określonych obowiązków 
religijnych, jak chodzenie do kościoła na niedzielną Mszę św. i przyjmowanie Komu-
nii św. raz w roku na Wielkanoc, nie stanowi o prawdziwym świadectwie życia du-

4 Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi trzeciego stopnia, red. M. Sędek, Kraków 2009, 
s . 7 .
5 Mk 16, 17-18.
6 Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris Consortio”, Watykan 1981, pkt. 18.
7 Tamże, 54.
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chowego. Jest wyuczaniem pewnych zachowań, o sensie których często sami rodzice 
nie mają większego pojęcia, gdyż przestrzeganie ich utożsamiają z życiem według 
zasad wiary. Choć obraz ten może wydawać się w wielu przypadkach krzywdzący, jest 
realnym spojrzeniem na rzeczywistość choćby Kościoła w Polsce. Niska liczebność 
wiernych obecnych na niedzielnych Mszach św. i mała ilość uczestniczących w pełni 
w życiu eucharystycznym powinny niepokoić i skłaniać do poważnej refleksji na te-
mat przyszłych działań duszpasterskich Kościoła8 .

2. Sakramentalia jako narzędzia walki ze złymi duchami

W walce ze złym duchem aktualnie renesans przeżywa stosowanie różnego rodzaju sa-
kramentaliów. Jest to bardzo pozytywy znak, gdyż ich rola w życiu Kościoła w ostat-
nich dziesięcioleciach bardzo zmalała9. Okazuje się, że stanowią one, oprócz życia 
w łasce uświęcającej i przyjmowania sakramentów, doskonały środek w radzeniu so-
bie z różnoraką działalnością demoniczną. Sakramentalia, jak przypomina nauczanie 
soborowe, są świętymi znakami, podobnymi do sakramentów, dzięki którym możemy 
osiągnąć dobra duchowe przez wstawiennictwo Kościoła10. Nie służą one udzielaniu 
łaski Bożej, ale jej przyjęciu i współdziałaniu z nią11. Można odnieść wrażenie, że sa-
kramentalia służą pobożnemu wyznawaniu wiary w konkretnych okolicznościach ży-
ciowych. Są błogosławieństwem udzielanym osobom, przedmiotom lub miejscom12 . 
Wskazują, że Bóg chce obejmować swoim działaniem nie tylko sferę duchową, ale 
również świat widzialny, by posługiwać się materią w celu uświęcania.

W przypadku sakramentaliów, do których należą m.in. błogosławieństwa, egzor-
cyzmy, poświęcenia ich owocność opiera się na wstawiennictwie Kościoła i wierze 
tego, który się nimi posługuje13. To brak wiedzy dotyczącej tych darów łaski powo-
duje wzbudzanie podejrzeń o przypisywanie im mocy magicznej i traktowanie ich jak 
amulety czy talizmany wyposażone w bliżej nieokreślone duchowe energie. Zadaniem 
Kościoła jest przypominanie o prawdziwym sensie korzystania z sakramentaliów, któ-
re o tyle są skuteczne, o ile opierają się na prawdziwej wierze. Należy przypominać 
rodzinom, by w domach na powrót wisiały przy drzwiach wejściowych kropielnice 
z wodą święconą, by rodzice błogosławili swoje dzieci przed snem lub wyjściem 
z domu i nie zapominali o wspólnej modlitwie przed posiłkiem itp. Te proste gesty 
wykonywane z wiarą nie tylko chronią od wpływów demonicznych, ale wskazują na 
ostateczny cel człowieka, jakim jest wieczne życie z Bogiem. Neopogaństwo, w ra-
mach skrajnej racjonalizacji rzeczywistości, wyparło z krajobrazu miast i wsi chociaż-
by czynienie znaku krzyża przed pracą, uznając to za relikt przeszłości rozumianej 

8 Dominicantes i communicantes, dane za rok 2012, http://iskk.pl/kosciolnaswiecie/179-dominicantes-
-i-communicantes-2012.html  (dostęp 24.03.2014).
9 R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty. Jasne słowa na temat ciemnej rzeczywistości, Kraków 2009, 
s. 279.
10 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, Poznań 2002, pkt. 60.
11 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, pkt. 1670.
12 B. Testa, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 107.
13 B. Kocańda, Posługa kapłana-egzorcysty, Kraków 2004, s. 116.
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jako czasy zabobonu. Niewielu już rolników błogosławi pola przed zasiewem, ufając 
bardziej swoim zdolnościom lub technice niż wyznawanej wierze. Zarzucenie tych 
pobożnościowych praktyk wydaje się dzisiaj trudne do odbudowania i stanowi nie 
lada wyzwanie duszpasterskie. W pierwszym rzędzie należałoby przypomnieć kapła-
nom, że to oni w pierwszym rzędzie są szafarzami sakramentaliów, gdyż to od ich 
gorliwości w głoszeniu słowa Bożego i prawdy na temat korzystania z sakramentaliów 
ustanowionych w Kościele uzależniona jest zdrowa pobożność wiernych14 .

Pośród różnych sakramentaliów Gabriele Amorth wyróżnia cztery, które szczegól-
nie służą w walce ze złymi duchami. Są to: woda poświęcona lub egzorcyzmowana, 
olej egzorcyzmowany, sól egzorcyzmowana oraz kadzidło15. Należy jeszcze wspo-
mnieć o modlitwie i błogosławieństwie nad osobami odczuwających niepokój spowo-
dowany działaniem złego ducha16. Korzystanie z każdego z tych sakramentaliów jest 
owocne w przypadku wiary kapłana, który się nimi posługuje, jak i dyspozycji osoby, 
której mają pomóc.

Używanie wody poświęconej czy też egzorcyzmowanej służy ochronie przed 
wpływami demonicznymi, usuwa moc złego ducha, a także gładzi grzechy powsze-
dnie. O skuteczności wody święconej w walce z demonami świadczą świadectwa 
świętych17. Ochrona domów, pomoc przed zasadzkami złego ducha, obrona przed ata-
kami fizycznymi, jak i psychicznymi, ale również możliwość leczenia różnych dole-
gliwości to tylko niektóre skutki korzystania z wiarą z wody święconej18. Należy nią 
skrapiać osoby, domy, jak i przedmioty, co do których istnieje podejrzenie, że mogą 
być objęte działaniem złego ducha. Niekiedy dodaje się ją do pokarmu osobom, by 
zweryfikować, czy są pod działaniem demona, czy też nie. Ze wszystkich sakramen-
taliów to właśnie co do poświęconej wody istnieje powszechne przekonanie, że służy 
do wypędzania demonów. Używać jej mogą zarówno duchowni, jak i osoby świeckie.

Egzorcyzmowany olej ma właściwości wypędzania złych duchów, a także służy 
zdrowiu fizycznemu i duchowemu. Jezus nakazał apostołom namaszczać olejem, 
przekazując im władzę uzdrawiania chorych19. Posługiwanie się egzorcyzmowanym 
olejem służy – podobnie jak wodą święconą – do usuwania z ciała osoby zniewolonej 
różnego rodzaju dolegliwości20. Nacieranie olejem przynosi ulgę osobie nękanej przez 
demona. Ze względu na swoją specyfikę z reguły jest on stosowany przez kapłanów 
lub kapłanów-egzorcystów.

Kolejne sakramentale to egzorcyzmowana sól. Podobnie jak olej pomaga w powro-
cie do zdrowia zarówno cielesnego, jak i duchowego. Posiada szczególne znaczenie 
w wypędzaniu złych duchów z miejsc, w których dają one szczególnie o sobie znać. 

14 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1168.
15 G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 2006, s. 125.
16 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 15, w: Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów,  Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2003, s. 17.
17 Teresa od Jezusa, Księga życia, 31, 4, w: Dzieła, t. 1, tłum. H.P. Kossowski, Kraków 1987, s. 389; 
M.F. Kowalska, Dzienniczek, 601, Warszawa 2001, s. 200.
18 R. Salvucci, Podręcznik…, s. 281.
19 Mk 6, 13.
20 G. Amorth, Wyznania…, s. 126.
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Poleca się ją wtedy rozsypywać w progach domów oraz w kątach pokoi. Podobnie 
jak w przypadku wody święconej posługiwać się nią mogą również osoby świeckie21 .

Palenie poświęconego kadzidła w walce ze złym duchem, jak wskazuje doświad-
czenie, również jest niezmiernie skuteczne. Wykorzystuje się je, podobnie jak sól, 
w pomieszczeniach zamkniętych w celu ochrony przed demonicznymi wpływami22 . 
W tradycji Kościoła kadzidło święci się w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 
6 stycznia i rozdaje wiernym, by zapalili je w swoich domach. Ma to na celu oddanie 
czci nowonarodzonemu Dziecięciu oraz ochronę domostw przed działaniem złych 
duchów.

Dla pełnej jasności należy dodać, że do sakramentaliów służących w walce ze zły-
mi duchami należy również egzorcyzm uroczysty. Nie będziemy go jednak omawiali, 
gdyż może być on odmawiany wyłącznie przez ustanowionego kapłana-egzorcystę, 
a tym samym stanowi osobne zagadnienie w kwestii walki ze złymi duchami.

Poprzez różnorakie formy nauczania Kościoła, od homilii po katechezę szkolną, 
należy uczynić korzystanie z sakramentaliów czymś zwyczajnym w świadomości 
wiernych. Nie można odsunąć tak bogatego dziedzictwa Kościoła, tłumacząc się nie-
bezpieczeństwem pomówienia o stosowanie praktyk magicznych. Uświęcanie wier-
nych, którym ma służyć posługa kapłanów, winno oprócz życia sakramentalnego ob-
fitować we wszelkiego rodzaju błogosławieństwa i poświęcenia. Moc, jaka została 
podarowana posiadającym wiarę w Jezusa Chrystusa, ma budować ich świadomość 
eklezjalną i pogłębiać jedność duchową z Bogiem oraz między sobą. Temu między 
innymi mają służyć sakramentalia.

3. Organizacja posługi uwalniania w diecezji

Na przestrzeni wieków, w trosce o dobro swoich wiernych, Kościół zastrzegł przypad-
ki egzorcyzmowania osób opętanych mianowanym kapłanom-egzorcystom. W przy-
padku rozeznania innego rodzaju wpływu demonicznego modlitwie o uwolnienie 
przewodniczyć może każdy kapłan lub diakon, a także – jak podpowiada doświadcze-
nie grup charyzmatycznych – osoba świecka posiadająca właściwy i rozeznany chary-
zmat. O ile w przypadku kapłana czy diakona o takiej możliwości wspomina kościelny 
dokument, o tyle w sprawie wiernych świeckich milczy23. Przewodniczenie posłudze 
uwalniania przez kapłana lub diakona opiera się na przyjętym przez nich sakramencie 
święceń i nie podlega żadnej wątpliwości. Mając jednak świadomość, że brakuje ja-
snych wskazań, które mogłyby pomóc w formowaniu osób świeckich do pełnienia tej 
posługi, zarówno w charakterze przewodniczącego, jak i zwykłego uczestnika, można 
by przedstawić kilka postulatów mogących wskazać kierunki zmiany tej sytuacji.

W pierwszym rzędzie należy poczynić pewną uwagę. Choć w praktyce charyzmat 
modlitwy o uwolnienie ujawnia się najczęściej w grupach charyzmatycznych, to ani 
Bóg, ani Kościół nie rezerwuje możliwości wypędzania złych duchów, uzdrawiania 

21 Tamże, s. 127.
22 Tamże, s. 128.
23 Wprowadzenie teologiczne…, nr 15, s. 17.
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chorych czy czynienia innych znaków tylko dla członków takowych wspólnot. Brak 
powszechności tego charyzmatu winien skłaniać raczej do refleksji nad jakością wy-
znawanej wiary.

Podobnie jak Kościół cały jest charyzmatyczny i każdy ruch w Kościele jest chary-
zmatyczny, tak samo znaki poświadczające autentyczną wiarę nie są zarezerwowane 
dla określonych osób czy ruchów kościelnych24. Kościół, podkreślmy to jeszcze raz, 
podobnie jak cały jest misyjny, tak i cały jest charyzmatyczny. Istnienie charyzmatów 
w Kościele jest niezaprzeczalne, natomiast traktowanie ich jako czegoś wyjątkowe-
go, zarezerwowanego dla wybranych, stoi w sprzeczności ze słowami Jezusa Chry-
stusa25. Przykładem powszechności charyzmatu uwalniania w starożytnym Kościele 
jest niewątpliwie relacja Tertuliana, który pisze, że może on przywołać dowolnego 
chrześcijanina, a on wypędzi z opętanego złego ducha26. Słowa te, niestety, wydają 
się być świadectwem wiary w odległych wiekach, a nie codzienną rzeczywistością 
współczesnego Kościoła. Nauczanie o istnieniu charyzmatów winno stać się treścią 
przepowiadania zarówno podczas kazań i homilii niedzielnych, jak i zostać uwzględ-
nione w programach katechetycznych. W przeciwnym razie narosłe wokół grup cha-
ryzmatycznych i posługujących charyzmatami podejrzenia o tworzenie zamkniętych 
kręgów na wzór sekt będą się pogłębiać. Niewiedza w tej dziedzinie owocuje bardzo 
często wśród wiernych zdziwieniem i niedowierzaniem, że charyzmaty są i należą do 
dziedzictwa Kościoła, które pozostawił Jezus wierzącym w Niego27 .

Powszechność i zwyczajność, a nie ekskluzywizm, winien cechować kwestię po-
siadania i posługiwania charyzmatami. Jako dary Ducha Świętego zapowiedziane 
przez Jezusa mają służyć wszystkim wierzącym, a nie być domeną wybranej grupy 
osób. Ich apologijny charakter mógłby przysłużyć się umocnieniu wiary członków 
Kościoła, a także pozyskaniu coraz większej rzeszy wierzących w prawdziwość słów 
Jezusa Chrystusa, jak to miało miejsce w pierwotnym Kościele.

Posługujący modlitwą o uwolnienie, jeśli mają to czynić z mandatu Kościoła, po-
winni posiadać przede wszystkim głęboką wiarę oraz rozeznany i potwierdzony ku 
temu charyzmat. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś mógł pełnić owocnie posługiwanie, 
nie posiadając Bożego charyzmatu. Zwykła zdrowa pobożność oparta na głębokiej 
wierze może stanowić podstawę dla osobistych i prywatnych modlitw o uwolnienie 
od wpływów demonicznych, ale nie wystarczy do pełnienia posługi uwalniania spra-
wowanej w Kościele. Postulat, jaki należy postawić w tym miejscu, dotyczy sprawy 
rozeznawania charyzmatów. Według dokumentów winni się tym zajmować przełożeni 
Kościoła28. To oni mają nie tylko prawo, ale i obowiązek rozeznać i umożliwić po-
sługiwanie charyzmatami w Kościele dla dobra wszystkich wiernych29. Należałoby 
więc dbać, by wierni mający przekonanie o posiadaniu charyzmatu mogli się zwracać 
do swoich duszpasterzy, prosząc ich o rozeznanie, czy faktycznie jest on autentyczny 

24 S. Falvo, Przebudzenie charyzmatów, Łódź 1995, s. 10.
25 Mk 16, 17-18.
26 Tertulian, Apologetyk, 23, 4, s. 111.
27 Jan Paweł II, Adhortacja „Christifideles laici”, Watykan 1998,  pkt. 24.
28 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Poznań 2002, pkt. 12.
29 Jan Paweł II, Adhortacja „Christifideles laici”…,  pkt. 24.
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i czy mogą, i w jaki sposób, posługiwać nim we wspólnocie. Mimo iż dokumenty obo-
wiązek rozeznawania charyzmatów składają na barki pasterzy, to nie precyzują jed-
nak dokładnie, jakim kryteriami mają się oni posługiwać przy rozeznawaniu. Pewnym 
światłem w tej kwestii mogą być słowa Jana Pawła II z jednej z jego środowych kate-
chez, w której papież przypomniał, że charyzmaty mają być zgodne z wiarą Kościoła 
w Jezusa Chrystusa, winny wydawać owoce Ducha, szczególnie miłość, oraz powinny 
harmonijnie współpracować w posłuszeństwie z władzą Kościoła w jego budowaniu30 .

Koniecznym wydaje się więc, aby w ramach formacji przygotowującej do kapłań-
stwa uwrażliwiać alumnów na ten aspekt posługi pasterskiej, gdyż będzie to z pożyt-
kiem dla dobra Kościoła, jak i całej ludzkości31. Bogactwo duchowe, jakim są cha-
ryzmaty, nakłada na pasterzy obowiązek, by nie gasić Ducha, który pragnie działać 
w swoim Kościele32. Słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła i rozeznawanie zna-
ków czasu jest nakazem, z którego nikt z pasterzy Kościoła, przewodzących ludo-
wi Bożemu, nie może się zwolnić. Modlitwa o uwolnienie wydaje się być aktualnie 
takim znakiem czasu, który wymaga teologicznej refleksji i praktycznej odpowiedzi 
ludu Bożego. Tworzenie przychylnego środowiska i atmosfery służącej rozeznawaniu 
charyzmatów, w przypadku naszego tematu charyzmatu uwalniania od wpływów de-
monicznych, wydaje się dzisiaj priorytetem w Kościele, który wskazuje na jego dyna-
mizm i żywotność. O tym, co jest dobre dla Kościoła, nikt nie wie lepiej niż sam Duch 
Święty, a rozpoznanie Jego działania w charyzmatach jest odkrywaniem tego dobra.

Tworzeniu środowiska pomocnego dobremu rozeznawaniu służą właściwie prowa-
dzone przez duszpasterzy grupy charyzmatyczne, w których na co dzień posługuje się 
charyzmatami, wsłuchując się w głos Ducha Świętego. Obecność osób niejako wyspe-
cjalizowanych w posłudze charyzmatycznej może wspomóc w odkryciu i rozpoznaniu 
charyzmatu uwalniania. Ostateczna decyzja o jego autentyczności należy oczywiście 
do pasterza wspólnoty, ale obecność i głos doświadczonych charyzmatyków może 
w jej podjęciu bardzo się przydać. Nie jest oczywiście wykluczone, że ujawnienie 
charyzmatu może dokonać się w dowolnej grupie modlitewnej lub otrzyma go osoba 
nienależąca do żadnej wspólnoty czy ruchu w Kościele. W każdym przypadku jednak 
ocena prawdziwości otrzymanego daru należy do duszpasterza.

W początkach posługiwania charyzmatem uwalniania warto korzystać z pomocy 
osób już doświadczonych. Szczególnie ważne jest korzystanie z wiedzy i umiejętności 
kapłanów posługujących modlitwą o uwolnienie. Ich pomoc jest wręcz konieczna, aby 
nie pobłądzić i nie popaść w pychę. Wskazane jest również utrzymywanie wzajemne-
go kontaktu pomiędzy posługującymi osobami świeckimi. Służyć temu mogą wspólne 
dni skupienia, rekolekcje czy nawet spotkania o charakterze towarzyskim. Wymiana 
doświadczeń, a także wzajemna pomoc mogłyby się przerodzić w organizowanie spe-
cjalnych kursów czy szkół, w których by można zdobywać praktyczną wiedzę z dzie-
dziny uwalniania od wpływów demonicznych. Inicjatywy tego typu mogłyby służyć 

30 W. Tokarski, Miejsce charyzmatów w nauczaniu Jana Pawła II, http://sfd.kuria.lublin.pl/index.
php?option= com_ content &task=view&id=531 (dostęp 24.03.2014).
31 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”..., Poznań 2002, pkt. 12.
32 1 Tes 5, 19-21.
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również prezentacji dokumentów i nauczania Kościoła dotyczących tej dziedziny. Te-
matyka spotkań winna oscylować wokół poznania przyczyn powstawania różnego ro-
dzaju zniewoleń duchowych, a także sposobów apostolstwa we własnym środowisku 
w kontekście tego zagadnienia.

Mając na uwadze wymiar diecezjalny, można postulować powstanie szkoły lide-
rów modlitwy o uwolnienie, skupiającej osoby odpowiadające za modlitwę w danych 
dekanatach czy parafiach. Zadaniem tego gremium byłaby nie tylko pomoc w roze-
znawaniu charyzmatów, ale również przygotowywanie konkretnych pomocy mogą-
cych służyć w pracy parafialnej. Treść tych materiałów dotyczyłaby wskazania źródeł 
możliwych demonicznych ingerencji w życie ludzkie oraz sposobów radzenia sobie 
z nimi. Prezentowałyby informacje dotyczące skutków korzystania z bioenergoterapii, 
pomocy wróżek, uprawiania czarów, szeroko rozumianego okultyzmu i ich powiąza-
nia ze światem demonicznym. Materiały te winny również zawierać konkretne wska-
zówki, jak pomagać osobie zniewolonej oraz gdzie i u kogo szukać ratunku. Pomoce 
mogłyby mieć formę drukowaną lub multimedialnych prezentacji służących do wyko-
rzystania podczas spotkań grup parafialnych.

Docelowo należałoby stworzyć diecezjalne centrum modlitwy o uwolnienie, do 
którego mogłyby się zgłaszać osoby przekonane o tym, że są dręczone przez złego 
ducha. Na miejscu udzielano by im pomocy, rozeznając, czy chodzi o oddziaływanie 
demoniczne, czy raczej zaburzenia psychiczne. Konsultantami takiego centrum win-
ni być zarówno ksiądz, jak i lekarz psychiatra oraz psycholog mogący służyć swoją 
specjalistyczną wiedzą lekarską w konkretnych przypadkach. Na czele takiego cen-
trum powinien stać kapłan-egzorcysta lub kapłan mający doświadczenia w posłudze 
uwalniania. Miałby do pomocy osoby świeckie posiadające charyzmat uwalniania, 
a także inne charyzmaty pomocne przy wypędzaniu złych duchów, jak dar proroctwa 
czy języków oraz praktykę w pracy z różnymi przypadkami działania demonicznego. 
Zadania centrum nie koncentrowałyby się wyłącznie na bezpośredniej pomocy oso-
bom nękanym przez demony. Zakres działalności obejmowałby również prowadze-
nie wspomnianej szkoły dla liderów, organizowanie dni skupienia dla posługujących 
modlitwą o uwolnienie w diecezji, prelekcje w parafiach czy prowadzenie rekolek-
cji poświęconych odnowie życia wiary i praktycznego korzystania z charyzmatów 
udzielanych przez Ducha Świętego. Członkowie centrum mieliby również za zdanie 
informowanie wszystkich parafii na terenie diecezji zarówno o niebezpieczeństwach 
wypływających z parania się praktykami okultystycznymi, jak i wpływami demonicz-
nymi propagowanymi we współczesnej kulturze, np. w filmie, muzyce czy literaturze 
oraz mass mediach, jak telewizja czy Internet. Ośrodek prezentowałby swoje opinie 
oparte o naukę Kościoła oraz osobiste doświadczenie egzorcystów, kapłanów i osób 
posługujących charyzmatami. Miałyby one charakter profilaktyczny i przestrzegałyby 
przed zgubnymi wpływami korzystania z takich czy innych pseudodóbr kultury. Cen-
trum nie zajmowałoby się wyłącznie tropieniem i przestrzeganiem przed działalnością 
złego ducha i jego przejawami w codzienności, ale propagowałoby przede wszystkim 
treści nauki katolickiej dotyczące zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad złem i szatanem. 
Zarówno Internet, jak i diecezjalne periodyki drukowane byłyby doskonałym sposo-
bem upowszechniania działań ośrodka tak wśród wiernych, jak i duchowieństwa.
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Postulat dotyczący powstania i działalności takiego ośrodka nie jest jedynie szu-
kaniem nowej metody i sposobu głoszenia Dobrej Nowiny, ale bezpośrednią prokla-
macją mocy wiary, jaka została podarowana wierzącym. To odkrycie na nowo działa-
nia Ducha Świętego w Kościele i Jego świadectwa potwierdzającego głoszone słowo 
Boże. Zaproponowana koncepcja diecezjalnego centrum modlitwy o uwolnienie wpi-
sywałaby się doskonale w wezwanie do „nowej ewangelizacji” i byłby odpowiedzią 
na aktualne potrzeby Kościoła, a tym samym nakaz misyjny Jezusa Chrystusa z Mar-
kowej Ewangelii mógłby się w pełni realizować33 .

Zakończenie

Walka człowieka ze złym duchem, rozpoczęta u zarania dziejów ludzkości, jest nie-
ustannym mierzeniem się z istotą, której tożsamość pozostaje w dużej mierze tajemni-
cą. Zaproponowane w powyższym artykule sposoby radzenia sobie z rzeczywistością 
demoniczną nie mają charakteru wyłącznego i ostatecznego. Korzystanie z sakra-
mentaliów to powrót do tradycji Kościoła i sięganie do skarbca praktyk duchowych 
znanych i wykorzystywanych od pokoleń w życiu wiernych. Novum stanowić może 
koncepcja powołania centrum modlitwy o uwolnienie, które mogłoby na poziomie 
diecezjalnym wspomagać osoby doświadczające wpływów złego ducha. Centrum słu-
żyłoby odnowie wiary opartej nie tylko na głoszonym słowie Bożym, ale i na widzial-
nej mocy Ducha Świętego nieustannie prowadzącego Kościół. Korzystanie z sakra-
mentaliów w kontekście indywidualnym, jak i działania prowadzone przez centrum to 
konkretna i praktyczna pomoc w walce ze złymi duchami.
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Streszczenie

Renesans korzystania z sakramentaliów to powrót do tradycji Kościoła i sięganie do praktyk 
duchowych znanych i wykorzystywanych od pokoleń w życiu wiernych. Novum stanowi kon-
cepcja centrum modlitwy o uwolnienie, które na poziomie diecezjalnym pomagałoby osobom 
doświadczającym wpływów demonicznych. Korzystanie z sakramentaliów w kontekście indy-
widualnym, jak i działania prowadzone przez centrum to konkretna pomoc w walce ze złymi 
duchami.

Słowa kluczowe: charyzmat, apostolstwo, ewangelizacja, posługa uwalniania, zły duch, 
wpływy demoniczne

Summary

tHe cONteMpOrArY cHALLeNGeS iN tHe FiGHt AGAiNSt eViL Spirit

Renaissance, with regard to the use of sacramental signs is a return to the tradition of the 
Church and reaching the spiritual practices known and used for generations in their lives of fa-
ith. Novelty is the idea of prayer for deliverance, which at the diocesan level would help people 
experiencing demonic influences. The individual use of sacramentals and the activities carried 
out by the center are the concrete help in the fight against evil spirits.

Keywords: charism, apostolate, evangelization, deliverance ministry, evil spirit, demonic 
influences
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Wstęp

To, że Kościół nie może bać się Internetu i powinien z niego korzystać, jest już dzisiaj 
prawdą oczywistą, którą trudno zakwestionować. Powstało na ten temat wiele opra-
cowań naukowych czy też o charakterze bardziej duszpasterskim, przede wszystkim 
w Kościele na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, ale w ostatnich latach 
także w Polsce2 .

1. trzy razy „tak” dla obecności Kościoła w globalnej sieci

Odniesień do komunikacji w „galaktyce Internetu”3 nie brakuje także w wypowie-
dziach Magisterium Kościoła4. Przypominając tylko niektóre jego fragmenty, warto 
zauważyć, że propozycje zawarte w poszczególnych dokumentach można by zebrać 
w pewne ogólne wnioski, także o charakterze teologicznym.

1 Ks. dr Wojciech Parfianowicz – rzecznik prasowy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kierownik ko-
szalińskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”. Adres do korespondencji: Centrum Edukacyjno-Formacyj-
ne, ul. Seminaryjna 2, 75-950 Koszalin, e-mail: wojciech.parfianowicz@gosc.pl
2 Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011; J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 
2013. W obu pozycjach autor zawarł szeroką bibliografię w języku polskim dotyczącą przedmiotu niniej-
szego opracowania. 
3 Określenia tego użył Manuel Castells, parafrazując słowa Marshala McLuhana, który analizując hi-
storię mediów, mówił o „Galaktyce Gutenberga”, czyli o okresie przed powstaniem telewizji, kiedy to 
umysły odbiorców formowane były głównie przez książki. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje 
nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
4 Najważniejsze dokumenty Kościoła, w których mówi się o Internecie: Papieska Rada ds. Środków 
Społecznego Przekazu: Kościół a Internet (2002), Etyka w Internecie (2002); Jan Paweł II, Szybki roz-
wój, List Apostolski (2005); Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: Jan Paweł II 
(2002), Benedykt XVI (2009, 2010, 2011, 2013), Franciszek (2014).
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1.1. internet jako „dar Boży”

Tego bardzo pozytywnego stwierdzenia w stosunku do mediów po raz pierwszy w ofi-
cjalnych wypowiedziach Kościoła użył papież Pius XII w encyklice Miranda prorsus 
(1957). O powszechnym użyciu Internetu w tamtym okresie jeszcze nikt nie myślał, 
jednak media masowe jako takie były już dosyć dobrze zakorzenione w życiu spo-
łecznym. Papież stwierdził: „Cudowne wynalazki techniczne, którymi szczycą się na-
sze czasy, będąc owocem pracy i geniuszu ludzkiego, są także darami Boga, naszego 
Stwórcy, od którego pochodzi wszelkie dobre dzieło”5. Takie nastawienie widoczne 
jest też w późniejszych tekstach dotyczących już bezpośrednio Internetu, jak choćby 
w Kościół a Internet (2002) Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Do-
kument, przywołując powyższy historyczny cytat, stwierdza: „Jest to w dalszym ciągu 
nasz punkt widzenia i w ten sposób patrzymy również na Internet”6 .

Zgodnie z nauczaniem Kościoła media same w sobie z punktu widzenia moralności 
nie są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostaną one użyte 
przez człowieka. Jan Paweł II, podkreślając tę myśl, stwierdził w ostatnim podpisanym 
przed śmiercią dokumencie, który dotyczył właśnie mediów, także elektronicznych: 
„Media stanowią ogromne bogactwo, jeśli służą porozumieniu między narodami; ale 
stają się niszczącą «bronią», jeśli służą utrzymywaniu sytuacji niesprawiedliwości 
i podsycaniu konfliktów”7 .

Na Internet Kościół musi zatem patrzeć jako na źródło nowych możliwości, mimo 
że często używa się go do celów, które są dalekie od ducha Ewangelii. Dawny rzecz-
nik prasowy Stolicy Apostolskiej J. Navarro-Valls w wywiadzie dla włoskiej telewizji 
RAI powiedział: „Nie można mówić o nieprzydatności Internetu do przekazywania 
wartości. Banalność niektórych treści obecnych w Internecie nie musi zaraz oznaczać 
banalizacji przekazu kościelnego obecnego w sieci”8 .

Kościół musi więc podchodzić do Internetu z „realizmem i zaufaniem”9. W tym 
sensie Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu podkreśla: „Ważne jest, aby 
ludzie we wszystkich strukturach Kościoła korzystali twórczo z Internetu, wypełniając 
swe zobowiązania i pomagali wypełniać misję Kościoła. Nieśmiałe odsuwanie się ze 
strachem od tej technologii jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę tak wiele 
pozytywnych możliwości Internetu”10 .

5 Pius XII, Miranda prorsus, Encyklika o Filmie, Radiu i Telewizji, 8 listopada 1957 r., „Acta Aposto-
lice Sedis” (AAS) (1957), nr 49, s. 765-805, n. 1 (tłumaczenie własne).
6 Kościół a Internet, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, 28 lutego 2002 r., n. 1; Com-
munio et progressio, Instrukcja Duszpasterska Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, 
23 maja 1971 r., n. 2; Aetatis Novae, Instrukcja Duszpasterska Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu, 22 lutego 2002 r., n. 8; Inter Mirifica, Dekret Soboru Watykańskiego II, 8 września 1957 r., n. 1.
7 Jan Paweł II, Szybki rozwój…, n. 11.
8 www.mediamente.rai.it: Intervista con J. Navarro-Valls della biblioteca digitale “Media Mente” della 
RAI, l’8 aprile 1997 (dostęp 2.10.2014).
9 Jan Paweł II, Internet. Nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu, 12 stycznia 2002 r., n. 3.
10 Kościół a Internet…, n. 10.
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1.2. realizacja mandatu apostolskiego

Według nauczania Kościoła korzystanie z mediów nie jest zatem opcją, ale koniecz-
nością, która wynika bezpośrednio ze słów samego Jezusa Chrystusa do Apostołów: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)11 . 
Jest jasne, że Internet, ze swoimi możliwościami przekraczania granic czasowo-prze-
strzennych, staje się doskonałym narzędziem, dzięki któremu można „przenosić tak-
że religijne informacje i nauczanie poza wszelkie bariery i granice”12. Benedykt XVI 
w Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu napisał: „Dostęp 
do telefonów komórkowych i komputerów, w połączeniu z globalnym zasięgiem oraz 
rozprzestrzenianiem się Internetu, stworzył wiele dróg, jakimi momentalnie można 
przesyłać słowa i obrazy do najodleglejszych i najbardziej odosobnionych zakątków 
świata, co było oczywiście niewyobrażalne dla wcześniejszych pokoleń”13 .

Dlatego Kościół widzi, że użycie Internetu może przydać się na różnych polach 
jego działalności: w szeroko pojętej ewangelizacji, zarówno jeśli chodzi o tzw. nową 
ewangelizację, jak i tradycyjne dzieło misyjne ad gentes, w katechezie, w przekazie 
informacji z życia Kościoła, w zarządzaniu, administracji czy w niektórych formach 
kierownictwa duchowego14 .

Już Paweł VI w Evangelii nuntiandi, nie myśląc jeszcze o Internecie, przestrzegał, 
że bezmyślne odrzucenie przez Kościół nowych technologii sprawiłoby, że musiałby 
on z tego powodu „czuć się winnym przed swoim Panem”15 .

1.3. potrzeba i możliwość autoekspresji

Potrzeba obecności Kościoła w sieci może znaleźć uzasadnienie również w tym, że 
Internet jako medium charakteryzuje się niespotykaną dotąd w świecie komunikacji 
społecznej wolnością wyrazu. Szczególnie druga generacja sieci, określana jako Web 
2.0, daje możliwości właściwie wszystkim jej użytkownikom, aby opanowując stosun-
kowo proste umiejętności techniczne, stać się masowym publikatorem treści, w dodat-
ku w formie multimedialnej.

W konsekwencji każdy może dowolnie wypowiadać się na temat Kościoła lub na-
wet jako osoba wierząca, w pewnym sensie w imieniu Kościoła, bez jakiejkolwiek 
autoryzacji. Instytucja imprimatur czy nihil obstat w świecie Internetu właściwie nie 
istnieje i istnieć nie może, ponieważ wprowadzenie jakiejkolwiek kontroli treści pu-
blikowanych w sieci jest praktycznie niemożliwe, również z powodu samej natury 
komunikacji internetowej. Jest to komunikacja bezpośrednia, odbywająca się często 
w czasie rzeczywistym, w dużej mierze anonimowa.

11 Jan Paweł II, Szybki rozwój, n . 7 .
12 Kościół a Internet…, n. 4.
13 Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu 
i przyjaźni, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2009 r.
14 Kościół a Internet…, n . 5 .
15 Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Adhortacja Apostolska, 8 grudnia 1975 r., n. 45; Jan Paweł II, Szybki 
rozwój…, n. 2.
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Kościół już dosyć wcześnie zdał sobie sprawę z takiej sytuacji. W Communio et 
progressio czytamy: „Stąd wynika obowiązek dla kierujących Kościołem, by uprze-
dzali i zawczasu udaremniali wszelkie niewłaściwe zaskoczenia i by nie oddawali in-
nym inicjatywy w zakresie informacji i komentarzy”16. Mówiąc kolokwialnie, świat 
mediów elektronicznych stawia Kościół przed następującym wyborem: „Jeśli sami 
o sobie nie powiemy, powiedzą o nas inni – to, co chcą i jak chcą”.

Nie trzeba przeprowadzać wnikliwych badań naukowych, aby zauważyć, że obraz 
Kościoła w mediach tzw. głównego nurtu, nie tylko w Internecie, jest mocno przery-
sowany17. Sposób komentowania wydarzeń kościelnych czy też kryteria wyboru infor-
macji, które trafiają do odbiorców, pozostawiają wiele do życzenia. Jednak narzekanie 
czy też wymaganie od prywatnych nadawców, aby byli bardziej „życzliwi” wobec 
Kościoła, jak pokazuje praktyka, nie jest skutecznym sposobem walki o należne sobie 
miejsce w rzeczywistości medialnej.

Wydaje się, że oprócz uzasadnionej niekiedy walki o rzetelność informacji doty-
czącej Kościoła w mediach głównego nurtu oraz jak najbardziej pożądanej odważnej 
obecności w nich ludzi Kościoła skutecznym sposobem przeciwdziałania negatywnej 
propagandzie jest inwestowanie we własne media, aby stworzyć przeciwwagę dla me-
diów już istniejących, które mają taki a nie inny profil światopoglądowy.

W mediach tradycyjnych, szczególnie audiowizualnych18, Kościół w Polsce od 
1989 r., poza nielicznymi, głównie lokalnymi wyjątkami, nie dorobił się propozycji, 
które mogłyby konkurować z największymi nadawcami obecnymi na rynku. Przyczyn 
takiej sytuacji jest pewnie wiele19, a wśród nich jedną z ważniejszych jest kwestia 
finansowa. Media tradycyjne (telewizja, radio, prasa) wymagają bowiem wysokich 
nakładów. Jedynym dużym multimedialnym projektem ogólnopolskim pozostają me-
dia związane z Radiem Maryja. Mimo szerokiego zasięgu terytorialnego są one jed-
nak propozycją, która także wśród odbiorców „kościelnych” skierowana jest raczej do 
wąskiej, specyficznej społecznie grupy20. Internet, przy nieporównywalnie niższych 

16 Communio et progressio…, n. 124.
17 J. Sławek, Obraz Kościoła katolickiego na łamach polskiej prasy codziennej z perspektywy realizo-
wanych stereotypów, w: Język religijny dawniej i dziś, t. 1, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 
2004, s. 396-406; Kościół. Stereotypy, uprzedzenia, manipulacje, red. M. Przeciszewski, Warszawa-Lu-
blin 2012; T. Terlikowski, Operacja Franciszek. Sześć medialnych mitów na temat papieża, Warszawa 
2014; A. Dmochowski, Kościół Wyborczej, Warszawa 2014.
18 Sytuacja na rynku prasy jest nieco inna. Tygodnik „Gość Niedzielny” od lat skutecznie konkuruje 
z największymi tygodnikami opinii w kraju. Bardzo często zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wy-
niki sprzedaży – w dużej mierze dzięki dobrze rozwiniętej dystrybucji parafialnej.
19 Po upadku projektu Religia TV Szymon Hołownia, dyrektor programowy kanału, wystosował emo-
cjonalne oświadczenie, w którym stwierdził: „W ciągu tych pięciu lat wielu ludziom wydawało się oczy-
wiste, że skoro widzą w telewizji religijne treści, musi być to przedsięwzięcie jakoś wspierane przez ko-
ścielną instytucję. Dziś to jedyny adres, pod który można kierować pretensje. Pięć lat to jak okazuje się za 
mało, by polski instytucjonalny Kościół dostrzegł, że nie będzie drugiej takiej szansy, gdy ktoś wykłada 
swoje prywatne ciężkie miliony na to, by przypominać Polakom, że mają jeszcze duszę”. Tekst dostępny 
ciągle na stronie www.religia.tv (dostęp 3.10.2014).
20 Ciekawa badania nt. słuchaczy Radia Maryja przeprowadził ośrodek badawczy CBOS w roku 2011 
z okazji 20-lecia istnienia stacji. Raport dostępny jest na stronie internetowej CBOS: www.cbos.pl, a tak-
że w wielu innych miejscach w sieci w formie pliku pdf.
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kosztach w stosunku do mediów tradycyjnych, daje Kościołowi możliwość zaistnienia 
i szerokiego działania w przestrzeni medialnej. W tej dziedzinie w ostatnich latach po-
wstało w Polsce kilka dobrze kojarzących się marek (np. www.gosc.pl, www.deon.pl, 
www.opoka.org.pl, www.ekai.pl, www.stacja7.pl).

Mimo wszystko internetowa oferta katolicka w porównaniu z najsilniejszymi gra-
czami w świecie WWW nadal jest ofertą niszową. Poniższe zestawienie pokazuje zna-
czącą dysproporcję w ruchu na wybranych portalach ogólnopolskich w porównaniu 
ze znanym portalem katolickim. Na uwagę zasługuje znacznie mniejsza dysproporcja, 
jeśli chodzi o „polubienia” profilów poszczególnych witryn na portalu społecznościo-
wym Facebook.

Tab. 1. Porównanie ruchu na pięciu największych portalach internetowych w Polsce z jedną 
z najbardziej popularnych stron katolickich, czyli z portalem tygodnika „Gość Niedzielny” – 

www.gosc.pl. Dane pochodzą z lipca 2014 roku21

Portal Unikalni 
użytkownicy Odsłony Polubienia profilu FB1

onet.pl 9789047 768977861 141 tys.

wp.pl 9078207 687329908 169 tys.

interia.pl 4134510 251895255 1,6 tys.

o2.pl 2762421 77248838 31 tys.

gazeta.pl 2713136 139421352 192 tys.

gosc.pl 366985 2073734 72 tys.

Podobnie sprawa wygląda na gruncie lokalnym. Dysproporcje w ruchu na stronie 
widać także, porównując diecezjalny serwis „Gościa Niedzielnego” z serwisem lokal-
nego czasopisma „Głos Koszaliński”. Przez cały rok 2013 na stronie www.koszalin.
gosc.pl zanotowano 804015 odsłon, podczas gdy w tym samym okresie na portalu 
www.gk24.pl 6829889022. Znacznie mniejszą dysproporcję w stosunku do portalu 
„Głosu Koszalińskiego” wykazuje strona Diecezjalnej Telewizji Internetowej „Dobre 
Media”. W okresie od lutego do września 2014 r. zanotowała ona 4359870 odsłon23 . 
Jej zasięg jest jednak ogólnopolski. Transmisje przeprowadzane przez tę telewizję 
z wydarzeń w różnych diecezjach przyciągają ruch na stronę z całego kraju.

21 Dane portali wg badania PBI/Gemius z lipca 2014 r. opublikowanego w portalu wirtualnemedia.pl 
(dostęp 2.10.2014). Dane strony: www.gosc.pl udostępnione przez redakcję.
22 Dane udostępnione przez redakcje. Analizy dokonano w oparciu o statystyki wyliczone przez narzę-
dzie Google Analytics. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że rok 2013 był pierwszym w historii istnienia 
strony www.koszalin.gosc.pl. Portal www.gk24.pl ma już od lat ugruntowaną pozycję. Lokalna strona 
„Gościa Niedzielnego” notuje systematyczny wzrost ruchu.
23 Dane udostępnione przez redakcję. Analizy dokonano w oparciu o narzędzie Awstats.
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Według badań CBOS z czerwca 2014 r.24 na strony religijne25 zagląda regularnie 
14% internautów, czyli ok. 3 mln Polaków. Co ciekawe, największy odsetek ludzi ko-
rzystających z tego typu stron to osoby w wieku od 55 do 64 lat (18%) oraz od 35 do 
44 lat (16%). Specyfiką „polskiego Internetu” jest także to, że na strony religijne za-
glądają najczęściej mieszkańcy wsi, a także miast do 100 tys. ludności. To interesujący 
wskaźnik dla diecezji takiej jak np. koszalińsko-kołobrzeska, w której trzy największe 
miasta mają właśnie ok. 100 tys. mieszkańców, a większość parafii obejmuje tereny 
wiejskie i niewielkie miasta.

2. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w sieci

W ostatnich latach również w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej można zaobserwo-
wać wzrost ilościowy różnego rodzaju serwisów internetowych. Diecezja ma swoje 
ugruntowane już miejsce w cyberprzestrzeni, choć z pewnością wiele serwisów pozo-
stawia wciąż wiele do życzenia pod względem jakości komunikacji.

2.1. potrzeba wzrostu ilościowego i jakościowego

Formy obecności diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w Internecie można podzielić na 
kilka grup26 .

Tab. 2. Poglądowa prezentacja serwisów internetowych27 diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Typy stron Przykłady

Strony instytucjonalne Oficjalny serwis diecezjalny, strony niektórych wydziałów kurii 
(katechetyczny, duszpasterstwo rodzin), Caritas Diecezji Kosza-
lińsko-Kołobrzeskiej, parafie (128/220), Wyższe Seminarium 
Duchowne, szkoły katolickie, Poradnictwo Rodzinne, Centrum 
Edukacyjno-Formacyjne, Biblioteka WSD, Wspólnota Sióstr 
Dzieci Łaski Bożej

24 Badanie CBOS, Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych, czerwiec 2014. Dostępny na 
stronie www.cbos.pl.
25 Chodzi o strony firmowane przez instytucje kościelne (media kościelne, parafie, diecezje, inne insty-
tucje), strony prywatne o tematyce religijnej. W niniejszym opracowaniu na określenie tej samej rzeczy-
wistości używa się także wyrażenia „strony kościelne”.
26 Obecność diecezji w Internecie oznacza tutaj serwisy instytucji, podmiotów, które działają na terenie 
diecezji. Informacje o działalności diecezji pojawiają się również na stronach ogólnopolskich. Ten aspekt 
nie został wzięty pod uwagę w prezentacji. Podział zastosowany w niniejszym opracowaniu służy jedynie 
poglądowej prezentacji opisywanego zjawiska. Chodzi w niej o ukazanie różnorodności form obecności 
w Internecie, a nie o wyczerpującą analizę zagadnienia. W prezentacji nie wzięto więc pod uwagę stron 
prywatnych, blogów czy działalności osób indywidualnych na serwisach społecznościowych typu Face-
book czy Twitter.
27 Na potrzeby tej publikacji wyrażenia: strona internetowa, serwis internetowy, portal internetowy uży-
wane są zamiennie. W rzeczywistości różnice typów stron określanych tymi wyrażeniami są niewielkie 
i bardzo często w praktyce zacierają się.
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Typy stron Przykłady

Ruchy, stowarzysze-
nia, fundacje

Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, inne ruchy 
religijne, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwa 
Akademickie, Civitas Christiana, Szkoły Nowej Ewangelizacji, 
Dzieło Biblijne, Dom Miłosierdzia

Media katolickie Serwis diecezjalny Gościa Niedzielnego, Radia Plus, Telewizja 
Internetowa Dobre Media

Kościół katolicki w dokumentach dotyczących mediów zwraca szczególną uwagę 
również na potrzebę profesjonalizmu działań w przestrzeni komunikacji. Po pierwsze, 
wynika ona z wezwania do dawania świadectwa. Instrukcja Communio et progressio 
mówi wręcz o fachowości w tej dziedzinie jako o „świadectwie podstawowym”28 . Poza 
tym niska jakość komunikacji wpływa na wizerunek komunikatora oraz niejednokrot-
nie kompromituje sam komunikat. Stąd przekonanie Kościoła, że: „Nigdy nie będzie 
zbyteczne powtarzanie, że jakość i doskonałość przekazu społecznego o charakterze 
religijnym pod żadnym względem nie powinna ustępować przekazowi świeckiemu”29 .

2.2. Spojrzenie na stronę internetową z punktu 
widzenia Website Communication Model

Sprawdzonym punktem odniesienia w analizie stron internetowych, także „kościel-
nych”, jest tzw. Website Communication Model (WCM) opracowany przez naukow-
ców z Uniwersytetu w Lugano w Szwajcarii pod kierunkiem Lorenzo Cantoniego30 . 
Model został już z sukcesem zastosowany w analizie diecezjalnych serwisów interne-
towych oraz stron monastycznych31. Zasadniczym założeniem modelu jest spojrzenie 
na stronę internetową nie tylko jako na przedmiot pasji jej twórców czy też przejaw 
ciągle doskonalszej techniki, ale przede wszystkim jako na narzędzie komunikacji. 
Okazuje się, że nie możliwości finansowe ani techniczne są podstawowym faktorem 
wpływającym na jakość strony. Jest nim w pierwszym rzędzie aspekt komunikacyjny. 
A zatem dobra jakość strony niekoniecznie musi wiązać się z wymyślną grafiką czy 
wielością serwisów. Chodzi przede wszystkim o jakość komunikacji, która ma dopro-
wadzić m.in. do umożliwienia obopólnej realizacji zamierzonych celów tych, którzy 
stronę tworzą oraz tych, którzy ją odwiedzają.

28 Communio et progressio…, n. 103.
29 Tamże, n. 128.
30 L. Cantoni, N. Di Blas, D. Bolchini, Comunicazione, qualità, usabilità, Milano 2003; L. Cantoni, 
S. Tardini, Internet, London-New York 2006; L. Cantoni, C. Piccini, Il sito del vicino è sempre più verde, 
Milano 2004.
31 D. Arasa, Church Communications Through Diocesan Websites. A Model of Analysis, Roma 2007; 
W. Parfianowicz, Il ruolo e le attività culturali dei monasteri in internet. Analisi dei siti web degli ordini 
monastici di tradizione benedettina in Europa, Roma 2011.
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Autorzy WCM wyjaśniają swój model, odwołując się do, z pozoru nieadekwatnej, 
metafory dobrze funkcjonującego baru32. Analogia dotyczy czterech podstawowych 
komponentów, które określają działanie takiego miejsca:

1. To, co oferuje bar: produkty spożywcze (napoje, jedzenie), możliwe aktywności 
(wspólne oglądanie meczów, spotkania towarzyskie).

2. Sprzęt, dzięki któremu ofertę można wcielić w życie: naczynia, sztućce, sprzęt 
RTV, stoły, krzesła itd.

3. Osoby, które prowadzą bar.
4. Osoby, które przychodzą do baru.
Powyższe rozróżnienie na cztery poziomy funkcjonowania, wg autorów WCM 

zwanych „filarami”, można także zastosować w odniesieniu do strony internetowej, 
która jest:

1. propozycją treści i usług,
2. które dostępne są dzięki konkretnym rozwiązaniom technicznym,
3. obsługiwaną przez konkretne osoby,
4. z której korzystają konkretni użytkownicy.
Dopiero harmonijne współdziałanie tak rozumianych czterech wymiarów strony 

internetowej sprawia, że staje się ona prawdziwym narzędziem komunikacji33 .

2.2.1. Filar i: treści i usługi

Autorzy WCM mówią o pięciu najważniejszych elementach, które decydują o jakości 
strony na pierwszym, najbardziej podstawowym poziomie jej funkcjonowania. Jeśli 
chodzi o treści i usługi, ich jakość wyznaczają przede wszystkim: dokładność (accu-
racy), autorytet (authority), obiektywność (objectivity), aktualność (currency), ade-
kwatność (coverage)34 .

– Dokładność: chodzi tu najpierw o warstwę tekstualną, czyli o poprawność orto-
graficzną i gramatyczną treści, a następnie o prawdziwość samej informacji. Niechluj-
ność w tekście, błędy, tzw. literówki, a wreszcie informacje niesprawdzone w znaczny 
sposób obniżają jakość serwisu. Aspekt dokładności dotyczy także zdjęć, tzn. ich ja-
kości fotograficznej. Zdjęcie, które jest do zaakceptowania w serwisach społeczno-
ściowych typu Facebook czy Twitter, nie zawsze dobrze prezentuje się na oficjalnych 
stronach instytucjonalnych.

– Autorytet: chodzi tu o to, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować odpowie-
dzialnych za całą stronę, ale także za poszczególne materiały35. Jest to ważne szcze-
gólnie wtedy, kiedy materiał dotyczy spraw delikatnych, kontrowersyjnych, trudnych, 
o których powinni wypowiadać się specjaliści. Bardzo często np. na stronach parafial-
nych pojawiają się materiały, których autor jest nieznany. Aspekt autorytetu zawiera 
w sobie także inne ważne odniesienie. Serwis, który dobrze funkcjonuje na wszyst-

32 L. Cantoni, S. Tardini, Internet..., s. 99-100.
33 Tamże, s. 7-10.
34 Tamże, s. 102-107.
35 J. Nielsen, H. Loranger, Web Usability 2.0. L'usabilità che conta, Apogeo, Milano 2006, s. 115.
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kich czterech poziomach WCM, z czasem zyskuje autorytet w rozumieniu marki. 
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej takim serwisem jest np. strona Ruchu Światło-
-Życie36. Ciekawym przykładem w tym aspekcie jest też diecezjalny serwis „Gościa 
Niedzielnego”37. Wydaje się, że współpraca diecezji, także w Internecie, ze znanym 
tygodnikiem o ugruntowanej pozycji ma ogromny potencjał komunikacyjny, o czym 
powiemy jeszcze w dalszej części niniejszego opracowania.

– Obiektywność: jest to kryterium ściśle związane z dwoma poprzednimi. Użyt-
kownik powinien być w stanie zidentyfikować cele strony i nastawienie autorów ma-
teriałów do ich treści. Na stronach „kościelnych” jest to przeważnie oczywiste.

– Aktualność: to jedno z najważniejszych kryteriów wyznaczających jakość strony 
internetowej. Rubryka „Aktualności” zawierająca informacje sprzed kilku tygodni czy 
miesięcy oraz niedziałające serwisy obniżają poziom zaufania do strony. Aktualizacja 
strony to jedno z najważniejszych zadań webmasterów. Strona nawet technicznie prze-
starzała, ale na bieżąco aktualizowana wzbudza więcej zaufania niż serwis technicznie 
zaawansowany, za którym nikt nie stoi38. W komunikacji internetowej należy też uwa-
żać na sformułowania określające czas typu: „wczoraj”, „dzisiaj”, „za dwa tygodnie”. 
O ile w materiałach drukowanych czytelnik ma świadomość, że trzyma w ręku coś, 
co musiało powstać wcześniej, odbiór treści w Internecie jest zupełnie inny. Szybkość 
komunikacji internetowej rodzi oczekiwanie aktualności.

– Adekwatność: odpowiedzialni za stronę muszą zadać sobie pytanie, czy treści lub 
usługi, które chcą umieścić na stronie, są tam rzeczywiście potrzebne. Duże znaczenie 
w tym aspekcie ma umiejętność zrozumienia tzw. lokalności serwisu. Choć Internet 
jest siecią globalną, to jednak poszczególne serwisy są mocno osadzone w konkretnej 
rzeczywistości. Np. strona parafialna nie musi pełnić funkcji dostarczyciela informa-
cji o Kościele powszechnym. Taką funkcję pełnią ogólnopolskie portale katolickie 
czy strony katolickich mediów. Czym innym jest np. wypowiedź proboszcza na dany, 
ogólny temat. W tym przypadku postulat lokalności jest jak najbardziej zachowany. 
Powielanie treści przez strony internetowe to poważny problem, który sprawia, że 
globalna sieć staje się coraz trudniejszym do uporządkowania śmietnikiem. Odpowie-
dzialni za strony zapominają często o podstawowej cesze Internetu, jaką jest hipertek-
stualność. Zamiast powielać treści, można wstawić do nich odnośnik (link). Cieka-
wym przykładem realizacji tego aspektu komunikacyjnego serwisu parafialnego jest 
inicjatywa wakacyjna (lipiec i sierpień 2014 r.) zrealizowana na stronie parafii pw. 
Świętej Rodziny w Pile. Prowadzący stronę zaproponowali cykl materiałów pt. Tajem-
nice i ciekawostki dotyczący historii parafii39 .

36 www.koszalin.oaza.pl (dostęp 4.10.2014). W lutym 2007 roku redakcja czasopisma „Wieczernik” 
uznała poprzednią wersję strony, której obecna jest kontynuacją, za najlepszą spośród oazowych stron 
diecezjalnych w Polsce i nagrodziła dyplomem oraz nagrodą ufundowaną przez Moderatora Generalnego.
37 www.koszalin.gosc.pl (dostęp 4.10.2014).
38 Oficjalna strona diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej www.koszalin.opoka.org.pl nie jest szczególnie 
zaawansowana technicznie ani graficznie, jednak od lat spełnia swoją rolę w zakresie komunikacji in-
stytucjonalnej. W prosty sposób można na niej znaleźć aktualne informacje dotyczące funkcjonowania 
diecezji na poziomie instytucji.
39 www.swietarodzina.pila.pl (dostęp 5.10.2014).
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2.2.2. Filar ii: technologia

Ten poziom funkcjonowania strony dotyczy rozwiązań technicznych, dzięki którym 
treści i usługi są dostępne dla użytkowników. Chodzi tu m.in. o interfejs graficzny, 
różnego rodzaju instrumenty typu: wyszukiwarki, linki, menu, odnośniki do serwisów 
społecznościowych, możliwości komentarzy, playery do odtwarzania multimediów itp.

W dzisiejszych czasach, kiedy nieustannie wzrasta korzystanie z Internetu przy po-
mocy urządzeń mobilnych40, wydaje się, że również autorzy stron „kościelnych” muszą 
coraz poważniej myśleć o stosowaniu technologii umożliwiającej odbiór niektórych 
treści przy pomocy np. smartphonów. Oceniając jakość serwisu od strony technicznej, 
należy wziąć pod uwagę nie ilość „nowinek” czy też stopień ich zaawansowania, ale 
przede wszystkim to, czy strona pozwala na wykorzystanie podstawowych cech ko-
munikacji internetowej. Chodzi tu o: multimedialność, hipertekstualność, dostępność 
i interaktywność41 .

Ważna jest także sprawna obsługa techniczna, możliwość urozmaicania usług, two-
rzenia własnych, a więc unikalnych rozwiązań graficznych itp. Warto w tym miejscu po-
nownie przywołać serwis diecezjalny koszalińsko-kołobrzeskiego „Gościa Niedzielne-
go”. Dzięki temu, że jest on integralną częścią serwisu tygodnika ogólnopolskiego, tak-
że jego diecezjalna część ma zapewnioną profesjonalną obsługę techniczną i graficzną.

2.2.3. Filar iii: osoby obsługujące stronę

Znaczenie odpowiedniego doboru osób, które zajmują się obsługiwaniem strony in-
ternetowej, to, w przypadku instytucji kościelnych, często kwestia niedoceniana. Za-
pomina się przede wszystkim o tym, że życie strony internetowej obejmuje trzy pod-
stawowe fazy: projekt, realizację techniczną i utrzymanie. Zdarza się, że wszystkie 
te trzy fazy powierza się specjalistom „technikom”, nierzadko z zewnętrznej firmy 
usługowej. Jednak nawet gdy taka osoba jest parafianinem czy kimś zaprzyjaźnionym 
z diecezją czy daną instytucją, nie musi to oznaczać, że jej umiejętności techniczne idą 
w parze z rozumieniem podstawowych aspektów komunikacyjnych. Innymi słowy, 
dobry „technik” to nie zawsze dobry „komunikator”42 .

W tworzeniu i utrzymaniu strony musi uczestniczyć sama instytucja. W pewnym 
stopniu także osoby ze ścisłego kierownictwa: w przypadku diecezji – biskup, w przy-
padku parafii – proboszcz czy liderzy wspólnot albo osoby do tego delegowane, które 
czują daną instytucję i rozumieją jej potrzeby komunikacyjne. Jednym z powszechnych 
błędów w prowadzeniu serwisu internetowego, np. parafii, jest powierzenie jego obsłu-
gi osobie z zewnątrz wspólnoty lub po prostu jednej osobie świeckiej, która z życzli-
wości i niejednokrotnie osobistej pasji zajmuje się prowadzeniem serwisu. Proboszcz 
zajmuje się jedynie dostarczeniem np. tekstu ogłoszeń parafialnych, ale w zasadzie nie 

40 Badania potwierdzające tę tezę przeprowadzono w Polsce w listopadzie 2013 r. na zlecenie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Raport z badań: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku, 
dostępny na stronie www.uke.gov.pl (dostęp 4.10.2014).
41 D. Arasa, Church Communications..., s. 127-133.
42 L. Cantoni, C. Piccini, Il sito del vicino..., s. 45.
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interesuje go życie strony. Podobnie błędem jest obsługa serwisu wyłącznie przez księ-
dza, w dużych parafiach przez jednego z wikariuszy. Rodzi to zagrożenie, co w prak-
tyce często się zdarza, że po zmianie wikariusza serwis czasowo lub na stałe zamiera.

Szczególnym przypadkiem jest diecezjalny serwis „Gościa Niedzielnego”. Kolejną 
zaletą uczestniczenia lokalnie w projekcie ogólnopolskim jest to, że stroną zajmują się 
profesjonalni dziennikarze, zarówno na miejscu, jak i w centrali w Katowicach. Die-
cezja nie ponosi kosztów utrzymania dziennikarzy, a czerpie z funkcjonowania strony 
profity w wymiarze promocyjnym i komunikacyjnym.

Problemy z obsługą stron „kościelnych” wynikają m.in. z niedostatecznego zrozu-
mienia aspektów komunikacyjnych operowania w sieci. Według niektórych specjali-
stów w dziedzinie komunikacji w cyberprzestrzeni można mówić zasadniczo o trzech 
„poziomach zainteresowania” danej instytucji, a więc także Kościoła, jeśli chodzi 
o działalność w sieci. Chodzi o obecność, działanie i integrację43. Zrozumienie tych 
trzech aspektów może mieć decydujący wpływ na jakość serwisu, którą w tym opra-
cowaniu rozumiemy jako zdolność komunikacyjną.

– Obecność: prosta analiza ilościowa stron parafialnych diecezji koszalińsko-koło-
brzeskich (patrz tab. 2) pokazuje, że być może wielu ludziom Kościoła wciąż trudno 
przyjąć do wiadomość fakt, że we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie-
obecność w sieci oznacza też nieobecność w świadomości wielu ludzi. Na 220 parafii 
w diecezji wciąż prawie 100 nie posiada nawet najprostszej strony internetowej.

Postulat „obecności” nie zakłada tworzenia rozbudowanych serwisów, jakimi mogą 
poszczycić się np. parafia pw. Świętej Rodziny w Pile czy parafia pw. św. Wojciecha 
w Koszalinie44. Wystarczy prosta, przejrzysta witryna z podstawowymi informacjami 
i aktualizowanymi na bieżąco ogłoszeniami parafialnymi. Chodzi tu więc o komuni-
kację przez obecność, która odnosi swój skutek, gdy jest przede wszystkim rzetelna, 
a niekoniecznie wyrafinowana. Oczywiście utrzymanie prostej, ale jednocześnie pro-
fesjonalnie wykonanej strony to wydatek nawet kilkuset złotych rocznie, co dla nie-
których też może być przeszkodą.

– Działanie: problemem wielu stron „kościelnych” jest brak koncepcji na ich dzia-
łanie. W fazie projektowania strony należy odpowiedzieć nie tylko na pytanie: „Co 
chcielibyśmy, aby było na naszej stronie?”, ale także na pytanie: „Co będziemy w sta-
nie systematycznie i rzetelnie obsługiwać?”. Przykładem nieudanego projektu w die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej był tzw. portal młodych. Wydaje się, że nie przemyśla-
no dokładnie jego celów i nie stworzono odpowiedniego zespołu do jego utrzymania. 
Portal istniał stosunkowo krótko i nie cieszył się odpowiednim zainteresowaniem.

Należy również zachować szczególną ostrożność w oferowaniu tzw. serwisów 
usługowych, np. skrzynki z intencjami modlitewnymi. Tego typu serwisy wymagają 
systematycznej obsługi, inaczej użytkownicy szybko tracą do nich zaufanie. Przykład 
rozwiązania w parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie jest godny podkreślenia. Obsłu-
ga skrzynki modlitewnej na stronie internetowej została powierzona konkretnej wspól-
nocie: Grupie Modlitwy Ojca Pio. Jedna osoba z tej wspólnoty systematycznie odbiera 

43 L. Cantoni, N. Di Blas, Comunicazione. Teoria e pratiche, Milano 2006, s. 169.
44 www.swietarodzina.pila.pl, www.parafiawojciech.pl.
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nadesłane intencje, rozsyła je członkom grupy, którzy rzeczywiście podejmują modli-
twę, a następnie wysyła informację zwrotną osobie, która podała intencję, że została 
ona przyjęta. Na stronie diecezjalnego „Gościa Niedzielnego”, na której można wpisy-
wać intencje do modlitwy różańcowej transmitowanej w październiku z domu bisku-
piego, dwie osoby zatwierdzają nadesłane podziękowania i prośby kilka razy dziennie.

– Integracja: działalność instytucji w Internecie powinna być zintegrowana z jej 
misją. Jeśli strona internetowa jest tylko dodatkiem, czymś zupełnie zewnętrznym, 
jednym z narzędzi technicznych, a nie częścią strategii komunikacyjnej, nigdy nie 
spełni swojej funkcji. Podejście „integracyjne” objawia się właśnie m.in. w sposobie 
obsługiwania strony i w doborze ludzi, którzy się nią zajmują. Dość rzadkim przypad-
kiem jest wspomniana już kilkakrotnie strona parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie. 
Jej obsługą zajmuje się powołana przez proboszcza redakcja, składająca się z kilkuna-
stu osób, z których część należy także do rady parafialnej i reprezentuje różne wspól-
noty działające w parafii. Redakcja regularnie spotyka się z proboszczem i omawia 
funkcjonowanie strony.

2.2.4. Filar iV: użytkownicy strony

Ten poziom funkcjonowania serwisu internetowego według WCM dotyczy realnego 
stanu ruchu na stronie45. Analiza zachowań użytkowników strony może dostarczyć wie-
lu ważnych informacji, które wpływają na jakość jej komunikacji. W niniejszym opra-
cowaniu posłużymy się przykładem diecezjalnego serwisu „Gościa Niedzielnego”46 .

Strona funkcjonuje od 15 października 2012 r. Od tego czasu zanotowała 2012755 
odsłon. Odwiedziło ją 105932 osób. Każda z nich spędziła na stronie średnio 2 min. 
54 sek.47 Analiza uwzględniająca podział na poszczególne miesiące pokazuje, że ruch 
na stronie systematycznie rośnie, a jego znaczny wzrost nastąpił po uroczystościach 
25-lecia koronacji cudownej Piety ze Skrzatusza. Na stronie przez dwa tygodnie funk-
cjonował wtedy serwis specjalny. Na jego sukces wpłynęła w dużej mierze promocja 
offline w postaci plakatów przesłanych do parafii oraz ulotek rozdawanych uczestni-
kom głównych uroczystości w Skrzatuszu. Ciekawych wniosków może dostarczyć 
analiza źródła ruchu na stronie.

Tab. 3. Analiza źródła ruchu na stronie www.koszalin.gosc.pl.  
w okresie od 15 października 2012 do 6 października 2014 r.
Źródło ruchu Odsetek odsłon

Facebook 30,72%
Google 30,42%

Bezpośrednio na stronę 15,22%
Strona diecezjalna 3,35%

Serwis ogólny Gosc.pl 1,54%

45 L. Cantoni, S. Tardini, Internet..., s. 123-130.
46 Wszystkie statystyki strony www.koszalin.gosc.pl pochodzą z wyliczeń przy pomocy narzędzia Go-
ogle Analytics.
47 Analizowany okres: od 15 października 2012 r. do 6 października 2014 r.
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Pozyskane dane pokazują wyraźnie, że duże znaczenie w dotarciu do potencjalnych 
użytkowników strony ma promocja na portalu społecznościowym Facebook. Serwis 
www.koszalin.gosc.pl posiada swój profil na Facebooku i rozsyła przy jego pomocy 
informacje o każdym pojawiającym się na stronie materiale. Okazuje się, że najwięcej 
wejść na stronę pochodzi właśnie z tego źródła.

Zaledwie ponad 15% to wejścia bezpośrednie na stronę www.koszalin.gosc.pl. 
Może to świadczyć o tym, że w mieszkańcach diecezji, którzy stanowią podstawową 
grupę docelową strony, nie wytworzyła się jeszcze w stosunku do niej tzw. „bliskość 
psychologiczna”. Portal nie jest jeszcze dla wielu pierwszym źródłem informacji oraz 
tylko u niewielkiej liczby użytkowników wytworzył się nawyk sprawdzania nowości 
na stronie. Ci, którzy na nią trafiają, są raczej przyciągnięci „bliskością technologicz-
ną”, czyli pojawieniem się na ich profilu na Facebooku odnośnika do konkretnego 
materiału.

Widać także, że niewielki procentowo ruch na stronie generuje link umieszczony 
w oficjalnym serwisie diecezjalnym. Jeszcze mniejszy ruch generują strony parafialne. 
Najwięcej odsłon pochodzi ze strony parafii konkatedralnej w Kołobrzegu oraz parafii 
pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Na większości stron parafialnych nie ma odnośnika 
do diecezjalnego serwisu „Gościa Niedzielnego”.

Jeszcze głębsza analiza pochodzenia ruchu na stronie pokazuje jednak, że umiesz-
czanie odnośnika do strony „Gościa Niedzielnego” na stronach parafialnych czy in-
nych ma sens. Mimo stosunkowo niskich wyników wygenerowanych „odsłon” wynik 
„nowych użytkowników” jest obiecujący. Oficjalna strona diecezji przysporzyła ich 
stronie „Gościa Niedzielnego” ponad 1,2 tys., a strona parafii konkatedralnej ponad 
2 tys.

Dość zaskakująca okazała się analiza popularności poszczególnych materiałów, 
które ukazały się na stronie. Przez dwa lata istnienia serwisu najpopularniejszym ma-
teriałem była relacja z Orszaku Trzech Króli w niewielkim Polanowie w roku 2014. 
Materiał zanotował ponad 32 tys. odsłon, znacznie więcej niż relacje z Orszaków 
w Koszalinie i Słupsku. Drugim co do popularności materiałem była relacja ze świę-
ceń kapłańskich w roku 2013, która zanotowała prawie 20 tys. odsłon. Analiza pierw-
szych 100 pozycji pozwala na wyciągnięcie wniosków, jakiego rodzaju wydarzenia 
przyciągają największy ruch na stronę. Okazuje się, że są to przede wszystkim wyda-
rzenia związane z Wyższym Seminarium Duchownym, z Ruchem Światło-Życie, ze 
Skrzatuszem oraz niektóre imprezy masowe. Informacje niedotyczące bezpośrednio 
życia Kościoła notują niewiele odsłon, co może świadczyć o tym, że użytkownicy 
trafiający na stronę medium katolickiego szukają na niej raczej informacji specyficznie 
kościelnej. Wiadomości o innej tematyce szukają raczej na portalach „świeckich”.

Co do imprez masowych, bardzo prawdopodobnym źródłem „sukcesu” relacji 
z Orszaku Trzech Króli w Polanowie był fakt, że po zakończeniu imprezy proboszcz 
zaprosił uczestników na stronę „Gościa Niedzielnego”. W Koszalinie i w Słupsku po-
dobne ogłoszenie nie padło. Wydaje się więc, że promocja offline, w tym przypadku 
bezpośrednie ogłoszenie, ma decydujące znaczenie.

Analizy użytkowników pozwalają także sprawdzić, z jakich miejscowości pocho-
dzi najwięcej wejść na stronę, ile z tych wejść pochodziło z urządzeń mobilnych, ilu 
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użytkowników powraca na stronę, a ilu było na niej tylko raz. Głębsza analiza tych 
i innych danych pozwala na wyciągnięcie przydatnych wniosków, które mogą przy-
czynić się do podniesienia jakości komunikacji strony.

Zakończenie

Ciągle rosnąca liczba kościelnych przedsięwzięć medialnych w Internecie świadczy 
również o zwiększającej się świadomości środowisk kościelnych co do roli komuni-
kacji w cyberprzestrzeni. Mimo wieloletniej obecności na rynku wielu „kościelnych” 
stron internetowych pozostają one ofertą niszową. Wydaje się, że strony katolickie 
taktowane są przez użytkowników jako specjalistyczne, co sprawia, że nie szukają oni 
na nich informacji natury ogólnej48. W dużej mierze użytkownikami stron religijnych 
są więc osoby związane z Kościołem. Niektóre portale, takie jak gosc.pl czy deon.pl, 
wyraźnie próbują rozszerzyć swoją ofertę, choć jeszcze za wcześnie by mówić o efek-
tach takich działań.

Komunikacja w Internecie jest okazją dla Kościoła, aby zaistnieć na rynku me-
dialnym. Media tradycyjne (telewizja, radio, prasa) wymagają wysokich nakładów 
finansowych, skomplikowanej technologii i rozbudowanego personelu. Przedsięwzię-
cia internetowe są zdecydowanie bardziej dostępne, co czyni je rzeczywiście szansą 
realną, aby posiadać własną telewizję, radio czy portal. W dodatku ich potencjał ko-
munikacyjny, mimo problemu „niszowości”, jest warty uwagi. Jest to oferta potrzebna 
odbiorcom katolickim, która chroni ich m.in. przed działaniem efektu tzw. „spirali 
milczenia”.

Zatem szukanie sposobów na komunikowanie w Internecie to ważne zadanie dla 
Kościoła na kolejne lata. Wydaje się, że jedną z ważniejszych kwestii jest zrozumienie 
przez ludzi Kościoła konieczności zintegrowania inicjatyw komunikacyjnych z jego 
misją. Komunikacja, także w Internecie, to nie dodatek do działania, ale integralna 
jego część. Inaczej komunikacja Kościoła nigdy nie osiągnie odpowiedniego poziomu 
profesjonalizmu, również dlatego, że nie będzie przeznaczać się na nią odpowiednich 
środków finansowych.

Aby działania komunikacyjne w Internecie odnosiły swój zamierzony skutek, mu-
szą charakteryzować się odpowiednią jakością. Ta jakość to nie tylko zaawansowanie 
techniczne, ale przede wszystkim właściwa realizacja funkcji komunikacyjnej. Ważna 
jest więc ciągła ewaluacja inicjatyw w Internecie zarówno w fazie ich projektu, re-
alizacji technicznej i utrzymania. Jedną z metod przydatnych do takich działań jest 
Website Communication Model, który rozumie stronę internetową przede wszystkim 
jako narzędzie komunikacji.

48 Wyraźnie wskazuje na to wspomniane już badanie CBOS, Korzystanie z religijnych stron i portali 
internetowych, s. 5. Dostępny na www.cbos.pl (dostęp 5.10.2014). Jako pokazuje badanie, użytkownicy 
stron „kościelnych” szukają na nich: informacji o aktualnych wydarzeniach wspólnoty, parafii, informacji 
z życia Kościoła, rozważań i artykułów na tematy religijne, ogólnych informacji o religii, tekstów religij-
nych i porad duchowych. Tylko 11 proc. przyznało, że szuka na tego typu stronach czegoś innego.
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Streszczenie

Artykuł podejmuje tematykę komunikacji w Internecie z perspektywy Kościoła katolickiego. 
Autor przedstawia racje, wynikające również z niektórych tekstów magisterium Kościoła, któ-
re pozwalają spojrzeć na Internet jako na szansę skutecznej działalności Kościoła w przestrzeni 
medialnej. Główną tezą artykułu jest przekonanie, że serwisy internetowe prowadzone przez 
instytucje kościelne muszą charakteryzować się odpowiednią jakością, która w niniejszym 
opracowaniu rozumiana jest jako wypełnienie funkcji komunikacyjnej. Autor przedstawia rów-
nież Website Communication Model, czyli narzędzie do analizy stron internetowych pod tym 
kątem.

Słowa kluczowe: Internet, komunikacja, Website Communication Model, komunikacja 
w Internecie, media katolickie, Kościół w Internecie

Summary

iNterNet cOMMUNicAtiON AS A cHANce FOr tHe eFFicieNt 
FUNctiONiNG OF tHe cAtHOLic cHUrcH iN tHe MArKet OF MeDiA ON 

tHe eXAMpLe OF DiOceSe OF KOSZALiN-KOLOBrZeG. 
WEBSITE COMMUNICATION MODEL: A tOOL FOr 

QUALitAtiVe ANALYSiS OF WeBSiteS

The article focuses on the subject of Internet communication from the perspective of the Catho-
lic Church. The author presents arguments, deriving also from some official documents of the 
Church, which allow to look at the Internet as an opportunity of effective activity of the Church 
in the media. The main thesis of the article is the idea that websites run by institutions of the 
Church must be professional, which in this study is understood as the fulfillment of their com-
municative function. The author presents the Website Communication Model, as a useful tool 
to analyze websites from this perspective.

Keywords: Internet, communication, Website Communication Model, church communica-
tion, websites
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pApieŻA FrANciSZKA

Wstęp

W swoim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju obecny hierarcha ze Stolicy 
Piotrowej porusza problematykę braterstwa. Kształtowanie w świecie ładu odpowia-
dającego porządkowi Bożemu jest możliwe jedynie w ramach relacji braterstwa z bliź-
nimi. Budowanie owego braterstwa posiada jednak nie tylko uzasadnienie teologiczne, 
określane w relacji do Boga, ale nade wszystko osobowe (ludzkie). Papież wskazuje 
bezpośrednio na naturę społeczną człowieka, której urzeczywistnianie skutkuje powsta-
waniem i rozwojem wspólnot oraz szerszych społeczności w realnym stopniu skoncen-
trowanych wokół dobra osoby2. Braterstwo wynikające z Bożego ładu i odpowiadają-
ce jednocześnie uwarunkowaniom natury człowieka stanowi zatem fundament zasad 
życia społecznego, w tym również źródło solidarności3. Papież Franciszek zasadniczo 
odwraca przyporządkowanie braterstwa względem solidarności4. Zgodnie z dominu-
jącą perspektywą personalistyczną wskazuje więc na pierwszeństwo doświadczenia 
„my” przed solidarnością stanowiącą gwarancję odniesień międzyosobowych. Henryk 
Skorowski, analizując problematykę omawianej zasady w nauczaniu Jana Pawła II, 
przypomina, iż właśnie owa zasada warunkuje obopólne poznanie międzyosobowe. 
Stanowi również skuteczny środek zaradczy zabezpieczający przed wszelkimi forma-
mi instrumentalizowania obywateli w ramach ideologii bądź już dokonanych niespra-
wiedliwości występujących w świecie polityki, gospodarki czy kultury5 .

Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym artykule jest analiza genezy solidar-
ności z perspektywy papieskiego nauczania zaprezentowanego w Orędziu na Świato-
wy Dzień Pokoju 2014. Publikacja jest podzielona na dwie części. Tematyka pierwsze-
go rozdziału oscyluje wokół koncepcji solidarności w kontekście dobra wspólnego, 
stanowiącej nawiązanie do zagadnień zawartych w Sollicitudo rei socialis. Natomiast 

1 Ks. dr hab. Janusz Szulist prof. WSKS WT UMK w Toruniu, adres do korespondencji: Aleja Cyster-
sów 2, 83-130 Pelplin, e-mail: szulist@umk.pl.
2 Franciszek, „Braterstwo podstawą pokoju i drogą do niego” Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 
2014, (OŚDP), „L’Osservatore Romano” (OR) (2014), nr 1, s. 4-10; Tenże, Święto wiary i braterstwa, OR 
(2013), nr 10, s. 50.
3 OŚDP, 4.
4 Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności. Solidarność odpowiedzią na wyzwania procesów globali-
zacji w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Wrocław 2007, s. 187.
5 H. Skorowski, Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliń-
ski, Radom 2003, s. 474.
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część druga jest poświęcona źródłom koncepcji solidarności autorstwa papieża Fran-
ciszka, a więc moralnie uporządkowanej aktywności ludzkiej oraz zagadnieniu pokoju 
Chrystusowego.

1. Solidarność w kontekście dobra wspólnego – koncepcja solidarności

Tadeusz Borutka, wyjaśniając etymologię pojęcia solidarność, wskazuje na łacińskie 
in solidum. Ów termin wyraża wzajemną odpowiedzialność korelującą z takimi zacho-
waniami, jak: „zgodność w postępowaniu i dążeniach, jednomyślność oraz wspieranie 
się wzajemne”. Solidarność w swojej istocie jest potwierdzeniem naturalnej troski, 
jaką winni darzyć się nawzajem ludzie, przyjmując za fundamentalny wyznacznik 
godność i prawa człowieka6. W swoim nauczaniu dotyczącym omawianego pojęcia 
Franciszek przyjmuje wprawdzie za punkt wyjścia fundamentalne doświadczenie in-
terpersonalne, niemniej przywołuje również określenie solidarności zawarte w Sol-
licitudo rei socialis Jana Pawła II. „Nie jest więc ona [tzn. solidarność – J.S.] tylko 
nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła doty-
kającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola an-
gażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy 
bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”7. Na podstawie tego typu 
określenia specyfiki zasady solidarności można wyróżnić pewną konsekwencję, sta-
nowiącą jednocześnie konkretyzację papieskiego rozumienia życia społecznego. Owa 
konsekwencja dotyczy relacji pomiędzy dobrem wspólnym a dobrem osobowym. 
Papież Jan XXIII w encyklice Pacem in terris w następujący sposób określił ową 
zależność: „(…) z racji tego najgłębszego powiązania z naturą ludzką, dobro wspól-
ne pozostaje całe i nieskażone tylko wtedy, gdy uwzględniwszy istotę i rolę dobra 
wspólnego, bierze w nim pod uwagę dobro osoby”8. Stanisław Kowalczyk wskazuje 
na ontyczny i bezwarunkowy charakter zależności pomiędzy solidarnością a dobrem 
wspólnym. Dążenie do dobra wspólnego w ramach społeczności rzutuje na charakter 
funkcjonowania solidarności. Na mocy przyporządkowania danej wspólnoty do dobra 
człowiek jako osoba jest w stanie wykroczyć poza partykularne interesy i inwestować 
swój wysiłek w dzieła służące rozwojowi całej społeczności. W ten sposób wzrasta 
również poziom obiektywności czynów i celów działania osób ludzkich9 .

Niemniej na podstawie nauki społecznej Kościoła w kwestii skoncentrowania do-
bra wspólnego na dobru osobowym należy przestrzec przed jednostronnymi ujęciami, 

6 T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik do katolickiej nauki 
społecznej, Kraków 2004, s. 124; zob. również: Franciszek, Komu przeszkadza solidarność?, OR (2013), 
nr 11, s. 26.
7 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” (SRS), w: Jan Paweł II, Encykliki, Kraków 1996, 
t. 1, 38.
 Franciszek powołuje się na fragmenty owej encykliki, określając charakter solidarności. Na podsta-
wie odwołań do nauczania jednego ze swoich poprzedników obecny hierarcha stwierdza istnienie natu-
ralnego skorelowania omawianej zasady z dobrem wspólnym. OŚDP 2014, 4.
8 Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris” O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, 
sprawiedliwości, miłości i wolności (PT), Kraków 2003, 55.
9 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s. 257.
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zniekształcającymi życie społeczne. Na owe niepokojące tendencje zwraca uwagę Je-
rzy Koperek. Nie można więc zredukować dobra wspólnego do wymiaru instytucji, 
władzy czy nawet sumy wartości, którymi kierują się w swoim życiu obywatele10 . 
W tychże przypadkach można mówić co najwyżej o instytucjonalno-instrumentalnym 
charakterze dobra wspólnego11. Muszą natomiast istnieć także uwarunkowania sprzy-
jające godnej egzystencji człowieka12. Dobro wspólne dotyczy więc w swojej istocie 
jednostki postrzeganej całościowo: „prawdziwe dobro wspólne polega przede wszyst-
kim na poszanowaniu praw i obowiązków ludzkiej osoby”13. Elementem esencjalnym 
dobra wspólnego jest osoba, której niepodważalna wartość winna być zachowana 
w każdym z aspektów życia we wspólnocie społecznej.

Analizując kwestię dobra wspólnego, nie można pominąć cechy powszechności, 
charakteryzującej omawianą zasadę. Już w encyklice Pacem in terris14, a następnie 
w Populorum progressio15, pojawiają się stwierdzenia, iż w społeczności winno być 
zachowane dobro każdej jednostki. Ludzie posiadają niezbywalne prawo do życia 
w godnych warunkach z uwagi na fakt, iż są osobami. Owa godziwość w równym stop-
niu odnosi się do ciała, jak i do duszy. Człowiek jest bowiem istotą cielesno-duchową, 
w ramach której czynnik materialny i niematerialny wzajemnie się uzupełniają16 .

2. Fundament solidarności

Pozostając wiernym przyjętej przez Franciszka koncepcji solidarności, należy wyróż-
nić dwa czynniki kształtujące braterskie współdziałanie w społeczeństwie. Pierwszym 
tego typu czynnikiem jest sam człowiek postrzegany z perspektywy podejmowanych 
aktywności. Za sprawą działań poznawczych jednostka dokonuje aktów, które budują 
więź w ramach wymiany informacji i stanowią formy realizacji uprzednio zdefiniowa-
nych celów. W toku podejmowanych czynów pojawia się zasada odpowiedzialności 
dotycząca skutków działania, jak też będąca przejawem troski o drugiego człowieka. 
Kolejnym czynnikiem, składającym się na fundament solidarności, jest pokój Chry-
stusowy. Wierzący są zobligowani do niesienia bliźnim daru pokoju, co wyraża obo-
wiązek misyjny. W każdym ze swoich aspektów pokój Chrystusowy stanowi potwier-
dzenie ogromu miłości, jaką Bóg żywi względem stworzenia.

10 J. Koperek, Dobro wspólne, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 143.
11 J. Krucina, Dobro wspólne, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, kol. 1379.
12 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (KDK), w: Sobór 
Watykański II: konstytucje. dekrety. deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, 26.
13 PT 60.
14 Tamże, 56.
15 Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. 
M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1987, 14.
16 PT 59.
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2.1. Aktywność jednostek

W określeniu źródeł zasady solidarności fundamentalną rolę odgrywa moralnie po-
prawne zaangażowanie jednostek. Człowiek z istoty swojej jest nastawiony na dzia-
łanie, wyrażające tym samym osobowość jednostki. Cel aktywności ludzkiej stano-
wi oczywiście dobro odpowiadające w równej mierze uwarunkowaniom natury, jak 
też porządkowi Bożemu w świecie: „Zasadą ludzkiej działalności jest to, aby zgod-
nie z planem i wolą Bożą odpowiadała ona rzeczywistemu dobru rodzaju ludzkiego 
i człowiekowi, jako jednostce i jako członkowi społeczności, pozwalała na rozwijanie 
i wypełnianie jego integralnego powołania”17. Człowiek funkcjonuje zatem w wielora-
kich układach odniesień, w ramach których występują zarówno elementy fizyczne, jak 
też niematerialne. Ponadto jednym z zagadnień nauczania Soboru Watykańskiego II są 
wnioski, iż dobra doczesne ukierunkowują na wymiar nieskończoności, natomiast upo-
rządkowane korzystanie z materii gwarantuje osobie ludzkiej dostąpienie szczęśliwości 
wiecznej. W omawianym kontekście, a ściślej w jego aspekcie duchowym, wskazuje 
się na proces objawiania człowiekowi chwały Bożej poprzez dzieła stworzone18. Papież 
Franciszek zwraca uwagę, iż w ten sposób świat zyskuje jakość nowego stworzenia19 .

Zaangażowanie jednostek, zawierające się w istocie zasady solidarności, może po-
siadać zarówno pozytywne, jak i negatywne ukierunkowanie. Pozytywne ukierunko-
wanie dotyczy w pierwszej kolejności omawianego już wzrastania w człowieczeństwie, 
które w opinii Benedykta XVI jest ukonstytuowane na miłości społecznej. „Jedynie 
dzięki miłości, oświeconej światłem rozumu i wiary, możliwe jest osiągnięcie celów 
rozwoju bardziej ludzkich i humanizujących”20. To właśnie miłość społeczna stanowi 
zasadę, która inspiruje do działania. Stanisław Olejnik mówi o jej „ożywiającym i kie-
rowniczym” wpływie na „osobowe racje moralne człowieka”. Również miłość uzdal-
nia człowieka do transcendowania siebie w kierunku coraz pełniejszego uczestnictwa 
w Bożym życiu21. W ramach pozytywnego ukierunkowania kwestii zaangażowania 
jednostek pojawia się również czynnik współzależności, a więc wzajemnych powiązań 
w ramach społeczeństwa. Osoby wchodzą w różnego rodzaju relacje, których elemen-
tem cząstkowym jest poczucie odpowiedzialności za bliźniego. Autorzy Kompendium 
nauki społecznej Kościoła bezpośrednio wskazują na fakt, iż wzajemna odpowie-
dzialność oznacza „wspieranie osoby oraz jej podstawowych praw”. Każda jednostka 
posiada zatem niezbywalny przywilej, jaki stanowi prawo do godnej egzystencji, co 
w pewnym stopniu jest warunkowane już na poziomie międzyosobowej wymiany22 . 
Urzeczywistnianie owego prawa staje się tym skuteczniejsze, im bardziej jednostki są 

17 KDK, 35.
18 Tamże, 36.
19 OŚDP, 3.
20 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbite-
rów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim 
w miłości i prawdzie, Kraków 2009, 9.
21 S. Olejnik, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, s. 48.
22 Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła (KNSK), Kielce 2005, 
s. 166.
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zdolne do wczucia się w sytuację drugiego człowieka, wymagającą zaradzenia konkret-
nej formie niesprawiedliwości społecznej23. Ową kwestię szczególnie dobitnie akcen-
tuje papież Franciszek24. Niemniej współzależność oznacza nie tylko współodpowie-
dzialność, ale obejmuje również wzajemne warunkowanie się procesów zachodzących 
wewnątrz społeczności, jak też między wspólnotami. Działanie jednostek i wspólnot 
skutkuje zmianą postaw oraz zachowań. W nauczaniu Jana Pawła II dominuje pogląd, 
iż charakter zmian winien zmierzać ostatecznie ku afirmacji człowieka bez względu na 
jego pochodzenie, aktualne stanowisko czy też możliwości rozwojowe25 .

Zaangażowanie jednostek może posiadać również ukierunkowanie negatywne, 
równoznaczne w nauce Franciszka z uprzedmiatawianiem bliźnich26. Kluczowe zna-
czenie mają w tymże kontekście sytuacje grzechowe, urzeczywistnianie zła, patologii 
oraz niegodnych człowieka warunków życia. Na mocy posiadanych władz osoba po-
siada możność wykraczania „przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, miło-
ści bliźniego”. Każde z nieprawidłowych moralnie zachowań człowieka bezpośrednio 
skutkuje kształtowaniem różnorodnych podziałów w wymiarze wspólnotowym. Au-
torzy Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazują w przypadku grzechów na działa-
nia skierowane wprost przeciwko solidarności. Stworzenie podważa wówczas miłość 
jako zasadniczy wyznacznik więzi i motyw ku doskonaleniu się w świecie27. Skutki 
grzechów dotykają innych, stąd też można mówić o grzechach społecznych, których 
specyfikę w następujący sposób określił Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et 
paenitentia: „Mówiąc o grzechu społecznym, trzeba przede wszystkim uznać to, że ze 
względu na ludzką solidarność, równie tajemniczą i niepojętą, co rzeczywistą i kon-
kretną, grzech każdego człowieka w jakiś sposób dotyka innych”28. W przypadku grze-
chów społecznych ujawnia się tzw. logika zstępująca, określająca zakres oddalania 
się człowieka od Boga, a więc od doskonałości, będącej naturalnym celem rozwoju 
chrześcijanina, powołanego wszak do ciągłego wzrastania w doskonałości29. Skutkiem 
społecznego oddziaływania grzechów jest kształtowanie ich struktur. W tejże jednak 
kwestii z całą stanowczością Jan Paweł II przypomina, iż każde – nawet najbardziej 
zdeprawowane – środowisko nie zwalnia człowieka z obowiązku bycia odpowiedzial-
nym za bliźniego, a także z zachowania postulatów sprawiedliwości wobec Boga. Jed-
nostka jest bowiem autorem aktów oraz bierze na siebie ich konsekwencje30 .

Negatywny aspekt solidarności, wyrażający się w grzechach dotyczących egzysto-
wania w społeczeństwie, wymaga często wspólnotowego przeciwdziałania. Jak wska-
zuje Jan Paweł II, skutkiem struktur grzechowych jest kult takich elementów życia 

23 H. Skorowski, Solidarność…, s. 474.
24 OŚDP, 1.
25 H. Skorowski, Solidarność…, s. 475.
26 OŚDP, 4.
27 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), Poznań 2009, 1849.
28 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” (ReP), w: Jan Paweł II, Adhorta-
cje, Kraków 1996, t. 1, 16; KNSK, 119.
29 Rep, 16.
30 SRS, 36.
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społecznego, jak: „pieniądz, ideologia, klasa i technologia”31. Współczesna złożoność 
problematyki egzystencji we wspólnocie społecznej sprawia, iż tak negatywnych zja-
wisk nie można przezwyciężyć w pojedynkę. Autorzy Kompendium nauki społecz-
nej Kościoła wskazują więc na powszechność zbawienia, które decyduje ostatecznie 
o realizmie doświadczenia człowieka. „Nauka o powszechności grzechu nie powinna 
być jednak oderwana od świadomości powszechności zbawienia dokonanego w Je-
zusie Chrystusie. Rozerwanie tego związku powoduje fałszywy lęk przed grzechem 
i pesymistyczne postrzeganie świata i życia, co skłania do lekceważenia kulturalnych 
i cywilizacyjnych zdobyczy człowieka”32. Moc odkupienia stanowi dla osoby źródło 
nadziei, iż łaska jest silniejsza od grzechu33. Oczyszcza bowiem ludzkie serce i spra-
wia, iż stworzenie staje się godne, by uczestniczyć wespół z bliźnimi w Bożej miłości. 
Owa miłość inspiruje następnie do przebaczenia, dzięki czemu kształtowana jest spra-
wiedliwość w realiach społecznych34 .

2.1. pokój chrystusowy

Zbawienie, które objawił człowiekowi Jezus, stanowi wyraz pokoju. Idea ładu Bo-
żego jest zatem obecna w Ewangelii jako nauce Chrystusa. Ową ideę potwierdzają 
ponadto niezwykłe czyny bądź zjawiska, czyli cuda i znaki. Niemniej orędzia o pokoju 
nie można ograniczać jedynie do wymiaru życia wewnętrznego, a właściwie prze-
żyć jednostki. Z owym orędziem jest bowiem związany obowiązek misyjny, a więc 
zadanie wypełniania świata nauką Chrystusa zsyłającą człowiekowi pokój. Orędzie 
Chrystusowe w ogólności, ujmowane istotowo, dotyczy miłości. Franciszek w swoim 
nauczaniu o pokoju wskazuje zatem na charakter odniesień międzyosobowych, które 
winny odznaczać się pragnieniem jedności i życzliwości, zarówno w zakresie mikro, 
jak i makro.

2.2.1. Misyjny charakter pokoju

W omawianym orędziu papież Franciszek zwraca uwagę na koncepcję pokoju jako 
przymierza, które najpełniej urzeczywistniło się w Osobie Chrystusa i które zmierza 
ostatecznie do pojednania całej ludzkości pomiędzy sobą oraz w stosunku do Boga. 
„Jak czytamy w Liście do Efezjan, Jezus Chrystus jest tym, który w sobie dokonuje 
pojednania wszystkich ludzi. On jest pokojem, bo z dwóch ludów uczynił jeden i zbu-
rzył oddzielający je mur, to znaczy wrogość. On utworzył sobie jeden lud, jednego 
nowego człowieka, jedną nową ludzkość (por. 2,14-16)”35. Idea pokoju Chrystusowe-
go zmierza w swojej istocie do kształtowania jedności ponad wszelkimi podziałami 

31 Tamże, 37; OŚDP, 4.
32 KNSK, 120.
33 Tamże, 121.
34 KKK, 1989.
35 OŚDP, 3; Tenże, Miłość braterska świadczy o obecności Chrystusa wśród nas, OR (2013), nr 6, s. 46.
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i ograniczeniami36. Słowo Boże, generujące gesty przebaczenia, obejmuje swym za-
sięgiem wszystkich ludzi zdolnych do postępowania drogą miłości. W aspekcie dzieła 
pojednania zrealizowanego przez Chrystusa tracą rację bytu wszelkie przeciwności 
antagonizujące życie społeczne w każdym z jego wymiarów37. Element nauczania Ko-
ścioła w kwestii pokoju będącego pojednaniem jest naznaczony obowiązkiem misjo-
nowania. Nie można zatem zatrzymywać pokoju dla siebie, ale należy przekazywać 
go innym w ramach komunikacji poprzez słowa i czyny. Ponadto trzeba pamiętać, iż 
Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Chrystusie będącym Pokojem38. Ewangelia w swojej 
istocie dotyczy więc pokoju, który chrześcijanin jest zobowiązany głosić, postępując 
zgodnie z nakazem Jezusowym: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkie-
mu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony” (Mk 16,15-16). Franciszek rozwija ową kwestię, wskazując jedno-
cześnie na konkretny sposób ewangelizowania świata: „To właśnie jest dobra nowina 
wymagająca od każdego jednego kroku więcej, nieustannego ćwiczenia się w empatii, 
wysłuchania cierpienia i nadziei drugiego, także tego najbardziej ode mnie odległego 
wyruszenia na wymagającą drogę owej miłości, która potrafi bezinteresownie dawać 
się i poświęcać dla dobra każdego brata i siostry”39. Przekaz ewangeliczny jest nace-
chowany konkretnym charakterem spotkania. W ramach przykładu warto przywołać 
historię o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10,30-37). Więź braterstwa skłania do 
pomocy osobom znajdującym się w rzeczywistej potrzebie40 .

Ewangelia pokoju skłania rządzących do odkrywania ducha służby jako własnego 
etosu społecznego. W ten sposób Franciszek zwraca uwagę na prawidłowość, iż wła-
dza nigdy nie może być wykonywana dla siebie samej. Odpowiedzialni politycy swo-
imi decyzjami zaradzają potrzebom obywateli w obrębie pojedynczych państw, jak też 
w sferze społeczności światowej. Służba wiąże się z posłuszeństwem Słowu Bożemu, 
które – kierowane z miłości – winno pomagać w budowaniu sprawiedliwego i solidar-
nego świata41. Odniesienie do Boskiego Autorytetu gwarantuje rządzącym poprawność 
wydawanych decyzji, a ściślej ich zgodność z prawem moralnym, będącą warunkiem 
koniecznym sprawiedliwości. Prawo Boże nie stanowi zatem żadnego ograniczenia 

36 Tenże, Chrystus jest w centrum stworzenia, ludu i historii, OR (2014), nr 1, s. 21.
 Dążenie do jedności odpowiada ściśle dynamice ludzkiej egzystencji. Nawiązując do powyższej prze-
słanki, można mówić o dynamicznej koncepcji pokoju, następująco opisanej w Evangelii gaudium: „Po-
kój bowiem «nie sprowadza się tylko do zaniechania wszelkiej wojny, jak gdyby opierał się na niestałej 
równowadze sił. Pokój wypracowuje się wytrwale, dzień po dniu, zachowując ustanowiony przez Boga 
porządek, który domaga się doskonalszej sprawiedliwości między ludźmi». Ostatecznie, jeśli pokój nie 
rodzi się jako owoc integralnego rozwoju wszystkich ludzi, nie będzie miał przyszłości i będzie zawsze 
zarzewiem nowych konfliktów i różnych form przemocy”. W powyższym fragmencie Franciszek cytuje 
fragment encykliki Populorum progressio Pawła VI. Jak wynika z treści owego przytoczenia, integralny 
rozwój w swojej istocie jest urzeczywistnianiem idei sprawiedliwości. Cyt. za: Tenże, Adhortacja apo-
stolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2014, 219.
37 T. Herr, Sprawiedliwość i pokój, w: Moralne działanie chrześcijanina, red. L. Melina, Poznań 2008, 
s. 94.
38 KNSK, 492.
39 OŚDP, 10.
40 Tenże, Przekaz w służbie kultury spotkania, OR (2014), nr 2, s. 7.
41 Tenże, Główną drogą pokoju jest dialog, OR (2014), nr 2, s. 16.
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dla inicjatyw obywatelskich, ale określa kierunki rozwoju, w ramach których osoby 
mogą doświadczać pełni wolności. Ów fakt stanowi ponowne potwierdzenie tezy, iż 
posłuszeństwo władzy w nauczaniu społecznym Kościoła nie jest bezwarunkowym 
determinizmem. Wręcz przeciwnie, stanowi impuls w kierunku kultywowania i roz-
woju daru wolności, która poprzez przymiot odpowiedzialności skutecznie zbliża 
człowieka do Boga42. Chrześcijanie są zatem powołani do misjonowania wolności 
wkomponowanej w system wartości i zasad moralnych.

2.2.2. Miłość w zakresie mikro i makro jako naczelne zasady porządku Bożego

W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju Franciszek przypomina niezwykle doniosły 
aspekt miłości realizującej się w dwojaki sposób. Rozróżnienie pomiędzy miłością 
w zakresie mikro i makro przywołał Stanisław Kowalczyk, charakteryzując filozofię 
społeczną ukształtowaną na przesłankach chrześcijańskich. Otóż miłość w zakresie 
mikro jest realizowana zasadniczo w obrębie małżeństwa i rodziny. Relacja miłości 
występująca pomiędzy małżonkami i rodzicami cechuje się w pierwszej kolejności 
postawami alterocentrycznymi. We wspólnotach nie ma miejsca dla miłości ego-
istycznej, dla samouwielbienia kosztem innych osób. Tego typu zachowanie podważa 
bowiem istnienie każdego związku i jest równoznaczne z rozpadem rodziny, jak też 
wszelkich szerszych wspólnot. Inną cechą miłości małżeńsko-rodzinnej jest jej inte-
gralny charakter. W kategorii błędu należy więc traktować poglądy, według których 
odniesienia miłosne są redukowane jedynie do sfery ciała lub ducha. Człowiek został 
przecież stworzony do miłości jako istota cielesno-duchowa. Kolejną cechę miłości 
małżeńskiej stanowi jej ofiarniczy charakter, najważniejszy z perspektywy solidar-
nego społeczeństwa. Małżonkowie są dla siebie nawzajem, a także w stosunku do 
potomstwa, bezinteresownymi darami. Samoudzielanie siebie służy ostatecznie dobru 
wspólnoty, w której człowiek znajduje od samego początku najbardziej optymalne 
warunki dla kompleksowego rozwoju. Ostatnią cechą miłości w skali mikro jest jej 
socjalizujący charakter. Małżeństwo i rodzina są nazywane szkołą cnót społecznych. 
Właśnie w środowisku rodzinnym człowiek przyswaja sobie pierwsze zasady, którym 
pozostanie wierny w życiu społecznym. Będzie również dostrzegał naturalną łączność 
pomiędzy celami stanowiącymi wyraz troski o osobę a miłością, która jest wszak pra-
zasadą życia społecznego43 .

Jedno z zagadnień omawianego orędzia Franciszka stanowi realizacja miłości 
w zakresie mikro. Papież stwierdza: „W historii pierwszej rodziny odczytujemy gene-
zę społeczeństwa, ewolucję relacji między ludźmi i narodami”44. Rodzina wyznacza 
początek kształtowania relacji społecznych o coraz większym zakresie oddziaływania. 
Ponownie nawiązując do relacji wewnątrzrodzinnych, papież zwraca uwagę na brater-

42 Wyrazem posłuszeństwa władzy jest nauczanie Jezusa w kwestii płacenia podatków (por. Mt 22,15-
22), poddanie się ludzkiej władzy w godzinie śmierci (por. J 19,13-16) itd. W każdym z fragmentów 
Nowego Testamentu przejawia się postulat zachowania porządku stworzenia, do którego bez wątpienia 
należy władza (por. Rz 13,1). KNSK, 379.
43 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność…, s. 200-203.
44 OŚDP, 2.
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stwo. Odniesienie braterskie jest nie tylko swoistym stylem, nie tylko nie wyczerpuje 
się w przekazywaniu określonych treści, ale nade wszystko wyznacza powołanie czło-
wieka. Niezbywalnym celem ludzkiego istnienia jest bowiem prawdziwe braterstwo 
mające miejsce w sytuacjach, kiedy osoby ludzkie darzą się miłością i obopólnie uzna-
ją siebie w całej integralności. Należy przy tym zwrócić uwagę na wolność jako czyn-
nik, który może odwieść od miłości i sprawić, iż jednostka będzie działała na szkodę 
drugiego, z odebraniem mu życia włącznie. Tego typu zachowanie Franciszek ilustruje 
przykładem Kaina i Abla (por. Rdz 4,1-16). Postawa wynikająca z grzechu prowadzi 
do bratobójstwa45. Innym czynnikiem sprzyjającym działaniu przeciwko życiu jest 
egoizm. Każde zachowanie skoncentrowane wyłącznie na sobie samym stanowi wy-
kroczenie przeciwko naturze społecznej, niezbędnej dla kształtowania wszelkich form 
wspólnotowości46 .

Nawiązywanie i zacieśnianie coraz to nowych więzi, przebiegających w wielu 
kierunkach jednocześnie, może być analizowane na płaszczyźnie filozoficzno-so-
cjologicznej, a także teologicznej. W dziedzinie filozofii i socjologii wskazuje się na 
podmiot, który poprzez tworzenie różnego rodzaju relacji dookreśla swoją tożsamość. 
„Ja” samoświadome i działające jest zawsze uprzednie w stosunku do społeczeństwa 
i gwarantuje trwanie wspólnot47. Kontynuując personalistyczną analizę życia społecz-
nego, należy również stwierdzić, iż społeczeństwo pełni funkcję pomocniczą w roz-
woju jednostki. Człowiek znajduje najbardziej przychylne środowisko dla procesu 
doskonalenia się właśnie w ramach odniesień wspólnotowych, gdzie następuje obo-
pólne ubogacanie istnieniem i dobrem48. Z tego też względu niedopuszczalne są teo-
rie, w myśl których jednostka jawi się jako całkowicie zdeterminowana i wykreowa-
na przez społeczność49. Genezę społeczeństwa powstałego na skutek rozwoju natury 
społecznej (jest to teoria rozwijana w nauczaniu społecznym Kościoła) w aspekcie 
teologicznym następująco przedstawia Wincenty Granat: „Kościół Katolicki patrzy 
na problem relacji jednostka – społeczność z punktu widzenia nie tylko filozofii, ale 
także na podstawie objawienia, mówiącego o szczególnym powołaniu do wiekuistego 
życia w kręgu Osób Bożych i uczestnictwie w Ich prawdzie i dobru, a także przynależ-
ności do Ciała Mistycznego (i Ludu Bożego), w którym dokonuje się personalizacja 
świata”50. Relacje kształtowane przez człowieka, dzięki którym powstają wspólnoty, 
posiadają swoje źródło w Bogu, a ściślej w życiu Trójcy Świętej51 . Inspiracja nadprzy-
rodzoną miłością czyni ze społeczeństwa Lud Boży ukierunkowany na zbawienie52 . 
W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju Franciszek wspomina również o ludzie, któ-
ry jest scalany miłością ukonkretnioną w Osobie Jezusa53. Jak wynika z papieskich 

45 Tamże.
46 Tamże.
47 W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961, s. 206. 
48 J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 302-306.
49 W. Granat, Osoba ludzka…, s. 206.
50 Tenże, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 549.
51 KKK, 257-260.
52 Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II: konstytucje…, 13.
53 OŚDP, 3.
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rozważań, solidaryzujące oddziaływanie Syna Bożego dotyczy dwóch tajemnic klu-
czowych dla historii zbawczej, a mianowicie Wcielenia oraz misterium paschalne-
go. Pierwsza z nich, tajemnica Wcielenia, prezentuje posłanie Bożego Syna, który 
przyjął ludzką naturę: „Słowo stało się ciałem” (J 1,14)54. Chrystus zstąpił na świat 
jako prawdziwy człowiek, by ukazać ludziom sposób wypełniania postulatów miło-
ści. Postępowanie według tychże zasad stanowi właściwie jedyny sposób zdobywania 
świętości55. Zagadnienie drugiej tajemnicy wskazującej na solidaryzującą obecność 
Boga w dziejach ludzkości – misterium paschalnego – obejmuje w najwyższym stop-
niu wyeksponowaną relację ojcostwa i synostwa Bożego. Podobnie jak w przypadku 
Wcielenia, kluczowe znaczenie w omawianym aspekcie posiada miłość, niemniej jest 
to nade wszystko miłość ofiarna, z założenia silniejsza od śmierci i wszelkiego grze-
chu. Odniesienie ojcowskie i synowskie najskuteczniej służy burzeniu wszelkich mu-
rów dzielących ludzi, poczynając od stosunków w ramach rodziny. Pokój jest przecież, 
jak naucza papież Franciszek, zaszczepiony w pierwszej kolejności właśnie w rodzi-
nie, a następnie promieniuje na dalsze kręgi społeczne, które również winny posiadać 
charakter odniesień rodzinnych56 .

Istotny aspekt głoszenia Ewangelii jako Dobrej Nowiny o pokoju stanowi miłość 
w zakresie makro. Ów zakres wykracza poza stosunki właściwe rodzinie i wyraża się 
najpełniej w tzw. miłości społecznej, którą następująco określa Czesław Strzeszewski: 
„Miłość społeczna tym się wyróżnia, że nie jest ona skierowana do poszczególnych 
konkretnych osób ludzkich, lecz do poszczególnych grup społecznych czy całej ludz-
kości. Miłość społeczna nie jest cnotą wyłącznie chrześcijańską, lecz cnotą naturalną, 
opartą na samej społecznej naturze człowieka”57. Stanisław Kowalczyk, analizując za-
rysowaną powyżej istotę miłości społecznej, wskazuje, iż jej pierwszy przedmiot sta-
nowi wspólnota, w której egzystują konkretne jednostki. Ujmując ową kwestię w ter-
minologii socjologicznej, można mówić o miłości w ramach grupy społecznej two-
rzonej przez konkretne osoby. Miłość społeczna nawiązuje zatem do sprawiedliwości, 
dla której pierwotny fundament stanowią uwarunkowania normatywne, odnoszone do 
osoby. Owe uwarunkowania są sytuowane zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak 
i fizycznej. Równie istotne znaczenie posiada fakt, iż w ramach miłości społecznej 
dochodzi do głosu powszechne przekonanie o braterstwie narodów i wszelkich innych 
wspólnot ludzkich. Więź braterska odpowiada bowiem zarówno naturze, jak i rela-
cjom między społecznościami58 .

Płynną granicę między zakresem mikro i makro następująco przedstawia Franci-
szek: „Chrześcijańska solidarność zakłada, że bliźni powinien być miłowany nie tylko 
jako «istota ludzka z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich», ale jako 
żywy obraz Boga Ojca, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa i poddany stałemu działa-
niu Ducha Świętego, jako inny brat. «Wówczas świadomość powszechnego ojcostwa 

54 Tamże.
55 KKK, 458.
56 OŚDP, 3.
57 C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 395.
58 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność…., s. 205.
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Boga, braterstwa wszystkich ludzi w Chrystusie, „synów w Synu” – przypomina Jan 
Paweł II – dostarczy naszemu spojrzeniu na świat jakby nowego kryterium jego wy-
jaśniania», jego przekształcania”59. Człowiek pojmowany jako kategoria prawno-mo-
ralna bytuje w ramach odniesień wspólnotowych. Egzystencjalne uwarunkowania, 
związane z godnością osobową i prawami człowieka, są dla wszystkich bez wyjątku 
równe. Niemniej z perspektywy nauki objawionej nie można zapomnieć, iż człowiek 
jest z natury otwarty na Boga i przysposobiony do współpracy z Nim. Ów fakt czyni ze 
wspólnoty godną przestrzeń dla Bożych objawień. Element transcendencji, funkcjonu-
jący w ramach miłości społecznej (a więc miłości w zakresie makro), jest czynnikiem 
istotnym w zwalczaniu takich negatywnych zjawisk społecznych jak: ubóstwo, kryzys 
gospodarczy, wojna, korupcja i przestępczość oraz kwestia ekologiczna60. Przezwycię-
żanie każdego z tychże procesów przebiega przy założeniu fundamentalnego znacze-
nia osoby ludzkiej, a konkretnie jej nienaruszalnego prawnie charakteru. Ów stan rze-
czy usposabia do dostrzeżenia w człowieku brata, co łączy się z innym pierwiastkiem 
życia wiecznego, wyrażonym w relacji ojcostwa i synostwa Bożego.

Zachowanie zasady braterstwa dowodzi również realnego i skutecznego charakteru 
zaangażowania w przezwyciężanie patologii społecznych. Owa zależność wynika z faktu, 
iż każda forma braterstwa dotyczy odniesień pomiędzy konkretnie bytującymi ludźmi61 . 
Dopiero ich dziełem są różnego rodzaju systemy, pojęcia i instytucje, sytuujące jedno-
cześnie jednostki i grupy w ramach odniesień makro. Papież Franciszek dostrzega zatem 
naturalną łączność pomiędzy jednostką, rodziną a społeczeństwem. Wskazane ogniwa 
warunkują się wzajemnie, a poprawność relacji gwarantuje jedynie ruch wstępujący od 
integralnej koncepcji osoby ku społeczności światowej. W ramach kwestii integralności 
musi oczywiście pojawić się czynnik teologiczny jako centralny punkt odniesienia.

Zakończenie

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2014, mimo iż poświęcone jest tematyce brater-
stwa, prezentuje genezę solidarności. Zasada solidarności w ujęciu Franciszka nawią-
zuje do dobra wspólnego. Ważnym zagadnieniem omawianego orędzia jest bowiem 
kwestia wspólnego działania na poczet dobra wspólnoty, a ściślej fakt, iż z tegoż dzia-
łania nikt nie może być wyłączony. W ramach współpracy jednostek w społeczeń-
stwach pojawia się zarówno element ofiary, jak też czerpania korzyści przez osoby 
z dobra wspólnego, dzięki czemu jednostki są w stanie skuteczniej urzeczywistniać 
własny rozwój. Dynamika ludzkiego bytowania oznacza zdobywanie nowych jakości 
ontycznych oraz przepełnianie otoczenia pierwiastkami humanizującymi. Zasada so-
lidarności sytuuje zatem w centrum człowieka, który jest otwarty na innych, jak rów-
nież gotowy do współpracy w ramach wymiany Boskich darów, wyrażających zakres 
otwarcia na transcendencję.

59 OŚDP, 4.
60 Tamże, 5-9.
61 Tamże, 10.
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Analizując zasadę solidarności, Franciszek opowiada się jednoznacznie po stronie 
filozofii personalistycznej, zdominowanej przez ideę dialogu. W owym kontekście, 
a także mając na uwadze dane objawione, autor omawianego orędzia wskazuje na 
dwa elementy składowe fundamentu solidarności. Pierwszym z tychże elementów jest 
aktywność ludzka realizowana w ścisłym nawiązaniu do norm moralnych. Poprzez 
swoje działania człowiek wyraża osobowość, jak też komunikuje bliźnim wartości 
oraz zasady. W ten sposób powstają struktury cechujące się prawdziwie ludzkim cha-
rakterem. Mając jednak na uwadze wolność człowieka, nie można zapomnieć, iż jest 
on zdolny również do kształtowania struktur grzechowych. Ich przezwyciężanie czę-
sto przekracza możliwości jednostki. Z tego też względu konieczna jest współpraca 
ponad wspólnotami naturalnymi. Drugi element fundamentu solidarności stanowi po-
kój Chrystusowy. Jezus jest Pokojem. Chrześcijanie mają obowiązek głosić Chrystusa 
w słowie i czynie, co jest równoznaczne z budowaniem w świecie ładu Bożego. Pokój 
ewangeliczny wyraża się najpełniej w idei Przymierza. Pojednani ludzie są tożsami 
z solidarnym społeczeństwem, dla którego wyznacznik stanowi miłość w zakresie mi-
kro i makro. Człowiek uczy się zasady miłości w rodzinie (zakres mikro), by następnie 
być przysposobionym do urzeczywistniania miłości społecznej (zakres makro), co jest 
niezbędne w procesie budowy sprawiedliwego świata. Franciszek podkreśla, iż miłość 
w zakresie makro stanowi konsekwencję miłości z zakresie mikro.

Zasada solidarności pozwala odkrywać człowiekowi piękno powołania. Z tego też 
względu urzeczywistnianie tejże zasady jest jednocześnie troską o osobę, porządkują-
cą świat według uwarunkowań własnej natury jako głównego wyznacznika.
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Streszczenie

Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym artykule jest interpretacja genezy solidarności 
z perspektywy papieskiego nauczania zaprezentowanego w Orędziu na Światowy Dzień Po-
koju 2014. Zasada solidarności w ujęciu Franciszka nawiązuje do dobra wspólnego. Ważnym 
zagadnieniem omawianego orędzia jest bowiem kwestia wspólnego działania na poczet dobra 
wspólnoty, a ściślej fakt, iż z tegoż działania nikt nie może być wyłączony. Wskazuje się na 
dwa elementy składowe fundamentu solidarności. Pierwszym z tychże elementów jest aktyw-
ność ludzka realizowana w ścisłym nawiązaniu do norm moralnych. Drugi element fundamen-
tu solidarności stanowi pokój Chrystusowy. Jezus jest Pokojem. Chrześcijanie mają obowiązek 
głosić Chrystusa w słowie i czynie, co jest równoznaczne z budowaniem w świecie ładu Boże-
go. Publikacja jest podzielona na dwie części. Tematyka pierwszego rozdziału oscyluje wokół 
koncepcji solidarności w kontekście dobra wspólnego, stanowiącej nawiązanie do zagadnień 
zawartych w Sollicitudo rei socialis. Natomiast część druga jest poświęcona źródłom koncepcji 
solidarności autorstwa papieża Franciszka, a więc moralnie uporządkowanej aktywności ludz-
kiej oraz zagadnieniu pokoju Chrystusowego.

Słowa kluczowe: solidarność, braterstwo, pokój, dobro wspólne, katolicka nauka społeczna
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Summary

tHe SOUrceS OF SOLiDAritY ON tHe BASiS OF pOpe FrANciS’ 
MESSAGE FOR THE WORLD DAY OF PEACE 2014

The paper discusses the foundation principles of solidarity set out in the papal teaching presen-
ted in the Message for the World Day of Peace 2014. Francis’ view on the notion of solidarity 
derives from the concept of common good. The key point of the papal discourse is the problem 
of the communal effort for the good of the entire community where it is strongly emphasised 
that no-one ought to be excluded from this task. There are two constituting elements of the 
principle of solidarity. The first one is the human activity which respects the moral norms. The 
latter, is the peace of Christ. Jesus is the Peace. Christians are called to proclaim Christ by their 
words and actions which corresponds to the call of building the God’s order in the world. The 
paper is divided into two parts. The first one accounts for the notion of solidarity in the context 
of the common good and relates to the teaching presented in Sollicitudo rei socialis. The latter 
part, on the other hand, focuses on Pope Francis’ ideas on the origins of the concept of solida-
rity that is the morally human activity, and the peace brought by Christ.

Keywords: solidarity, brotherhood, peace, common good, Catholic Social Teaching
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FOrMAcJA OrGANiStY NA tereNie DieceZJi 
KOSZALiŃSKO-KOŁOBrZeSKieJ

Wstęp

Śledząc uważnie karty Pisma Świętego, spisanego objawienia Bożego, zauważyć 
można, iż Bóg ukazywał się w świecie przez siebie stworzonym. Początkowo niebo 
i ziemia stały się miejscem Jego zamieszkania. Z czasem jednak miejscem tym był 
Namiot Spotkania, Przybytek czy wreszcie Świątynia, która jako wzór prawdziwego 
namiotu stała się podnóżkiem stóp Jego (por. 1Krn 28,2). Ze świątynią związana była 
liturgia chwały Bożej. Z chwilą Wcielenia Syna Bożego miejscem kultu stał się sam 
Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Dzisiaj wspólnota Kościoła czci Boga przez ofiarę 
uwielbienia, którą Chrystus przekazał Kościołowi.

Każdy Kościół partykularny jest odpowiedzialny za celebrowanie chrześcijańskie-
go misterium. Również w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zauważyć można troskę, 
jaką otacza się liturgię. Już od samego powstania diecezji w 1972 r. rozpoczęto orga-
nizowanie życia religijnego i liturgicznego na jej obszarze. Dzisiaj diecezja kosza-
lińsko-kołobrzeska, którą charakteryzuje duża rozległość terytorialna, podzielona jest 
na 24 dekanaty, w których działa 220 parafii. W tych punktach zorganizowano życie 
religijne – przede wszystkim liturgiczne.

Ważnym elementem liturgii jest muzyka, która stanowi jej część oraz pomaga 
wiernym w zaangażowanym przeżywaniu celebracji. Już pierwszy biskup, Ignacy Jeż, 
kierując się troską o udział wiernych w liturgii, zabiegał o poprawny śpiew i muzykę 
liturgiczną. Z czasem, gdy diecezja zaczęła się rozwijać, biskup zauważył naglącą po-
trzebę przygotowania i otoczenia szczególną opieką organistów pracujących na tere-
nie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzięki zaangażowaniu bpa Ignacego Jeża oraz 
wielu osób duchownych i świeckich powstało istniejące do dziś Diecezjalne Studium 
Organistowskie.

Zainteresowanie autora niniejszego opracowania problematyką związaną z forma-
cją i posługą organisty na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wynika z faktu 
pełnienia przez niego tej posługi. Podjęcie tego tematu podyktowane też było chęcią 
zebrania i usystematyzowania wszystkich informacji dotyczących organisty i muzyki 
organowej na terenie diecezji. Należy zaznaczyć, iż do tej pory nikt całościowo nie 

1 Mgr lic. Łukasz Bilski, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, organista 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, adres do 
korespondencji: ul. Racławicka 6/1, 76-215 Słupsk, e-mail: lukaszbomi@gmail.com.



300

opracował tego zagadnienia w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zostało ono tylko 
częściowo omówione przez ks. dra Eugeniusza Kaczora2 .

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony krótki rys historyczny diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej w kontekście pracy organisty, szczególnie w oparciu o I sy-
nod diecezji oraz powstanie Diecezjalnego Studium Organistowskiego i kursu Muzilo. 
Następnie zostaną ukazane wyniki badań nad efektami działalności tych dwóch form 
przygotowania organistów dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

1. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska miejscem formacji organistów

Każda diecezja posiada swoją specyfikę związaną z jej historią, położeniem oraz wa-
runkami społecznymi, w których przychodzi żyć miejscowej ludności. Omawiając 
formację organistów na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, warto krótko za-
poznać się z jej dziejami, co pozwoli łatwiej zrozumieć specyfikę życia i działalno-
ści Kościoła na tym terenie. Należy wspomnieć, iż przez wieki na terenie dzisiejszej 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej mieszkali protestanci. Dopiero po II wojnie świa-
towej Kościół katolicki odrodził się tutaj, obejmując w większości od nowa ludność 
napływową.

Zatem na Pomorzu Zachodnim przed reformacją luterańską było około 1100 ko-
ściołów i kaplic. Niestety, nauka Marcina Lutra (1517 r.) znalazła swoje odbicie na 
tych ziemiach. 13 grudnia 1534 r., podczas otwarcia tzw. sejmiku pomorskiego w Trze-
biatowie, oficjalnie wprowadzono protestantyzm na Pomorzu Zachodnim. Reforma-
cja przyniosła na ziemię nadodrzańską likwidację katolicyzmu i upadek organizacji 
kościelnej. Na gruzach diecezji lubuskiej i kamieńskiej zatryumfował protestantyzm. 
Szerzył się on szczególnie wśród ludności miejskiej. Kościoły katolickie zamieniano 
na zbory luterańskie, a klasztory grabiono z dzieł sztuki3 .

Powstanie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w roku 1972 nawiązuje do historycz-
nej diecezji kołobrzeskiej założonej w 1000 r. Rok 1972 poprzedziły jednak długoletnie 
przygotowania i prace na polu organizacyjnym. Po zakończeniu II wojny światowej 
teren obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od 1945 r. wchodził w skład założo-
nej tymczasowej Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pil-
skiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim – potocznie zwaną diecezją gorzowską4 .

W tym miejscu należy pochylić się nad historią muzyki kościelnej i pracy organisty 
na tych terenach. Kuria biskupia w Gorzowie Wielkopolskim przez długie lata wiele 
uwagi poświęcała sprawie śpiewu kościelnego. Problem był dość istotny, gdyż parafia-
nie mieszkający na tych terenach przybyli wcześniej z różnych stron Polski i śpiewali 
niejednolicie (jeżeli chodzi o repertuar) bądź wcale tego nie potrafili. Zatem formacja 

2 E. Kaczor, Religijna kultura muzyczna w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2004). Studium 
historyczno muzykologiczne. Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. I. Pawlaka. Roz-
dział II Życie muzyczne w diecezji, podrozdział 2 Organy i organiści, s. 105-116, praca niepublikowana.
3 G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 
1945-1972, Szczecin 2007, s. 28-51. 
4 L. Bończa-Bystrzycki, Zarys dziejów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2011), Koszalin 2011, 
s . 7 .



301

organistów była tu sprawą priorytetową. Pierwsze wzmianki o formacji organistów 
pochodzą z lat 1951-1952. Wydział Duszpasterski kurii wydawał nawet pismo dla 
organistów zatytułowane Listy do organistów. Pisma te stanowiły namiastkę kursu dla 
organistów, bowiem omawiano w nich sprawy duchowe, jak i zawodowe5 .

Organistom stawiano wysokie wymagania. Zabiegano, aby organista był czło-
wiekiem wiary, modlitwy, pomocnikiem księży oraz w razie potrzeby był katechetą, 
a nawet ministrantem przy ołtarzu. Ponadto powinien brać udział w dorocznych reko-
lekcjach. Pierwszy Zjazd Organistów administracji apostolskiej w Gorzowie, w połą-
czeniu z rekolekcjami zamkniętymi, odbył się w Słupsku w roku 1949. Wzięło w nim 
udział 72 organistów. Kolejne rekolekcje odbywały się w Gorzowie Wielkopolskim 
i w Słupsku6 .

Organiści byli przeważnie samoukami, stąd też rodziła się potrzeba zadbania o ich 
odpowiednie kwalifikacje. W 1953 r. powołano Diecezjalną Komisję Muzyki i Śpiewu 
Kościelnego, natomiast w roku 1959 dodano do tej nazwy „oraz Spraw Organistow-
skich”. Tego samego roku bp Wilhelm Pluta opracował regulamin dla organistów die-
cezji gorzowskiej. Regulamin ten określał kwalifikacje, obowiązki i uprawnienia orga-
nistów. W świetle tego regulaminu organista winien być katolikiem wierzącym i prak-
tykującym, mającym należyte wykształcenie zawodowe. Ponadto organista mógł być 
zatrudniony przez parafie na podstawie pozytywnej opinii Diecezjalnej Komisji dla 
Spraw Śpiewu i Muzyki Kościelnej oraz Spraw Organistowskich. Otrzymywał pensję 
miesięczną i był ubezpieczony7 .

Obowiązkami organistów były wymogi zawodowe (dbałość o oprawę muzyczną 
Mszy św., śpiew, prowadzenie zespołów śpiewaczych, katechizacja w miarę potrzeby, 
duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz ministrantów, pomoc w biurze parafialnym) 
oraz duchowe (udział w rekolekcjach, dniach skupienia, konferencjach i kursach)8 .

W czerwcu 1972 r. sekretarz Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski, pro-
wadził rozmowy w Watykanie w sprawie utworzenia nowych diecezji na ziemiach 
zachodnich i północnych. Paweł VI spełnił prośby biskupów polskich, opierając się na 
obowiązujących układach międzynarodowych. 28 czerwca 1972 roku, w drugim dniu 
131. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, w rezydencji arcybiskupów krakow-
skich została podana do wiadomości bulla papieża Episcoporum Poloniae coetus9, na 
mocy której erygowano cztery diecezje: opolską, gorzowską, szczecińsko-kamieńską 
i koszalińsko-kołobrzeską. Zapisano w dokumencie, iż diecezja koszalińsko-koło-
brzeska będzie obejmować terytorium województwa koszalińskiego, powiatu Lębork 

5 Tamże, s. 346-347.
6 Tamże, s. 347-353.
7 W. Pluta, Regulamin Diecezjalnej Komisji dla spraw śpiewu i muzyki kościelnej oraz spraw organi-
stowskich, znak: B:2 – 6/59, Gorzów dnia 23 kwietnia 1959 roku, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 
(1959), nr 5, s. 245-246.
8 W. Pluta, Regulamin dla Organistów Diecezji Gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 
(1959), nr 5, s. 246-253.
9 Paweł VI, Bulla „Episcoporum Poloniae coetus” w sprawie okręgów kościelnych na polskich Zie-
miach Zachodnich i Północnych (28.06.1972), http://www.koszalin.opoka.org.pl/bulla.htm (dostęp 
06.06.2014).
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oraz parafii Kostkowo i Wierzchucino, leżących na terenie województwa gdańskie-
go. Stolicą tej diecezji, podlegającej stolicy gnieźnieńskiej i jej metropolicie, ma być 
Koszalin10 .

Bulla papieska określała granice diecezji i oddawała opiece pasterskiej biskupa 
wiernych mieszkających na jej terenie oraz przypisywała (inkardynowała) tej diecezji 
księży, którzy na tym terenie aktualnie pracowali. Biskupem nowej diecezji został 
dotychczasowy sufragan z Gorzowa Wielkopolskiego, Ignacy Jeż, który pracował tam 
przez 12 lat11 –  to właśnie na nim spoczął ciężar i obowiązek organizowania struktur 
diecezji .

Bp Ignacy Jeż podjął się dzieła wyjątkowego, od podstaw budował strukturę ży-
cia religijnego na bardzo wielkim terenie. W jednym ze swoich listów do kapłanów 
i wiernych diecezji przedstawił program swojej nowej diecezji. Wyraził go w trzech 
punktach: uszanowanie tego, co stare i równocześnie budowanie tego, co nowe; usza-
nowanie staropolskiego zwyczaju rodziny i budowanie nowej; uszanowanie każdego 
człowieka starszego, ale równoczesne otaczanie opieką tego, co nowe12 .

Upadek komunizmu i odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1989 r. zmieniło 
warunki misji Kościoła. Żywiołowo rozwijające się życie polityczne wymogło ko-
nieczność upowszechnienia założeń katolickiej nauki społecznej. W 1991 r. diecezja 
koszalińsko-kołobrzeska stała się pierwszym etapem IV pielgrzymki Ojca Świętego 
Jana Pawła II do ojczyzny, której towarzyszyła myśl przewodnia: Bogu dziękujcie. 
Ducha nie gaście. Wizyta papieska ukoronowała okres kierowania diecezją przez bpa 
Ignacego Jeża. W 1992 r. Jan Paweł II przyjął rezygnację ordynariusza koszalińsko-
-kołobrzeskiego. Jego następcą mianowany został bp Czesław Domin, dotychczasowy 
biskup pomocniczy diecezji katowickiej, długoletni przewodniczący Komisji Cha-
rytatywnej Episkopatu Polski i twórca polskiej „Caritas”. Tego samego roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus13 dokonał reorganizacji die-
cezji i prowincji kościelnych w Polsce. Diecezję koszalińsko-kołobrzeską podporząd-
kowano metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Po tych zmianach diecezja obejmowała 
obszar 15,5 tys. km, zamieszkiwany przez około 950 tys. ludności. Funkcjonowały 23 
dekanaty i 201 parafii, w których posługiwało 492 kapłanów, a w seminarium przygo-
towywało się 116 alumnów14 .

W roku 1996 po ciężkiej chorobie zmarł biskup diecezjalny Czesław Domin. 20 
lipca 1996 r. Jan Paweł II mianował jego następcą ks. prof. dra hab. prof. UKSW 
Mariana Gołębiewskiego, który pełnił tę funkcję do roku 2004. Od 2004 r. biskupem 

10 L. Laskowski, Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w latach 1972-2002, Koszalin 2002, s. 3-4; P. Szcze-
paniuk, Powstanie, historia i terytorium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, „Studia Koszalińsko-Koło-
brzeskie” (SKK) (2000), nr 5, s. 123-133.
11 I. Jeż, Refleksje biskupa seniora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, SKK (2002), nr 7, s. 7.
12 P . Szczepaniuk, Obraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w listach pasterskich biskupa Ignacego Jeża 
w latach 1972-1992, SKK (2001), nr 6, s. 249-259.
13 Jan Paweł II, Bulla „Totus Tuus Poloniae populus” (25.03.1992), „L’Osservatore Romano” (1992), 
nr 3-4, s. 67-73.
14 L. Laskowski, Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w latach 1972-2002, Koszalin 2002, s. 11-16; I. Jeż, 
Refleksje biskupa seniora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, SKK (2002), nr 7, s. 9-13.



303

diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim był obecny kardynał Kazimierz Nycz. Ak-
tualnie biskupem diecezjalnym jest bp Edward Dajczak. Obecnie diecezja obejmuje 
obszar 14640 km zamieszkiwany przez około 920 tys. ludności. W tej chwili funkcjo-
nują 24 dekanaty oraz 220 parafii w tym 199 diecezjalnych i 19 zakonnych. Kościołów 
parafialnych jest 217 (11 w budowie), filialnych 337, natomiast tzw. punktów odpra-
wiania mszy świętych jest 81. W diecezji posługuje 474 kapłanów, a w seminarium 
przygotowuje się do kapłaństwa 40 alumnów15 .

2. Formacja organisty według i Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Okres budowania podstaw diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zamknął trwający od 
10 maja 1986 r. do 9 grudnia 1989 r. I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 
uwieńczony zatwierdzeniem przez biskupa diecezjalnego statutów regulujących ca-
łość życia w diecezji16. Statuty I synodu diecezjalnego zawierają między innymi in-
formacje dotyczące muzyki liturgicznej oraz organistów na terenie diecezji. Rozdział 
pierwszy, poświęcony apostolstwie wiernych świeckich, podkreśla, iż świeccy powin-
ni być świadomi swego obowiązku i współodpowiedzialności za realizowanie misji 
Kościoła. Szczególnie podkreśla się to w statucie trzynastym mówiącym o realizowa-
niu misji Kościoła w parafii17 .

Istotny jest jednak rozdział IV niniejszych statutów. Poświęcony jest on śpiewowi 
i muzyce sakralnej. Zaznacza się tu, iż modlitwa dzięki śpiewowi nabiera szczególnej 
powagi. Zjednoczenie wiernych w śpiewie pogłębia również jedność serc i ułatwia 
wznoszenie myśli ku niebu. Podkreśla się tutaj, iż powagę śpiewu wiernych szczegól-
nie wspiera towarzyszenie organów. To do proboszcza, organisty i dyrygenta zespołów 
śpiewaczych należy czuwanie nad odpowiednim dobrem pieśni śpiewanych podczas 
liturgii Mszy Świętej. Zaleca się, by wszystkie parafie posiadały stałego organistę, któ-
ry będzie odpowiedzialny za poziom śpiewu w parafii. Stanowczo natomiast zabrania 
się powierzania funkcji organisty w parafii osobom nieprzygotowanym. Każdy peł-
niący funkcję organisty powinien posiadać dyplom ukończenia studium organistow-
skiego. Oprócz tego organiści pracujący na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
są zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych 
w diecezji18 .

Szczegółowe prawa i obowiązki organistów określa Regulamin dla organistów die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który znajduje się w statutach I Synodu Diecezji Ko-
szalińsko-Kołobrzeskiej. To on charakteryzuje osobę organisty oraz jego posługę i for-
mację. Regulamin19 podkreśla, że organista jest zobowiązany do dalszego rozwoju, 

15 Bieżące dane o diecezji pochodzą ze strony internetowej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, http://
www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=5&p=infog, (dostęp 06.06.2014).
16 P . Szczepaniuk, Obraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w listach…, s. 123-133.
17 I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1986-1990, s. 178.
18 Tamże, s. 97-99.
19 Regulamin dla organistów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: I Synod Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej, Aneks nr 18, Koszalin 1986-1990, s. 179-181. 
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powinien się dokształcać w swoim zawodzie oraz powinien brać udział w rekolek-
cjach, dniach skupienia, kursach i egzaminach organistowskich20 .

Aneks nr 17 statutów diecezji zawiera regulamin Diecezjalnej Komisji do Spraw 
Śpiewu i Muzyki Kościelnej, która została powołana dla zapewnienia lepszego rozwo-
ju śpiewu i muzyki kościelnej oraz roztoczenia należytej opieki nad sprawami zawo-
dowymi organistów. W skład tej komisji wchodzą kapłani mianowani przez biskupa 
diecezjalnego oraz organiści odznaczający się prawością charakteru oraz znajomością 
śpiewu i muzyki kościelnej. To właśnie do tej komisji należy czuwanie nad należytym 
przestrzeganiem i wykonywaniem przepisów dotyczących śpiewu i muzyki kościelnej 
wydawanych przez Stolicę Apostolską i władzę diecezjalną. Oprócz tego organizuje 
ona kursy kształcące i dokształcające oraz zjazdy i rekolekcje dla organistów. To wła-
śnie Diecezjalna Komisja do Spraw Śpiewu i Muzyki Kościelnej rozstrzyga w drugiej 
instancji spory pomiędzy organistą i jego bezpośrednim przełożonym21. Zwyczajne 
posiedzenia komisji odbywają się dwa razy w roku, natomiast nadzwyczajne w razie 
potrzeby, o czym decyduje wikariusz generalny22. Obecnie diecezja nie posiada komi-
sji do spraw śpiewu i muzyki kościelnej.

3. powstanie i działalność Diecezjalnego Studium Organistowskiego

Należy zauważyć, iż już na samym początku istnienia diecezji żywo interesowano się 
sprawą organistów. 27 lipca 1972 r. bp Ignacy Jeż wziął udział w zorganizowanych dla 
organistów rekolekcjach w Paradyżu. Po ich zakończeniu odbyła się dyskusja z orga-
nistami, podczas której wysunięto pewne postulaty, które zostały przesłane do kurii 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Oto one:

• „ćwiczenie śpiewów liturgii przez Księży, np. na kongregacjach dekanalnych;
• zarządzeniem kurii biskupiej odgórnie przyznać organiście jeden dzień w tygo-

dniu wolny od pracy;
• również zarządzeniem odgórnym uwolnić organistę od obowiązku dania zastęp-

cy na czas urlopu, gdy jest to utrudnione;
• wydawać pismo dla organistów, choćby w formie jakiegoś dodatku do biuletynu 

duszpasterskiego;
• istnieje konieczność ścisłej współpracy księży i sióstr w ćwiczeniu śpiewów 

z wiernymi, dziećmi i scholą;
• prośba o większe zainteresowanie organami i chórem. Organy trzeba stroić co 

roku;
• zdaniem uczestników rekolekcji wyjazd na rekolekcje jest podróżą służbową, 

w związku z czym koszty podróży i utrzymania winna ponosić parafia, urlop 
przerwany winien być uzupełniony;

20 Tamże.
21 Regulamin Diecezjalnej Komisji Śpiewu i Muzyki Kościelnej, w: I Synod Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej, Aneks nr 17, Koszalin 1986-1990, s. 178.
22 Tamże.
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• prośba o zorganizowanie przez Komisję Muzyki Sakralnej zaocznego dokształ-
cania organistów i egzaminów”23 .

Należy wspomnieć, że czas, o którym mowa, to organizowanie się diecezji. Jej 
centrum mieściło się przy kościele ojców franciszkanów w Koszalinie, gdyż kuria 
diecezjalna nie posiadała jeszcze obecnego miejsca urzędowania.

Z początkami diecezji oraz początkami formacji organisty na jej terenie związani 
są państwo Gabriela24 i Andrzej25 Cwojdzińscy. Oboje, mając wyższe wykształcenie 
muzyczne, zajęli się edukacją na tym terenie. Ich zaangażowanie zauważył bp Ignacy 
Jeż i podsunął myśl, by coś zrobić dla diecezji w tym kierunku. Ten impuls dany przez 
biskupa dał początek dzisiejszemu Diecezjalnemu Studium Organistowskiemu (DSO).

Pierwszym miejscem spotkań była parafia katedralna w Koszalinie. W tym czasie 
do grona wykładowców dołączył Wacław Kubicki26. Zatem potrzebowano już trzech 
pomieszczeń przeznaczonych do zajęć. Z czasem stworzono program nauczania oraz 
wyznaczono czas trwania kursu. Grono pedagogiczne poszerzyło się również o tzw. 
księdza asystenta, który zajmował się wykładaniem liturgiki. Studium miało kontakt 

23 Archiwum Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Postu-
laty organistów wysunięte podczas rekolekcji 27 lipca 1972 roku w Paradyżu, teczka: organiści.
24 Gabriela Cwojdzińska – od 1938 r. w poznańskim konserwatorium uczyła się gry na fortepianie. 
Od 1943 r. zajmowała się działalnością kolporterską w ramach Armii Krajowej. Jednocześnie w latach 
okupacji kontynuowała edukację muzyczną na prywatnych lekcjach w Krakowie. Od 1949 r. występo-
wała w chórze Filharmonii Krakowskiej, a od 1955 r. zajmowała się redakcją programów koncertowych 
(w Łodzi i Krakowie). W 1958 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w spe-
cjalności teoria muzyki, przygotowując pracę dyplomową pod kierunkiem Aleksandra Frączkiewicza. 
Do 1964 r. pracowała w szkołach muzycznych w Lublinie – w liceum muzycznym uczyła przedmiotów 
teoretycznych, w szkole podstawowej muzycznej prowadziła lekcje gry na fortepianie, akompaniowała 
w audycjach szkolnych w Filharmonii Lubelskiej. Następnie do 1978 r. była pedagogiem w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stopnia w Koszalinie, a także pianistką w Filharmonii Koszalińskiej. Prowadziła 
z mężem studium organistowskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.
25 Andrzej Cwojdziński – dyrygent, kompozytor i pedagog. Od 1947 r. studiował w Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w Krakowie dyrygenturę oraz kompozycję. W 1948 r. rozpoczął pracę jako chó-
rzysta, a następnie asystent dyrygenta i dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej. W latach 1955-57 był 
asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej, następnie objął funkcje dyrektora, dyrygenta i kierownika 
artystycznego Filharmonii w Lublinie, które pełnił do 1963 r. W 1964 r. został dyrektorem i kierow-
nikiem artystycznym Filharmonii w Koszalinie, którą kierował do 1979 r. Był jednocześnie kierowni-
kiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-99) oraz Kołobrzeskich Wieczorów 
Wiolonczelowych (1972-1980). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów 
Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Pracę pedagogiczną rozpoczął 
podczas studiów, będąc w latach 1951-53 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Kra-
kowie, a w latach 1960-62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-99 piastował funkcję 
profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W 2011 r. 
na Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Religijnych „Vox Basilicae Calissiensis” w Kaliszu uzyskał 
III nagrodę za utwór Boże narodziny (2011). Za zasługi w rozwoju kultury otrzymał wiele nagród i od-
znaczeń regionalnych (w Lublinie, Koszalinie i Słupsku) oraz ogólnopolskich: Nagroda Ministra Kultury 
i Sztuki II stopnia za całokształt działalności (1977) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1983). W 1988 r. został uhonorowany medalem Pro ecclesia et pontifice oraz Nagrodą im. Księdza Bo-
lesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze, za: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziem-
bowska, Kraków 1984, s. 280-281.
26 Organista parafii katedralnej w Koszalinie. 
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z proboszczami, którzy byli bardzo zainteresowani formowaniem muzyków. Byli to 
w szczególności księża z małych miejscowości.

Cały czas problemem było miejsce, w którym mogłyby odbywać się zajęcia. Z pa-
rafii katedralnej przeniesiono studium do parafii ojców franciszkanów w Koszalinie. 
Była to bardzo dobra lokalizacja (blisko dworca PKP i PKS). Następnie pojawiła się 
propozycja zajęć w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Jednak ze 
względu na miejsce położenia zrezygnowano z tego pomysłu i powrócono do ojców 
franciszkanów. Ci jednak po pewnym czasie zrezygnowali z umowy wynajmowania 
pomieszczeń dla studium organistowskiego. Obecnie zajęcia odbywają się przy parafii 
św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie. Na potrzeby studium opracowano Regulamin 
Diecezjalnego Studium Organistowskiego27 .

27 Prywatne Archiwum Państwa Cwojdzińskich, Regulamin Diecezjalnego Studium Organistowskiego . 
Jest to pierwsza wersja regulaminu.

regulamin Diecezjalnego Studium Organistowskiego
I

Terenem działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest obszar Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej .

II
Diecezjalne Studium Organistowskie powołane zostało wolą J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego 

Jeża w 1980 roku, jako jedna z form podnoszenia poziomu kultury muzycznej w Kościele. Diecezjalne 
Studium Organistowskie, zwane dalej DSO:
• Kształci organistów w zakresie podstawowego kursu, zakończonego egzaminem i wydaniem 

świadectwa,
• Przeprowadza egzaminy dla praktykujących organistów, w celu wydania świadectwa DSO,
• Współtworzy środowisko osób, głównie młodzieży, pragnącej dzięki uzyskanym podstawom sztuki 

organistowskiej służyć w Kościele, oraz wspiera kontakty między nimi a duchowieństwem w Diecezji.
III

DSO realizuje swoje cele poprzez:
• Zajęcia dydaktyczne z sześciu przedmiotów muzycznych: zasady muzyki, solfeż, harmonia, dyrygo-

wanie, gra na organach, literatura organowa – prowadzone przez czterech wykładowców świeckich 
oraz przedmiot „liturgia” – prowadzony przez kapłana,

• Regularne comiesięczne zjazdy kursantów w Koszalinie (5 w semestrze) w uzgodnionych terminach,
• Całodzienne lekcje (w soboty 9.30-17.00) prowadzone w czterech poziomach według zaawansowa-

nia kursantów przez świeckich wykładowców i razem dla wszystkich słuchaczy (końcowa godzina) 
przez kapłana,

• Przeprowadzanie egzaminów końcowych dla Kursu Podstawowego DSO oraz dla zgłaszających się 
organistów z Diecezji,
Wykładowcami są profesjonalni muzycy różnych specjalności oraz kapłan:

• Zasady muzyki i solfeż – mgr Gabriela Cwojdzińska
• Harmonia i dyrygowanie – prof. Andrzej Cwojdziński
• Gra na organach i literatura organowa – mgr Wacław Kubicki
• Gra na organach i literatura organowa – mgr Bogdan Narloch

Miejscem comiesięcznych zjazdów były kolejne gościnne parafie w Koszalinie. Najpierw dawne 
baraki przy Kurii Biskupiej, salki katechetyczne Parafii NMP w Koszalinie, parafia św. Wojciecha, parafia 
pw. Podwyższenia Krzyża św., salki Domu Rekolekcyjnego w Wilkowie, a obecnie od 3 lat, ponownie, 
parafia Podwyższenia Krzyża św. w Koszalinie.

IV
Majątek DSO stanowią:

• Fisharmonia – zakupiona przez Ks. biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża (w latach 80.),
• Mały, klawiszowy instrument elektroniczny („Żaczek”) zakupiony z ofiar kursantów,



307

Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają informacje zamieszczone w sprawoz-
daniach z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego (DSO) za rok szkol-
ny 1994/95, 1995/96, 1996/97 oraz 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. 
Archiwum diecezjalne nie posiada sprawozdań na rok szkolny 1997/98, 1998/99, 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. Ponadto trze-
ba zaznaczyć, iż schematy sprawozdań, na podstawie których sporządzono poniższe 
opisy, różnią się od siebie, dlatego też stworzono dwie tabele (tabele 128 i 229 na na-
stępnych stronach).

W roku 1987 do kurii wpłynęła prośba ks. Norberta Jonka – referenta ds. mu-
zyki kościelnej Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej – o nadesłanie informacji na te-
mat diecezjalnego ośrodka kształcenia organistów. Informacje te były potrzebne ks. 
Norbertowi Jonkowi, gdyż we wrześniu tegoż roku miały się odbyć obrady Sekcji 
Profesorów Muzyki Kościelnej poświęcone kształceniu organistów w Polsce. Na 
podstawie odpowiedzi udzielonych przez kurię na przysłane pytania dowiedzieć się 
można o kształceniu organistów na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pytania 
i odpowiedzi zostały przedstawione w tabeli 330. Należy tutaj zwrócić uwagę na ważną 
kwestię. Mianowicie udzielone przez Kurię Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej odpowiedzi stanowią ważne źródło informacji dotyczących kształcenia organi-
stów w diecezji, gdyż zawierają wiadomości niedostępne w archiwum kurii biskupiej.

• Szafa (darowana) na podręczniki i mały instrument,
• Podręczniki i śpiewniki,
• W użyciu DSO są również wypożyczone z WSD w Koszalinie dwie fisharmonie oraz dwie małe 

tablice z pięcioliniami.
V

Finanse DSO:
– wpływy

• Ofiary o zmiennych wysokościach ustalanych zgodnie z konkretnymi kosztami prowadzenia DSO
• Dotacje docelowe ks. biskupa Ordynariusza

– wydatki
• Opłata za użytkowanie sal i organów w kościele
• Zakup podręczników i materiałów pomocniczych
• Remont instrumentów
• Wynagrodzenia wykładowców

VI
Organizatorami DSO są: Kuria Biskupia w Koszalinie
Wykładowcy: Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy..

28  Opracowanie własne na podstawie sprawozdań znajdujących się w zbiorach Wydziału Duszpa-
sterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Prywatnego Archiwum Państwa 
Cwojdzińskich.
29  Opracowanie własne na podstawie sprawozdań znajdujących się w zbiorach Wydziału Duszpaster-
skiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, teczka: organiści. 
30 Tamże.
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Tab. 3. Zestawienie pytań i odpowiedzi o DSO
Pytanie Odpowiedź

Pełna nazwa Ośrodka Kształcenia 
Organistów lub Studium Kursu, czy 
temu podobne.

Diecezjalne Studium Organistowskie w Koszalinie

Rok powstania Od lutego 1980 roku
Ile lat trwa aktualnie cykl kursu? 4 lata
Jakie przedmioty wchodzą w zakres 
nauki i jak są one rozłożone na 
poszczególne lata?

Zasady muzyki, solfeż, harmonia, dyrygowanie 
w małym zakresie, liturgia, gra na organach. 
Wszystkie przedmioty w cyklu 4- letnim.

Jak przedstawia się program nauczania 
gry na organach i ewentualnie na 
fortepianie w poszczególnych latach 
nauki?

W zasadzie jedynie ogranicza się do poprawnych 
odpowiedzi mszalnych we wszystkich tonacjach, 
czytanie nut z łatwego układu chorału.

Jaka jest częstotliwość wykładów 
teoretycznych i lekcji indywidualnych 
w ciągu tygodnia czy innego 
czasokresu?

Studium z konieczności ogranicza się do 5. 
godzin lekcyjnych na spotkaniach raz w miesiącu. 
Łącznie 10 planowanych spotkań w ciągu roku 
szkolnego.

Jak przedstawia się egzamin 
dyplomowy, kończący naukę?

Egzamin kończący naukę w systemie zaocznym 
sprowadza się do sprawdzenia wiadomości 
w zakresie poprawnych odpowiedzi mszalnych, 
akompaniamentu na organach wybranych pieśni, 
wyrywkowej modulacji, progresji i wiadomości 
z zasad muzyki.

Jakiego rodzaju dyplomy otrzymują 
absolwenci? Czy są to dyplomy 
jednakowej wartości kwalifikacyjnej dla 
wszystkich absolwentów, czy też różnią 
się kategoriami kwalifikacyjnymi?

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia 
kursu podstawowego, na podstawie którego mogą 
być zatrudnieni w charakterze organisty.

Ilu wykładowców zatrudnia DSO oraz 
jakie są ich kwalifikacje?

Czterech wykładowców: jeden magister, dwóch 
wykładowców wyższych uczelni muzycznych 
oraz jeden ksiądz wykładający liturgikę.

Czy DSO posiada własne organy 
ćwiczebne (ile) lub też korzysta 
z organów kościelnych?

4. rok korzysta z organów w katedrze podczas 
comiesięcznych zajęć lekcyjnych.

Jakie warunki przyjęć i wymagania 
muzyczne stawia się kandydatom 
zgłaszającym się?

Niestety, wobec wielkiego braku organistów 
w diecezji nie stawia się warunków przyjęć, 
natomiast wymaga się albo równoległego 
kształcenia muzycznego co najmniej w ognisku 
muzycznym, albo samodzielnego intensywnego 
uczenia się pod comiesięczną kontrolą DSO.

Czy DSO prowadzi oddzielne kursy dla 
organistów już pracujących lub uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej klasy 
organów, pozbawionych przedmiotów 
kościelnych?

Nie. Natomiast są wypadki przyjmowania bardziej 
zaawansowanych na wyższe lata kursu, a uczniów 
czy studentów szkół muzycznych obowiązuje 
tylko gra na organach, harmonia i liturgia.
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Pytanie Odpowiedź
Ilu uczniów studiuje aktualnie? Trudna odpowiedź… Zapisanych jest bowiem 

aktualnie 86 osób, lecz średnia frekwencja 
oscyluje pomiędzy 30-40 % zapisanych. Z tego 
50% mężczyzn, 1 siostra zakonna, 2 kleryków. 
Duża rozpiętość wieku: od uczniów szkół 
podstawowych do osób po 50-ce. Stąd też 
dodatkowe trudności prowadzenia kursu.

Ilu uczniów ukończyło studia w DSO 
z dyplomem kwalifikowanego organisty 
od początku istnienia tegoż ośrodka?

20 osób uzyskało świadectwo ukończenia 
kursu podstawowego, 1 osoba świadectwo 
kwalifikacyjnego egzaminu eksternistycznego. 

Inne uwagi i informacje o działalności 
DSO.

Ostatnio wprowadzono dwa różne świadectwa: dla 
absolwentów DSO; dla eksternistów – organistów 
zgłaszających się z prośbą o zweryfikowanie 
ich kwalifikacji zawodowych. W projekcie kurs 
średni. 

Powstałe w 1980 r. Diecezjalne Studium Organistowskie od razu posiadało okre-
ślony plan zajęć. Czteroletni okres nauczania obejmował konkretne przedmioty takie 
jak: zasady muzyki, solfeż, dyrygowanie, wiedzę liturgiczną oraz grę na organach. 
Studenci przyjeżdżali 10 razy w roku na pięć godzin lekcyjnych, podczas których 
realizowano program DSO. Ponadto czwarty rok studiów mógł już korzystać pod-
czas zajęć z organów katedralnych. Wobec braku organistów w diecezji nie stawia-
no żadnych warunków przyjęcia, natomiast wymagało się równoległego kształcenia 
muzycznego co najmniej w ognisku muzycznym lub samodzielnego intensywnego 
uczenia się pod comiesięczną kontrolą DSO. Istotną informacją jest również ta, że na 
86 zapisanych wtedy uczniów tylko 20 osób od rozpoczęcia istnienia DSO ukończyło 
je z dyplomem kwalifikowanego organisty.

4. powstanie i działalność kursu Muzilo

Z inicjatywy bpa Czesława Domina powstał w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
oprócz DSO, kurs Muzilo. Biskup wiedział, że na terenie diecezji jest potrzeba kształ-
cenia organistów, dlatego chciał ułatwić im edukację. Odpowiedzialny za to był Fran-
ciszek Węgiel, który jeżdżąc po całej diecezji, kształcił organistów. Należy podkreślić, 
iż kurs ten starał się pomóc organistom w sposób amatorski. Wszelkie informacje na 
ten temat znajdują się w Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej31 .

Najstarsze informacje pochodzące z 1995 r. wskazują na to, że już wcześniej ist-
niała taka forma kształcenia. Świadczy o tym fragment listu Franciszka Węgla do bpa 
Domina: „Pragnę poinformować, że zgodnie z życzeniem Waszej Ekscelencji kon-
tynuuję nauczanie gry metodą Muzilo w czterech punktach: Darłowo – 9 uczniów, 
Sławno – 11 uczniów, Stary Jarosław – 11 uczniów, Białogórzyno – 11 uczniów, czyli 
razem 42 uczniów. 13 uczniów jest mocno zaawansowanych, dość biegle radzą sobie 

31 Tamże.
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z harmonizowaniem melodii sposobem ułatwionym (…) Przy okazji smutna informa-
cja: zostały rozwiązane trzy punkty, tj. Kołobrzeg z dniem 26 września i dotąd nieroz-
liczony Białogard z dniem 27 września i Karlino z dniem 16 września (…)”32 .

W grudniu 1995 r. w Sławnie odbył się koncert zorganizowany przez kurs Muzi-
lo. Zaplanowano też koncert na zakończenie roku ku czci śp. bpa Czesława Domina, 
inicjatora kursu. Odbył się on w 1996 r. w Sławnie i Koszalinie (katedra). Podczas 
koncertu bp Paweł Cieślik wręczył świadectwa ukończenia pierwszego roku.

W roku szkolnym 1997/98 utworzono tzw. plan pracy kursu Muzilo dla III roku:
• „Na podstawie Agendy – opracować liturgię na cały rok kościelny.
• Opracować repertuar dla uroczystości specjalnych takich jak:

 ▪ uroczystość bierzmowania w parafii,
 ▪ uroczystość wizytacji ks. biskupa w parafii,
 ▪ uroczystość Pierwszej Komunii św.,
 ▪ uroczystość patrona parafii – odpust,
 ▪ uroczystość patrona ks. proboszcza danej parafii,
 ▪ uroczystość Bożego Ciała,
 ▪ uroczystość Dni Krzyżowych,
 ▪ rekolekcje parafialne – misje,
 ▪ kongregacja dekanalna,
 ▪ uroczystość Wszystkich Świętych,
 ▪ Boże Narodzenie,
 ▪ Wielkanoc – Triduum,
 ▪ inne uroczystości.

• Udoskonalenie techniki gry organowej w oparciu o dobrany repertuar J.S. Ba-
cha, Szczepana Siei, ks. Leona Świerczka, Władysława Żeleńskiego, ks. An-
toniego Chlondowskiego, Bronisława Rutkowskiego, Feliksa Rączkowskiego, 
Jana Chwedczuka i innych znanych pedagogów.

• Zastosowanie klawiatury nożnej w akompaniamencie pieśni.
• Zapoznanie uczniów z zapisem gregoriańskim – odczytywanie zapisu na kla-

wiaturze organowej.
• Dokończenie nauki harmonii z ćwiczeniami samodzielnego harmonizowania 

melodii”33 .
W roku 1997 w koszalińskiej katedrze odbył się koncert uczniów kursu muzyki li-

turgicznej Muzilo. Z listu Franciszka Węgla wynika, że rok później zakończył on dzia-
łalność w systemie Muzilo. Nie wiadomo, czy jest to jednoznaczne z rozwiązaniem 
kursu. Brak jest jakichkolwiek informacji. Poniżej została przedstawiona za pomocą 
tabeli liczba uczniów i pole działania kursu Muzilo w latach 1995-199834 .

32 Archiwum Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, List Fran-
ciszka Węgla z 2 grudnia 1995 roku do biskupa Czesława Domina, teczka: organiści .
33 Archiwum Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Plan pracy 
kursu Muzilo III roku nauki 1997/98 z 26 czerwca 1997 roku, teczka: organiści.
34 Archiwum Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, teczka: 
Muzilo, opracowanie własne na podstawie sprawozdań .
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Tab. 4. Miejsca działania i liczba uczniów kursu Muzilo w latach 1995-199835

Rok Dekanat Parafia Liczba uczniów

1995

Darłowo

Jeżyce
Słowino

Sulechowo
Barzowice

St. Jarosław
Darłowo

4
1
1
1
4
9

Sławno

Malechowo
Sławsko
Żukowo
Sławno

3
3
1
29

Kołobrzeg

Ustronie Morskie
Dźwirzyno
Górawino
Charzyno
Dobrzyca

8
1
1
1
1

Białogard

Byszyno
Dobrowo
Karlino

Białogórzyno
Białogard

9
5
5
11
2

1996

Darłowo

Darłowo
Jeżyce

Słowino
Karwice

St. Jarosław
Barzowice

Sulechówko

9
4
1
2
10
1
1

Sławno

Sławno
Sulechówko
Kwasowo
Sławsko
Żukowo

Malechowo

20
1
4
3
1
4

Kołobrzeg

Ustronie Morskie
Gorawino
Dźwirzyno
Charzyno
Dobrzyca

8
1
1
1
1

Białogard

Karlino
Białogórzyno

Byszyno
Dobrowo
Białogard

17
14
9
5
2

35 Tamże.
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Rok Dekanat Parafia Liczba uczniów

1997/98
Białogard Białogórzyno

Dobrowo 
12
2

Darłowo Darłowo
Jeżyce

4
2

W swoim czteroletnim istnieniu przez kurs Muzilo starano się dotrzeć do jak naj-
większej liczby osób, które były zainteresowane posługą organisty na terenie diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dlatego też kurs organizowany był w różnych deka-
natach diecezji (Darłowo, Sławno, Kołobrzeg, Białogard, Białogórzyno, Dobrowo, 
Jeżyce). W kursie, w czasie jego czteroletniego trwania, wzięło udział ponad 200 
uczniów z ponad 20 parafii. Zgłębiali oni wiedzę z zakresu liturgii oraz gry na orga-
nach z uwzględnieniem repertuaru na specjalne uroczystości, takie jak bierzmowanie, 
wizytacja biskupa, uroczystość Bożego Ciała, I Komunii Świętej, Bożego Narodzenia 
czy Triduum Paschalnego.

Zakończenie

Przedstawione powyżej informacje oraz zbiory materiałów dotyczących formacji or-
ganisty na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wskazują na duże zainteresowa-
nie diecezji sprawami muzyki kościelnej w początkowej jej fazie rozwoju. Pierwszy 
biskup, Ignacy Jeż, z pomocą państwa Cwojdzińskich zainicjował założenie Diece-
zjalnego Studium Organistowskiego będącego obecnie jedynym miejscem formacji 
organistów. Wydawać by się mogło, że to jednak może nie wystarczyć. Organista jako 
muzyk kościelny pełni swoją funkcję podczas liturgii, którą winien uznawać za szcze-
gólną, gdyż jak uczy nas Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej (KL 
112) „śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną 
częścią uroczystej liturgii”. Nie jest to nowa nauka, ponieważ „muzyczna tradycja ca-
łego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych 
form wyrazu artystycznego” (KL 112), muzyk kościelny, mając to na uwadze, winien 
zgłębiać tradycję liturgiczną i muzyczną Kościoła. W tym pomocne mu mogą być dni 
skupienia, rekolekcje powiązane z rozmowami z innymi organistami jako wymiana 
doświadczenia i świadomość tworzenia pewnej społeczności oraz konferencje doty-
czące problemów współczesnej muzyki liturgicznej, a przede wszystkim diecezjalna 
komisja do spraw muzyki liturgicznej, która czuwałaby nad tym wszystkim. Autor 
artykułu wyraża nadzieję, że ten krótki artykuł będzie zachętą do pracy na rzecz praw-
dziwej muzyki liturgicznej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
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Streszczenie

Tematem niniejszego artykułu jest formacja organisty w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
w świetle przepisów kościelnych dotyczących tej kwestii. Autor postawił sobie za zadanie 
zaprezentować przepisy dotyczące przygotowania i posługi organisty oraz przykłady wpro-
wadzenia ich w życie, m.in. przez założenie Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Dla 
bardziej wnikliwego przebadania tej kwestii autor ułożył ankietę, na podstawie której w latach 
2010/2011 zostały przeprowadzone badania w celu uzyskania bardziej szczegółowych infor-
macji na temat pracy organisty. Autor żywi nadzieję, że podjęcie tematu formacji organisty 
przyczyni się do podniesienia poziomu i usunięcia ewentualnych nadużyć czy braków w tym 
względzie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Słowa kluczowe: organista, muzyka, muzyka liturgiczna, diecezja koszalińsko-kołobrze-
ska, Diecezjalne Studium Organistowskie

Summary

tHe OrGANiSt’S FOrMAtiON iN tHe DiOceSe OF KOSZALiN-KOŁOBrZeG

The subject of this article is an organist’s formation in the Diocese of Koszalin-Kołobrzeg in 
the light of the law concerning this issue. The attempt is to present the diocese rules concerning 
the organists’ preparation and their ministry. Moreover, there are some examples that show the 
practical realization of these rules ( for example through the establishing of the Diocesan Study 
Centre for Organists)

To reach this aim, questionnaires were framed to make possible to collect information about 
the ministry and formation of an organist in the Diocese of Koszalin-Kołobrzeg. The question-
naire was conducted in 2010/2011 among parish priests and organists.

The author of this article hopes that the undertaken topic of an organists’ formation be, at 
least to some extent, helpful to better the organists’ qualifications and exclude, if necessary, all 
misuses or deficiency.

Keywords: an organist, music, liturgical music, the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg, the 
Diocesan Study Centre for Organists
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HiStOriA SZpitALA śW. KArOLA 
BOrOMeUSZA W SZcZeciNie

Wstęp

Człowiek staje wobec problemu cierpienia od zawsze. Stale podejmuje też próby wy-
jaśnienia jego sensu. Odpowiedzi na rodzące się w związku z tym pytania przynosi 
Biblia, która wskazuje grzech pierworodny jako przyczynę utraty pierwotnego stanu 
szczęścia i pojawienia się na świecie wszelkiego bólu. Nieposłuszeństwo wobec Bo-
żego zakazu zniszczyło ład i harmonię oraz sprowadziło na ludzkość ból i śmierć (por. 
Rdz 3, 16-19). W Starym Testamencie jednak cierpienie ukazywane jest nie tylko jako 
kara za grzech, lecz bywa ono również próbą wierności wobec Jahwe, czego wymow-
nym przykładem są dzieje Hioba. W Nowym Testamencie Chrystus nadaje cierpieniu 
nowy sens, czyniąc je drogą zbawienia całej ludzkości. Ten aspekt podkreślają za św. 
Pawłem ojcowie Kościoła, mistycy średniowieczni i święci wszystkich epok, wskazu-
jąc istotną rolę współcierpienia w dziele odkupienia świata.

To właśnie wiara w zbawczą moc cierpienia oraz przykład Jezusa Chrystusa i Jego 
służby potrzebującym pobudzają do podejmowania rozmaitych dzieł chrześcijańskie-
go miłosierdzia, które na przestrzeni wieków obejmują swym zasięgiem różne grupy 
chorych, cierpiących i opuszczonych. Przybierają one rozmaite formy – od inicjatyw 
prostych, okazjonalnych, do zorganizowanych i zaplanowanych na szeroką skalę dzia-
łań. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują szpitale, przytułki, domy pomocy 
itp. Jedną z tego rodzaju placówek była szczecińska Fundacja św. Karola Borome-
usza2 obejmująca szpital, kościół i sierociniec. Jego początki sięgają drugiej połowy 
XIX w. Wówczas to teren między obecnymi ulicami Lubomirskiego i Alei Wyzwole-
nia zagospodarowany został przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola 

1 Ks. mgr lic. Adam Komisarczyk, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, In-
stytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, studiów podyplomowych z surdopedagogiki Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów doktoranckich Instytutu Teologii Apostolstwa UKSW. 
Interesuje się historią najnowszą Kościoła na Pomorzu Zachodnim, szczególnie w zakresie działalności 
charytatywnej. Adres do korespondencji: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzysztofa, ul. Robotnicza 
19/3, 71-712 Szczecin, email: adamkomi@gmail.com.
2 Św. Karol Boromeusz (3 X 1538 – 3 XI 1584) otworzył jedno z pierwszych wyższych seminariów du-
chownych, dokonywał regularnych wizytacji kanonicznych, zakładał bractwa, szkoły, zwołał 13 synodów 
diecezjalnych i 5 prowincjonalnych. Zapisał się jako fundator przytułków (dla bezdomnych, dla upadłych 
dziewcząt i kobiet) oraz kilku sierocińców.
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Boromeusza3. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia historii tego ważnego 
dla Szczecina obiektu.

1. powstanie szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie

Na tereny należące dziś do Polski siostry boromeuszki przybyły w drugiej połowie 
XIX w. Prowadziły swoje placówki w Nysie, Trzebnicy, Cieszynie i Wrocławiu. 
W odpowiedzi na prośbę, którą 16 kwietnia 1866 r. skierował do biskupa wrocław-
skiego ks. Vogt, proboszcz szczecińskiej katolickiej parafii, do miasta przybyły pierw-
sze trzy boromeuszki. Było to 21 listopada 1867 r. Siostry zamieszkały w wynajętym 
mieszkaniu. Początkowo zajmowały się pielęgnowaniem chorych oraz nauczaniem 
robótek ręcznych. Podczas wojny francusko-pruskiej (1870-1871) opiekowały się ran-
nymi żołnierzami. Chciały również zakładać i prowadzić szkoły, lecz ówczesny pruski 
minister oświaty nie zgadzał się na powstawanie katolickich placówek oświatowych. 
Od roku 1871 boromeuszki opiekowały się sierotami i chorymi w domach. Z uwagi na 
poszerzający się zakres prac otrzymały na własność dom przy Placu Mariackim, który 
rok później udało im się zamienić na działkę pomiędzy dzisiejszymi ulicami Lubomir-
skiego i Wyzwolenia 524 .

Na nowej parceli znajdował się duży budynek, w którym powstał dom opiekuń-
czy św. Karola Boromeusza. Oprócz pokoi dla dziewięciu podopiecznych urządzono 
w nim małą kaplicę oraz mieszkania dla siedmiu sióstr. Na zewnątrz, od strony ogro-
du, ustawiono figurę patrona, która do dziś jest charakterystycznym i rozpoznawa-
nym przez szczecinian wymownym symbolem tego miejsca. Fatalny stan technicz-
ny obiektu wymusił konieczność podjęcia działań inwestycyjnych. 23 października 
1910 r. rozpoczęto budowę kompleksu budynków, które nazwano Fundacją św. Karola 
Boromeusza.

Oprócz kościoła w stylu barokowym w ramach fundacji berliński architekt zapro-
jektował szpital, pokoje dla sierot oraz klasztor dla sióstr5. Jako pierwszy powstał ko-
ściół katolicki pw. Świętej Rodziny (poświęcony 28 V 1911), przy którym najpierw 
(6 II 1913) erygowano lokalię6, a następnie, po konsekracji przez biskupa Wrocławia, 

3 Patron zgromadzenia nie był jego założycielem, jednak swoją postawą i przykładem życia zainspi-
rował grupę szlachetnych dziewcząt żyjących kilkadziesiąt lat po jego śmierci. W czasie wojny trzydzie-
stoletniej zajmowały się one pomocą osobom chorym, samotnym i biednym, współpracując z Josephem 
Chauvenel, który założył w Nancy bezpłatną przychodnię i aptekę. Z czasem wspomniana grupa dziew-
cząt stworzyła wspólnotę Sióstr Świętej Rodziny, której bazę materialną zapewnił majątek zmarłego 
przedwcześnie Josepha. Dzięki niemu siostry stały się właścicielkami dwóch domów. Nad wejściem jed-
nego z nich znajdowała się statua św. Karola Boromeusza, który wkrótce stał się patronem zgromadzenia.
4 G. Wejman, Organizacja Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 
1945-1972, Szczecin 2009, s. 282.
5 M. Miczkuła, Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 25.
6 Lokalia to wydzielona przez biskupa, zwykle z inicjatywy lokalnej społeczności, część terytorium pa-
rafii macierzystej, zależna od niej częściowo w sprawach duszpasterskich, jednak posiadająca własnego 
duszpasterza i oddzielny zarząd majątkowy. Erygowanie lokalii stanowiło dawniej pierwszy etap tworze-
nia nowej parafii. S. Litak, Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 r., w: Materiały 
do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, t. 4, Lublin 1980.
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księcia kardynała A.J. Bertrama (4 X 1919), utworzono parafię (1 VII 1936). Był to 
wówczas ważny ośrodek katolicki Szczecina, w 1941 r. liczący 2 tys. wiernych i ob-
sługiwany przez 3 kapłanów7 .

Następnie oddano do użytku nowocześnie urządzony budynek szpitala (27 III 
1913), budynek dla sierot i – w lewym skrzydle, nad kościołem – pomieszczenia dla 
sióstr. Z relacji siostry Beaty, archiwistki zakonnej sióstr boromeuszek z Trzebnicy, 
wiadomo, że: „W 1929 r. przy zakładzie opiekuńczym założono żłobek. (…) Ilość pra-
cujących stale wzrastała i wynosiła: w 1890 r. – 7, 1937 r. – 38 i w 1944 r. – 40 sióstr”8 .

Początkowo w szpitalu funkcjonowały oddziały: internistyczny, chirurgiczny i po-
łożniczo-ginekologiczny, które mogły pomieścić 120 pacjentów9. Stopniowo liczba 
łóżek wzrosła do 180. W tym nowocześnie, jak na owe czasy, wyposażonym obiekcie 
znajdowały się:

• w piwnicy: kotłownia, pomieszczenie na opał, gospodarcze, rentgen, naświetla-
nia i laboratorium;

• na parterze: izba przyjęć, poczekalnia, pokój lekarski, rozmównica, biuro, dwie 
sale operacyjne, sala opatrunkowa, łazienka, ubikacje, winda towarowa;

• na kolejnych dwóch piętrach i poddaszu: po 10 pokoi dla chorych, kuchenka, 
łazienka, ubikacje, winda towarowa, winda osobowa.

Już w pierwszym roku oficjalnej działalności w szpitalu przyjęto łącznie 548 osób 
(w tym: 245 mężczyzn i 303 kobiety), z których wyleczono 399 pacjentów, 72 wy-
pisano z poprawą, 20 nie wyleczono, 22 zmarło, a 35 osób pozostało w szpitalu na 
następny rok10 .

W 1924 r. siostry dobudowały kolejne skrzydło szpitala, w którym urządziły:
• w piwnicy: piekarnię, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze;
• na parterze i I piętrze: po 7 pokoi i łazienkę;
• na poddaszu: 12 pokoi, łazienkę, ubikację;
• na strychu: 3 pokoje i komórki.
W 1930 r. wzniesiono jeszcze jeden budynek przeznaczony na sierociniec dla 

100 dzieci11. Posługa sióstr boromeuszek wśród pacjentów szpitala cieszyła się du-
żym uznaniem, ponieważ opiekowały się one wszystkimi chorymi, bez względu na 
wyznanie.

Fundacja św. Karola Boromeusza doznała poważnych zniszczeń pod koniec II woj-
ny światowej – w wyniku jednego z największych nalotów na Szczecin (17 VIII 1944). 
Siostry boromeuszki wraz z chorymi i osieroconymi dziećmi opuściły mocno uszko-
dzony szpital i wyjechały do Kołobrzegu. W roku 1945 zaczęto sprowadzać do Szcze-
cina niemieckich lekarzy z Greifswaldu. Jeden z nich, dr Hans Strübing, w zniszczo-
nych zabudowaniach fundacji zorganizował ambulatorium chorób wewnętrznych. 

7 B. Frankiewicz, Szpital św. Karola Boromeusza, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” (1992), nr 2, s. 24.
8 M. Miczkuła, Parafia pod wezwaniem…, s. 25. Autor wykorzystał w swojej pracy informacje, które 
uzyskał podczas wywiadu z archiwistką zakonną, s. Beatą. 
9 Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, Szczecin 2000, s. 483.
10 Carolus Geilanstalt Stettin, Stettin 1913.
11 Archiwum Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy (ASBT), Fundacja św. Karola Boromeusza w Szczecinie . 
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Z powodu panującej zgorzeli szpitalnej nie dało się tam jednak prowadzić zabiegów 
chirurgicznych12 .

We wspomnieniach dr. Jana Kortasa z początku sierpnia 1945 r. pojawia się 
wzmianka dotycząca niemieckiego szpitala „Karol – Boromeus – Stift”, określonego 
mianem „pierwszego polskiego szpitala z oddziałem chirurgicznym w Szczecinie”13 . 
Według dr. Kortasa brakujący sprzęt i aparaturę uzupełniono dzięki staraniom Naczel-
nika Kolejowej Służby Zdrowia. W szpitalu św. Karola Boromeusza, obok ludności 
polskiej, leczono również szczecińskich Niemców (przy pomocy 1 lekarza i kilku osób 
personelu medycznego narodowości niemieckiej). Podobnie wspominają ten okres 
inni lekarze – dr Jan Kowalski, Roman Jackowski i Stanisław Telega14 .

2. Walka boromeuszek o zwrot mienia

25 czerwca 1946 r. Ministerstwo Ziem Odzyskanych, wbrew obowiązującym wów-
czas przepisom dotyczącym majątków opuszczonych i poniemieckich15, wyraziło 
zgodę na objęcie obiektu przy ul. Lubomirskiego przez Dyrekcję Okręgową Kolei 
Państwowych. W 1947 r. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
upomniała się o swoją własność. Wówczas Zarząd Miejski m. Szczecina przekazał 
im dokumenty16 potwierdzające, iż według ksiąg wieczystych są one nadal prawo-
witymi właścicielkami nieruchomości przy ul. Lubomirskiego i Roosewelta (dziś 
Al. Wyzwolenia). W tej sytuacji Wikaria Zgromadzenia, s. Annuntiata Musiał, wy-
stąpiła w imieniu Kongregacji do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczeci-
nie z prośbą o cofnięcie postanowienia z 1946 r., powołując się przy tym na Dekret 
z 8.03.1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. 1946, Nr 13, poz. 87)17 
i konkludując, iż: „Kościół jako osoba prawa publicznego z mocy samego prawa sta-
je się właścicielem majątku kościelnego na terenie Ziem Odzyskanych”18. Do pisma 

12 Stettin-Szczecin 1945-1946. Dokumente-Erinnerungen. Dokumenty-Wspomnienia, Rostock 1994, 
s. 166-168.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 252-258.
15 Zgodnie z obowiązującą do 1947 r. Konstytucją z 17 marca 1921 r. „funkcjonujące w Polsce kościoły 
i związki wyznaniowe były automatycznie uznawane. Mogły prowadzić działalność na terytorium całego 
państwa. Majątek, jaki posiadały, przechodził na ich własność”. G. Harasimiak, Instytucjonalne represjo-
nowanie Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim na przykładzie Szpitala św. Karola Boromeusza 
w Szczecinie, w: Człowiek. Religia. Zdrowie, red. A. Dymer, Szczecin 2010, s. 469. Władze państwowe nie 
miały więc prawa dysponować mieniem boromeuszek. Nie pozwalały na to również ustanawiane w latach 
1945-1946 przepisy dotyczące mienia opuszczonego, tzn.: Dekret z dn. 2.03.1945 r. o majątkach porzuco-
nych i opuszczonych (Dz. U. 1945, Nr 9, poz. 45), Ustawa z dn. 6.05 1945 r. (Dz. U. 1945, Nr 17, poz. 97) 
i wreszcie Dekret z 8.03.1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. 1946, Nr 13, poz. 87). 
16 Archiwum Urzędu Miejskiego w Szczecinie (AUMS), L. dz. P. m. K. G. f 677/47 Wyciąg z matrykuły 
gruntowej i kopie mapy katastralnej .
17 We wspomnianym piśmie przywołano treść art. II p. 4. Dekretu Rady Ministrów z dnia 8 marca 
1946 r., w którym czytamy m.in.: „Majątek niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego 
przechodzi z mocy samego prawa na własność odpowiednich polskich osób prawnych”. 
18 ASBT, Pismo Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy do Okręgowego 
Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie z dn. 17.02.1948 r. 
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załączono: „uwierzytelniony odpis wyciągu katastralnego w Szczecinie, odpis pisma 
DOKP z dnia 30 grudnia 1947 r. oraz zaświadczenie kurii biskupiej stwierdzające, że 
prawnym sukcesorem po niemieckim zgromadzeniu jest obecne Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy”19. Wobec odmowy władz siostry 
boromeuszki wystosowały wniosek „o przywrócenie posiadania realności położonej 
w Szczecinie przy ul. Roosevelta Nr 31, obejmującej szpital św. Karola wraz z przyna-
leżnościami”. Otrzymały wówczas od Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szcze-
cinie pisemną odmowę wraz z informacją o przekazaniu obiektu Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych wraz z następującym uzasadnieniem tej decyzji: „Ze względu na 
to, że chodzi tu o szpital, zatem o zakład użyteczności publicznej, już z punktu widze-
nia interesu publicznego celowe jest, by szpital był w posiadaniu DOKP”20.

Jednocześnie odmówiono siostrom prawa odwołania się od tej decyzji w trybie ad-
ministracyjnym, wskazując możliwość dochodzenia swych praw na drodze sądowej21 . 
Nie zgadzając się z powyższą decyzją i nie przyjmując przytoczonej argumentacji, 
siostry podejmowały kolejne próby odzyskania swojej własności.

W archiwum zgromadzenia22 znajdują się pisma kierowane w następnych latach do:
• Oddziału Likwidacji Mienia Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Szczecinie – 25 lutego 1957 r. – domagając się uznania 
własności, zgadzają się, by DOKP nadal użytkowała te nieruchomości na cele 
szpitala;

•  ministra finansów w Warszawie przez Wydział Finansowy Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie – 19 marca 1958 r.;

• ministra kolei państwowych za pośrednictwem Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Szczecinie – 28 maja1958 r.;

• Ministerstwa Finansów w Warszawie – 23 czerwca 1958 r.
W ostatnim z przywołanych tu pism siostry wyraziły swój moralny sprzeciw wobec 

dyskryminacji zgromadzenia jako podmiotu kościelnego, w dalszym ciągu nie akcep-
tując dotychczasowych rozstrzygnięć ich sprawy:

„Decyzji jako dyskryminującej Zgromadzenie Zakonne, będące częścią Kościoła 
Rzym. Kat. i jako naruszającej przepis art. 94 i 75 ust. 2 post. admin. nie możemy 
przyjąć do wiadomości i nadal oczekujemy decyzji sprawiedliwej, zgodnej z prawo-
rządnością, a nie opartej na potępionej praktyce okresu minionego”23 .

Ostatecznie siostry zgodziły się wstrzymać procedurę odzyskiwania nieruchomo-
ści, dopóki w jej obrębie prowadzona była działalność szpitala24 .

19 Tamże.
20 ASBT, Pismo Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie do Kongregacji S.S. Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza w Trzebnicy z dnia 26 czerwca 1950 r.
21 Tamże.
22 Tamże. 
23 ASBT, Pismo sióstr do Ministerstwa Finansów w Warszawie – 23.06.1958 r.
24 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Szczecinie (AKMS), List Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi do Prezy-
denta Miasta Szczecin z dn. 10 grudnia 2013 r.
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3. przejęcie dzieła sióstr boromeuszek przez archidiecezję szczecińsko-
kamieńską i utworzenie instytutu Medycznego im. Jana pawła ii

Szpital kolejowy przekształcono w szpital miejski św. Karola Boromeusza. 30 paź-
dziernika 2000 r. Rada Miasta zatwierdziła jego statut25. Dziewięć lat później szpital 
przy Al. Wyzwolenia ostatecznie został zamknięty, a jego oddziały przeniesiono do 
nowych budynków w Szczecinie-Zdrojach.

Decyzją Rady Miasta Szczecin budynki poszpitalne przekazane zostały do Zakładu 
Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK). Miasto zamierzało sprzedać opuszczoną 
nieruchomość. W takiej sytuacji siostry boromeuszki podjęły na nowo starania o swo-
ją własność. Tym razem władze już nie mogły się powoływać na argument o prowa-
dzonej tam działalności szpitalnej. Wobec perspektywy długoletniego procesu sądo-
wego – który siostry gotowe były wszcząć, by dochodzić swych praw – oraz z powodu 
wysokich kosztów zabezpieczenia obiektu (za samą ochronę kompleksu ZBiLK płacił 
firmie ochroniarskiej 30 tys. zł miesięcznie) podjęto długie i trudne negocjacje. Boro-
meuszki przedstawiły dokumenty potwierdzające ich tytuł prawny do własności nieru-
chomości położonej przy ul. Lubomirskiego i Wyzwolenia. Władze Miasta nie chciały 
oddać użytkowanego dotychczas terenu, próbując wykazywać swoje tytuły prawne. 
Pertraktacje trwały blisko rok, wzbudzając ożywione dyskusje społeczeństwa, czego 
dowodem są liczne publikacje medialne z tego okresu.

Ostatecznie wspólnie ustalono, że nieruchomość zostanie sprzedana Archidiece-
zji Szczecińsko-Kamieńskiej z bonifikatą 99,9%. 2 czerwca 2010 r. miasto podpisało 
akt notarialny26, który zawierał klauzulę dotyczącą rodzaju działalności, jaka ma być 
prowadzona przez najbliższe 25 lat na terenie byłego szpitala miejskiego. Ściśle spre-
cyzowano też terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy Domu Pomocy Społecznej 
(nazwa własna?) oraz szpitala rehabilitacyjnego z oddziałami opieki długoterminowej, 
rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i narządu ruchu27 .

Po przekazaniu 30 czerwca 2010 r. budynków dawnego szpitala i sierocińca bo-
romeuszek przez kolejne dwa miesiące trwały prace inwentaryzacyjne i ocena stanu 
technicznego obiektów. Archidiecezja, jako właściciel, podjęła niezwłoczne działa-
nia, aby spełnić zapisy aktu notarialnego. Już 27 sierpnia 2010 r. złożyła w Urzędzie 
Miejskim wniosek o warunki zabudowy i adaptację dawnego sierocińca boromeuszek 
(ostatnio pełniącego funkcję budynku administracyjnego szpitala przy ul. Lubomir-
skiego 7) na dom pomocy społecznej. Po otrzymaniu 26 października 2010  r. pozy-
tywnej decyzji o warunkach zabudowy, 4 listopada, we wspomnienie liturgiczne św. 
Karola Boromeusza, patrona szpitala, archidiecezja złożyła wniosek z dokumentacją 
projektową o pozwolenie na budowę Domu Pomocy Społecznej (j.w.) dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych. Trzy dni później, 7 listopada 2010 r., w 100. rocznicę roz-
poczęcia wznoszenia Fundacji św. Karola Boromeusza, abp Andrzej Dzięga poświęcił 

25 AUMS, Uchwała nr XXX/743/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 w sprawie 
zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
26 AUMS, Akt notarialny A 5088/2010 z dn. 2.VI.2010 r.
27 §6 aktu notarialnego.
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kaplicę (dawniej prezbiterium kościoła boromeuszek) oraz zainaugurował działalność 
Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II28. Nowo utworzona instytucja powołana zo-
stała do prowadzenia budowy i działalności przyszłego domu pomocy oraz szpitala. 
W § 4 i 5 statutu określone zostały jego cele i zadania:

„§4. Instytut zgodnie ze społeczną nauką Kościoła inspiruje, patronuje, koordynuje 
i podejmuje prowadzenie wielorakich przedsięwzięć leczniczo-społecznych.

§5. Instytut, nawiązując do chlubnych tradycji dzieł miłosierdzia chrześcijańskie-
go, realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Inspirowanie działalności naukowej związanej z promowaniem życia i zdrowia.
2. Tworzenie oraz prowadzenie szpitali, sanatoriów, domów pomocy społecznej 

i innych zakładów leczniczych, opiekuńczych oraz aptek.
3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności leczniczo-opiekuńczej (promocja, 

profilaktyka, terapia, rehabilitacja).
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Kształcenie i doskonalenie kadr dla realizacji celów statutowych.
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami realizu-

jącymi podobne cele”29 .
Dynamizm różnych inicjatyw i zakres podejmowanych przez instytut prac wprawia 

w podziw. Już w dniach 7-10 listopada 2010 r. w Dziwnowie odbyła się pierwsza zor-
ganizowana przez Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie oraz Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferen-
cja Naukowa pt.: Człowiek – Religia – Zdrowie. Poświęcona była zagadnieniom bólu 
i cierpienia człowieka.

Od 1 marca 2011 r. instytut prowadzi Centrum Zdrowia Rodziny, w którego po-
radniach rodziny i osoby samotne uzyskują bezpłatną pomoc i wsparcie specjalistów, 
m.in. z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii, terapii uzależnień30. Na reali-
zację zadania Nowe horyzonty – integracja i aktywizacja społeczna osób chorych psy-
chicznie i ich opiekunów w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich Centrum Zdrowia Rodziny uzyskało wsparcie Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Oprócz prowadzenia poradni centrum realizuje następujące zadania:

• Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego raz w tygodniu odbywa się pro-
jekcja filmu dobranego pod kątem osób chorych psychicznie, a następnie mo-
derowana dyskusja;

• Przegląd Małych Form Teatralnych – jednodniowy przegląd grup teatralnych 
działających przy domach pomocy społecznej dla psychicznie chorych;

• arteterapia.

28 AKMS, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, Dekret erygujący 
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, z dnia 24 marca 2010 r. Dekret został wystawiony 
w wigilię Dnia Świętości Życia. Osobowość prawną Instytut Medyczny uzyskał Rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 Dz. U. Nr 144, poz. 862. 
29 Archiwum Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie, Statut Instytutu Medycznego im. 
Jana Pawła II w Szczecinie.
30 W ciągu 5 miesięcy działalności udzielono niemal 500 porad. Najwięcej osób skorzystało z pomocy 
prawnej, psychiatrycznej i psychologicznej. (A. Dymer, Troska o człowieka psychicznie chorego. Wspar-
cie. Terapia. Ochrona, Szczecin 2013, s. 545).
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W dniach 7-9 listopada 2011 r. odbyła się druga międzynarodowa konferencja, 
tym razem poświęcona transplantologii31. Organizowane w kolejnych latach sympozja 
dotyczyły problemu uporczywej terapii (2012) oraz troski o człowieka psychicznie 
chorego (2013)32. Szczególną wartością refleksji naukowych było ich interdyscypli-
narne podejście. To znaczny wkład intelektualny przedstawicieli różnych dziedzin na-
uki w tak istotne zagadnienia, jak: cierpienie i ból, transplantologia, uporczywa terapia 
czy troska o człowieka psychicznie chorego.

Pierwszy budynek Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II jest już gotowy, po do-
konaniu wszystkich odbiorów technicznych niebawem przyjmie pierwszych pacjen-
tów, osoby przewlekle psychicznie chore33 .

Zakończenie

Dzieło Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza po raz kolejny wzna-
wia swą działalność opiekuńczą. Przypatrując się ogromowi dotychczas wykonanych 
prac budowlanych, jak również opisanym powyżej różnorodnym, szeroko zakrojo-
nym inicjatywom podejmowanym przez Instytut Medyczny, można się spodziewać, 
że podobnie jak siostry boromeuszki, nowy właściciel – Instytut Medyczny im. Jana 
Pawła II – szybko znajdzie uznanie mieszkańców Szczecina.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono dzieje nieruchomości znajdującej się w Szczecinie u zbiegu ulic Lu-
bomirskiego i Al. Wyzwolenia w latach 1910-2014. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza zakupiła ten teren i wybudowała szpital oraz sierociniec. Do sierpnia 1944 r. sio-
stry prowadziły tam swoje dzieło. Po zniszczeniu obiektu w wyniku nalotów alianckich prze-
niosły się wraz z podopiecznymi do Kołobrzegu. Po wojnie powróciły do Szczecina, niestety, 
ich nieruchomość użytkowana była wówczas przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych, 
której bezprawnie przyznano własność boromeuszek. Przez wiele lat (aż do 1959 r.) siostry 
bezskutecznie usiłowały odzyskać swe mienie. A ponieważ zależało im przede wszystkim na 
kontynuowaniu dzieła zapoczątkowanego przez ich zgromadzenie dla dobra społeczności lo-
kalnej, dopóki trwała działalność szpitala (najpierw kolejowego, następnie miejskiego), siostry 
wstrzymywały procedurę odzyskiwania nieruchomości. Wznowiły ją w roku 2009, gdy władze 
miasta zlikwidowały szpital. Długotrwałe pertraktacje z Urzędem Miasta Szczecin zwieńczone 
zostały sprzedażą zagrabionej przed laty przez komunistyczne władze nieruchomości Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W akcie notarialnym miasto szczegółowo określiło funkcje 
przyszłego szpitala i Domu Pomocy Społecznej oraz sprecyzowało terminy budowy obiektu. 
Dziś na tym miejscu funkcjonuje, wciąż rozwijający się, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II.

Słowa kluczowe: szpital, duszpasterstwo, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, boromeuszki
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Summary

tHe HiStOrY OF tHe HOSpitAL OF St. cHArLeS BOrrOMeO

This article shows the history of the real estate located on the corner of Lubomirski Street and 
Wyzwolenia Street in Szczecin in the years 1910-2014. The Congregation of the Sisters of 
Mercy of St. Charles Borromeo bought this area and built a hospital and an orphanage there. 
Until August 1944 sisters worked there. As the object was destroyed by the allied strategic 
bombing, the sisters and their wards moved to Kołobrzeg. After the war they returned to Szcze-
cin but unfortunately at that time their real estate was used by the Regional Management of the 
National Railway who had unlawfully received the sisters’ estate. For many years (until 1959) 
the sisters tried to regain their property without any success. Yet, as they most cared about the 
welfare of the local community, as long as the object was used as a municipal hospital (first 
a railway hospital then a municipal one), they refrained from proceedings for recovery of their 
property. They wanted to see the work, which had been initiated by their congregation conti-
nued. The proceedings were resumed in 2009 when the local government closed the hospital. 
Long negotiations with the Municipal Office successfully ended in selling the estate, which 
had been unlawfully seized by the communist authorities, to the sisters. In the notarial act the 
city precisely defined the functions of the future hospital and the care house and fixed the date 
of the construction. Nowadays, ever-developing John Paul II’s Medical Institute, operates in 
this place.

Keywords: hospital, ministry, John Paul II’s Medical Institute, the Sisters of Mercy of St. 
Charles Borromeo

Translated by Joanna Konojacka
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etYcZNO-MOrALNe UWArUNKOWANiA 
KSZtAŁtUJĄce pOStAWY WOJeNNeGO 

SpOŁecZeŃStWA OBYWAteLSKieGO 
ŻOŁNierZY 2. KOrpUSU pOLSKieGO 

W KAMpANii WŁOSKieJ 1944-1945

Wstęp

Mówienie o społeczeństwie obywatelskim w czasie trwania wojny – zniewolenia 
wydaje się dość dziwnym i niestandardowym zabiegiem. Z tego też względu należy 
go (wojenne społeczeństwo obywatelskie) rozumieć jako ukształtowaną społeczność 
obejmującą swym zasięgiem struktury także pozaliniowe. Głównym czynnikiem kon-
solidującym społeczność 2. Korpusu były wartości etyczno-moralne ukształtowane na 
fundamencie religii rzymsko-katolickiej. Stanowiły one nie tylko o wartości bojowej 
żołnierza spod Monte Cassino, Loreto, Ankony czy Bolonii, ale przede wszystkim mia-
ły decydujący wpływ na kształtowanie postaw religijnych i narodowo-patriotycznych. 
Przy czym należy zaznaczyć, iż patriotyzm rozumiano jako służbę dobru wspólnemu, 
jakim była ojczyzna, w obszarze której istniała przestrzeń dla innych religii i narodo-
wości. Postrzegano tę „Małą Polskę” przez pryzmat przyszłych elit odbudowujących 
struktury bytu narodowego. W tym wymiarze wojenne społeczeństwo obywatelskie 
2. Korpusu rozumiane jest jako w miarę ukształtowana społeczność posiadająca po-
tencjał stworzenia po zakończeniu działań wojennych struktury funkcjonowania spo-
łeczeństwa i państwa. Innymi słowy, posiadało ono żywotne siły zachowania ciągłości 
państwowej wraz z historyczną, chrześcijańską tożsamością narodową. Tak więc to 
głownie czynnik etyczno-moralny stanowił o sile społeczeństwa „Małej Polski”2 .

Niewątpliwie już od chwili, gdy 2. Korpus lądował na ziemi włoskiej, pojawiały 
się pierwsze pytania z zakresu etyczno-psychologicznego, a mianowicie – czy udział 
korpusu w walkach na włoskim froncie będzie tylko niewielkim zaznaczeniem pol-
skiego udziału w kampanii włoskiej, jak to już leży w polskim stylu, i obfitował we 
wspaniałe epizody; i dalej – czy korpus zdoła na kampanii włoskiej wycisnąć piętno 
tak wyraźne, by można jej etapy nazwać polską, o Polskę na ziemi włoskiej3. Oprócz 
powyższego pytania pojawiały się też inne – czy udział 2. Korpusu w walkach na 

1 Ks. dr Zbigniew Werra, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Kultury Instytutu Polityki Społecznej i Sto-
sunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Prowadzi badania z zakresu społeczeństwa oby-
watelskiego początku lat osiemdziesiątych XX w. oraz ideologii katynizmu. Adres do korespondencji: 
Parafia pw. św. Filipa Neri w Bytowie, ul. św. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów, e-mail: zb.werra@wp.pl.
2 J. Żaba, Symbol Bolonii, „Orzeł Biały” (1945), nr 17, s. 3, 11.
3 J. Nagórski, Prawdy o Monte Cassino i Bolonii, „Ochotniczka” (1945), nr 5, s. 26-28.
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froncie włoskim będzie proporcjonalny do siły liczebnej 2. Korpusu, czy też znacz-
nie procentowo wyższy w stosunku do wojsk alianckich?4 Warto zwrócić uwagę na 
przytoczoną treść. Jasno krystalizują się wątpliwości, czy to wszystko ma sens, czy 
będzie jednym z wielu polskich epizodów. Nakreślona została tu pewna treść, która 
może wskazywać na fakt, że oprócz zwykłej struktury wojskowej, jaka niewątpliwie 
jest konieczna do prowadzenia działań wojennych, konieczne jest wytworzenie więzi 
społecznych miedzy żołnierzami, ale więzi nieco innych niż służbowe. Tu wydaje się 
być ważną idea gen. W. Andersa, polegająca na budowaniu w szeregach wojska pew-
nych struktur społeczeństwa obywatelskiego czasu wojny. Jego fundament stanowiły 
zasady etyczne. W tym względzie niezastąpiona była rola kapelanów wojskowych5 .

1. postawy żołnierzy 2. Korpusu podczas kampanii włoskiej

Oba zwycięstwa – Monte Cassino i Bolonia – miały oprócz wymiaru militarnego 
znaczny wpływ na układ wewnętrznych, polskich stosunków politycznych na emi-
gracji. Żołnierze, którzy zwyciężali w maju 1944 r. i w kwietniu 1945 r., wyrażali 
swoją postawą bezkompromisową ideologię walki o prawdziwie niepodległą Polskę. 
Ta ideologia niepodległościowa była siłą 2. Korpusu. Bez niej nie byłoby możliwe 
zwycięstwo pod Monte Cassino, Ankoną, Bolonią. Żołnierz o prawidłowo ukształto-
wanych postawach i wartościach moralnych mógł zdobyć się na poświęcenie w naj-
trudniejszych zwycięstwach odnoszonych w chwilach, gdy troska o los najbliższych 
i tragiczna rzeczywistość polityczna były przyczyną żołnierskiej niepewności. Ta ide-
owa atmosfera żołnierza 2. Korpusu wokół sprawy polskiej ostatecznie przesądziła 
o wyzbyciu się przez politykę polską czynników kapitulacyjnych. Herminia Nagle-
rowa w „Ochotniczce” z 1945 r. wzywała do bezkompromisowości w kwestii pol-
skiej, jak też podkreślała nieuczciwość ówczesnych politycznych decydentów, przy 
czym odwoływała się do polskiej wrażliwości i uczciwości. „Ciosy, które nam zada-
je «oficjalny» świat, nie mogą podważać naszej bezkompromisowości. Odczuwając 
rozgoryczenie, mamy tę wrażliwość, że umiemy jasno widzieć jego niemoralność, 
bojaźliwość, znikczemnienie”6. Przedstawiona treść wypowiedzi podkreśla znaczenie 
fundamentalnych wartości, bez których niemożliwe jest jakiekolwiek działanie pozba-
wione, oprócz rozkazów, elementu konsolidacyjnego. Tym elementem było budowa-
nie wojennego społeczeństwa obywatelskiego w płaszczyźnie poziomej. Charaktery-
stycznymi czynnikami struktury takiego społeczeństwa były: wolna ojczyzna – jako 
dobro wspólne, o które walczyli, patriotyzm – jako tożsamość narodowa walczących, 

4 Tamże, s. 27; Z. Werra, Służba kapelanów wojskowych w Armii Polskiej w ZSRR, w: Służba duszpa-
sterska na frontach II wojny światowej, red. Bogusław Polak, Sianów 2003, s. 97-114.
5 J. Mariański, Kościół katolicki a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w: Wartości i interesy a spo-
łeczeństwo obywatelskie, red. M. Kwiatkowski, „Rocznik Lubuski” (2003), t. 29, cz. 1, s. 113-132; J. Na-
górski, Prawdy Monte Cassino i Bolonii, „Ochotniczka” (1945), nr 5, s. 26-28.
6 H. Naglerowa, Wola kobiet polskich, „Ochotniczka” (1945), nr 7, s. 4-6; Z. Werra, 2. Korpus Polski 
i służba duszpasterska kapelanów w walkach o Monte Cassino w wypowiedziach młodzieży, w: Bitwa 
o Monte Cassino 1944, geneza – przebieg – opinie, red. Bogusław Polak, t. 5, Leszno 2004, s. 87-102.
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sprawiedliwość społeczna (tu polityczna) – której spodziewano się od Wielkiej Trójki 
jako pewnej formy wdzięczności za okazaną lojalność i bohaterstwo.

Etyczne wartości kampanii włoskiej 2. Korpusu, działań bojowych pod Monte Cas-
sino, Ankoną i Bolonią w 1944-1945 r. stanowiły fundamentalną kwestię, która wska-
zywała na samodyscyplinę i samowychowanie, bez których odwaga polskiego żołnie-
rza mogłaby nie mieć takiego wymiaru politycznego i społecznego. O kampanii wło-
skiej i bohaterstwie żołnierzy 2. Korpusu powstało bardzo dużo opracowań, zorgani-
zowano też wiele konferencji. Kwestia ta została opracowana w wielu aspektach, które 
oddają wartość czynu bojowego dowódcy i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, jak też 
poszczególnych służb, np. medycznej, duszpasterskiej, logistycznej czy transportowej.

W niniejszym opracowaniu uwagę skupiono na zagadnieniu postawy etycznej 
żołnierzy 2. Korpusu, tym bardziej że tego rodzaju postawy wydają się być istotne 
w całokształcie żołnierskiego życia. Ważność wartości etycznych była widoczna w sy-
tuacjach trudu frontowego. Bez wsparcia i pomocy drugiego człowieka zagrożenie 
bezsensownością życia i działania byłoby wręcz przytłaczające. Można postawić tezę, 
iż zwycięstwa 2. Korpusu w kampanii włoskiej mogły się dokonać m.in. poprzez 
tzw. bycie przy drugim człowieku w chwilach zagrażających ludzkiemu życiu. To zaś 
wskazuje na istnienie silnie zorganizowanego etycznego społeczeństwa obywatelskie-
go. „Walka o Monte Cassino to było piekło. Żołnierz, który opuszczał pole tej bitwy, 
ciężej czy lżej ranny, opuszczał piekło, co niewątpliwie musiało mieć wpływ na jego 
psychikę. Ranny nie wychodził z tej specjalnej i ważnej atmosfery, która obok pomocy 
lekarskiej leczyła dusze żołnierskie”7 .

Należy nadmienić, iż arytmetyka była przeciwna sprawie polskiej nie od momentu 
samego lądowania we Włoszech, ale od samego początku wojny. We wrześniu 1939 r. 
stosunek sił niemieckich i polskich skłaniał do nieprzeciwstawiania się Niemcom, 
a następnie Armii Czerwonej. W świetle wydarzeń politycznych, a szczególnie konfe-
rencji w Teheranie 1943 r. i Jałcie 1945 r., tak żołnierzy, jak też ludność cywilną, mimo 
wytężonej pracy całego dowództwa, na czele z gen. Władysławem Andersem, gorycz 
doznanych rozczarowań nierzadko prowadziła do dylematu etyczno-psychologiczne-
go. Mimowolnie nasuwało się  pytanie – czy nie lepiej było niewykrwawiać całej 
Polski w 1939 roku i chociażby systemem czeskim przeczekać?8 Tego rodzaju pytania 
mogły się pojawiać i nawet były uzasadnione, bo przecież polityk liczący rozsądnie 
z ołówkiem w ręku zyski i straty po każdym akcie politycznym, po każdej wojnie 
i każdej bitwie, które ze swej natury są niczym innym jak aktami politycznymi, nie 
miałby trudności w szukaniu na nie odpowiedzi. Mają one w historii narodu znacze-
nie i stanowią walor tylko o tyle , o ile dają mu realne polityczne korzyści. Żołnierze 
2. Korpusu od tej strony otrzymywali informacje zupełnie innego rodzaju, nieade-
kwatne do bojowych osiągnięć. Mimo tych wszystkich niekorzystnych rozstrzygnięć 

7 H. Domaniewski, Atmosfera kobiecej opieki, „Ochotniczka” (1945), nr 5, s. 15-17; H. Naglerowa, 
Wola Kobiet polskich…, s. 4-6.
8 J. Nagórski, Prawdy o Monte Cassino…, s. 26; Etyczne społeczeństwo obywatelskie w III RP, red . 
M. Kwiatkowski, w: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, „Rocznik Lubuski” (2003), t. 29, 
cz. 1, s. 60-62; Z. Werra, Człowiek, ksiądz, żołnierz w bitwie pod Monte Cassino, w: Bitwa o Monte Cas-
sino 1944, geneza – przebieg – opinie, red. B. Polak, t. 4, Leszno 2004, s. 164-172.
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politycznych znacznie mniej wątpliwości mieli i oni, i ich dowódca. Kampania włoska 
była potwierdzeniem przydatności polskiej siły w pokonaniu wraz z aliantami dywizji 
niemieckich. Każde zwycięstwo stało w ogromnym zderzeniu z rozstrzygnięciami po-
litycznymi. Zwycięstwa na Półwyspie Apenińskim były zaprzeczeniem decyzji poli-
tycznych ówczesnych decydentów. Należy zaznaczyć, iż zwycięstwo polskiego oręża 
na ziemi włoskiej stało na skrajności etycznej w stosunku do ustaleń politycznych 
Wielkiej Trójki. Ujmując tę kwestię precyzyjnie, każde zwycięstwo pozostawało dla 
żołnierza w wymiarze moralnym dużą wartością pozwalającą na wiarę, że „oprócz 
podziękowań osiągnie znacznie więcej dla oswobodzenia ojczyzny”9 .

Stosunek świata do sprawy polskiej był swego rodzaju probierzem działań poli-
tycznych państw zachodnich, ich szczerości wobec zaangażowania polskiego oręża. 
Pojawiały się wątpliwości dotyczące wysiłku polskiego żołnierza w kampanii wło-
skiej: „Gdyby zwyciężyć miały tezy barbarzyństwa, gdyby okazać się miało, że świat 
wyżej ceni przemoc i oportunizm niż wartości duchowe cywilizacji europejskiej oraz 
heroizm i poświęcenie w obronie ich składane – wtedy przekonalibyśmy się, że wojna 
obecna była wysiłkiem daremnym”10. Cytat ten wyraźnie wskazuje na rozwarstwienie 
osobowe w płaszczyźnie psychologiczno-etycznej, które powodowało postawy zawo-
du, rozgoryczenia, osamotnienia, niezrozumienia i wykorzystania. To rozwarstwienie 
miało swe odniesienie w wymiarze zewnętrznym, zależnym od postanowień politycz-
nych rządów zachodnich w sprawie polskiej. I w tym znaczeniu żołnierz nie miał żad-
nego wpływu na decyzje polityczne Wielkiej Trójki. Wymiar wewnętrzny związany 
był przede wszystkim z umiejętnością lub jej brakiem, odbioru i przeżywania uchwał, 
postanowień politycznych. Te negatywne czynniki wynikające z zachowań politycz-
nych nie wpłynęły na ducha bojowego żołnierza, wręcz były motywem do jeszcze 
większego poświęcenia. Dla podtrzymania żołnierskiego ducha konieczne było od-
woływanie się do prawa naturalnego, którego podstawą jest moralny porządek świata. 
„Trzeba uszanować przyrodzony porządek rzeczy, który na pierwszym miejscu sta-
wia Boga, potem dopiero człowieka, rodzinę, naród, państwo i społeczność narodową. 
Trzeba uszanować prawa każdego z nich”11. Z powyższego wynika, że każdy człowiek 
ma prawo do życia, do wolności, do założenia rodziny, do własności. Podobnie każdy 
naród ma prawo do życia, do wolności, do rządzenia się według swoich zwyczajów, 
do niezawisłego życia gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że obok wartości bojo-
wej koniecznym było właściwe kształtowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego 
opartego na wartościach etycznych12 .

Struktura wojennego społeczeństwa obywatelskiego 2. Korpusu kształtowała po-
stawy jedności, lojalności, zaufania, poświęcenia, oddania, bezkompromisowości, 
sprawiedliwości. Wyraźnie uwypuklił te postawy swoich żołnierzy gen. W. Anders 
w rozkazie, jaki stał się odpowiedzią na cofnięcie uznania przez Wielką Trójkę rządowi 

9 J. Żaba, Symbol Bolonii…, s. 11; Z. Werra, Działalność duszpasterska w 2. Korpusie gen. Władysława 
Andersa 1941-1947, Warszawa 2009, s. 147-164.
10 M. Święcicki, Walki o Bolonię. Nad kanałem Lugo, „Goniec Karpacki” (2002), nr 329, s. 48-53; 
W. Leitgeber, Niepokój naszych czasów, „Ochotniczka” (1944), nr 13, s. 5.
11 Tamże, s. 4.
12 Tamże, s. 5.
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na uchodźstwie. „Nie daliśmy się nigdy skusić obietnicami i nie zeszliśmy z raz ob-
ranej drogi. Będą wzywali nas do powrotu do kraju, w którym wiadomo, czym by się 
to skończyło. Będą szukali wśród żołnierzy polskich ludzi o słabej woli i nerwach. Ta 
robota będzie ułatwiona o tyle, że po cofnięciu uznania legalnemu Rządowi RP władze 
polskie pozbawione zostały instrumentów uświadamiających choćby w postaci audy-
cji radiowych z Londynu, które teraz przestały służyć Sprawie Polski. Jesteśmy jedną 
wielką rodziną, która nie powstała drogą przymusu, ale wzajemnego związania się 
w służbie dla wspólnej sprawy i taką rodziną, związaną dobrowolnie zadzierzgniętymi 
węzłami, chcemy pozostać”13. Treść zawarta w rozkazie gen. W. Andersa wyraźnie 
odnosiła się do wartości rodziny. Ta wartość wydaje się, że była kluczową, podkreślała 
bowiem bliskość i wzajemne zaufanie, które były pochodnymi wartości rodzinnych. 
Tym samym podkreślał jedność żołnierzy 2. Korpusu, ukształtowaną poprzez formę 
wojennego społeczeństwa obywatelskiego.

Tragizm politycznych rozstrzygnięć dotyczących Polski wymusił działanie ze stro-
ny przełożonych. Podobnie jak gen. W. Anders odwoływał się do wartości rodzinnych, 
tak też i korpus Pomocniczej Służby Kobiet. Kobiety podkreślały wartość i godność 
każdej Polki, a szczególnie pełnionej przez nią rolę matki, którą utożsamiano z ojczy-
zną. „Nieszczęście nie jest tak długo klęską, dopóki nie wypowie się rezygnacyjnego 
słowa: przegraliśmy, dopóki nie skapituluje się psychicznie. Jeżeli jednak tak się sta-
nie, że Ojczyzna nasza utraci wolność, kobiety polskie będą dalej toczyć walkę o ro-
dzinę. Jeżeli rozbiją i zniszczą nasze rodziny, każde dziecko polskie w każdej polskiej 
kobiecie znajdzie matkę, która w Kraju, na obczyźnie, na zesłaniu, w obcym domu, 
w obcej szkole – przygarnie i przypomni i nauczy, jak się wymawia i jak się głęboko 
w sercu przechowuje to słowo: Polska”14. Oprócz powyższego pytania pojawiały się 
też inne – czy udział 2. Korpusu w walkach na froncie włoskim będzie proporcjonalny 
do siły liczebnej Korpusu, czy też znacznie procentowo wyższy w stosunku do wojsk 
alianckich?15 .

W takim kontekście społeczno-politycznym, jak nakreślono wyżej, wydaje się, że 
bez całej idei budowania społeczeństwa obywatelskiego na płaszczyźnie etycznej, któ-
ra obejmowała swym zasięgiem wszystkie wymiary wojennej egzystencji, żołnierze 
mogliby sprzeciwić się swojemu udziałowi w walkach. Tylko silnie skonsolidowa-
ne społeczeństwo było w stanie wziąć odpowiedzialność za wyznaczone im zadania 
bojowe.

2. Sprawa polska na arenie międzynarodowej a idea wojennego społeczeństwa 
obywatelskiego w zaangażowanie bojowe żołnierza 2. Korpusu

Poświęcenie i zaangażowanie polskiego żołnierza, ukształtowanego także w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego w kontekście politycznych decyzji roku 1944 i 1945, 

13 Rozkaz dowódcy 2. Korpusu, w skutek cofnięcia uznania rządowi londyńskiemu, „Ochotniczka” 
(1945), nr 7, s. 3; Z. Werra, Duszpasterstwo wojskowe w Rzeczpospolitej na przestrzeni wieków, „GROT 
Zeszyty Historyczne”, (2004), nr 20, s.13-29.
14 H. Naglerowa, Wola kobiet polskich…, s. 4.
15 J. Nagórski, Prawdy o Monte Cassino…, s. 28; J. Makowski, Głód, „Junak” (1944), nr 1, s. 13.
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było znaczącym osiągnięciem w stosunku do militarnych sojuszników na apenińskim 
teatrze wojennym. Zawierzenie nie tylko militarne, ale przede wszystkim polityczne 
względem wojennych sojuszników było niewątpliwie tzw. wartością dodaną związaną 
z oczekiwaniami powojennymi Polaków. Żołnierz 2. Korpusu w lutym 1944 r. nie 
zdawał sobie sprawy, że kwiecień 1945 r. przyniesie mu dowód na to, że metoda pro-
wadzenia wojny i polityki przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zakończy się 
nie tylko klęską interesów narodowych w obliczu obcej przemocy, ale i kompromita-
cją wynikającą z wszechstronnych ustępstw wobec Związku Sowieckiego i uznaniem 
rządu, który można określić wraz z jego polityką jako agenta obcego mocarstwa16 .

Mimo przeciwności i nieprzychylności na płaszczyźnie politycznej żołnierze 
2. Korpusu jasno rozumieli założenia gen. W. Andersa, że droga do Polski jest tylko 
jedna – droga wielkości. Wielkość tę należało rozumieć jako nieustępliwość w walce 
o prawa do suwerenności, nienaruszalności granic sprzed 1939 r., poświadczoną bojo-
wą odwagą. Tak rozumiana wielkość była jasną deklaracją Polaków w układzie państw 
sprzymierzonych, która poprzez działanie domagała się takiej samej lojalności od rzą-
dów koalicyjnych. Swego rodzaju bezkompromisowa działalność wyrażona w walce 
na płaszczyźnie militarnej, jak też politycznej 2. Korpusu w kampanii włoskiej, przy-
czyniała się do budowania wizerunku Polski jako wiarygodnego sojusznika17 .

Dwa zwycięstwa 2. Korpusu na ziemi włoskiej: Monte Cassino i Bolonia (nie moż-
na pominąć także Ankony) ujmują kampanię włoską w pewną klamrę podobnych, 
a jednocześnie różniących się elementów w wymiarze etycznym. Monte Cassino to 
zwycięstwo otwierające drogę armiom alianckim w stronę Rzymu. Bolonia otworzyła 
drogę armiom sprzymierzonym w dolinie Padu – do ostatecznego zwycięstwa. Tak 
pod Monte Cassino, jak i w walkach o Bolonię, przy pełnym wykorzystaniu wszyst-
kich środków technicznych (nie wystarczyła ani artyleryjska nawała, ani czołgi) bez-
precedensowy był udział osobowy żołnierza (piechura) w poświadczeniu bezkompro-
misowego zwycięstwa nad wrogiem. Wróg tak w jednym przypadku, jak i w drugim 
był ten sam. Najlepsze jednostki armii niemieckiej we Włoszech: spadochroniarze 
1. lub 4. Dywizji Spadochronowej pod Bolonią, a szarotki z 5. Dywizji Górskiej pod 
Monte Cassino. W jednym i drugim przypadku, w bohaterskim „wyścigu” odwagi, 
flaga polska powiewała jako pierwsza spośród alianckich. Wydarzenie to należy roz-
patrywać nie tylko w kategoriach sukcesów militarnych, lecz także moralnych, psy-
chologicznych i socjologicznych. Zwycięstwa pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią 
były udziałem konkretnego człowieka – żołnierza. Jego całościowa postawa połączona 
z ideą walki o wolną ojczyznę przyniosła oczekiwany skutek w znaczeniu militarnym. 
Każdy wspomniany wymiar osobowy żołnierza, zespolony w całość, stanowił o sku-
teczności jego działania. Tu i tam zwycięstwo uwieńczone rozbiciem najlepszych nie-
mieckich jednostek to kolejny aspekt umacniania wielkości moralnej żołnierza wyra-
żonej w wymiarze wiary w siebie i pewności własnej wartości bojowej i osobowej – to 
najlepsze czynniki konsolidujące wojenne społeczeństwo obywatelskie 2. Korpusu18 .

16 Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej, „Junak” (1944), nr 2, s. 1.
17 Listy z Włoch, „Junak” (1944), nr 5, s. 10-11.
18 W. Kłosowska, Znałam ich wielu, „Junak” (1944), nr 6, s. 7.



333

Nie tylko w wielkości i w znaczeniu operacyjnym zwycięstw istniała istota jedno-
ści obu tych żołnierskich czynów na włoskiej ziemi. Ich jedność, a zarazem najwyższe 
znaczenie leży w politycznej wymowie i wartości obu zwycięstw polskiego oręża. Oba 
były wyrazem najpełniejszej czynnej polskiej postawy w wojnie oraz zrozumienia tej 
prawdy zasadniczej, że tylko czyny i fakty dokonane przez samych Polaków mogą 
zgodnie z polską racją stanu kształtować naszą przyszłość. Oba zwycięstwa były naj-
pełniejszym wyrazem polskiej woli walki. Oba były wyrazem suwerennej woli pań-
stwa i narodu polskiego. Oręż, jakim walczyli polscy żołnierze, był obcy, z tego też 
powodu pojawiły się ze strony aliantów pewne uszczypliwości i niestosowne uwa-
gi. Twierdzono, że żołnierze polscy powinni być wdzięczni, iż dostali broń do ręki 
i mogą walczyć. Takie stanowiska wymuszały na Polakach swego rodzaju okazywa-
nie wdzięczności za otrzymaną broń. Wymuszanie wdzięczności niewątpliwie miało 
swoje konsekwencje i dotyczyło poszczególnego żołnierza, jak też całej społeczności 
żołnierskiej. Polegało ono na tym, iż podważało morale i miało destrukcyjny wpływ 
na społeczność obywatelską żołnierzy. Te dylematy (dotyczyły sfery etyczno-moralnej 
– najbardziej delikatnej i wrażliwej) miały na celu podważenie bohaterskości czynu 
polskiego żołnierza. Atakowano tym samym fundamenty ludzkiej pewności siebie, co 
miało negatywne konsekwencje w uznaniu celowości walki na obcej ziemi19 .

Do obu zwycięstw doszło wbrew sytuacji politycznej, bo na przekór próbom dykta-
tu w sprawie polskiej z równoznacznym zamiarem likwidacji polskiej państwowości. 
Oba były protestem przeciwko zapomnieniu sprawy polskiej i praw polskich. Oba 
stwarzały najlepsze poparcie tej sprawy i były zaprzeczeniem oskarżeń obcej propa-
gandy zarówno niemieckiej, jak sowieckiej, jednakowo zmierzających do obniżenia 
woli polskiej w dążeniu do suwerenności w granicach Polski sprzed 1 września 1939 r. 
W tym wymiarze Monte Cassino i Bolonia nie były tylko czynami politycznymi na 
użytek zewnętrzny. Były to akty polityczne o najwyższym znaczeniu dla układów 
stosunków wewnątrz narodu polskiego. Po bitwie o Monte Cassino opinie Polaków 
walczących z wrogiem w okupowanym kraju wyrażały się w następujących twierdze-
niach: „To zwycięstwo podniosło Kraj na duchu. Dzięki temu zwycięstwu duch w na-
rodzie trwa z nadzieją, że jednak sojusznicy zachodni odwrócą los Polski zmierzającej 
do sowieckiej niewoli”20. O moralno-etycznej wartości zwycięstw 2. Korpusu dla całe-
go narodu świadczą jeszcze inne zachowania polskiego żołnierza z bitwy pod Bolonią: 
„Gdy pod Bolonią już u bram miasta wywiązała się ostatnia walka, która mogła opóź-
nić wkroczenie do miasta polskich oddziałów, do jednego z podpułkowników pod-
biegł szeregowiec: Panie pułkowniku, tu trzeba zostawić pluton, niech się biją, a my 
musimy iść tam. – Czemuż ty się tak spieszysz – zapytał z uśmiechem pułkownik. 
W oczach rozpalonego bitwą szeregowca jaśniały błyski: Przecież ich tam w Kraju 
trzeba jakoś pocieszyć”21. Przedstawione wypowiedzi tak walczących w kraju, jak też 
żołnierzy 2. Korpusu, wyraźnie wskazują na znaczenie wojennych zwycięstw. Dawały 

19 W. Choma, Karpackie szkoły, „Goniec Karpacki” (1944), nr 15, s. 4; M. Marszałek, Operacje ewaku-
acyjne (według poglądów amerykańskich), „Zeszyty Naukowe AON” (2003), nr 1, s. 291.
20 G. Jonkajtys-Luba, Opowieść o 2. Korpusie Polskim generała Andersa, Warszawa 2004, s. 13.
21 Tamże, s. 43.



334

one tak jednym, jak i drugim nie tylko nadzieję, ale odwagę do jasnego i stanowcze-
go stawiania sprawy polskiej na międzynarodowej arenie. Inna jeszcze wypowiedź 
żołnierzy wskazuje na świadomość odpowiedzialności, jaką na siebie wziął żołnierz 
2. Korpusu. „Nie dochodzą do nas teraz wieści z Kraju. Kraj pokryło zorganizowane 
milczenie przemocy. Ale każdy żołnierz w Korpusie wie, czym była dla ściganych, 
poniewieranych wczorajszych żołnierzy Armii Krajowej wiadomość o wzięciu Bo-
lonii przez Polaków, i czym była dla tych, którzy pod obcą komendą szli na Berlin. 
Ci z naszych szeregów, którzy pamiętają kpiące pytania sędziów śledczych w latach 
1939-1941, jakiż to rząd uznają, kim to dowodzi gaspadin Sikorski? – mogą słyszeć 
teraz wyraźną odpowiedź więzionych dziś Jankowskiego czy Okulickiego: Jesteśmy 
rządu tego ministrami, którego wojska wzięły Bolonię”22 .

Wojenne społeczeństwo obywatelskie 2. Korpusu, przyjmujące jako fundament 
chrześcijańskie wartości etyczno-moralne, ukazało siłę polskiego żołnierza, efektem 
czego były odniesione zwycięstwa. Były one uwieńczeniem postaw ukształtowanych 
na tradycji dobra wspólnego, jakim była ojczyzna, a wyrażały się w walce o jej wol-
ność i należną godność jej obywateli. Ta podmiotowość osobowa i społeczna, która 
charakteryzowała żołnierzy 2. Korpusu, była ciągłym upominaniem się wobec świata, 
że Polska i Polacy są wiarygodnymi sojusznikami.

3. Wymiar etyczno-moralny kampanii włoskiej 2. Korpusu

Jeszcze na Środkowym Wschodzie stawiano gen. W. Andersowi pytania dotyczące 
uzupełnień. Były to pytania zasadne, tym bardziej że odwody i baza nie były w sta-
nie zaspokoić potrzeb pełnej obsady obu dywizji, brygady pancernej i jednostek kor-
puśnych. Odpowiadając na pytania, gen. W. Anders zakładał, iż po kolejnych zwy-
cięstwach, a szczególnie pod Monte Cassino, 2. Korpus zostanie zasilony polskimi 
żołnierzami przymusowo wcielonymi do armii III Rzeszy. Dylemat etyczny dotyczył 
kwestii związanej z pytaniem: czy polski żołnierz strzela do Polaka, czy Niemca ma-
jącego na sobie ten sam mundur23 .

Monte Cassino i Bolonia były przełomowymi wydarzeniami wojennymi w dzia-
łaniach bojowych polskiego żołnierza na Półwyspie Apenińskim. Pod Monte Cas-
sino żołnierz 2. Korpusu mierzył w niemieckiego żołnierza i nie wiedział, „czy pod 
obcym mundurem nie bije polskie serce. Nie śmiała mu zadrżeć ręka, choć mierzył 
w brata”24. Sytuacja ta mogła w wielu przypadkach wywołać w świadomości żołnie-
rza zastanowienie, czy po stronie wroga jest Niemiec, czy też Polak. Okoliczności te 
przypominały wydarzenia z I wojny światowej i służbę polskiego żołnierza w armiach 
państw zaborczych. Sytuacja tak psychologiczna, jak etyczno-moralna w kampanii 
włoskiej znacznie jednak odbiegała od tych z pierwszej wojny. Tu po jednej stronie 
był polski związek taktyczny składający się z obywateli polskich, tam mniejszość 

22 Nasz polski instynkt samozachowawczy, „Junak” (1944), nr 7, s. 14-15.
23 M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska, Warszawa 1997, s. 150; R. Rosa, Dialektyka bezpieczeń-
stwa wojny i pokoju. Rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogiki, Warszawa 2003, 
s. 276.
24 J. Pilatowa, Jakimi mamy wrócić do Polski?, „Ochotniczka” (1943), nr 1, s. 8-9.
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polska w niemieckich mundurach. Ta niemożność weryfikacji i rozpoznania celu per-
sonalnego mogła być dużym utrudnieniem w szybkości podejmowania decyzji, od 
której zależało życie tak jednych, jak i drugich. Zupełnie odmiennie przedstawiała się 
sytuacja po drugiej stronie – Polak w niemieckim mundurze wiedział, do kogo mierzy. 
Ta sytuacja niewątpliwie miała wpływ na ewentualne dylematy żołnierzy 2. Korpusu. 
Niewiedza, brak możliwości rozpoznania stawały się czynnikami usprawiedliwiający-
mi ewentualne wątpliwości moralne. Stawała się ona raczej obciążeniem moralnym 
po stronie wroga – Polaków w niemieckich mundurach. Dwie rzeczywistości, jakie 
zaistniały pod Monte Cassino, być może w wymiarze militarnym nie miały większego 
znaczenia, to jednak w aspekcie osobowym dotyczącym podejmowanych decyzji sta-
nowiły znaczne utrudnienie25 .

Diametralnie inne znaczenie, pod względem moralnym, miała bitwa o Bolonię. 
Żołnierz spod Monte Cassino, noszący mundur niemiecki, pod Bolonią był już żoł-
nierzem 2. Korpusu. Przez wkroczenie do Bolonii nowo sformułowanych polskich 
oddziałów (uzupełnionych z byłych żołnierzy niemieckich): „Powtórzyła się i zakoń-
czyła zwycięstwem jeszcze raz stara prawda zbrojnej walki o Polskę. W legionach Pił-
sudskiego musiał legionista mierzyć w mundur rosyjski, choć kryć się mogła pod nim 
polska pierś. Po co mierzył? Po to samo, co żołnierz pod Monte Cassino: by swego 
brata z munduru obcego wyzwolić, by na następnym etapie z nim razem dalej walczyć 
o Rzeczypospolitą. Onegdaj żołnierze niemieccy stali się pocztem sztandarowym pol-
skiego zwycięstwa”26 .

We wszystkich poczynaniach żołnierzy należy widzieć przykłady ambicji żoł-
nierskiej, ale przede wszystkim woli. Monte Cassino nie było zapałem słomianego 
ognia, o który tak często i niesłusznie posądzano Polaków, ale przeciwnie – ich uporu 
i charakteru. Bitwy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię były prowadzone z wyraźnie 
zarysowaną świadomością narodową, ponieważ stały się wyrazem dążenia do celu 
bardziej ogólnego, przekraczającego znaczenie frontu we Włoszech do udowodnienia, 
że za ofiarę poniesioną podczas wojny należy się Polakom ojczyzna wolna, niezależna 
od wpływów obcych. Żołnierze 2. Korpusu nie potrzebowali legitymować się boha-
terstwem narodu polskiego, jak też nie potrzebowali demonstrować swojej wartości 
bojowej. Natomiast musieli udowadniać światu, że nie słabnie ich wola osiągnięcia na 
drodze walk i politycznych zabiegów dążenia do takiej Polski, jaką opuścili we wrze-
śniu 1939 r. Był to sens moralny walk, jak też była to tajemnica zaciętości uporu i woli 
ich uczestników. Prawdę tę najprościej wyraził jeden z żołnierzy: „Położenie Polski 
jest dziś tak ciężkie, że Monte Cassino musi być przez nas zdobyte”27 .

Bolonia stała się miastem, w którym zakończyli swój szlak bojowy żołnierze 
2. Korpusu. Poza zasięgiem sowieckiej okupacji mogli swobodnie reprezentować 
imię, prawa Polski i polskiego narodu. Tu zakończyli swój wojenny szlak „weterani 
syberyjskiej gehenny i libijskich bojów, uwolnieni z niemieckiego munduru i bracia 

25 K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, przeł. A.D. Tauszyńska, Warszawa 1986, s. 39.
26 H. Naglerowa, Musimy wiedzieć, „Ochotniczka” (1944), nr 3-4, s. 11-12.
27 Monte Cassino to nie Samosierra, „Orzeł Biały” (1944), nr 16, s. 1.
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zza oceanu”28. Wpisy do złotej księgi miasta Bolonii z datą 21 kwietnia 1945 r. stano-
wią swego rodzaju wyznanie wiary, że tak jak żołnierz korpusu walczył o wyzwole-
nie narodów spod okupacji hitlerowskiej, tak oczekiwał tego samego od sojuszników. 
Autorem tego wpisu był gen. Klemens Rudnicki: „Żołnierz polski Drugiego Korpusu 
zdobył Bolonię 21 kwietnia o godz. 6-tej rano po zaciętej walce, bijąc się o wolność 
Polski i Włoch i wszystkich pozbawionych wolności narodów”29 .

Walcząc o Monte Cassino i o Bolonię, żołnierz polski nie walczył tylko o sławę 
wojenną. Walczył o realizację celów politycznych narodu polskiego. Po Monte Cas-
sino przyszła Warszawa, samotny zryw narodu. Jedna okupacja została zastąpiona 
drugą. Przyszła Jałta, a z nią decyzje usiłujące przekreślić prawa narodu polskiego 
i jego zasługi. Potem Poczdam i zniewolenie polskiego narodu. Do Bolonii oddziały 
2. Korpusu wkroczyły na cztery dni przed konferencją w San Francisco (25 kwiet-
nia 1945 r.). Nie ulega wątpliwości, iż wszystkie wydarzenia polityczne przebiegały 
wzdłuż sprawy polskiej i tym samym tworzyły nową linię podziału świata. Sprawa 
polska stała się symbolem praw wszystkich pozbawionych wolności narodów30 .

Nadmienić należy, iż wobec krwawej i nieprzerwanej ofiary ludności pozostałej 
w okupowanej Polsce wywoływało to u obywateli innych krajów wątpliwości, „czy 
jest rzeczą słuszną, by naród nasz narażał się na tego rodzaju «niepotrzebne» wy-
rzeczenia”31. Zwycięstwa w kampanii włoskiej żołnierzy 2. Korpusu z jednej strony 
budziły podziw świata, z drugiej zaś wątpliwości. Sytuacja ta wymuszała u kadry do-
wódczej swego rodzaju dbałości, by bitwy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię nie zo-
stały odebrane i zrozumiane przez opinię międzynarodową jako lekkomyślność, brak 
kultury i nieświadomości polskiego narodu. Uważano bowiem, iż tylko naród dosta-
tecznie dziki może zdobyć się na takie natarcie, na taką furię bojową. Opinia świata 
wymuszała ciągłe udowadnianie przydatności bojowej polskiego żołnierza i pełnej 
jego świadomości działania oraz ciągłego podkreślania, iż „naród nasz nie jest dziki, 
należy raczej do nadmiernie łagodnych. Ale naród nasz ma silną wolę życia w wol-
ności i we własnym domu. Gdzie jest ten dom, świadczy ewidencja tego wojska, nie-
samowite losy każdego żołnierza, nazwy oddziałów, które ten bój zażarty toczyły”32 .

Idea wolnej ojczyzny stała się imperatywem kategorycznym, który nakazywał 
wypełnienie zobowiązań sojuszniczych mimo niekorzystnych decyzji politycznych. 
Wola życia natomiast była motywem, który pozwalał na wydobywanie z siebie kapi-
tału uporu i charakteru i ukazywał w poległych kolegach nie ofiary wojennej tragedii, 
ale bohaterów nowej wolności. Idea wolnej ojczyzny, jak i wola życia kazały wierzyć 
w przyszłość Polski wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim. Kampania włoska wiarę 
tę podniosła i umacniała, budząc wśród żołnierzy wzajemne zaufanie33 .

28 J. Żaba, Symbol Bolonii…, s. 3.
29 Tamże, s. 11.
30 A. Filipowski, Odwaga i wytrwałość polskiej kobity, „Ochotniczka” (1944), nr 3-4, s. 28; J. Żaba, 
Symbol Bolonii…, s. 10.
31 A. Falkiewiczowi, Z najmłodszymi, „Ochotniczka” (1944), nr 7-8, s. 32-34; Monte Cassino to nie 
Samosierra…, s. 1.
32 Tamże.
33 Tamże.
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4. Konsolidacyjny charakter wojennego społeczeństwa 
obywatelskiego w świetle „Ochotniczki”

Pomocnicza Służba Kobiet, począwszy od ZSRS, poprzez Bliski i Środkowy Wschód, 
aż po zakończenie wojny była istotnym czynnikiem, a wręcz niezastąpionym w two-
rzeniu całokształtu „Małej Polski”. Była to służba wymagająca dużego wysiłku i po-
święcenia ze strony kobiet. Anna Babińska tak charakteryzuje środowisko Pomoc-
niczej Służby Kobiet (PSK) w 2. Korpusie. „Zebrane dane statystyczne, dotyczące 
PSK we Włoszech, pozwalają na uchwycenie pewnych cech charakterystycznych tej 
grupy. Przeważająca większość ochotniczek – 74% pochodziła z terenów położonych 
na wschód od tzw. linii Curzona, co zresztą wynikało z faktu powstania PSK na tere-
nie ZSRR, z elementu wywiezionego i zesłanego z polskich ziem wschodnich. Ponad 
95% wszystkich ochotniczek było wyznania rzymskokatolickiego. Wiek, biorąc ogól-
nie, nie był zbyt młody: 61% liczyło mniej niż 30 lat, 24,3% od lat 30 do 40 i 14% 
ponad 40 lat. Skład socjalny nie dał się ściśle ustalić, przeważał element pochodzący 
z warstw rolniczych i urzędniczych. Biorąc pod uwagę wartość etyczno-moralną, jako 
cechy charakterystyczne uwydatniły się: obowiązkowość, dokładność, cierpliwość 
i opanowanie”34 .

Nie ulega wątpliwości, iż tymi, którzy mieli największy wpływ na żołnierskie 
morale, oprócz kadry dowódczej i kapelanów, były kobiety z PSK. Także nie ulega 
wątpliwości, iż ich postawa i działalność w płaszczyźnie etycznego kształtowania wo-
jennego społeczeństwa obywatelskiego były jednym z istotnych czynników. To dzię-
ki ich postawie mogła w tej „Małej Polsce” na obczyźnie kształtować się i rozwijać 
narodowa tożsamość Polaków. Czynnością istotną służby kobiet, prócz opatrywania 
rannych i innych zadań wynikających z pełnionej służby (kierowców ciężarówek), 
było szerzenie odwagi i nadziei w szeregach wojska. Często na początku wyśmiewane 
i wyszydzane, stawały się przykładem odwagi, nadziei, pokory, ale przede wszystkim 
stanowiły namiastkę rodzinnego ciepła, które poza rodzinnym domem było bardzo 
istotne. „Pierwsi ranni z bojów pozycyjnych, kiedy rana była raczej lekka – bardziej 
byli sobą przejęci. Jeden tak się rozżalał: «Siostro, ja już chyba nie będę żył, a żal mi 
umierać, mam taką ładną młodą żonę w Polsce. I myślę, że dlatego zostałem ranny, bo 
sobie znalazłem Włoszkę. Czarna jak diabeł, ale śpiewa, jak śpiewa, siostro». Dużo 
mówią o kobietach pod narkozą. O miłości, o zdradzie, o tęsknocie. Ci z majowej 
ofensywy i ci spod Ankony przestali myśleć o sprawach uczuciowych. Gdy po ope-
racji chory pod wpływem jeszcze narkozy zrywał się, odpychał wszystkich, którzy 
trzymali mu ręce, aby gipsu z siebie nie zerwał, nie naruszył zoperowanej rany. Wyry-
wał się i wołał: «Dajcie mi noża! Dajcie mi Thomsona! Na Niemca! Za moją matkę, 
za mego brata! Trzeba się bić» – Tylko wieści z frontu wypytywali, gdy ktoś nowy 
przybywał na salę. Siostry, ale chyba wszystkie kobiety stawały się dla nich siostrami, 
matkami, dziewczynami. Tak wszyscy mimo wojny chcieliśmy normalnie żyć w na-
szej społeczności”35 .

34 A. Bobińska, Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2. Korpusu 1941-1945, Warszawa 1999, s. 251.
35 W walce ze śmiercią, „Ochotniczka” (1944), nr 9-10-11, s. 11-12.
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To wojenne społeczeństwo obywatelskie, w które tak mocno wpisana została służ-
ba kobiet, podkreślało znaczenie ich bycia przy umierającym żołnierzu. Był to mo-
ment, który ukazywał trud służby polskich kobiet z jednej strony, a z drugiej ciągłą 
troskę o następne pokolenia. „Nic, nic, tylko zginął list z CMF Nr X, nie przyjdzie, 
ale zaraz wrócę na salę. I wraca, uśmiecha się do chorych: A może pan napije się tro-
chę herbaty. Może nogę tak ułożymy. Zaraz przyniosę proszek. Panie doktorze, ten 
nasz chory Kurowski znów ma dzisiaj temperaturę, bredzi. Lekarz patrzy przed siebie 
i mówi wolno: on nie będzie żył, siostro. Ma tylko dwanaście lat. Lekarz pracował 
na sali 19 godzin. Nie otępiał jeszcze zupełnie. Jeszcze mu żal chłopca o wielkich 
zielonych oczach i zmierzwionej czuprynie. Więc stać nas jeszcze na uczucia. Ale 
czy radość nie będzie nam już obca. Praca pielęgniarska daje dużo zadowolenia, ale 
zabija radość życia. Ja mogę pracować jeszcze więcej. Mogę się męczyć i denerwować 
jeszcze 3 razy tyle. Tylko Chryste – żeby to następne pokolenie – tam w Polsce nie 
przeżywało tego samego”36 .

Przykładem obywatelskiej troski o sprawy Polski, o stosunek świata do narodu 
polskiego, jest artykuł Witolda Leitgebera zamieszczony w „Ochotniczce” z 5 paź-
dziernika 1944 r. „Stosunek świata do sprawy polskiej będzie probierzem szczerości, 
z jaką walczymy o sprawiedliwość. Gdyby zwyciężyć miały tezy barbarzyństwa, gdy-
by okazać się miało, że świat wyżej ceni przemoc i oportunizm niż wartości duchowe 
cywilizacji europejskiej oraz heroizm i poświęcenie w obronie ich składane – wtedy 
przekonalibyśmy się, że wojna obecna była wysiłkiem daremnym”37. Bardzo ciekawe 
jest przedstawienie przez autora hierarchii bytności i egzystencji człowieka w społe-
czeństwie oraz wartości, na których należało budować relacje interpersonalne, a które 
miały zasadniczy wpływ na funkcjonowanie wojennego społeczeństwa obywatelskie-
go. Na pierwszym miejscu, jako fundament bytności osoby ludzkiej, stawiano Boga, 
dalej człowieka, rodzinę, naród, państwo i społeczność narodową. Zaznaczyć należy, 
iż przedstawiona hierarchia ludzkiej egzystencji wpisywała się bardzo mocno w ideę 
personalizmu chrześcijańskiego, podkreślając podmiotowość osoby ludzkiej, jak też 
jej relacyjność w stosunku do społeczeństwa. Dalej, w myśl społecznej nauki Kościoła 
autor tekstu, wychodząc z koncepcji podmiotowości osoby ludzkiej, zwraca uwagę na 
prawa, jakie wynikają z przyjętej idei personalistycznej dotyczącej najpierw osoby, 
a następnie społeczności narodowej38. Tak rozumiano wolność i suwerenność Polski 
po zakończeniu działań wojennych. Zdawano sobie doskonale sprawę, że jeśli wy-
kluczy się z budowania tożsamości narodowej wiarę, a z niej wypływające nauczanie 
Kościoła, wówczas pozostać może jedynie totalitaryzm i uprzedmiotowienie osoby 
ludzkiej, a w dalszej kolejności narodu jako społeczeństwa.

Potwierdzeniem ważności służby polskich kobiet w tym, by nie została zatracona 
tożsamość narodowa wynikająca z wojennego tragizmu, były słowa Piusa XII wypo-
wiedziane podczas audiencji 28 lipca 1944 r. do generałów Stanisława Sosnkowskiego 

36 K. Cało, Na froncie wytrzymałości psychicznej, „Ochotniczka” (1944), nr 9-10-11, s. 13.
37 W. Leitgeber, Niepokój naszych czasów, „Ochotniczka” (1944), nr 13, s. 5.
38 S . Rabbe, Transformacji i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce, „Raporty Fundacji Konrada Adenauera” (2008), nr 9, s. 4-20.
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i Władysława Andersa: „Widzimy źródła, które w najniebezpieczniejszych godzinach 
zachowują w was życie zdrowe i mocne. Jest nim energia i mądrość wszystkich podzi-
wu godnych kobiet, które w czasie nieszczęścia okazały się tak często mocną podporą 
waszej nadziei. Jakże w ciągu tych ciemnych lat pracowały wasze matki, siostry, żony 
i narzeczone, jak cierpiały, jak modliły się za was i w jedności z wami”39 .

Nadzieja i świadomość narodowa polskich kobiet wyrażała się w ich postawie 
i świadectwie dotyczącym walki o suwerenność ojczyzny. Po dokonanym przez Wiel-
ką Trójkę podziale świata i oddaniu Polski pod okupację sowiecką kobiety „Małej 
Polski” wskazywały bardzo jasno kierunek walki. Zdawały sobie sprawę z tego, że 
aby Polska mogła przetrwać, nawet na obczyźnie, potrzebna będzie walka o polską 
rodzinę. To w rodzinie ukształtowanej w oparciu o zasady etycznego społeczeństwa 
obywatelskiego widziały fundament przetrwania ojczyzny40 .

Podkreślmy, iż wojenne społeczeństwo etyczne ukształtowane w całej struktu-
rze 2. Korpusu Polskiego kształtowało i wychowywało polską elitę, przygotowując 
ją do zarządzania krajem po zakończeniu wojny. Tak zorganizowane społeczeństwo 
stanowiło fundament polskości, który wolność ojczyzny uczynił dobrem wspólnym 
– dobrem najważniejszym. To społeczeństwo kształtowało się w oparciu o społeczne 
nauczanie Kościoła, które stało się naczelną zasadą życia obywateli „Małej Polski”.

Zakończenie

Słowa gen. W. Andersa skierowane do żołnierzy 2. Korpusu, po zakończeniu dzia-
łań wojennych, wskazywały na rzeczywistość powojennej Polski. W przeciwieństwie 
do wojennego społeczeństwa obywatelskiego „Małej Polski”, w której podkreślało 
podmiotowość osoby ludzkiej i jej godność, w Polsce po 1945 r. podkreślano, że jed-
nostka nie ma racji bytu, nie jest podmiotem, tylko przedmiotem odartym z wszelkich 
wartości takich jak prawda, wolność, godność, sprawiedliwość czy własność prywat-
na: „Nikogo przemocą w Korpusie zatrzymywać nie będę (…), ale od tej chwili nie 
ponoszę odpowiedzialności za losy tych, którzy się załamią i od nas odejdą i niech 
nikt z tych, którzy zgłoszą się na powrót do Kraju, nie oskarża mnie później o to, iż 
nie uprzedziłem go o tym, co go czeka (…). Polski nie ma – w Polsce rządzą agenci 
sowieckiego NKWD. Kraj jest zniszczony, żołnierze czerwonej armii rabują. Terror, 
masowe aresztowania i deportacje”41 .

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie tylko na 2. Korpusie, ale i na całych Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) ciążyło zadanie jeszcze o wiele więk-
sze niż zdobycie Monte Cassino, Ankony, Bolonii czy Arnhem. Na zwycięzców spod 
Monte Cassino, Ankony i Bolonii i na całe PSZ poza granicami kraju, na wszystkich 
wolnych Polaków pozostających poza zasięgiem władzy Lublina i jego mocodaw-
ców, spadł obowiązek utrzymania suwerennych sztandarów Rzeczypospolitej. Doko-
nując konkluzji powyższych kwestii dotyczących postaw etyczno-moralnych, wydają 

39 U Ojca Świętego, „Ochotniczka” (1944), nr 9-10-11, s. 5.
40 H. Naglerowa, Wola kobiet polskich…, s. 4-6.
41 Rozkaz dowódcy 2. Korpusu…, s. 3.
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się być najwłaściwsze słowa prezydenta Władysława Raczkiewicza: „Obowiązkiem 
i szczęściem człowieka jest możliwość wyzwolenia ze swej duszy wszystkich war-
tości, jakie tkwią w niej ukryte. Człowiek walczy więc o wolność, o możliwość jak 
najdoskonalszego wypowiedzenia swej duszy. Naród, jak człowiek pojedynczy, wal-
czy o swą zbiorową duszę i oddech wolności dla niej. I organizować musi swoje życie 
zbiorowe, gromadząc troskliwie, żarliwie wszystkie swoje duchowe wartości, zdoby-
wając dla nich miejsce wśród wszystkich układów świata, poprzez wszystkie baryka-
dy zła, ponad fortece kłamstwa, szukając wartości niezniszczalnych i wiecznych, tak 
silnych, iż potęgi zła i przemocy, walcząc z nimi od wieków, nie zdołały ich nigdy 
zniszczyć i unicestwić”42 .
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Streszczenie

W czasie trwania działań II wojny światowej nie używano jeszcze pojęcia „społeczeństwo oby-
watelskie”. Artykuł ten w swojej analizie ma ukazać, iż mimo że nie używano tego pojęcia, to 
w swej istocie ono funkcjonowało. Nakreślona została tu pewna treść, która może wskazywać 
na fakt, że oprócz zwykłej struktury wojskowej, jaka niewątpliwa jest konieczna do prowadze-
nia działań wojennych, konieczne było wytworzenie więzi społecznych miedzy żołnierzami, 
ale więzi nieco innych niż służbowe. Tu wydaje się być ważną idea gen. W. Andersa polegają-
ca na budowaniu w szeregach wojska pewnych struktur społeczeństwa obywatelskiego czasu 
wojny. Jego fundament stanowiły zasady etyczne. W tym względzie niezastąpiona była rola 
kapelanów wojskowych.

Słowa kluczowe: Ankona, Bolonia, II wojna światowa, generał, kapelan wojskowy, kam-
pania włoska, 2. Korpus Polski, Monte Cassino, Pomocnicza Służba Kobiet, społeczeństwo 
obywatelskie, społeczność wojskowa, wartości etyczne, Władysław Anders, żołnierze

Summary

etHicAL AND MOrAL FActOrS iNFLUeNciNG tHe SHApiNG OF tHe 
AttitUDeS OF tHe WArtiMe ciViL SOcietY OF tHe SOLDierS  
OF tHe 2ND pOLiSH cOrpS iN tHe itALiAN cAMpAiGN 1944-1945

During World War II the idea of “the civil society” was not known. The paper is to show that 
although the notion was not used, yet it already functioned. The author tries to prove that in order 
to carry out the war activity successfully, both the ordinary military structure and the relations 
between the soldiers, besides the official ones, are necessary. The idea of Gen. W. Anders to build 
a certain structure of the civil society during wartime seems to be important. The ethical principles 
were the foundations of the society. In this regard, the role of military chaplains was invaluable.

Keywords: Ancona, Bologne, World War II, General, military chaplain, the Italian Cam-
paign, the 2nd Polish Corps, Monte Cassino, Auxiliary Women Service, civil society, military 
society, ethical values, Wladyslaw Anders, soldiers
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Książka jest plonem konferencji naukowej „Sobór Watykański II – wiosna Kościo-
ła?”, która odbyła się w Toruniu w dniach 12-13 października 2012 roku z okazji 50. 
rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II. Jej organizatorami byli ks. prof. dr hab. 
Jan Perszon z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz dr Michał Białkowski 
z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, który jest za-
razem redaktorem naukowym omawianego dzieła zbiorowego. Książka, zawierająca 
22 artykuły, została podzielona na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł Histo-
ria epoki Vaticanum II, druga zaś Nauczanie Vaticanum II. 10 artykułów w pierwszej 
części ukazuje tło historyczne soboru, 11 w drugiej omawia wybrane aspekty naucza-
nia dokumentów soborowych. Tom otwiera artykuł Michała Białkowskiego Ciągłość 
i odnowa. O aktualności przesłania Soboru Watykańskiego II. Celem, jaki przyświecał 
organizatorom konferencji i redaktorowi książki, było z jednej strony przedstawienie 
wydarzeń soborowych na podstawie najnowszych badań i dokumentów, które dotych-
czas były w Polsce mało lub w ogóle nieznane, z drugiej zaś – wskazanie na aktual-
ność przesłania nauczania soborowego w perspektywie hermeneutyki ciągłości, czyli 
bez sztucznego dzielenia historii Kościoła na okres przed- i posoborowy. Konieczność 
przyjęcia takiej perspektywy w odczytaniu soboru i wprowadzania w życie jego po-
stanowień podkreślił w Przedmowie abp Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński 
i prymas Polski.

Część pierwszą otwiera artykuł Michała Strzeleckiego Kościół katolicki wobec 
głównych wyzwań społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku, w którym au-
tor ukazał próby znalezienia przez Kościół odpowiedzi na nowe wyzwanie, jakim była 
sekularyzacja życia społecznego. Następny artykuł, autorstwa Michała Białkowskie-
go, pod tytułem Sobór Watykański II – geneza, okoliczności zwołania i przebieg obrad 
wprowadza nas już w samą tematykę soborową. Autor na kilku stronach nakreśla przed 
nami szeroką perspektywę historyczną, rozpoczyna bowiem od przedstawienia ruchów 
odnowy na polu biblijnym, liturgicznym, ekumenicznym, które prężnie rozwijały się 
w pierwszej połowie XX w. Następnie omawia etapy przygotowania soboru i prze-
bieg czterech sesji soborowych. Artykuł kończy się pewnego rodzaju podsumowaniem 
osiągnięć zgromadzenia soborowego. Kolejne artykuły związane są z udziałem w so-
borze polskich hierarchów. Artykuł Wojciecha Polaka Polityka władz państwowych 
w Polsce wobec Kościoła katolickiego przed i w czasie trwania Soboru Watykańskiego 
II (1956-1965) ukazuje nam trudności i szykany, na jakie w owym czasie napoty-
kał Kościół, prowadzony przez kard. Wyszyńskiego, ze strony władz państwowych. 
Kolejne artykuły zostały poświęcone trzem wybitnym biskupom, którzy brali udział 
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w soborze: Ewy Czaczkowskiej Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na Soborze 
Watykańskim II, ks. Roberta Skrzypczaka Ojciec soborowy z Krakowa. Udział Karo-
la Wojtyły w pracach Soboru Watykańskiego II oraz ks. Jarosława Wąsowicza SDB 
Udział metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka SDB w obradach 
Soboru Watykańskiego II. Do tych artykułów warto dodać jeszcze jeden, Małgorzaty 
Strzeleckiej, Sobór Watykański II na łamach „Tygodnika Powszechnego” i miesięcz-
nika „Znak”, w którym autorka ukazuje sposób informowania i odbioru soboru w tych 
dwóch najważniejszych wtedy katolickich czasopismach. Następnie mamy artykuły 
dotyczące trzech aspektów recepcji soboru: Natalii Jackowiskiej Spełnione proroctwo 
Soboru? Orędzie biskupów z 1965 roku i geneza kościelnych inicjatyw pojednania 
polsko-niemieckiego, s. Małgorzaty Borkowskiej OSB Odnowa soborowa widziana 
oczyma benedyktynki i Waldemara Rozynkowskiego Rozwój ruchów katolickich na 
przykładzie diecezji chełmińskiej i toruńskiej. Ważny wymiar Kościoła posoborowego .

Druga część książki otwiera się artykułem ks. Marka Jagodzińskiego Sobór Waty-
kański II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej. Autor przedstawił w nim najważniej-
sze aspekty nauczania soborowego (m.in. wolność sumienia i wyznania, dialog eku-
meniczny i międzyreligijny, relacja pomiędzy Kościołem powszechnym i Kościołami 
lokalnymi i in.), wskazując zarówno na ich bogactwo, jak i na punkty zapalne zwią-
zane z ich realizacją w ciągu ostatnich 50 lat od zakończenia synaksy ekumenicznej. 
Szczegółowe omówienia soborowego nauczania zarysowanego przez ks. Jagodziń-
skiego znajdziemy w następnych artykułach tej części książki. Ks. Daniel Brzeziński 
zajął się przygotowaniem soborowej reformy liturgicznej w okresie przedsoborowym, 
wskazaniami soboru w tym zakresie i ich realizacją w artykule „Szczyt i źródło” (KL 
10). Sobór Watykański II i odnowa liturgii rzymskiej. Ks. Jan Perszon podjął się opra-
cowania eklezjologii Lumen gentium w referacie pt. Konstytucja dogmatyczna o Ko-
ściele Lumen gentium – nowa „stara” eklezjologia. Ukazał on eklezjologię Lumen 
gentium jako przejście od piramidalnej do trynitarnej wizji Kościoła. Nie obyło się 
przy tym bez problemów, ponieważ wciąż trwa spór o właściwą interpretację soboru, 
podkreśla ks. Perszon. Na temat wkładu soboru w rozwój nauk biblijnych pisze ks. 
Waldemar Chrostowski w artykule pt. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym 
Dei Verbum jako wiosna studiów biblijnych w Kościele, chociaż praktyczne, pastoral-
ne znaczenie tej konstytucji wybrzmiało w pełni dopiero w ostatnich akapitach. Tytuł 
artykułu ks. Mirosława Mroza brzmi Sobór Watykański II w obronie godności rozu-
mu, prawdy i mądrości, w rzeczywistości jednak autor omawia w nim kwestię obrony 
przez Kościół prawdy o człowieku w Gaudium et spes, w nauczaniu Jana Pawła II, 
Benedykta XVI i św. Tomasza z Akwinu. Ks. Krzysztof Krzemiński podjął temat z za-
kresu antropologii teologicznej w artykule pt. „Człowiek w świetle misterium Chry-
stusa i Ducha Świętego” – antropologia soborowa z perspektywy 50 lat w kontekście 
współczesnego kryzysu wiary i antropologii chrześcijańskiej. Autor opiera się nie tyl-
ko na dokumentach soborowych, przede wszystkim Gaudium et spes i Sacrosanctum 
concilium, ale sięga również do nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI i wybranych 
teologów. Kolejny artykuł, pt. Tożsamość teologiczna wiernego świeckiego w świetle 
Soboru Watykańskiego II, którego autorem jest hiszpański teolog z Pampeluny ks. 
José Ramón Villa, stara się rzucić nieco światła na pytanie o miejsce i rolę świeckich 
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w Kościele, natomiast ks. Wojciech Cichosz w artykule Wiosna wychowania chrześci-
jańskiego według Soboru Watykańskiego II podkreśla, że również w sferze edukacji 
i wychowania potrzebna jest hermeneutyka ciągłości, a nie zerwania. Ks. Wiesław Łu-
żyński w artykule Soborowa koncepcja relacji między państwem a Kościołem. Otwar-
cie epoki pokonstantyńskiej podkreślił, że nowa, soborowa koncepcja relacji pomiędzy 
tymi dwiema wspólnotami oparta jest na zasadach wolności religijnej, autonomii i nie-
zależności obu wspólnot, a zarazem ich współdziałania. Dominika Kozłowska, redak-
tor naczelny miesięcznika „Znak”, podjęła w swoim artykule Odnowa czy reforma? 
O soborowej drodze myślenia o Kościele ważny temat reformy Kościoła. Stawia ona 
za przykład w tym względzie wspólnoty protestanckie, które, według niej, realizują 
zasady demokracji, wolności i równości, które to elementy dla niektórych katolików, 
w tym dla autorki tekstu, są kierunkiem, w jakim powinien zmierzać Kościół katolic-
ki. Niestety, stwierdza D. Kozłowska, odczytanie soboru nie poszło w tym kierunku 
i tak naprawdę wciąż tkwimy w epoce konstantyńskiej; daleko nam do zerwania soju-
szu ołtarza z tronem, liberalizacji i demokratyzacji Kościoła. W ostatnim artykule pt. 
Kościół Web 2.0. W matni czy w sieci? o. Grzegorz Dobroczyński SJ wprowadza nas 
w zagadnienie głoszenia Dobrej Nowiny w Internecie najnowszej generacji, zwanym 
2.0. Najpierw pokazuje nam ewolucję oceny mediów przez Kościół, która początkowo 
miała charakter moralizatorsko-obronny, aż do rewolucji przeprowadzonej przez Jana 
Pawła II, który w sposób bez precedensowy potrafił wykorzystać środki masowego 
przekazu do ewangelizacji. Następnie autor przechodzi już do kwestii samego Inter-
netu, wychodząc od postaci o. Roberto Busa TJ, pioniera ewangelizacji przez Inter-
net. Poddaje krytycznej analizie używanie Internetu, konkludując, że „mimo wszystko 
warto”. Kościół nie może zrezygnować z ewangelizacji w wirtualnym świecie.

Książkę Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II  należy uznać za bardzo 
wartościową. O jej walorach świadczą aktualność podjętej tematyki, poziom nauko-
wy zamieszczonych w niej referatów i zagwarantowana przez redaktora naukowego 
spójność tematyczna. Pierwsza część książki jasno i logicznie ukazała tło historyczne, 
przebieg, uczestników i wpływ soboru na wybrane aspekty życia Kościoła w Polsce. 
Z artykułów zawartych w drugiej części można wywnioskować, że poszukiwanie wła-
ściwej recepcji tekstów soborowych wciąż trwa i waha się pomiędzy hermeneutyką 
ciągłości a hermeneutyką zerwania. Biorąc pod uwagę walory książki, można ją po-
lecić czytelnikom zainteresowanym historią i aktualnością Soboru Watykańskiego II.

Warto dodać, że Michał Białkowski doprowadził do powstania drugiej części pre-
zentowanego tu dzieła, która nosi tytuł Studia soborowe. Historia i recepcja Vatica-
num II, Toruń 2014.
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Edward Sienkiewicz

„NA DrODZe DO DOSKONAŁOści” 
HeNrYK MOcHOL, ROLA SAKRAMENTU 
POKUTY W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI 
WEDŁUG NAUCZANIA BISKUPA PIOTRA 

GOŁĘBIOWSKIEGO, rADOM 2013, SS. 450

Doskonałość w sensie bezwzględnym i wzorczym, w myśli chrześcijańskiej, przypi-
sywana jest tylko Bogu jako wolnemu od jakichkolwiek braków. Jednak na podstawie 
stworzenia w doskonałości udział ma także powołany do istnienia przez Boga czło-
wiek. Przy czym w tym wypadku należy raczej mówić o doskonałości względnej, 
co św. Tomasz z Akwinu określa jako „stan pozbawiony braków w zakresie własnej 
natury” (STh II-II, q. 161, a. 1, ad 4.). Ostatecznym celem życia ludzkiego jest zjed-
noczenie człowieka z Bogiem, z czym wiąże się potrzeba wejścia na drogę doskona-
łości i dążenia do niej na podstawie objawionego Bożego prawa. Najpoważniejszą 
przeszkodą na tej drodze jest grzech oddalający człowieka od Boga i zrywający przy-
jaźń stworzenia ze Stwórcą, której podstawą jest otrzymane na chrzcie św. życie Boże 
w człowieku. Zrywającemu przyjaźń ze swoim Stwórcą człowiekowi wychodzi na-
przeciw Bóg. Najskuteczniej w Jezusie Chrystusie, którego misterium paschalne jest 
źródłem i mocą chrześcijańskich znaków zbawienia, czyli sakramentów. Wśród nich, 
obok chrztu św., najbardziej odnośnym do powołanego do życia wiecznego człowieka, 
ale zniewolonego przez grzech, jest sakrament pokuty. Znaczenie tego sakramentu na 
drodze człowieka do doskonałości, w wydanej w Wydawnictwie Diecezji Radomskiej 
publikacji pt. Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania 
biskupa Piotra Gołębiowskiego, omawia ks. Henryk Mochol.

Autor podejmuje się interdyscyplinarnego ujęcia zagadnienia pokuty, któremu kie-
runek wyznacza podjęta na II Soborze Watykańskim próba odnowy teologii w kontek-
ście antropologicznym i personalistycznym. Wyraźny i w ostatnim czasie pogłębiają-
cy się kryzys tego wymiaru chrześcijańskiego życia, jakim jest pokuta i pojednanie, 
spowodowany został – zdaniem ks. Mochola – między innymi separowaniem teologii 
moralnej od dogmatycznej. Zabieg ten wpisuje się w dość szeroki nurt współczesnego 
rozproszenia ludzkiej wiedzy na liczne dyscypliny, będący przyczyną zatrzymywa-
nia się na poziomie metodologicznym, przez co wyraźnie słabnie problem prawdy 
w nauce. Rozchodzenie się teologii moralnej i dogmatyki niesie poważne niebezpie-
czeństwa również dla samej teologii. Autor mówi wręcz o szkodliwości tego procesu, 
odnosząc go konkretnie do sakramentu pokuty, który analizuje w oparciu o pisma bpa 
Gołębiowskiego. W tym celu pokrótce ukazuje historię problemu, na którą składa się 
powstanie teologii dogmatycznej, jej zadania, metoda i jej konieczny związek z teo-
logią moralną, która nie powinna ograniczać się tylko do „kazuistyki” rozstrzygającej 
o tym, co wolno, a czego nie wolno. Takie bowiem ograniczenie oddala teologię od 
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najbardziej istotnych problemów człowieka, pozbawiając coraz wyraźniej separowaną 
teologię moralną solidnej podbudowy biblijnej, koniecznego dialogu z teologią funda-
mentalną, dogmatyczną i poszerzenia jej o perspektywę chrystologiczną.

Publikacja jest ważnym wydarzeniem we współczesnej dyskusji na temat sakra-
mentu pokuty i w refleksji wiary nad tym zagadnieniem. Poza tym wartością tej książ-
ki jest przybliżenie współczesnym teologom poglądów sandomierskiego biskupa, 
kontekstu jego myśli teologicznej, jej rozwoju, najbardziej aktualnych wówczas pro-
blemów. Zwłaszcza że słusznie nazywa się go teologiem przełomu, tworzącym przed 
i po Soborze Watykańskim II, ciągle postrzeganym jako szczególna cezura w patrze-
niu i rozumieniu wielu kwestii teologicznych oraz samego obrazu teologii.

Dość ważne w tej perspektywie jest przeanalizowanie przez autora publikacji bi-
blijnej wizji doskonałości i jej relacji do sakramentu pokuty. W perspektywie osta-
tecznego celu człowieka autor podkreśla znaczenie cnót wlanych, które umożliwiają 
wzrost na drodze do doskonałości i wskazuje na fragmenty twórczości bpa Gołębiow-
skiego podkreślające ludzkie zaangażowanie w procesie dojrzewania. Na tej drodze 
pojawia się grzech będący powodem bólu z powodu naruszonej sprawiedliwości, od-
rzucenia Bożej miłości, złamania prawa Bożego. Dlatego tak ważny jest sakrament 
pokuty, w którym Bóg w sposób najbardziej konkretny wychodzi naprzeciw człowie-
kowi w swoim miłosierdziu; sam niejako szuka grzesznika i uzdalnia go do aktów 
pokuty. W tym kontekście autor analizuje teksty biskupa, aby ukazując nierozerwalny 
związek cnót teologicznych z wymiarem pokuty, wskazać także na współdziałanie ich 
z cnotami naturalnymi. Pozwala to przezwyciężyć pojawiającą się w teologii jedno-
stronność i wskazać na potrzebę współpracy człowieka z łaską. Stąd człowiekowi po-
trzebna jest postawa pokutna, aby mógł oderwać się od grzechu i uwolnić od grzesznej 
przeszłości. Trudno to sobie wyobrazić bez wiary, nadziei i miłości.

W takiej perspektywie zarówno cnoty teologiczne, jak i cnota pokuty, tworzą pod-
stawę rozwoju cnót odnoszących się do miłości bliźniego. Autor omawia zatem cnotę 
pietyzmu, szacunku i posłuszeństwa. Poza tym podkreśla specyfikację wykraczającą 
poza nakazy odnoszące się do jednostek oraz grup. Według pism bpa Gołębiowskiego 
można wyróżnić trzy takie stany: kapłański, zakonny i małżeński oraz odpowiadające 
im obowiązki. Przy tej okazji ks. Mochol podkreśla znaczenie oceny przez bpa Go-
łębiowskiego wartości i niebezpieczeństw związanych ze zmieniającym się modelem 
rodziny, co spowodowane jest na przykład emancypacją kobiet i dążeniem do równo-
uprawnienia. Cnotę pietyzmu, szacunku i posłuszeństwa biskup sandomierski ukazy-
wał w zmieniającym się obrazie świata, strukturach społecznych, warunkach pracy, 
obowiązkach wobec ojczyzny, prawowitej władzy, a także Kościoła.

Omawiając cnotę prawdomówności, której przeciwstawia się kłamstwo, wyjawie-
nie sekretu i niedyskrecja, udawanie i obłuda, autor wiele miejsca poświęcił w swojej 
książce problemowi prawdy, honoru i czci człowieka. Obszernie została omówiona 
cnota czystości i jej znaczenie w życiu indywidualnym oraz społecznym. Autor wni-
kliwie referuje poglądy bpa Gołębiowskiego z zakresu teologii moralnej i spowied-
nictwa, znaczenie wstrzemięźliwości oraz trzeźwości. Na uwagę zasługuje wskaza-
nie na środki służące zachowaniu czystości i ukazanie niewystarczalności tylko tych 
naturalnych, co pociąga za sobą konieczność nadprzyrodzonych, do których zaliczał 
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częste korzystanie z sakramentu pokuty. Ks. Mochol słusznie ukazał nauczanie bi-
skupa o cnotach, związanych z miłością bliźniego, nie tylko w perspektywie troski 
o walkę z grzechami, ale również o właściwe ukształtowanie życia konkretnych ludzi, 
narodu i Kościoła. Jako nieocenioną wprost pomoc w dążeniu do tego uznał sakrament 
pokuty – właściwie sprawowany przez spowiedników i przeżywany przez penitentów.

Dążenie do doskonałości religijno-moralnej zakłada zaangażowanie penitenta. 
Zgodnie z nauką Soboru Trydenckiego akty penitenta stanowią materię bliższą sakra-
mentu pokuty. Dlatego też ks. Mochol zatrzymuje się dłużej nad tymi fragmentami 
nauczania bpa Gołębiowskiego, które zostały poświęcone problematyce żalu za po-
pełnione grzechy i jego specyfikacji. Równie konieczne do ważności sakramentu jest 
także postanowienie poprawy oznaczające zamiar uniknięcia w przyszłości wszyst-
kich grzechów. Wiele miejsca autor poświęca wyznaniu grzechów, wyprowadzając 
ten akt penitenta z ustanowienia Bożego i zwracając uwagę na potrzebę uwzględnienia 
okoliczności grzechu. Poza tym wskazuje na spowiedź jako akt odpowiadający aspi-
racjom duchowym, przez co człowiek odzyskuje poczucie godności i wartości, ponie-
waż zawiera ona cenne aspekty wychowawcze. W książce przeanalizowane zostały 
także „środki zapewniające zupełność spowiedzi”, czyli rachunek sumienia, powtó-
rzenie spowiedzi nieważnie odbytych i spowiedź generalna. Ekspiacyjny i leczniczy 
charakter ma zadośćuczynienie, które powinno być dostosowane do popełnionych 
przez penitenta grzechów. Jak podkreśla ks. Mochol, każdy akt penitenta powinien 
prowadzić do skutecznej przemiany i rozwoju człowieka, co w konsekwencji pozwala 
osiągnąć ludzką doskonałość i wpływać na życie indywidualne oraz społeczne.

Na podkreślenie zasługuje wydobycie przez autora personalistycznych wątków 
nauczania bpa Gołębiowskiego, pewnego dynamizmu i procesu w dążeniu do dosko-
nałości. W oparciu o katolicką dogmatykę ks. Mochol analizuje poglądy biskupa na 
temat znaczenia spowiednika na drodze do doskonałości chrześcijańskiej, ukazując 
go nie tylko jako pełniącego posługę w konfesjonale, ale także jako duszpasterza, 
nauczyciela, lekarza, sędziego i ojca, który musi rozeznawać stan duszy penitenta, 
chorobę, wskazać skuteczne leczenie i rozstrzygać niekiedy bardzo złożone problemy. 
Stąd powinien się on charakteryzować gruntowną wiedzą teologiczną, której nie za-
stąpi nawet wielkie doświadczenie ani jakiekolwiek inne zdolności. Nie mniej istotna 
jest jego roztropność chrześcijańska i świętość.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że książka ks. Henryka Mochola jest 
dobrze opracowanym i bardzo potrzebnym świadectwem kształtowania się teologii, 
jej przemian i osiągnięć, w kontekście odnowy zainicjowanej przez II Sobór Watykań-
ski. Poza tym stanowi ważny głos w dyskusji na temat sakramentu pojednania i jego 
znaczenia w życiu chrześcijańskim współczesnego człowieka, szczególnie w perspek-
tywie różnych, dość często rysujących się w tym wymiarze, kryzysów.
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Tomasz Tomaszewski1

SprAWOZDANie Z SeSJi pOpULArNONAUKOWeJ 
ANIOŁOWIE I DEMONY

10 maja 2014 roku, na zakończenie VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, w auli 
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie odbyła się sesja popularnonauko-
wa na temat Aniołowie i demony. Została zorganizowana przez Dzieło Biblijne im. 
św. Jana Pawła II, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej oraz Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Jej uczestnikami byli kapłani, klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego i studenci Instytutu Teologicznego w Koszalinie, a także inne osoby za-
interesowane tematyką poruszaną podczas sesji.

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz – rektor WSD, który powitał 
wszystkich obecnych oraz wyraził swoją radość i wdzięczność za zorganizowanie se-
sji. W swoim krótkim wprowadzeniu stwierdził, że temat aniołów i demonów nie na-
leży do tematów tła, lecz jest obecny we współczesnej przestrzeni duchowej i intelek-
tualnej. Przypomniał też, że w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej już od ponad 20 lat, 
dzięki śp. biskupowi Czesławowi Dominowi, na zakończenie Mszy św. odmawiana 
jest modlitwa do św. Michała Archanioła.

Sesji przewodniczył jej główny organizator, ks. dr Tomasz Tomaszewski – modera-
tor Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i ad-
iunkt na szczecińskim Wydziale Teologicznym. Na początku podziękował on Wyż-
szemu Seminarium Duchownemu za udostępnienie przestrzeni na zorganizowanie już 
szóstej sesji popularnonaukowej oraz za otwartość i wszelką życzliwość. Następnie 
przedstawił wszystkich prelegentów.

Jako pierwszy zabrał głos ks. dr hab. Janusz Lemański – profesor Uniwersytetu 
Szczecińskiego i pracownik naukowy Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej, który 
przedstawił wykład na temat Posłańcy Boga i niebiańskie stworzenia w Księdze Ro-
dzaju. Jego zdaniem w tej księdze biblijnej można zauważyć kilka sposobów komu-
nikacji między Bogiem a człowiekiem. Właśnie w tym kontekście pojawiają się istoty 
z nieba, które znajdują się w otoczeniu Boga. Pojedynczy aniołowie są obecni w tzw. 
tradycji o Jakubie (Rdz 28 i 31) oraz w opowiadaniach o niewolnicy Hagar (Rdz 16) 
i o Abrahamie (Rdz 22). Osobną grupę stanowi tzw. wizja wielu posłańców w Rdz 
18-19 i 28. W prehistorii biblijnej jest mowa o obcowaniu synów Boga z córkami 
ludzkimi w Rdz 6 oraz o postawieniu cherubów u bram raju po wygnaniu z niego lu-
dzi w zakończeniu Rdz 3. Istnieje hipoteza, że motyw boskich posłańców mógł zostać 
zaczerpnięty ze źródeł pozabiblijnych. W związku z tym źródeł biblijnej angelologii 

1 Ks. dr Tomasz Tomaszewski, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Kosza-
lińsko-Kołobrzeskiej i adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, adres do kore-
spondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: tomaszewski@koszalin.opoka.org.pl.
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trzeba by zapewne poszukiwać w tradycjach starożytnej Syro-Palestyny. Samo he-
brajskie słowo oznaczające posłańca (anioła) pojawia się 213 razy w tekstach Starego 
Testamentu. W wielu z nich trudno odróżnić posłańca od samego Boga, a rozumienie 
tych postaci przechodziło swoistą ewolucję. Była ona ściśle związana z odrębnymi 
tradycjami biblijnymi o Abrahamie i Jakubie. Ks. Lemański przeanalizował w swoim 
referacie mówiące o posłańcach Boga fragmenty z obu tych tradycji, a także dwa tek-
sty z prehistorii biblijnej.

Następnie ks. dr hab. Marek Parchem − profesor Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej 
i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie – podjął temat An-
gelologia Księgi Daniela. Zauważył, że księga ta jest pismem bardzo specyficznym 
ze względu na problemy historyczne, literackie, językowe, jak również treściowe. Jest 
ona jedyną apokalipsą w ścisłym znaczeniu tego słowa w kanonie Biblii hebrajskiej, 
a jej główną treścią jest tematyka eschatologiczna. Z nią właśnie związana jest nauka 
o istotach niebiańskich, które będą pełniły bardzo doniosłą rolę w czasach ostatecz-
nych. Księga Daniela wpisuje się w nurt zwany apokaliptyką historyczną, dla której 
punktem wyjścia są dzieje świata. To na ich kanwie mówi się o sprawach, które do-
tyczą Boga i Jego działania we wszechświecie, w tym również o obecności w nim 
Bożych posłańców. Wizje apokaliptyczne składają się na drugą część Księgi Daniela 
(Dn 7-12). W księdze tej zawarta jest bardzo rozbudowana angelologia, a istoty nie-
biańskie w pewnym stopniu pełnią znaną już z wcześniejszych tradycji biblijnych rolę 
posłańców Boga. W Dn 3 jest mowa o posłańcu Boga, który ocalił trzech izraelskich 
młodzieńców z pieca ognistego, a w Dn 6 anioł ocala Daniela wrzuconego do jaski-
ni lwów. W Księdze Daniela znajduje się jednak wiele nowych zagadnień dotyczą-
cych aniołów. Pierwszy raz w Biblii hebrajskiej pojawiają się imiona własne aniołów 
(Gabriel i Michał), mówi się o konkretnej liczbie aniołów otaczających tron Boga 
w niebiosach oraz aniołowie nazywani są książętami. Właśnie te kwestie rozwinął ks. 
Parchem w dalszej części swojego wystąpienia.

Wykład na temat Szatan jako ten, który rozprasza (Mt 12, 22-37) przedstawił dr 
Piotr Goniszewski – asystent w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej. Najpierw do-
konał on podziału analizowanej perykopy ewangelicznej na mniejsze części. Mateusz 
skomponował ją, korzystając z dwóch źródeł: Mk 3, 22-30 i Q (Łk 11, 14-23). W cen-
trum tekstu umieścił werset Mt 12, 30: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; 
i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. Sentencja ta, zgodnie z semicką techniką literacką, 
stanowi klucz do zrozumienia całej perykopy. P. Goniszewski postawił pytanie, czy 
słowa te stanowią ipsissima verba Iesu, i po przeprowadzeniu argumentacji udzielił 
na nie odpowiedzi pozytywnej. Proces gromadzenia rozproszonego ludu Bożego jest 
charakterystyczny dla czasów mesjańskich i nadejścia królestwa Bożego. Dialog Je-
zusa z faryzeuszami ukazany w analizowanej perykopie osnuty jest wokół wersetu 30. 
Odpowiedzią na przyjście Mesjasza Jezusa może więc być przyjęcie Go i gromadze-
nie wraz z Nim ludu Bożego bądź opowiedzenie się po stronie szatana, który zmierza 
do czegoś całkowicie przeciwnego, czyli do rozpraszania ludu Bożego. Szatan jest 
więc kimś, kto odpowiada w świecie za utrwalanie tego stanu rozproszenia, podczas 
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gdy Jezus postrzega swoją działalność jako skutecznie wymierzoną przeciwko niemu 
w wymiarze doczesnym, a zwłaszcza eschatologicznym.

Jako ostatni z prelegentów zabrał głos ks. dr Sebastian Kowal – wikariusz parafii 
pw. św. Gertrudy w Darłowie, który poruszył temat Współczesne wyzwania w walce 
ze złym duchem. Przypomniał on, że formacja chrześcijańska powinna mieć charakter 
deuterokatechumenalny, czyli prowadzić do rozbudzenia w człowieku żywej i świa-
domej wiary, która jest spotkaniem z żywym Bogiem. W tym celu trzeba mocniej 
związać katechezę szkolną z parafialną i rozwijać nauczanie na temat obecnych w Ko-
ściele charyzmatów. W codzienności zauważalny jest brak świadków żywej wiary, 
potrzebnych zwłaszcza młodemu pokoleniu, które może utożsamiać wiarę ze zwy-
czajami i tradycjami religijnymi. Obecnie w Kościele odkrywane są na nowo sakra-
mentalia, o których znaczeniu trzeba przypominać, także w rodzinach. Walce ze złym 
duchem mają w tym kontekście służyć poświęcona lub egzorcyzmowana woda, egzor-
cyzmowany olej i sól oraz poświęcone kadzidło. Ks. Kowal zajął się również kwestią 
strukturalnego zorganizowania posługi uwalniania na poziomie Kościoła lokalnego. 
Egzorcyzmy mogą sprawować tylko wyznaczeni przez biskupa egzorcyści. Modlitwie 
o uwolnienie może jednak przewodniczyć każdy kapłan, na mocy przyjętych świę-
ceń. Nie ma natomiast jasnych wskazań Kościoła dotyczących rozeznawania chary-
zmatu uwalniania u osób świeckich. Należałoby się więc zająć takimi osobami na 
płaszczyźnie diecezjalnej, a nawet stworzyć centrum modlitwy o uwolnienie, którego 
działalność mogłaby stanowić element nowej ewangelizacji. Współczesne głoszenie 
Ewangelii dokonuje się bowiem także poprzez tak bardzo potrzebne dzisiaj widzialne 
znaki Bożego działania.

Po wszystkich wykładach odbyła się dyskusja, w której swoją refleksję wypowie-
dział najpierw się ks. prof. Lemański, a następnie kilkoro uczestników sesji skierowało 
pytania do prelegentów. Na koniec spotkania zabrał głos dr Krzysztof Zadarko, biskup 
pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, zachęcając wszystkich obecnych do 
sięgania po słowo Boże, które jest ważnym orężem w walce ze złym duchem. Prze-
wodniczący sesji ks. dr Tomasz Tomaszewski zakończył ją modlitwą do św. Michała 
Archanioła.




