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THEOLOGY
AND CONVERSION:
ANTHROPOCENTRIC
OR THEOCENTRIC?
In this brief essay, I am going to argue against any notion of conversion
that does not hold the action of the crucified and risen Jesus Christ at its very
center. A theology becomes anthropocentric when it supposes that its focus can
be the graced human community. A theocentric theology of conversion, by contrast, will focus concretely on the action of Jesus Christ in and through his Holy
Spirit in healing and elevating the human community. The theology of conversion
should focus upon the need of all believers, clergy and laity, to smell like the Good
Shepherd, Jesus Christ. For a properly theocentric theology of conversion, the
challenging words of Jesus will be central, including his difficult moral teachings
and his demand that we take up our cross and follow him. If Christianity were
easy, then we would not need conversion. If we did not need to be converted and
to smell more like the Good Shepherd than like the fallen sheep that we are, then
we would not need the Cross of Christ. At the core of all good theology is the mandate for theocentric conversion, brought about by Christ himself, who configures
believers by the Holy Spirit to the law of love embodied by his words and deeds.
As an example of an anthropocentric and inadequate theology of conversion, one that seems to me to be increasingly prevalent again, I will exhibit the
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perspective of Edward Schillebeeckx. Essentially the whole of this brief essay will
be devoted to describing Schillebeeckx’s theology of Jesus’ Resurrection. My goal
will be to show something of the unfortunate consequences of Schillebeeckx’s
anthropocentric approach to conversion. Although Schillebeeckx assumes the
working presence of grace, his focus is upon the community’s faith emerging out
of the community itself rather than emerging as a response to the action of the
crucified and risen Christ.

I.
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In his 1974 book Jesus: An Experiment in Christology, Schillebeeckx
states that “in and through the very experience of Jesus’ renewed presence and
the renewed offer of salvation (after his death) the disciples were enabled to arrive at the settled conviction that Jesus had risen” (ibidem, p. 646). What does the
“experience of Jesus’ renewed presence” mean here? Schillebeeckx suggests that
the key is conversion to faith, which provides the organ for experiencing Jesus’
“renewed presence”. For Schillebeeckx, “The Easter experience lies in the experience of an event: namely, the reassembling of the disciples […] in the power of the
risen Christ himself” (ibidem).
Schillebeeckx denies that seeing the risen Jesus could simply be an empirical, individual, natural action. He emphasizes, “Precisely in and through the
(faith--motivated) Easter experience and the experienced renewal of life (expressed in the New Testament model of ‘appearances’) there is articulated what
happened to Jesus himself: He is alive!” (ibidem, p. 647). Any account of the Resurrection appearances that supposes that the disciples, using their natural powers, simply saw and touched and heard the risen Jesus, prior to experiencing
a conversion of faith, is for Schillebeeckx a rationalistic account. The disciples’
faith-saturated experience may be logically and ontologically separate from Jesus’
bodily Resurrection, but their perceiving the truth about the risen Jesus happens
in and through conversion and the communal eyes of faith. Schillebeeckx argues
that he is not advocating “fideism”, let alone proposing that Jesus is solely risen
in our hearts (Bultmann); rather, he considers that he is simply moving “beyond
empiricism” (ibidem).
What is the “empiricism” that Schillebeeckx fears? It is the notion that
the disciples could have seen the risen Jesus without already possessing the eyes
of faith; it is the notion that the appearances of the risen Jesus could have been
accessible to people who were not equipped by conversion and interior faith for
true seeing of a supernaturally charged reality. In the accounts of Jesus’ Resur-
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rection appearances, Schillebeeckx holds, those who lacked the eyes of faith were
unable to recognize him properly; they had first to be converted. They could not
simply see the risen Jesus just as one sees a normal person; rather, their seeing of
Jesus involved a “subjective, interiorizing, experiential aspect” that is necessary
for seeing the risen Jesus (ibidem).
When I think of Jesus’ Resurrection appearances, I ask an empirical question: was his risen body visible and tangible? If his risen body was visible and
tangible, I do not understand why one would need conversion and faith in order
to see or touch it, though I can understand how seeing and touching could and
would cause conversion and faith. In Schillebeeckx’s view, however, an empirical emphasis undermines the symbiosis between the Resurrection appearances
and the faith of the community. The faith of the community was a generative part
of the Resurrection appearances. The idea that Jesus’ Resurrection appearances
confront or surprise people (for instance, Saul/Paul) and cause them to come to
faith does not make sense for Schillebeeckx, since it would separate the risen
Jesus’ appearances from the community to which the Spirit has given the eyes of
faith, and it would place the community in a decidedly secondary and non-generative position. Schillebeeckx describes the Resurrection appearances consistently in terms of symbiosis: “the intrinsic relation between the risen Jesus and the
faith-motivated experience of the community of God or the Church” (ibidem). On
this view, we encounter the risen Jesus today in the same essential way, although
Schillebeeckx grants “the unrepeatable and peculiar status of the first apostles,
who had known Jesus before his death” (ibidem).
Schillebeeckx points out that in emphasizing the community in this way,
he is seeking to ward off the empiricist position that God was not necessary for
proper perception of the risen Jesus. He reiterates that “the conviction that Jesus
has risen… is an assurance of faith that comes from God alone” (ibidem, p. 649).
Natural powers cannot be sufficient to tell anyone that Jesus is risen. Such knowledge can be attained only by the person who, through a conversion brought about
by God’s Spirit, possesses the eyes of faith.
Earlier in his book, Schillebeeckx asks whether “the Easter manifestation
of Christ derive[d] from what we might call a Christian »conversion vision«” (ibidem, p. 380). What does he mean by a “conversion vision”? After explaining
that the Resurrection of Jesus, in itself, is “meta-empirical and meta-historical,”
he locates the historically knowable side of the Resurrection in the interpreted
“experiential events” of the disciples (ibidem). He argues that these “experiential
events” cannot be Jesus’ Resurrection appearances, since as recorded in the New
Testament, these appearances “already presuppose belief in the resurrection” (ibi-
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dem, p. 381). He points instead to the “conversion process” undergone by the
disciples, in which they moved from despair to confident proclamation (ibidem).
In Schillebeeckx’s view, therefore, “The resurrection was believed in before there was any question of appearances” (ibidem, p. 354). He holds that in the
Gospel of Matthew, Jesus’ Resurrection appearance serves to ground the Church
in Jesus’ authority as the Christ; the actual words that (in Matthew) the risen Jesus speaks were in fact spoken by Jesus prior to his death. In the Gospel of Luke,
Jesus’ Resurrection appearance again serves to manifest Jesus as the Christ, and
John’s Resurrection appearances of Jesus are also about accepting Jesus as the
Christ. In such Resurrection appearances, the doubts expressed by the disciples
(such as doubting Thomas, or the doubters in Matthew 28:16) make clear that
when it comes to perceiving Jesus as the Christ, everything revolves around “a divine act of grace” (ibidem, p. 360). Human resources do not suffice to perceive
Jesus as the Christ.
Paul exemplifies the “conversion vision,” which is in fact an experience
of grace. Schillebeeckx remarks, “What Paul actually experiences is, because of
its character as grace, extrapolated in advance as a »vision«” (ibidem, p. 368). In
Acts 9, Paul moves from not knowing Christ, to being blinded by Christ’s light,
to seeing Jesus as the Christ through “a pure act of grace on God’s part” (ibidem,
p. 369). He does not actually see Christ in his “conversion vision”, but he hears
Christ. Schillebeeckx argues that Paul’s blindness in Acts 9 is spiritual (vis-à-vis
Jesus), not physical, whereas in Paul’s recounting of his “conversion vision” in
Acts 22 the blindness has become physical, so as to enhance the emphasis on
Christ as the light of the Gentiles and on Paul as the missionary to the Gentiles.
In Acts 26:12-18, Paul tells the story of his conversion again, and this time we find
“an »Easter appearance« of Christ”, again with an emphasis on Paul’s vocation.
In all three accounts, Schillebeeckx finds a common thread, namely that “a Jesus
appearance is not the object of neutral observation; it is a faith-motivated experience in response to an eschatological disclosure, expressed in a Christological
affirmation of Jesus as the risen One, that is, disclosure of and faith in Jesus in his
eschatological, Christological significance” (ibidem, p. 378).
Thus, the Resurrection appearances are not what at first glance they might
seem to be, namely an encounter in which the physical and tangible presence of
the risen Jesus breaks in upon the disciple(s). Rather, the Resurrection appearances testify to the experience of God’s sheer grace and faith-filled conversion
to Jesus as the Christ. As we have seen, Schillebeeckx does not want to reduce
the Resurrection to solely an interior event (as though Jesus were not risen from
the dead), but Schillebeeckx also insists that the conversion of the disciples from
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despair to confident proclamation cannot have been caused by the Resurrection
appearances, let alone the empty tomb, since the appearances already belong to
the side of faith: the “[a]ppearance stories… assume the fact of the reassembled
community and its Christological kerygma” (ibidem, p. 382).
If the Resurrection appearance stories are already on the side of faith,
how is it that they can also be about coming to faith, through “conversion to Jesus
as the Christ, who now comes as the light of the world”? (ibidem, p. 384). Schillebeeckx suggests that the answer lies in the redaction of the Resurrection appearance stories, which may first have been about conversion (to Jesus as the Christ),
but now are planted solidly within the realm of faith, presupposing the existence
of the Church. He argues, “In the gospel account the apostles have already come
together before the appearances, apparently in expectation of things to come”
(ibidem, p. 385). From the appearance stories as they now exist, we cannot gather
anything about what originally brought about the conversion and re-gathering,
since the latter are presupposed.
Schillebeeckx adds that in the narratives of the Resurrection appearances
we can find a recollection of a primal “historical occurrence” (ibidem, p. 386).
This historical occurrence, he speculates, was the disciples’ coming to acknowledge Jesus in “the totality of his life” (including his death) (ibidem, p. 387). When
they grasped the meaning of his life as a whole, including his death, they came
to perceive that he was the Christ. This was their “Easter experience”, their experience of finally truly “seeing” Jesus, a true seeing that, for Schillebeeckx, is
the point of the stories of the Resurrection appearances (ibidem). They come to
faith because once his life is complete, they see it as a whole and recognize it for
what it is. Simon Peter was the first to “see” Jesus in this way, and it comes about
by sheer grace, God’s gift. Having undergone his “conversion”, Peter would have
reassembled Jesus’ disciples. When they talked together, they confirmed each other in “belief in the resurrection”, a belief that involved seeing Jesus truly as the
Christ and thus seeing God’s offer “of salvation through the heavenly Jesus, which
meant that the disciples’ return to Jesus became a return to the living, crucified
One” (ibidem, p. 390).
Schillebeeckx’s reconstruction of what lies behind the stories of the Resurrection appearances amounts to the following: the disciples, viewing for the
first time Jesus’ life and death as a totality, recognize (through grace and by faith)
that Jesus must have been the Christ and that therefore salvation is available
through God’s Christ. Although Schillebeeckx insists that he believes that the
person of Jesus is truly risen, his reconstruction of what lies behind the stories
does not cause one to brim with confidence that Jesus actually has risen from the
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dead. Instead, Schillebeeckx’s reconstruction suggests that what happened was
that Jesus’ disciples, after his death, came to think even more highly about Jesus’
life in its entirety, and resolved that he was the Christ, from which the claim arose
that he was alive as the source of salvation. No wonder that for Schillebeeckx
the “Resurrection appearances” are already faith-filled, already rooted in the assembled community of faith. No wonder that he holds that it would have been
impossible for anyone, without the eyes of faith, to see the risen Jesus. It would
have been impossible because after his death, Jesus in the flesh did not actually
encounter anyone.
Schillebeeckx proceeds to interpret 1 Corinthians 15:4, “he was raised
on the third day in accordance with the scriptures”. The same argument appears
as we found above: Schillebeeckx suggests that the disciples reasoned about the
totality of his life and death, and eventually arrived at the conclusion that he must
be the Christ and must be alive. As Schillebeeckx puts it, “At first those Christians
did not know what to make of Jesus’ suffering and death; so great however was
their faith in God that they had more confidence in him than in all that the concrete and painful facts of history so manifestly shouted aloud” (ibidem, p. 526).
The confidence of the disciples, as they contemplated the totality of Jesus’ life and
death, eventually overcame the seeming fact that he was dead. Gradually, they
came to a realization that he was alive: “The insight provided by their faith may
have needed time; in the end they knew: through their official authorities men
might give judgement against this righteous one; but he cannot be forsaken by
God” (ibidem). Whatever the seeming fact of his death might suggest, they knew
that God was with him, the same God who had redeemed Israel from Egyptian
slavery. Their claim that “he was raised on the third day”, therefore, describes
their own interior recognition that it must have been so. The “determining factor” in this “credal affirmation”, says Schillebeeckx, was the combination of their
memories of Jesus’ earthly life, their experience of a graced and merciful process
of conversion, and the Jewish religious expressions and scriptural teachings that
they knew well (ibidem, p. 527).
For Schillebeeckx, then, the disciples’ proclamation of the risen Jesus ultimately stands upon their conversion to a shared understanding that given the
totality of Jesus’ life and death, his “Abba experience” and his unique “religious
consciousness” of “being of the Father” (ibidem, p. 654–655), he must be and
is alive as the Christ and thus as the source of salvation. According to Schillebeeckx, when the disciples arrived at this trust-filled understanding of Jesus’
praxis, they attained to the same trust-filled understanding that had distinctively marked Jesus while alive (through his distinctive “Abba experience”; see also
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p. 660). Jesus “brings to us – through his person, preaching, way of life and death
– the vital message of the unrestricted self-giving which God is in himself and is
also willing to be for us human beings” (ibidem, p. 669), and so that now we too
can live in this way. Thus, according to Schillebeeckx, the apostles proclaim their
new understanding in faith that Jesus’ “pro-existence [existence for others] as man
is the sacrament among us of the pro-existence or self-giving of God’s own being”
and is the “sacrament of God’s universal love for human beings” that models “the
praxis of the kingdom of God” (ibidem, p. 670–672).

II.
Despite Schillebeeckx’s frequent references to divine grace, his account of
the disciples’ conversion to faith involves, at its core, not the embodied action of
the risen Jesus, but the community’s arrival at a consciousness of Jesus’ ongoing
presence due to the form of his liberative praxis during his life and death. Conversion here rests upon the community’s new consciousness of the totality of Jesus’
life and death. Thus for the disciples, once Jesus is dead, grace does not require
the embodied action of the risen Jesus, who in fact never comes on the scene.
Grace flows upward through the community, so much so that the community can
take it upon themselves to proclaim that a dead man is risen without any embodied evidence that such might be the case. The community here takes charge of
Jesus, rather than the risen Jesus taking charge of the community. This is precisely the understanding of “conversion” that is increasing today, a conversion in
which the community, not the actual words and deeds of the crucified and risen
Christ, stands at the center and becomes the fundamental norm. By contrast to
this mistaken anthropocentric notion of conversion, theologians today must be
converted by Christ, and, in repentance and prayer, must seek to bear witness to
his converting power.
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THEOLOGY
AND CONVERSION:
ANTHROPOCENTRIC
OR THEOCENTRIC?
SUMMARY
The paper focuses on the solutions to the crisis in theology. The
author claims that the root of the problem is anthropocentrism of theological
considerations. Theologians underline the importance of grace received by the
human community. The tendency of such theology is often to ignore the importance
of God’s action and to interpret the events connected to the resurrection of Christ
in a symbolic way, as it is exemplified in the theology of Edward Schillebeeckx.
The paper sees a needed theological conversion in return to Jesus Christ Himself;
to His demanding words and example.
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PRAWO KANONICZNE –
SKOSTNIAŁE, ZMIENIANE
CZY ODNAWIANE?
Wspólnota Kościoła od początku swego trwania była świadoma istnienia
zasad określających jej postępowanie. Były one podporządkowane wezwaniu do
zbawienia, które człowiek otrzymał od Boga. Te reguły zachowania – normujące wzajemne relacje między ludźmi oraz między człowiekiem a Bogiem – miały
religijne zakorzenienie. Wynikały z samoświadomości Kościoła. Ujęte w przepis
prawny stworzyły podwaliny ustawodawstwa kościelnego. Przy jakiejkolwiek refleksji nad prawem w Kościele nie można zatem stracić z oczu samego Kościoła
i objawienia, jakie otrzymał on od Boga po to, by je dalej przekazywać każdemu
człowiekowi (Sobański, 2009, s. 66–73; 2001, s. 47–56).
Kościół, wezwany do przepowiadania całemu światu objawienia, ogłaszając
normy prawne, niejednokrotnie wyrażał przeświadczenie, że niektóre z nich ujmują i przekazują objawioną wolę Bożą – dotyczącą funkcjonowania wspólnoty Ludu
Bożego i zachowań w tej wspólnocie; że zawierają prawo Boże. Celem podkreślenia
tej prawdy w promulgowanym przez ustawodawcę kościelnego prawie posługiwano się takimi zwrotami jak: ius divinum, lex divina, institutio divina, ordinatio divina. Ponieważ prawo kościelne musi liczyć się z założeniami antropologicznymi,
do jego źródeł oprócz pozytywnego prawa Bożego zaliczano także prawo naturalne.
W związku z tym w normach prawa kościelnego występują takie zwroty, jak: ius
naturae, ius naturale, lex naturalis, aequitas naturalis (Sobański, 2001, s. 57–59).
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Swoistym wyrazem obecności prawa Bożego w prawie kościelnym oraz
wzrostu świadomości Kościoła na temat depozytu wiary są normy prawne regulujące możliwość udzielenia dyspensy od obowiązków wynikających z zachowania
prawa Bożego. Pojawiały się ono stopniowo w historii Kościoła, wraz z rozwojem
nauk teologicznych. Kościół, uzasadniając swoją władzę prawem Bożym, uznał,
że jest kompetentny do udzielania dyspensy od małżeństwa niedopełnionego1,
rozwiązywania małżeństw na korzyść wiary2 oraz dyspensowania od ślubu lub
przysięgi danej Bogu (Sobański, 2001, s. 76–79; Nowakowski, 2013, s. 319–343;
Pettinato, 2004, s. 1717–1770; Kiwior, 1992, s. 161–175).
Ze względu na fakt, że pozytywne prawo Boże dane zostało Kościołowi do realizacji, Kościół na przestrzeni wieków poznaje je i dokonuje jego historycznego skonkretyzowania. Przeprowadzane jest ono w otoczce norm prawnych
stanowionych przez Kościół, które trudno jest czasami oddzielić od norm prawa
Bożego. Dzieje się tak dlatego, że prawo stanowione przez ustawodawcę kościelnego uzasadnia się prawem Bożym. Jest z nim ściśle związane (Sobański, 2001,
s. 68–69).
Skoro przepowiadanie dokonuje się w historycznych uwarunkowaniach,
a Kościół nieustannie, pod wpływem Ducha Świętego, rozwija swoją samoświadomość – prawo Kościoła stanowione, jak i konkretyzacja niezmiennego prawa
Bożego, ulega ciągłym zmianom (Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 1965a, s. 16). Dostrzegamy to, śledząc rozwój norm prawa kościelnego
na przestrzeni dwóch tysięcy lat jego istnienia. Przyjrzyjmy się zatem niektórym
z nich. Ze względów praktycznych, podając przykłady zmian prawa, ograniczę
się głównie do prawa Kościoła łacińskiego promulgowanego po II Soborze Watykańskim.

PRZYCZYNY ZMIANY PRAWA
Zmienność prawa kościelnego w widoczny sposób uwidacznia się w usunięciu z systemu prawnego tego, co na przestrzeni wieków pojawiło się w nim
w sposób nieuzasadniony. Powrót do korzeni najbardziej widoczny jest w reformie prawa liturgicznego i sakramentalnego dokonanej przez Pawła VI. Przykładowo, papież Paweł VI w motu proprio Ministeria quedam z 15 sierpnia 1972 r.
1 Pierwsza udokumentowana dyspensa od małżeństwa niedopełnionego została udzielona przez papieża Marcina V.
Nauka o roli dopełnienia małżeństwa sięga IX w.
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2 Przywilej Pawłowy praktykowany już był w pierwszych wiekach Kościoła. Pierwsze przypadki rozwiązywania
małżeństwa między nieochrzczonymi lub między stroną ochrzczoną i nieochrzczoną na korzyść wiary mocą pełni
władzy papieskiej sięgają XVI w.

Ks. Tomasz Jakubiak

– zawierającym odnowę dyscypliny dotyczącej tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele łacińskim – zniósł w Kościele łacińskim obrzęd tonsury
(nr 1) i zdecydował, że nazwę „święcenia niższe” należy zastąpić terminem „posługi” (nr 2). Ponadto zdecydował, że w całym Kościele pozostaną jedynie posługi
lektoratu i akolitatu (nr 3). Takie działanie papież uzasadniał powrotem do tego,
co było pierwotnie w Kościele (Paulus VI, 1972b, s. 529–534; 1972a, s. 534–540).
Kolejnym przykładam odnowy prawa było przywrócenie tego, co z różnych powodów zostało w Kościele utracone. Działo się tak chociażby ze znaczeniem święceń diakonatu. Od początku istnienia Kościoła diakoni, razem z kapłanami, byli zaliczani do hierarchii Kościoła. Niestety, ok. VI w. ich rola z różnych
powodów była coraz bardziej marginalizowana. W związku z tym papież Paweł
VI zdecydował o przywróceniu stałego diakonatu, chcąc w ten sposób ukazać,
jak gdyby w najlepszym świetle, właściwą naturę tego święcenia, które nie powinno być uważane za zwykły stopień do kapłaństwa, lecz stopień święceń wyróżniający się niezmazywalnym charakterem i szczególną łaską, „ażeby ci, którzy
są do niego powoływani mogli na sposób stały służyć »tajemnicom Chrystusa
i Kościoła«” (Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 1965a, s. 46;
por. Sobór Watykański II, 1967, s. 105–170). Na marginesie warto wspomnieć,
że oprócz powrotu do korzeni, decyzja papieża przyczyniła się do częściowego zaradzenia potrzebom niektórych Kościołów lokalnych przez umożliwienie
im w większym zakresie wypełniania obowiązków duszpasterskich (Paulus VI,
1967, s. 697–704).
Wielka odnowa prawa kościelnego dokonała się wraz promulgacją przez
papieża Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r. (Codex Iuris Canonici, 1989; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1984 /KPK/). Wśród dziesięciu
celów przygotowanych przez zespół konsultorów, jakie przyświecały tej reformie,
trzy bardzo mocno podkreślały związek prawa kościelnego z zasadą, że najwyższym prawem jest dobro i zbawienie dusz (por. kan. 1752 KPK). Były to: 1) w celu
jak najlepszego popierania troski duszpasterskiej oprócz cnoty sprawiedliwości uwzględnić należało miłość, umiarkowanie, ludzkie podejście i umiar; 2) ze
względu na fundamentalną równość wszystkich wiernych oraz równość obowiązków i zadań – opartą na porządku hierarchicznym Kościoła – należało określić
i zabezpieczyć prawa osób; 3) należało uporządkować procedury odnoszące się
do ochrony praw podmiotowych (KPK, Wstęp, s. 24–27).
Promulgacja przez Jana Pawła II kodeksów dla Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich nie zakończyła procesu odnowy prawa kościelnego (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1990; zob. Kodeks kanonów
Kościołów wschodnich, 2002).
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Piętnaście lat od promulgacji przez papieża Jana Pawła II kodeksu dla
Kościoła łacińskiego, aby prawo bardziej odpowiadało rozwojowi myśli teologicznej papież w liście apostolskim Ad tuendam fidem dodał do kan. 750 KPK
paragraf drugi, wprowadzając tym samym do prawa kościelnego pojęcie „prawdy dotyczącej wiary i obyczajów, którą Magisterium Kościoła ogłasza w sposób
ostateczny – to znaczy takiej, która jest wymagana, aby gorliwie strzec i wiernie
przekazywać sam depozyt wiary” (Ioannes Paulus II, 1998, s. 457–461). Do tego
czasu prawo kościelne rozpoznawało jedynie pojęcia prawdy objawionej3 oraz
prawdy głoszonej w zwykłym nauczaniu przez papieża lub Kolegium Biskupów
w sprawach wiary i obyczajów4. Dodanie do systemu prawnego pojęcia prawdy
ogłoszonej w sposób definitywny pociągnęło za sobą konieczność uzupełnienia
sankcji kanonicznych przewidzianych za uporczywe odrzucanie nauki głoszonej
przez najwyższą władzę w Kościele. Zgodnie z brzmieniem przeredagowanego
kan. 1371 nr 1 KPK, wiernych z uporem odrzucających naukę podawaną przez
papieża lub Kolegium Biskupów w sposób definitywny i nie odwołujących tego
mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza, należało ukarać sprawiedliwą karą. W Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich zostały
zmienione analogiczne kanony 598 i 1436. Uzupełnienie norm prawa kościelnego
w późniejszych latach okazało się znaczące ze względu na możliwość ochrony
prawnej prawd dotyczących wiary i moralności głoszonych w sposób ostateczny
przez najwyższą władzę kościelną.
Zmianę prawa zapewniającą zgodność treści normy prawnej z doktryną
Kościoła przeprowadził również papież Benedykt XVI w motu proprio Omnium in
mentem (Benedictus XVI, 2010, s. 8–10; Wojnarowicz, 2014, s. 109–121). Ponieważ
nie wszystkie stopnie święceń wiążą się z wypełnianiem in persona Christi zadań
nauczania i kierowania Ludem Bożym, kan. 1008 i 1009 KPK zostały przeredagowane w taki sposób, by podkreślić, że wyświęceni z nowego i szczególnego tytułu
służą Ludowi Bożemu (kan. 1008), a tylko biskupi i prezbiterzy otrzymują misję
i zdolność działania jako przedstawiciele Chrystusa, Głowy Kościoła. Diakoni służą jedynie w „diakoni” liturgii, słowa i miłości (kan. 1009 §3). Do 2009 r., zgod3 KPK, kan. 750 §1: „Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym,
spisanym lub przekazanym, a więc w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co równocześnie jako
przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy
też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia się we wspólnym uznaniu wiernych pod
kierownictwem świętego Urzędu Nauczycielskiego. Wszyscy więc obowiązani są unikać doktryn temu przeciwnych”.
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4 Tamże, kan. 752: „Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne posłuszeństwo rozumu i woli należy
okazywać nauce, którą głosi Papież lub Kolegium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy sprawują autentyczne
nauczanie, chociaż nie zamierzają przedstawić jej w sposób definitywny. Stąd wierni powinni starać się unikać
wszystkiego, co się z tą nauką nie zgadza”.

Ks. Tomasz Jakubiak

nie z brzmieniem normy zawartej w kan. 1009 ogłoszonego przez Jana Pawła II
w 1983 r. kodeksu, oprócz kapłanów także diakoni mieli zdolność działania
w Osobie Chrystusa. Jak widać, przepis ten nie był zgodny z doktryną Kościoła
katolickiego, i nie ma się czemu dziwić, że uległ derogacji.
Zmiany prawa często miały charakter dyscyplinarny. Miały przyczynić
się do jeszcze lepszego zabezpieczenia Kościoła przed nieprawnymi działaniami,
czy też wyeliminować trudności powstałe na skutek aplikowania norm prawa kościelnego do życia.
Przykład zmian prawa zabezpieczającego dyscyplinę Kościoła przed bezprawnymi działaniami stanowić może wprowadzenie w 1988 r. kary ekskomuniki
latae sententiae wymierzonej przeciwko osobom popełniającym przestępstwo nagrywania spowiedzi i rozpowszechniania jej treści w środkach masowego przekazu. Ratio legis niniejszej normy stanowiła ochrona prawno-karna sakramentu
pokuty przed nadużyciami ze strony mediów, jakie się pojawiły w latach osiemdziesiątych XX w. (Congregatio pro Doctrina Fidei, 1988, s. 1367). Inne przestępcze działanie, jakie zmusiło ustawodawcę do promulgowania nowych przepisów
prawnych, polegało na usiłowaniu udzielania w Kościele katolickim święceń kobietom – mimo wyraźnego zakazu takiej praktyki (KPK, kan. 1024; Ioannes Paulus II,
1994, s. 545–548). W związku z tym, w 2007 r. do kościelnego prawa karnego została dodana kolejna norma opatrzona sankcją karną – ekskomuniką latae sententiae zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej (Congregatio pro Doctrina Fidei, 2008,
s. 403). Prawodawca ogłosił w niej, że karę zaciągnąć mogą ci, którzy usiłowali
udzielić święceń kobietom, oraz kobiety usiłujące przyjąć święcenia. Znaczącym
wkładem ustawodawcy kościelnego w celu zapewnienia dyscypliny i porządku
w Kościele jest też wiele norm o charakterze materialnym i procesowym, mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom wobec osób małoletnich przez osoby
duchowne, uchwalanych po 1983 r. (Ioannes Paulus II, 2001, s. 737–739; Congregatio pro Doctrina Fidei, 2001, s. 785–788; Kongregacja Nauki Wiary, 2010,
s. 53–56; Congregation for the Doctrine of the Faith, 2010). Najbardziej znane
z nich są zapisane w Normach postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw
zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary, zatwierdzonych
przez Benedykta XVI w 2010 r.
Zmiany prawa wymuszone były niejednokrotnie trudnościami powstałymi na skutek jego realizacji. W celu ich usunięcia ustawodawca zmuszony jest dokonać korekty redakcyjnej przepisu zawierającego normę bądź czasami – gdy okaże się to niewystarczające – zmuszony jest do usunięcia z prawa całej normy bądź
jej „problematycznej” części. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku norm zapisanych w kan.: 1086, 1117, 1124 kodeksu z 1983 r. Zgodnie z nimi, przeszkodą róż-
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nicy religii, jak i formą kanoniczną zawarcia małżeństwa, od 27 listopada 1983 r.
nie byli objęci katolicy (Ioannes Paulus II, 1983, s. VII–XIV), którzy formalnym aktem wystąpili z Kościoła (Jakubiak, 2009, s. 322; Ioannes Paulus II, 1983,
s. VII–XIV). Oznaczało to w praktyce, że małżeństwa przez nich zawarte w formie
cywilnej, z osobami niezobligowanymi do zachowania określonej formy religijnej,
mogły być ważne (np. z wyznawcą religii Mojżeszowej), a nawet i sakramentalne
(np. z osobą przynależącą do wspólnoty protestanckiej)5. Istnienie tych przepisów
nastręczało wiele trudności duszpasterskich. W niektórych przypadkach okazywało się niemożliwe rozeznanie sytuacji kanonicznej „formalnych apostatów”,
chcących zawrzeć po rozwodzie nowy związek ze stroną katolicką. W związku
z tym, w celu większej użyteczności przepisów Kodeksu prawa kanonicznego oraz
uniknięcia w przyszłości problemów duszpasterskich, 26 października 2009 r.
papież Benedykt XVI listem apostolskim Omnium in mentem usunął z kodeksu
Jana Pawła II słowa: „i nie odłączyła się od niego formalnym aktem” z kan. 1117,
„i nie odstąpiła od niego formalnym aktem” z kan. 1086 §1, jak również „i formalnym aktem od niego się nie odłączyła” z kan. 1124 (Benedictus XVI, 2010,
s. 8–10). Oznaczało to w praktyce, że od momentu, kiedy przepisy zawarte w motu
proprio Omnium in mentem zaczęły obowiązywać – to jest od 8 kwietnia 2010 r.
– osoby, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła katolickiego, ponownie
związane zostały formą kanoniczną zawarcia małżeństwa i przeszkodą różnicy
religii (Jakubiak, 2014, s. 60–62).
Trudności w realizacji prawa – jak zasygnalizowano wcześniej – może
nastręczać kolizja norm. Dzieje się tak, gdy jedna ustawa coś nakazuje lub na coś
zezwala, zaś inna zakazuje. Taka kolizja norm występuje np. w sytuacji zawarcia
małżeństwa przez wiernego Kościoła wschodniego (katolickiego bądź akatolickiego) z wiernym Kościoła łacińskiego. Podczas gdy kodeks Kościoła łacińskiego,
którego przepisom podlegała strona łacińska, dopuszczał asystowanie przy zawarciu małżeństwa w charakterze świadka urzędowego diakona (kan. 1108 KPK), to
prawo i tradycja Kościołów wschodnich zezwalała na asystowanie przy zawarciu
małżeństwa jedynie kapłanom (kan. 828 KKKW) (Nowicka, 2012, s. 254–263).
W takiej sytuacji pojawiała się wątpliwość – czy ważne jest małżeństwo łacin-
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5 KPK, kan. 1086 §1: „Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona
w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest
nieochrzczona”.
Kan. 1124: „Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele
katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do
Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego
zezwolenia kompetentnej władzy”.

Ks. Tomasz Jakubiak

nika i wiernego Kościoła wschodniego zawierane w obrządku łacińskim przed
diakonem mającym uprawnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństw?
Celem wyeliminowania sprzeczności norm prawa Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich, oraz możliwych dylematów sumienia chrześcijan obrządków
wschodnich zawierających małżeństwo wobec duchownego łacińskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu postulatów ekumenicznych, papież Franciszek uzupełnił kan. 1108 KPK o paragraf 3. Zawarta została w nim norma przepisująca, że
tylko kapłan może ważnie asystować przy małżeństwach zawieranych między
stronami wschodnimi lub między stroną łacińską i stroną wschodnią (katolicką
lub niekatolicką). Oznacza to, że od momentu wejścia w życie tych przepisów
diakon nie może w Kościele asystować przy zawarciu małżeństwa, w którym jedna ze stron jest wiernym obrządku wschodniego. A jeśli to uczyni, małżeństwo
zostanie zawarte nieważnie (Franciscus, 2016).
Warto w tym miejscu zauważyć, że w prawie Kościołów katolickich
wschodnich ogłoszonym w 1990 r., znajdowała się w kan. 780 § 2 norma, zgodnie
z którą „małżeństwo między stroną katolicką i stroną ochrzczoną akatolicką, z zachowaniem prawa Bożego, jest regulowane także: 1° prawem własnym Kościoła lub
Wspólnoty kościelnej, do której należy strona akatolicka, jeśli ta Wspólnota posiada
własne prawo małżeńskie”. Analogiczna norma została wprowadzona do systemu
prawa Kościoła łacińskiego po ogłoszeniu Instrukcji procesowej Dignitas connubii
(Pontificium Consilium de Legum Textibus, 2015; por. Rozkrut, red., 2007). Uznanie własnego prawa Kościołów wschodnich, jeśli nie stoi ono na przeszkodzie jedności Kościoła, zostało potwierdzone przez uczestników II Soboru Watykańskiego
w Dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio nr 16. Dlatego też w paragrafie 3
dodanym do kan. 1008 zaznaczono, że diakon nie może ważnie asystować również
wtedy, gdy jedna ze stron jest obrządku wschodniego niekatolickiego (Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 1965b, s. 102–103).
Czasami zachowanie norm prawa kanonicznego stawało na przeszkodzie
szybkiemu rozeznaniu stanu kanonicznego osób i na długo uniemożliwiało niektórym przystępowanie do sakramentów świętych. Liczba pozwów składanych
do trybunałów kościelnych z prośbą o zbadanie ważności małżeństwa, zestawiona z możliwościami osobowymi tychże trybunałów, przyczyniała się do tego, że
„procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa” trwały latami. Dlatego, mając
na względzie najwyższe prawo, jakim jest zbawienie człowieka (por. kan. 1752
KPK), oraz ochronę nierozerwalności małżeństwa i jej realizację, papież Franciszek 15 sierpnia 2015 r. uchylił część przepisów prawa procesowego zawartych
w kanonach 1671--1691 (rozdział I – Sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa) Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., jednocześnie zastępując je nowymi
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(Franciscus, 2015b, s. 958–967; zob. Franciszek, 2015b, s. 4–45; Franciscus, 2015a,
s. 946–954; zob. Franciszek, 2015a, s. 46–87; Franciscus, 2015c, s. 954–957). Zmiana przepisów pozwoliła znacznie skrócić czas potrzebny do wydania wykonalnego wyroku, bowiem papież zniósł wymóg przesyłania z urzędu w ramach apelacji wszystkich wyroków, w których po raz pierwszy orzeczono nieważność małżeństwa. W ten sposób nastąpiło odejście od obowiązującej od około trzystu lat
praktyki w Kościele katolickim, zgodnie z którą strony, by móc zawrzeć związek
małżeński, musiały uzyskać potwierdzenie w trybunale apelacyjnym wyroku po
raz pierwszy stwierdzającego nieważność związku małżeńskiego (por. kan. 1684
KPK). Odejście od wymogu przesyłania z urzędu apelacji do trybunałów drugiej
instancji odciążyło trybunały od części rozpatrywanych spraw.
Drugą istotną zmianą wprowadzoną przez papieża Franciszka było upoważnienie biskupów diecezjalnych do jednoosobowego osądzania spraw o nieważność małżeństwa. Wszystkie przypadki, które wydawały się w oczywisty sposób wskazywać na nieważność małżeństwa, mogły być rozpatrywane w „procesie
małżeńskim skróconym przed biskupem”. Nie bez znaczenia dla stron procesowych było również: uproszczenie stronie powodowej wyboru trybunału, przedłożenie przez ustawodawcę postulatu o uczynienie procesu małżeńskiego bardziej
dostępnym pod kątem kosztów sądowych czy też postulatu powołania instytucji
diecezjalnej, która niosłaby pomoc prawną osobom zainteresowanym procesem
o stwierdzenie nieważności małżeństwa (Krajczyński, red., 2015; Skonieczny,
red., 2015).
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Po zapoznaniu się z różnymi powodami zmiany przepisów prawa kościelnego trzeba w tym miejscu stwierdzić, że proces ten jeszcze się nie zakończył.
Dzieje się tak dlatego, że społeczność Kościoła nieustannie się rozwija i spotyka
z nowymi wyzwaniami. Zatem, prawo Kościoła – uwzględniając dorobek nauk
teologicznych – musi też ewoluować. Takie jest zresztą oczekiwanie wobec prawa ze strony tych, których życie jest regulowane jego normami. Liczne postulaty
zmian wychodzą zarówno od świeckich, jak i osób duchownych. Dostrzegamy je
w wypowiedziach Kościoła – oficjalnych i nieoficjalnych. Przyjrzyjmy się chociażby niektórym z nich.
Uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym, które odbyło się
w Rzymie w 2015 r., w Relatio circa Labores Peractos przygotowanym przez sekretarza generalnego Zgromadzenia wnioskowali, aby Kościół zmienił swój stosunek do
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osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Uważali, że dzisiaj przypomina on
postawę Kościoła wobec ekskomunikowanych. W związku z tym uczestnicy synodu zaapelowali, aby ponownie rozważono, które funkcje w przestrzeni liturgicznej,
duszpasterskiej, edukacyjnej, instytucjonalnej można powierzyć osobom żyjącym
w nieuregulowanej sytuacji sakramentalnej. Realizacja tego postulatu będzie się
wiązała z koniecznością dokonania rewizji przepisów Kodeksu prawa kanonicznego regulujących przymioty, którymi winny odznaczać się osoby przyjmujący jakąś
funkcję lub urząd kościelny – np. urząd chrzestnego lub funkcję lektora (Relazione
finale del Sinodo dei Vescovi, 2015; Jakubiak, 2015, s. 68–72).
Spadek powołań do służby w Kościele hierarchicznym oraz nasilenie się
głosów wzywających do zniesienia dyskryminacji kobiet w Kościele, przez zakazywanie im przyjmowania święceń, doprowadził do powołania przez papieża komisji, celem której jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy kobiety mogą otrzymać
święcenia diakonatu? (Pope institutes commission to study the diaconate of women,
2016). Ponieważ nauczanie o niemożliwości przyjmowania święceń kapłańskich (biskupich i prezbiteratu) zostało podane przez papieża w sposób definitywny, badania
komisji mogą dotyczyć jedynie święceń diakonatu (Congregatio pro Doctrina Fidei,
1995, s. 1114). Odpowiedź na to pytanie wymaga gruntownej analizy postawionego
problemu na płaszczyźnie biblijnej, patrystycznej i teologicznej, bowiem wykracza
poza ramy prawa czysto kościelnego. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o zdatność kobiet do przyjęcia święceń diakonatu, przy założeniu istnienia woli
u najwyższej władzy w Kościele dopuszczenia ich do tych święceń, wiązać się będzie z koniecznością zmiany normy zapisanej w kan. 1024 KPK: „Święcenia ważnie
przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony”.
Ostatnia wypowiedź papieża Franciszka o tym, że rozważa dopuszczenie
do święceń prezbiteratu żonatych mężczyzn (viri probati) (Papież dla Die Zeit,
2017), nie wymaga już tak gruntownej analizy teologicznej jak ta, której wymaga
rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczącej możliwości udzielenia święceń diakonatu
kobietom. Praktyka, i co za tym idzie prawo regulujące konieczność przyjęcia zobowiązań celibatu przed święceniami – jak pokazuje dyscyplina Kościołów wschodnich i normy regulujące powrót do Kościoła katolickiego duchownych Kościoła anglikańskiego – leży w kompetencji najwyższej władzy Kościoła. Kodeks Kanonów
Kościołów Wschodnich dopuszcza do święceń mężczyzn żonatych (por. kan. 374,
758 §3 KKKW). Jeśli chodzi o żonatych duchownych anglikańskich przystępujących do wspólnoty Kościoła katolickiego, decyzją Benedykta XVI z 2009 r. mogą oni
przed przyjęciem prezbiteratu uzyskać od Stolicy Apostolskiej zgodę na odstępstwo
od podjęcia się zobowiązań celibatu, o którym jest mowa w kan. 277 KPK (Benedictus XVI, 2009, s. 988).

PRAWO KANONICZNE – SKOSTNIAŁE, ZMIENIANE CZY ODNAWIANE?

25

***

26

Śledząc zmiany prawa, jakie zaszły chociażby w ostatnich latach istnienia Kościoła, z całą pewnością nie można powiedzieć, że prawo kościelne jest
skostniałe. Wsłuchane jest z jednej strony w życie społeczności wiernych, ich potrzeby, problemy, zaś z drugiej w objawienie. Uwzględnia dorobek i rozwój nauk
teologicznych, biblijnych, patrystycznych i antropologicznych. Podlega ciągłym
zmianom.
Czy zmiany te można określić terminem „odnowa”? Biorąc pod uwagę naturę prawa kanonicznego, jak również cele przyświecające ustawodawcy przy korygowaniu, zmienianiu prawa, wydaje się, że można powiedzieć, iż w większości
przypadków ustawodawca, zmieniając przepisy prawne, dokonywał odnowy prawa. Czym bowiem, jeśli nie odnową, jest dbałość ustawodawcy o: 1) eliminowanie z prawa treści niezgodnych z doktryną Kościoła (np. zmiana kan. 1008,1009
KPK); 2) eliminowanie z prawa tego, w co przez lata ono obrosło i przyczyniło się
do „zamazania” nauki Kościoła (np. zlikwidowanie podziału na „święcenia niższe” i „wyższe” oraz zastąpienie terminu „święcenia niższe” wyrazem „posługa”);
3) uwzględnienie dorobku nauk teologicznych w prawie (np. privlegium fidei,
wprowadzenie pojęcia prawdy podanej w sposób definitywny do KPK); 4) przywrócenie tego, co zostało utracone w historii (np. wprowadzenie stałego diakonatu); 5) zagwarantowanie realizacji praw podmiotowych i zbawienia człowieka
(np. postulaty przyświecające reformie kodeksu z 1983 r.); 6) zabezpieczenie dyscypliny Kościoła przed bezprawnym działaniem (np. kary za różne przestępstwa);
7) rozwiązywanie trudności pastoralnych powstałych na skutek aplikacji norm
w życie (np. zmiana prawa o skutkach formalnego wystąpienia z Kościoła oraz prawa procesowego małżeńskiego); 8) usuwanie kolizji norm (np. kan. 1008 §3 KPK)?
Nie sposób nie zauważyć też, że prawo, koordynując życie wiernych,
ułatwia im korzystanie z dóbr nadprzyrodzonych, zabezpiecza prawa jednostek,
służy likwidacji konfliktów, przyczynia się do budowania wspólnoty przez regulowanie relacji w niej występujących (Sobański, 2009, s. 26–27).
Należy również bardzo mocno podkreślić, że Kościół, jako prawodawca,
zawsze ma przed oczyma Jezusa i objawienie, jakie przekazał On Kościołowi. Nie
ma się czemu dziwić, że wszystkim zmianom prawa bezpośrednio bądź pośrednio, przyświeca jeden główny cel, jakim jest zbawienie człowieka (Sobański, 2000,
s. 206–218). Zasada ta do dzisiejszego dnia jest w prawie kanonicznym nadrzędna.
Objawienie jest fundamentem prawa, ale i ramą wszystkich dokonujących
się w nim zmian. Ponieważ wspólnota Kościoła podlega historycznym uwarunkowaniom, również prawo Kościoła regulujące życie wspólnoty podlega historycznemu uwarunkowaniu. Gotowość do uwzględnienia przez prawodawcę przy
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zmianach prawa rozwijającego się dorobku nauk teologicznych, antropologicznych, biblijnych, patrystycznych oraz kultury prawnej – świadczy, że prawodawca nie tylko zmienia prawo, ale je również odnawia (Sobański, 2009, s. 26–78).
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CANON LAW
– FOSSILIZED, AMENDED
OR RENEWED?
SUMMARY
Following changes in law that have taken place even in the last years of
the Church's existence one certainly cannot say that it is fossilized. On one hand
it listens to the needs, problems and life of the community of Faithful and on the
other to the Revelation. It takes into account the achievements and development
of theological, biblical, patristic and anthropological science. It is constantly
changing.
Are these changes well enough characterized by the term "renewal"?
Given the nature of canon law as well as the objectives pursued by the
Legislator in correcting/changing the law it seems that we can say that in most
cases the Legislator changing the law also renewed it.
The Church as the Legislator always has its eyes on Jesus and the
Revelation that he gave to the Church. It is no wonder that all changes in the law
are directly or indirectly guided by one main goal which is the salvation of man.
This principle is superior in canon law to this day. Revelation is the foundation of
the law and a framework of all the changes taking place in it.
As the community of the Church is subjected to historical determinants
therefore the law governing community life of the Church is also a subject of
historical determinants.
Readiness to take into account progress and changes in theological,
anthropological, biblical, patristic and legal sciences shows that the Legislator is
not only changing the law but also renews it.
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MIŁOSIERDZIE
W TEOLOGII DUCHOWOŚCI
W liście na stulecie wydziału teologicznego Uniwersytetu Katolickiego
Argentyny papież Franciszek wyraził myśl prowokującą teologów do głębszej refleksji nad ich misją:
Nauczanie i studiowanie teologii oznacza życie na pewnej granicy, gdzie Ewangelia spotyka się z potrzebami ludzi, którym trzeba ją głosić
w sposób zrozumiały i znaczący. Powinniśmy strzec się teologii, która wyczerpuje się w akademickiej dyspucie bądź spogląda na ludzkość z wysokości zamku ze szkła (Lettera del Santo Padre Francesco, 2015).
Słowa te, wbrew pozorom, nie podważają wartości dyskursu akademickiego w teologii, nie pomniejszają rangi naukowej refleksji, usiłującej zrozumieć
i wyrazić precyzyjnym językiem tajemnice chrześcijańskiej wiary. Już II Sobór
Watykański postulował bowiem, aby teologia zakorzeniona w Biblii i Tradycji Kościoła towarzyszyła przemianom społeczeństwa i kultury, rzucając światło Objawienia na sprzeczności i konflikty przeżywane w świecie i w Kościele przez ludzi
zakotwiczonych w aktualnej rzeczywistości, mocno nacechowanej przygodnością
i fragmentarycznością (zob.Sobór Watykański II, 1965, nr 3)1.
1 Teologia katolicka winna podążać drogą zapoczątkowaną przez Sobór, który chciał okazać „całej rodzinie ludzkiej
[…] swoją solidarność, szacunek i miłość”.
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Aby spełnić pragnienie Franciszka i uprawiać teologię „na granicy”, tzn.
w obszarze problemów egzystencjalnych współczesnych ludzi, oraz wyrażać ją
w sposób prosty acz nieobojętny, trzeba spełnić przynajmniej dwa warunki. Pierwszy dotyczy języka teologicznego: z jednej strony – jego przystępności, a z drugiej
– jasności jego pojęć i sformułowań. Czesław Miłosz, poeta nie stroniący od kwestii zajmujących autorów traktatów teologicznych, wyraża radykalną wątpliwość,
co do możliwości połączenia w języku teologii logicznej precyzji z komunikatywnością, o którą apeluje papież. Afirmując możliwości języka poezji, stwierdza, że:
„To, co najgłębsze i najgłębiej we własnym życiu doświadczone, przemijalność
ludzi, choroba, śmierć, marność opinii i poglądów, nie może być wyrażone w języku teologii, która od wielu stuleci zaokrągla odpowiedzi w gładkie kule, łatwe do
toczenia, ale jakby nieprzenikalne”. W tym kontekście autor zwraca uwagę na potencjał tkwiący w poezji i sugeruje: „Poezja dwudziestego wieku, w tym, co w niej
najbardziej istotne, jest zbieraniem danych o rzeczach ostatecznych w kondycji
ludzkiej i wypracowuje po temu swój język, który teologia może wykorzystać lub
nie” (Miłosz, 2011, s. 35).
Trudno, przynajmniej po części, nie zgodzić się z noblistą, mając na uwadze osobiste doświadczenie każdego naukowca. Chcąc jak najlepiej określić rzeczywistość, usiłuje on opisać ją językiem „gęstym” i precyzyjnym, tym samym
zmuszając czytelnika do długiego i forsownego jego przyswajania. Myślenie teologiczne stawia uczonego przed podobnym dylematem: albo tekst będzie treściwy,
wykorzystujący stwierdzenia adekwatne do opisywanej rzeczywistości, albo przystępny, lecz określany raczej jako publicystyczny. Chociaż w praktyce ta alternatywa nie się musi okazać bezwzględna, z pewnością artykułuje poważne wyzwanie,
stojące przed współczesnymi teologami2.
Drugi warunek konieczny do spełnienia postulatu Franciszka, to podjęcie
przez teologię wyzwań prawdziwie aktualnych, zakorzenionych w ludzkiej egzystencji, nacechowanej – zwłaszcza obecnie – poczuciem niepewności wobec przygodności bytów, prywatyzacją ambiwalencji i epizodycznością ludzkiego losu.
Zdaniem kontrowersyjnego myśliciela, Zygmunta Baumana, to przede wszystkim
socjologia, obok poezji i historii, ma szansę zaspokoić nieugaszone pragnienie
człowieka, by wyjaśnić rzeczywistość, w której żyje:
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2 Zwracając uwagę na walory językowe książki R. J. Woźniaka Sekret Credo (Kraków 2014), Michał Lewandowski
stwierdza: „O teologii pisać można z poetycką wręcz plastycznością, która pokazuje, jak bardzo ważna jest sprawa
języka, gdy piszemy (mówimy) o rzeczach najważniejszych”. […] Myliłby się jednak ktoś, kto podejrzewałby, że za
prostym, ale jednocześnie wyszukanym i precyzyjnym językiem [Autora] kryje się jakiekolwiek spłycenie treści. Już
samo wspomniane wprowadzenie do książki pokazuje, z jak precyzyjną teologiczną myślą mamy tutaj do czynienia”
(Lewandowski, 2014).
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Zrozumieć swój los to uświadomić sobie, że jest on czymś różnym
od przeznaczenia. Zrozumieć swój los to także poznać skomplikowaną
sieć przyczyn, które nadają kształt temu losowi i uczyniły go różnym od
przeznaczenia. Żeby działać w świecie (a nie tylko poddawać się działaniu świata), trzeba wiedzieć, jak działa świat (Bauman, 2006, s. 327).
Podejmując tę myśl (z rezerwą, płynącą ze świadomości odrębności przedmiotów nauk teologicznych oraz socjologii), trzeba przyjąć za fakt, że teologia
posoborowa, zakorzeniona w Objawieniu i Tradycji Kościoła, jeśli nie chce zostać zepchnięta na zupełny margines ludzkich zainteresowań, winna „towarzyszyć przemianom kulturowym i społecznym, także tym trudnym. Nie może zatem
unikać konfliktów: nie tylko tych, których d o ś w i a d c z a m y [podkr. M.K.]
w Kościele, ale również tych, które dotyczą całego świata czy też widocznych na
ulicach Ameryki Łacińskiej” (Lettera del Santo Padre Francesco, 2015). Dlatego
Franciszek wzywa uparcie:
Nie zadowalajcie się teologią uprawianą przy stoliku. Niech miejscem waszej refleksji będą granice. I nie ulegajcie pokusie, by te granice
zamalowywać, perfumować czy z lekka korygować bądź oswajać. Także
od dobrych teologów, niczym od dobrych pasterzy, czuć ludem i ulicą,
a dzięki swojej refleksji mają oni lać oliwę i wino na ludzkie rany (tamże).
Papieskie wezwanie, aby unikać niwelowania granic, oznacza otwarcie się teologa i teologii na niewygodną, bo objawiającą się w sprzecznościach
i konfliktach, a więc trudną do uchwycenia, opisu i analizy obecność tajemnicy
Bożej Opatrzności. Jeśli, jak wierzymy, misterium żywej obecności Najwyższego
prawdziwie i nieustannie towarzyszy ludzkim losom i poszukiwaniom, to przede
wszystkim sam teolog musi mieć jego bezpośrednie i osobiste doświadczenie, zdobyte w bezpośrednim i osobistym kontakcie z wyzwaniami jego czasów. Z biegiem
lat doświadczenie to kształtuje wewnętrzną wrażliwość uczonego i przynosi charakterystyczne otwarcie, poszerzające w istotny sposób horyzont teologicznych
dywagacji. W pewnych sytuacjach implikuje ono nawet zgodę na milczenie i swoistą bezradność teologii wobec niektórych wydarzeń czy sytuacji, z jakimi mierzy
się współczesny człowiek. W takich przypadkach, owo „milczenie i bezradność”
mogłyby urastać do rangi specyficznych kategorii teologicznych, podobnie jak ma
to miejsce choćby w hermeneutyce tzw. teologii apofatycznej.
W przytoczonej wyżej wypowiedzi papież Franciszek nie pozostaje jednak na poziomie ogólnikowego apelu i idzie krok dalej, ogniskując swą myśl na
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samej istocie uprawiania nauk teologicznych. Przypomina, że zgodnie z duchem
ostatniego soboru teologia ma być nie tyle popisem erudycji czy ekspresją karkołomnych dywagacji, ile wyrazem życia Kościoła, którego niezbywalną misją
jest zbawienie i uzdrawianie świata. Jej uprawianie winno się zatem artykułować
„w kluczu miłosierdzia”. W miłosierdziu bowiem nie należy postrzegać wyłącznie
prostego gestu dobroci czy postawy duszpasterskiej, jest ono „samą istotą Ewangelii Jezusa”. W oczach papieża miłosierdzie urasta do istotnego klucza hermeneutycznego wszelkich rozważań teologicznych, jest perspektywą, poza którą
teologia odrywa się od życia chrześcijańskiego i staje się coraz bardziej sztuką dla
sztuki. Miłosierdzie winno być zatem rzeczywistością centralną w różnych dyscyplinach teologicznych: „Bez miłosierdzia, nasza teologia, nasze prawo, nasza posługa pastoralna, popadają w niebezpieczeństwo biurokratycznej małoduszności
bądź w ideologię, która ze swej natury chce oswoić tajemnicę. Pojmować teologię
to pojmować Boga, który jest Miłością” (tamże)3.

CENTRALNE MIEJSCE DOŚWIADCZENIA WIARY
Starając się wyjść naprzeciw wezwaniu papieża Franciszka, trzeba przypomnieć, że teologia jest refleksją nad Bożym Objawieniem, które Kościół przyjmuje przez wiarę jako powszechną prawdę zbawczą. Święty Paweł w Liście do
Rzymian tłumaczy, że owa „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się
słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Człowiek staje się chrześcijaninem, gdy
„mocą Ducha Świętego” (Rz 15, 19) przyjmuje za prawdę słowa Chrystusa, głoszone przez tych, którzy zostali posłani, by je głosić i wzbudzać wiarę (por. Rz 10,
14-15). Teologia jest nauką, która przypatruje się właśnie owej wierze, rodzącej
się ze słuchania słowa. Katechizm zaznacza przy tym, że w oczach chrześcijanina, wiara nie jest „religią Księgi”, w rzeczywistości chrześcijaństwo jest bowiem
„religią »Słowa« Bożego, nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego
i żywego” (Benedykt XVI, 2010, nr 7; KKK, nr 108).
Na przestrzeni ludzkiej historii Bóg przemawiał do człowieka „wielokrotnie i na różne sposoby” czy to przez stworzenie, czy przez proroków, czy przez
święte Pisma, aby ostatecznie przemówić do niego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem (por. Hbr 1, 1-2).
Aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus,
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3 „Senza la misericordia la nostra teologia, il nostro diritto, la nostra pastorale corrono il rischio di franare nella
meschinità burocratica o nell’ideologia, che di natura sua vuole addomesticare il mistero. Comprendere la teologia è
comprendere Dio, che è Amore”.
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wieczne Słowo Boga żywego, oświecił ludzkie umysły przez Ducha Świętego, aby
słuchający „rozumieli Pisma” (Łk 24, 45).
Każda osoba może i powinna dać własną odpowiedź w dialogu rozpoczętym przez Boga w dziele stworzenia i dopełnionym przez pełne miłości odkupienie, dokonane przez Chrystusa na krzyżu. Ponieważ Słowo Boże stało się ciałem
w Osobie Chrystusa, także ludzka odpowiedź, jakiej Słowo to oczekuje, musi być
osobista. Ma to być odpowiedź wiary, w której człowiek zdaje się na Boga całkowicie, w dobrowolnym akcie pełnego poddania umysłu oraz woli objawiającemu
się Bogu (Paweł VI, 1965, nr 2). Wypływa ona z głębi ludzkiego serca i zmierza do
wyznania wiary w słowach wyrażających najgłębszą postawę człowieka: „Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że
Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz
10, 9--10). Wiara, o której tu mowa, jest zatem wielowymiarowym doświadczeniem Boga, które obejmuje Jego poznanie i prowadzi człowieka do zbawienia
(por. 2Tes 2, 13).
Międzynarodowa Komisja Teologiczna rozszerza i jednocześnie pogłębia
rozumienie owego doświadczenia wiary:
Przez wiarę ludzie otwierają uszy na słuchanie słowa Bożego,
i usta, aby ofiarować Mu modlitwę i uwielbienie: otwierają serce, aby
otrzymać miłość Boga, która jest przelewana w nich przez dar Ducha
Świętego (Rz 5, 5); i są bogaci w nadzieję „mocą Ducha Świętego” (Rz
15, 13), nadzieję, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5). Przez żywą wiarę
możemy więc rozumieć taką wiarę, która obejmuje zarówno nadzieję, jak
i miłość (Teologia dzisiaj, 2012, s.19).
Wielu filozofów i teologów zauważało konieczność powrotu do bezpośredniości doświadczenia opartego na oczywistości postrzegania i od dawna postulowało przywrócenie związku między teologią a doświadczeniem życiowym,
między refleksją teoretyczną a przeżywaniem wiary na co dzień. Myśląc o tym,
czym jest doświadczenie, M. Heidegger stwierdza: „Doświadczać czegoś, niezależnie od tego, czy będzie to rzecz, człowiek, czy też Bóg, znaczy, że to coś wychodzi
nam naprzeciw, zaskakuje nas, spotyka się z nami” (Heidegger, 1962, s. 159). Doświadczenie jawi się zatem jako bezpośrednie zderzenie z rzeczywistością w pewnej globalnej percepcji duchowej, gdzie spotykają się jednocześnie poznanie, wola
i uczucie. Tak ujęte doświadczenie, które nie jest efektem działania podmiotu,
nie abstrahuje jednak również od konkretu, zamyka przystęp do rzeczywistości,
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która się jawi jako taka wyłącznie w tymże doświadczeniu (Sicari, 1999, s. 12).
Hans Urs von Balthasar zauważa jeszcze, że właśnie w teologii katolickiej „idea
doświadczenia […] staje się niezbędna o tyle, o ile wiara jest spotkaniem całego
człowieka z Bogiem. A Bóg chce mieć przed sobą całego człowieka” (von Balthasar, 1975, s. 203). W gruncie rzeczy doświadczenie chrześcijańskie wyprzedza
(ontologicznie) refleksję teologiczną i to ono otwiera przed nią horyzonty, a nie
odwrotnie. Jako studium krytyczne i systematyczne teologia nie może bowiem
stworzyć chrześcijańskiego doświadczenia, gdyż rodzi się właśnie na bazie perspektyw wypływających z takiego doświadczenia i musi się do nich nieustannie
odwoływać (zob. Scola, 1990, s. 5).
Teologia duchowości jest szczególnie zainteresowana doświadczeniem
tak pojętej wiary i fakt ten stawia ją w rzędzie dyscyplin, które mogą (i powinny)
adekwatnie spełniać wskazania Franciszka4. Jest ona powołana do schodzenia
w głąb doświadczeń ludzkich, które w świetle słowa Bożego mogą być odczytane jako doświadczenia religijne, chrześcijańskie, po to, by rozumem oświeconym
wiarą studiować je, opisywać ich stopniowy rozwój, poznawać ich struktury i rządzące nimi prawa (Bernard, 1987, s. 70). Chrześcijańskie doświadczenie duchowe
stanowi w istocie przedmiot specyficzny teologii duchowości i pojmowane jest
jako przeżycie wewnętrzne, obejmujące wszystkie wymiary człowieczeństwa, na
czele z jego racjonalnością, dzięki której, jak podkreśla św. Paweł w Liście do Galatów, wierzący „Boga poznali i, co więcej, Bóg ich poznał” (Ga 4, 9; por. 1 J 4, 16).
Prawda objawiona przez Boga i przyjęta w wierze nie jest bowiem czymś nieracjonalnym, lecz daje początek „kultowi duchowemu [logike latreia]”, który według
Apostoła pociąga za sobą odnowę umysłu (por. Rz 12, 1-2) (por. tamże, s. 20).

DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE A DOŚWIADCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
Osoba ludzka odznacza się zdolnością do przekraczania własnych ograniczeń oraz rozszerzania horyzontów poznawczych przez doświadczenie. Jest ono
najwyższą biernością, chłonnością i zarazem najwyższym wysiłkiem człowieka,
w którym musi on zapanować nad niezmierzoną rozciągłością i głębokością przestrzeni, z której wychodzą mu naprzeciw byty i domaganie się sensu. Ogólnie
przez doświadczenie rozumie się poznanie osiągnięte przez podmiot w sposób
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4 Warto zauważyć, że poczynając od II Soboru Watykańskiego, teologia przeżywa tzw. zwrot antropologiczny,
swoiste przesunięcie punktu zainteresowań badawczych z postępowania dedukcyjnego na indukcyjne i empiryczne,
zwłaszcza od sławnego kongresu teologicznego w Brukseli (1970), który określił teologię jako „refleksję chrześcijan
nad swoją wiarą i własnym doświadczeniem chrześcijańskim w określonym czasie i w określonej kulturze” (por.
Nossol, 1973, s. 95).
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bezpośredni, w przeciwieństwie do poznania, które osiąga się przez autorytet zewnętrzny. Teolog, Leo Scheffczyk, opisuje doświadczenie jako „pewną formę wiedzy, która reaguje na bezpośrednie doznania oraz przekazuje duchowi ludzkiemu
(powiązanemu z ciałem) treść doświadczenia wprost i zgodnie z odczuciami, tak
że zostaje on dotknięty głębiej i intymniej aniżeli w motywacjach racjonalnych
czy doktrynalnych wyjaśnieniach” (Scheffczyk, 1977, s. 363).
Nie istnieje jednak jedna pojęciowa definicja ludzkiego doświadczenia
i trzeba stwierdzić, że jest to raczej zjawisko wymykające się ścisłym określeniom. Światowej sławy filozof, H.G. Gadamer, uznał nawet „doświadczenie” za
jedno z pojęć najmniej wyjaśnionych w ogóle („einer der unaufgeklärtesten Begriffe”) (Gadamer, 1960, s. 359). Mimo wszystko można i trzeba je analizować
i opisywać, tak jednak, „aby ostrożnie pominąć wszelkiego rodzaju ograniczające
założenie o charakterze racjonalnym, empirycznym, idealistycznym czy fenomenologicznym. Takie uprzednie założenia sprowadziłyby bowiem rozważania
teologiczne na pozycje bardzo dyskusyjne, obciążone założeniami systemów filozoficznych, nacechowanych dobrze znanymi ograniczeniami wewnętrznymi”
(Bardoni, 1995, s. 132).
Australijski jezuita, Gerald O’Collins, stwierdza, że od strony przedmiotowej, oprócz wskazanej wyżej bezpośredniości, o doświadczeniu można mówić
wtedy, gdy zawiera się w nim pewien sens (znaczenie) oraz gdy ukierunkowuje
ono podmiot na jakiś cel. Musi również wnosić pewną nowość oraz stanowić rzeczywistość wielopoziomową i poliwalentną. Przy tym każde doświadczenie można rozpatrywać zarówno od strony subiektywnej jak i obiektywnej: z jednej strony
jako proces zdobywania wiedzy, z drugiej jako jej skutek. Można też patrzeć na
nie jako na czynny lub bierny akt podmiotu (O’Collins, 1981, s. 33–39).
W refleksji nad doświadczeniem szczególną uwagę kieruje się dziś jednak
na jego stronę podmiotową (przeżyciową). Składają się na nią takie elementy, jak:
rozróżnienie, interpretacja, przekaz ustny lub zapis, trwanie doświadczenia w pamięci i transcendentność (Kiermacz, 1999, s. 57–76). Jak to zostało wspomniane
wyżej, w doświadczeniu rzeczywistość narzuca się podmiotowi bezpośrednio,
inaczej niż przy dedukcji czy wyciąganiu logicznych wniosków w procesie myślowym. Jednakże doświadczenie wymaga jeszcze od podmiotu rozróżnienia ze
względu na uwarunkowania podmiotu pochodzące z presupozycji i wcześniejszych doświadczeń oddziałujących na podmiot, a także ze względu na symboliczny charakter całej rzeczywistości oraz niejednoznaczność samego przedmiotu
doświadczenia, będącego jej składową. Aby doświadczyć czegoś, podmiot musi
również dokonać interpretacji, przez którą możliwe jest rozpoznanie doświadczenia i odkrywanie jego znaczenia na horyzoncie percepcji danego podmiotu.
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Horyzont, o którym mowa, jest formowany na przestrzeni całego życia
z idei, pytań, oczekiwań podmiotu, jego doświadczeń wcześniejszych oraz jego
wrażliwości. To właśnie dzięki interpretacji uwidacznia się swoista dynamika
istniejąca między doświadczeniami przejętymi z przeszłości i doświadczeniami
nowymi, z których pierwsze umożliwiają percepcję, ocenę i wyróżnienie nowości,
a drugie modyfikację tradycji otrzymanej z przeszłości. O’Collins zwraca specjalną uwagę na wartość przekazu ustnego bądź też zapisu, które umożliwiają przenoszenie doświadczeń z poziomu przeżycia bezpośredniego i jednostkowego na
poziom pośredni i uogólniony za pomocą różnorodnych środków wyrazu. Słowa
i pismo umożliwiają kształtowanie i organizację doświadczeń i ostatecznie obiektywizują je i systematyzują. Właśnie język stanowi optymalny, choć nie wyłączny,
środek wyrazu przeżywanych treści.
Chociaż trwanie doświadczeń w czasie prędzej czy później ustaje, to jednak pozostają one przez pewien czas w ludzkiej pamięci zależnie od ich głębokości, nieraz nawet przez całe życie. Przez pamięć mogą być one przywoływane,
opowiadane, a nawet uobecniane dzięki zdolności narracji. Kumulowane w pamięci doświadczenia tworzą bagaż doświadczeń (pozytywnych bądź negatywnych dla rozwoju osoby), z którego można czerpać na różnych etapach życia.
Przy tym zapamiętane doświadczenia nie są przeżyciami od siebie oderwanymi,
lecz wzajemnie na siebie oddziałują, wpływając na sposób interpretacji przeżyć
przeszłych bądź aktualnych oraz na programowanie nowych.
Z punktu widzenia teologii duchowości najbardziej istotny jest fakt, że
według Australijczyka ludzkie doświadczenia mają charakter transcendentalny
i absolutny, gdyż w styczności z różnymi treściami poznawczymi czy wolitywnymi nieustannie je przekraczają, pozostając otwartymi na ostateczny widnokrąg bytu (por. Waldenfels, 1993, s. 9)5. W tej właśnie ostatecznej perspektywie,
człowiek styka się przez doświadczenie z misterium boskości i właściwie można
stwierdzić, że każde ludzkie doświadczenie (uświadomione czy nie) nosi znamiona transcendentalności, ma wymiar religijny – jest doświadczeniem Boga (O’Collins, 1993, s. 121).
Myśl Geralda O’Collinsa podąża tu za innym jezuickim teologiem, Karlem
Rahnerem, który wyrażał przekonanie, że wszelkie akty poznawcze i wolitywne,
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5 Pojmowanie teologii przez O’Collinsa jest bliskie wspomnianej intuicji papieża Franciszka („działanie na granicy”)
oraz wizji Hansa Waldenfelsa, uchwyconej w wyrażeniu „stanie na progu domu”. Określona w ten sposób swoista
„pozycja hermeneutyczna” umożliwia jednoczesną obecność na zewnątrz i wewnątrz. Chodzi o przyjmowanie
wyzwań zewnętrznych, pochodzących z uwarunkowań życia ludzi współczesnych oraz ich artykulację w kategoriach
nauk społecznych, humanistycznych, zwłaszcza historycznych i filozoficznych, po to, by w udostępniać je następnie
wewnątrz, czyli poddać analizie teologicznej.
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a także wszystkie działania człowieka naznaczone są pierwotnym, apriorycznym
otwarciem na nieskończoność, będącym konieczną i nieusuwalną strukturą podmiotu doświadczającego (Rahner, 1961, s. 153–154). Dlatego też każde ludzkie
przeżycie pozwala z jednej strony doświadczyć siebie, a z drugiej otwiera osobę
na nieograniczony widnokrąg bytu, „absolutny duchowy horyzont, jakim jest Bóg”
(O’Collins, 1993, s. 50).
Jezuita zaznacza przy tym słusznie, że ów duchowy widnokrąg nie może
zostać poddany przez podmiot adekwatnej interpretacji czy obiektywizacji. Człowiek może najwyżej doświadczyć go w sposób „transcendentalny” ze względu
na to, że, transcendując wszelkie czynności podmiotu i przekraczając wszelki
konkretny akt woli bądź umysłu, horyzont, o którym mowa, pozostaje absolutnie niezależny od ich treści. Takie doświadczenie może być zatem określone jako
transcendentalne i podlega afirmacji doświadczającego podmiotu zawsze, choćby
nawet on sam bezpośrednio mu zaprzeczał. Należy je rozumieć jako samo-komunikację Boga, będącą Jego nadprzyrodzonym darem, w którym człowiek spotyka
zbawczą tajemnicę Bożej obecności.
Jeśli, jak twierdzi Gerald O’Collins, w odniesieniu do porządku transcendentalnego, każde ludzkie doświadczenie obejmuje wymiar religijny, stając się
doświadczeniem religijnym a priori (transcendentalnym), to należy w takim razie
zbadać konteksty i wskazać kryteria, dzięki którym ludzkie doświadczenie może
być postrzegane jako religijne a posteriori (historycznie), zwłaszcza, że różne religie pretendują do rozeznawania na swym gruncie takich doświadczeń.
Szukając wyznacznika, pozwalającego rozpoznać autentyczny wymiar
religijny konkretnego doświadczenia, O’Collins sięga po klasyczną kategorię teologiczną – „nasiona Słowa” (semina Verbi, logos spermatikos), zaczerpniętą z doktryny św. Justyna i św. Klemensa Aleksandryjskiego, zaktualizowaną i rozwiniętą
w teologii posoborowej (Jan Paweł II, 1979, nr 11)6. Kategoria ta próbuje uchwycić cząstkę Pełnego Logosu w każdej ludzkiej istocie, a jezuicki teolog wzmacnia
ją dodatkowo jeszcze o kilka kryteriów uszczegóławiających.
Kryterium głębi (profundity) odnosi się do różnych sytuacji granicznych,
które zdarzają się w życiu człowieka, dając mu przeżyć własną słabość i przemijalność, jak/lub też doświadczyć mocy i wartości, która płynie z łaskawego
obdarowania. Tego rodzaju przeżycia umożliwiają odczucie ostatecznego sensu

6 Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice pisze: „Słusznie Ojcowie Kościoła widzieli w różnych religiach jakby
refleksy jednej prawdy »semina Verbi«, które świadczą o tym, że na różnych wprawdzie drogach, ale przecież jakby
w jednym kierunku postępuje to najgłębsze dążenie ducha ludzkiego, które wyraża się w szukaniu Boga – a zarazem
w szukaniu poprzez dążenie do Boga - pełnego wymiaru człowieczeństwa, pełnego sensu życia ludzkiego”.
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życia, „nawet jeśli nie jest on wprost utożsamiany z Bogiem” (Kiermacz, 1999,
s. 73). Kryterium następstw (consequences) wskazuje natomiast na fakt, że poza
odkryciem ostatecznego sensu ludzkiej egzystencji, doświadczenie religijne musi
wpływać na przemianę życia osobowego. Człowiek doświadczający sacrum, choć
nie zawsze staje się od razu osobą wierzącą w życie po śmierci, wzmacnia jednak
w sobie rodzącą się z nadziei fundamentalną orientację na życie, artykułującą się
w przekonaniu o jego sensie i celowości.
Następnym warunkiem uznania doświadczenia za religijne jest jego orientacja chrystologiczna (christological orientation), bazująca na historycznej autokomunikacji Boga, która dokonała się w Jezusie Chrystusie. Aby dane doświadczenie można było uznać za religijne, musi odznaczać się ono wewnętrznym
podobieństwem do Misterium Paschalnego Chrystusa, to jest nosić znamiona
kreatywnej, objawieńczej i zbawczej obecności oraz mocy Zbawiciela. W sensie
ścisłym rzeczywistość ta związana jest z konkretną historią samo-komunikacji
Boga w Jezusie z Nazaretu, który jest jedynym Pośrednikiem łaski sakramentalnej. Jednak kryterium to można zastosować również do ogólnej historii objawienia i zbawienia, w stopniu, w jakim religie pozachrześcijańskie ujawniają światu
znaki przesłania Chrystusa.
Czwartym z kolei warunkiem, pozwalającym rozpoznać konkretne doświadczenie jako chrześcijańskie doświadczenie religijne, jest kryterium formy
trynitarnej (Trinitarian shape). Prawdziwe doświadczenie duchowe musi bowiem
mieć charakter trynitarny, w myśl łacińskiej maksymy – ubi Deus, ibi Trinitas.
O’Collins stawia tezę, że ślad Trójcy Świętej odbija się wyraźnie w triadycznej
strukturze ludzkiego doświadczenia. Każdy człowiek żywi bowiem trzy najważniejsze pragnienia: pragnienie życia, pragnienie sensu oraz pragnienie miłości.
Za ich antytezę można by uznać śmierć. Jednak w tym kontekście jezuita widzi w śmierci nie tyle zwykłe ustanie biologicznej egzystencji, ile zogniskowanie wszystkich życiowych braków i „strat”, takich jak: zaprzepaszczenie talentów
i życiowych szans, utratę bliskich osób, bolesne rozstania itp. Poszukiwanie sensu
stanowi zatem niezwykłą moc w codziennej walce z absurdem, pojawiającym się
we wskazanych przejawach śmierci i umierania. Pozwala ono podtrzymywać życie w istnieniu, wspiera wolę przetrwania. Chęć życia i pragnienie sensu scalają
się z kolei dzięki pragnieniu miłości. Przez miłość, człowiek zdolny do nieograniczonej asymilacji, potrafi przesycać życie sensem.
Ludzkie doświadczenie postrzegane w perspektywie owych trzech pierwszorzędnych pragnień człowieka, ujawnia – według teologa – konfigurację trynitarną, objawia zakotwiczone w człowieku pragnienie Trójjedynego Boga. Teolog
twierdzi, że w Bogu Ojcu człowiek przyjmuje ostateczne i niewyczerpalne źródło
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życia, uznaje „Boga żywych” (Mk 12, 27). W Jezusie Chrystusie odnajduje ostateczny sens: Mądrość Bożą, która nadaje kapitalne znaczenie przemijalnej ludzkiej egzystencji. Natomiast prawdziwej miłości człowiek doświadcza w Duchu
Świętym, który jest Miłością Bożą rozlaną w ludzkich sercach (Rz 5, 5). Duch
objawia nam głębię miłości Ojca względem każdego człowieka, uzdalniając ludzi
do odpowiedzi na tę miłość i do tworzenia wspólnoty.
Aby umożliwić głębsze wnikniecie w sens ostatniego kryterium, autor
Fundamental Theology odsyła czytelnika dodatkowo do Tomaszowego pojęcia
Vestigium Trinitatis (wypracowanego już w starożytności przez Ojców Kościoła), jako znaku Trójcy per modus imaginis uobecnionego w człowieku, a także
do augustyńskiej „psychologicznej teorii Trójcy Świętej”, postrzegającej ludzkie
akty poznania i miłości w analogii do wewnętrznych relacji rodzenia Syna oraz
tchnienia Ducha, zachodzących w Trójjedynym Bogu (por. O’Collins, Farrugia,
1993, s. 285).
Jeśli, jak twierdzi O’Collins, wszystkie ludzkie doświadczenia w odniesieniu do porządku transcendentalnego są doświadczeniami a priori religijnymi,
a doświadczenia, zdarzające się w osobistej historii człowieka, gdy spełniają wyżej omówione kryteria, mogą być uznane a posteriori za doświadczenia prawdziwego obcowania z Bogiem, warto przyjrzeć się pod tym względem doświadczeniu
miłosierdzia.

DOŚWIADCZENIE MIŁOSIERDZIA
Według różnych myślicieli, np. E. G. Colombo, zadaniem teologii jest „doświadczenie wiary, przeżyte we wspólnocie chrześcijańskiej i potwierdzone przez
magisterium, uczynić przemyślaną i uporządkowaną świadomością, nieustannie
weryfikowaną w jej principium, jakim jest objawienie potwierdzone przez Biblię”
(Colombo, 1980, s. 41). Dlatego, podobnie jak papież Franciszek, postulują oni
w teologii konieczność rozpoczynania refleksji właśnie od doświadczenia przeżytej wiary, po to, aby ją kompetentnie eksplorować i wyświetlić przez wskazanie
różnych jej wymiarów, charakterystyk i najważniejszych jej aspektów oraz jej wewnętrznej racjonalności, tak by stała się „przemyślaną, krytyczną i systematyczną, i mogła w ten sposób służyć za podstawę do zaszczepienia teologii (a w szczególności teologii duchowości)” (Sicari, 1999, s. 10).
Na gruncie biblijnym czy patrystycznym można by pokusić się o sprecyzowanie określenia czy podanie definicji miłosierdzia, jak czynią to encyklopedie
czy słowniki (Słomka, 2002, s. 522–523). Jest to jednak trudne, gdyż słowo to odnosi się przede wszystkim do przeżytego doświadczenia życiowego i należy do
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tzw. wypowiedzi performatywnych, a więc do szczególnego rodzaju aktów mowy,
będących zarazem działaniami (zob. Austin, 1993). Lepiej jednak charakteryzuje
ją siedem określeń, które wskazują, że rzeczownik miłosierdzie nie definiuje, lecz
nazywa, i nie tyle odnosi się do rzeczy, ile do relacji.
Miłosierdzie nie jest rzeczą, chociaż konkretyzuje się przez rzeczy – nawet przez zwykły kubek wody (por. Mk 9, 41). Jednak na pierwszym miejscu odnosi się ono do relacji, a zwłaszcza do ich jakości, wyraża więc pewien „styl”
międzyosobowych związków, sposób ich przeżywania i ich jakość. (Ma to swoje
niebagatelne znaczenie także dla myślenia teologicznego, zwraca uwagę na styl
jego uprawiania). Tym bardziej że miłosierdzie charakteryzuje się też doskonałą
dwukierunkowością: miłosierdzia się doświadcza i się je okazuje, i działa ono
z jednakową siłą w obu kierunkach. Przedmiot aktu miłosierdzia może stać się
w lustrzanym odbiciu tego ruchu podmiotem itd. W dodatku w Ewangelii, Jezus
stawia siebie w pozycji doskonale obustronnej między Ojcem i ludźmi: nie posiada większej komunii z Ojcem niż ma ją z ludźmi (por. J 17, 11). Poza tym, akt
miłosierdzia ma charakter wewnętrznego procesu: może być powtarzany w nieskończoność, ale nigdy nie jest powtarzany z takiej samej pozycji. Ponieważ jest
wypowiedzią per formatywną – czyni to, co mówi, sprawia, że ten dany przedmiot i ten dany podmiot stają się innymi, zmienia ich, wpisując ich w sytuację
różną od poprzedniej, i tak w nieskończoność. Każda poprzednia zmiana zmienia
przedmiot i podmiot, dlatego każdy nowy akt miłosierdzia jest zawsze nowy!
Miłosierdzie jest wartością wybitnie praktyczną, co dobrze ilustruje fakt,
że dużo trudniej je wyjaśnić niż je uczynić. Dobrze wyraża to powiedzenie: „Kto
umie robić – robi. Kto nie umie robić – uczy innych”. Teoretyzowanie na temat
miłosierdzia to zabieg długi i skomplikowany, natomiast w praktyce przeciwnie,
jest to doświadczenie intuicyjne. Wie o tym dobrze zwłaszcza ten, kto uprawia
teologię: cała precyzyjna i dobrze wyartykułowana teoria świata nie wystarczy
przecież, aby wyjaśnić życie ludzi wierzących. Dlatego miłosierdzie ma zawsze
charakter historyczny. Miłosierdzie jest poza tym kategorią integrującą, czyli jest
zarazem jednostkowe i uniwersalne. Każde doświadczenie miłosierdzia (okazywanego czy otrzymywanego) jest typowym przeżyciem ludzkim, związanym
z czymś niezwykle konkretnym i niepowtarzalnym. Jednocześnie doświadczenie
to jednoczy wszystkich ludzi i można je spostrzec w każdej epoce, w każdym
miejscu i kulturze. Podobnie, jak nie można doświadczyć Kościoła powszechnego
poza jego wspólnotą lokalną, która jednak nigdy nie wyczerpuje powszechności
Kościoła, tak nie można doświadczyć powszechnego miłosierdzia poza konkretnym jego doświadczeniem. Miłosierdzie jest także przeżyciem pozbawionym jakiejkolwiek przynależności – kulturowej, wyznaniowej, politycznej itp. Nie może
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być całkowicie przywłaszczone nawet przez jakiekolwiek systemy czy struktury
sakralne, czy też ruchy sekularyzacyjne, ponieważ w pewnym sensie jest przeżywane jako kategoria boska: otwierając się na drugiego, ujawnia w sobie pewien
komponent transcendentny. Miłosierdzie jest też przestrzenią, w której działanie
i emocje produkują myśl. Aby dokonać aktu miłosierdzia, potrzeba inteligencji,
która weźmie pod uwagę wielką ilość zmiennych, jakie mogą się pojawić w relacji
do innej osoby. Trzeba umieć wczuć się i postawić w jego konkretnej i złożonej
sytuacji, „wejść w jego buty”. Trzeba umieć zmierzyć się z sytuacją, w której emocje i działania nie przeszkodzą, ale – przeciwnie – zaowocują myślą (Morra, 2015,
s. 106–109).
Jednak z punktu widzenia wiary trudno definiowalne doświadczenie miłosierdzia, w swej najgłębszej istocie jest doświadczeniem Ducha Świętego i ma
charakter jednocześnie ontyczny i empiryczny. Na pierwszym miejscu jest doświadczeniem łaski, synostwa względem Boga jako miłującego Ojca. Uległy Duchowi, wydanemu przez Syna na krzyżu i wylanemu w dzień Pięćdziesiątnicy na
pierwszą wspólnotę Kościoła, człowiek doświadcza wtedy, czym jest sam w sobie
i czym jest dla świata żywy Bóg miłości. Objawia On swoją istotę i zaprasza człowieka do uczestnictwa w niej przez to, że daje światu swego Syna, który stał się
człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze grzechy, dla naszego zbawienia.
Wsparty otrzymaną łaską chrześcijanin, może i powinien stanąć świadomie
wobec tej formy objawienia oraz tajemnicy, która jest jego treścią, i w niej zapuścić
korzenie własnego życia, dostosowując się do niej wszystkie swoje władze i całą
osobowość. Trzeba podkreślić, że nie istnieje dla niego żadna inna droga, która
może prowadzić do doświadczenia Boga w sobie, poza drogą naśladowania Chrystusa, dokonującego się przez dar Ducha Świętego i pod Jego przewodnictwem.
Rozróżniamy, oczywiście, doświadczenie Boga, takim jaki jest On sam i przeżycie Go takim, jaki jawi się On człowiekowi w codziennej aktualizacji swojej woli,
zwłaszcza w przykazaniu miłości bliźnich, jednak obie te rzeczywistości są ze sobą
nierozerwalnie złączone, stanowią jakby dwie strony tego samego medalu.
Spełniając wiernie w Duchu Świętym zwykłe obowiązki i zadania, zarówno w relacjach międzyludzkich czy w odniesieniu do rzeczy, chrześcijanin
uczestniczy w życiu Bożym, które – będąc intensywnością czy też ukrytym charakterem doświadczenia Boga – urzeczywistnia się właśnie w taki sposób. Żyjąc
wiarą, pełną nadziei i miłości, pilnie naśladując Chrystusa i wsłuchując się w natchnienia Ducha, powoli
przekonuje się, że Jego dary rozlewają się w nim i że w ten sposób
zdobywa on swego rodzaju wewnętrzną świadomość spraw Bożych, która
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w tradycji (szczególnie przez św. Bernarda i jego naśladowców) uważana
była za subtelnie powiązaną z darem mądrości (sapientia od sapere –
mieć wyczucie czegoś) (von Balthasar, 1979, s. 271).
W doświadczeniu miłosierdzia, dokonującym się w Duchu Świętym, człowiekowi przekazywane jest bowiem także najgłębsze doświadczenie samego siebie, gdyż Święty Pocieszyciel jest Duchem Objawienia, przemawiającym do ducha
ludzkiego jako Obecność immanentna, i rozjaśnia mu to, kim jest w najgłębszej
swej naturze i jak bardzo jest obdarowany. W duchowym wołaniu: Abba, Ojcze!
„sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. Z czego Apostoł Narodów wyprowadza: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8, 16). Dlatego teolog doświadczający własnej grzeszności, słabości i jednocześnie Bożego
miłosierdzia jest szczególnie otwarty na dar Ducha Świętego i przez Niego zostaje właściwie wyposażony do uprawiania teologii. Zyskuje jaśniejsze światło, dar
mądrości, które wzmacnia jego umysł i wpływa na sposób poznania i wyrażania
prawd Bożych.
Jawi się tu pytanie, ważne zwłaszcza w epoce sekularyzacji, o świadomość/pewność człowieka, że działa w nim Duch Święty. Już Sobór Trydencki
wstępnie rozjaśnił tę kwestię:
Nie należy twierdzić, że ci, którzy prawdziwie zostali usprawiedliwieni, winni bez żadnej wątpliwości samych siebie zapewniać, iż zostali
usprawiedliwieni […] jak gdyby ten, kto w to nie wierzy, wątpił w obietnice Boże i skuteczność śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak bowiem
nikt bogobojny nie powinien wątpić w Boże miłosierdzie i w zasługę Chrystusa oraz w moc i skuteczność sakramentów, tak każdy, kto patrzy na siebie samego, na własną słabość i brak usposobienia, może drżeć i lękać się
o swoją łaskę, gdyż nikt nie może wiedzieć z nieomylną pewnością wiary,
że otrzymał łaskę Bożą (Bokwa i in. oprac., 2007, s. 189).
Święty Tomasz z Akwinu zauważa dodatkowo, że Duch Pocieszyciel może
działać tylko wtedy, gdy mamy już w sobie moc miłości stworzonej:
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W ten sposób nie wyklucza się, że Duch Święty, który jest Miłością niestworzoną, w człowieku, który posiada miłość stworzoną, może
poruszać duszę do jakiegoś czynu, tak jak Bóg porusza wszystkie istoty
do czynów, do jakich są one predysponowane na bazie własnej natury.

O. Marek Kotyński CSsR

W taki sposób łagodnie kieruje On wszystkim, dając wszystkim (naturalną) moc i siłę, która skłania ich do tego, ku czemu On sam ich kieruje, tak
aby zmierzali ku temu nie pod przymusem, lecz spontanicznie (Tomasz
z Akwinu, wyd. 1994, q. un., a. 1, c. in fine).
Człowiek nie potrafi jednak rozróżnić w sposób pewny, czy akt miłości,
który spełnia, zostaje dokonany na podstawie własnej naturalnej dyspozycji, czy
też opiera się na jakimś ponadnaturalnym impulsie pochodzącym od Ducha Świętego. Potwierdza to św. Tomasz: „Ktoś, kto posiada nadprzyrodzoną miłość, może
na podstawie prawdopodobnych znaków przypuszczać, że posiada miłość […],
jednak nikt nie może być tego pewien, chyba, że sam Bóg mu to objawi” (tenże,
wyd. 1999, 10, 10c). Nawet delectatio, z jaką chrześcijanin pełni czyn miłości,
nie jest wystarczającym dowodem na działanie pod wpływem specjalnego bodźca
pochodzącego od Trzeciej Osoby Boskiej. Nikt bowiem nie może być definitywnie
i absolutnie przekonany, że porusza nim w danym momencie caritas pochodząca
od Ducha, a nie jest to jedynie spiritus acquisitus (por. tamże, ad 3).
Szczególnie interesujące jest spojrzenie na problem doświadczenia miłosierdzia, które jest doświadczeniem Ducha Świętego, wspomnianego wcześniej
K. Rahnera. Twierdzi on mianowicie, że w swej istocie, takie doświadczenie nie
dokonuje się przez pojedyncze doświadczenia obecne w czyjejś świadomości, lecz
zawiera się w
wynikającej z łaski radykalizacji transcendencji człowieka (w sumieniu i w wolności) w kierunku bezpośredniej bliskości Boga w dziele Jego samoobjawiania się przez łaskę. Dlatego doświadczenie Ducha
Świętego, nie stanowi jakiegoś, pochodzącego „z zewnątrz”, pojedynczego
wpływu Boga na ducha ludzkiego, uznawanego za będącego w gotowości
przyjęcia go, lecz konstytuuje je fakt polegający na tym, że to Bóg, uczestnicząc w Sobie samym (Łaska niestworzona), zawsze i wszędzie czyni się
konstytutywnym początkiem ducha ludzkiego w jego transcendentalności
(Rahner, 1978, s. 54)7.
Cały Kościół, a chrześcijanin uprawiający teologię w szczególności, odczuwa ciągłą potrzebę interpretacji słowa Bożego. Nie może to być jednak in-

7 W takim ujęciu istnieje pewne niebezpieczeństwo sprowadzenia oryginalności i transcendencji wolnej ingerencji
Ducha Świętego w historię i życie ludzi, wyłącznie do tego, co ogólnoludzkie, już wcześniej obecne i znane, przynajmniej
implicite, jako powrót do „natury” człowieka, por. Sicari, 1999, s. 58.
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terpretacja oparta wyłącznie na naturalnych zdolnościach ludzkiego umysłu, ale
przede wszystkim na świetle i mocy Ducha Świętego, zgodnie z tym, co twierdzi
św. Paweł: „Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i [działanie] Ducha Świętego […] A wy, przyjmując słowo
pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami
naszymi i Pana” (1Tes 1, 5-6). W praktyce oznacza to postępowanie w ciemnościach wiary, w „zwierciadle i tajemnicy”, gdyż – jak twierdzi J. Mouroux: „Dosięgamy Ducha tylko za pośrednictwem Jego znaków […]. Istnieje fundamentalna relacja między udzielonym Duchem Świętym a duchem, który Go otrzymuje,
a stanowi ją istniejąca między nimi jedność duchowa” (Mouroux, 1956, s. 157).
Znakiem rozpoznawczym działania Ducha Świętego, który najbardziej
autorytatywnie interpretuje Chrystusa, pozostaje na pierwszym miejscu świadectwo – martyrion, gdyż to nie entuzjaści, ale męczennicy są duchowym miejscem,
w którym w sposób najbardziej autentyczny można przeżyć doświadczenie Ducha w Kościele Chrystusa (Le Guillou, 1976). Drugi znak został wskazany przez
J. Moltmanna, który opisuje go jako
doświadczenie wzbudzające w człowieku eschatologiczne pragnienie realizacji zbawienia, odkupienia naszej egzystencji i odrodzenia wszystkich rzeczy.
Poruszeni Duchem, chrześcijanie wołają: „Przyjdź Panie Jezu!” (Ap 22, 20). To
właśnie doświadczenie Ducha czyni chrześcijan ludźmi niecierpliwymi i pozbawionymi obywatelstwa w każdej społeczności, ponieważ skłania ich do szukania
Królestwa Bożego (Hbr 13, 14), a także dlatego, że jest to właśnie doświadczenie,
które prowadzi ich do negacji i zaparcia się złego świata opanowanego przez przemoc i śmierć. Niezależnie od ich ubóstwa i osamotnienia w tym przewrotnym
świecie Duch czyni ich bogatymi w doświadczenie i nadzieję (Moltmann, 1994,
s. 92).

***
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Miłosierdzie jako pojęcie teologiczne, jest w optyce nauczania papieża
Franciszka, „kategorią generującą” (Morra, 2015, s. 17), czyli bardzo szczególną
i specyficzną formą czy spojrzeniem na całokształt doświadczenia chrześcijańskiego, w jego widzialności i w jego przeżywaniu. Należy do tych podstawowych
kategorii, od których kształtuje się dalsze pojęcia i w ramach których należy mierzyć się z problemami życia Kościoła. Miłosierdzie nie jest jednak kolejnym tworem teoretycznej myśli Kościoła, mimo, że tkwi głęboko w duchu nauki II Soboru Watykańskiego, lecz jest raczej doświadczeniem tajemnicy obecności Ducha
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Świętego, które nie daje się sprowadzić do jednowymiarowych przeżyć człowieka
i wymyka się jednowymiarowym określeniom. Papież Franciszek wzywa teologów do zejścia właśnie na poziom takiego bezpośredniego doświadczenia Ducha,
udzielającego się w przeżyciu miłosierdzia Bożego, gdyż jest ono generatorem
Bożego światła, mądrości, która otwiera i uzdalnia do sprawowania w Kościele
posługi myślenia i odkrywania nowych dróg Bożych. Czasem oznacza ono zgodę
na swoistą bezradność oraz pełne niecierpliwości i niepokoju milczenie, które staje się pokornym świadectwem podążania drogami wyzwań, jakie stawiają przed
chrześcijanami obecne czasy, często w ciemności wiary, pełnej nadziei i miłości.
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MERCY IN SPIRITUAL
THEOLOGY
SUMMARY
Pursuant to the teachings of Pope Francis, mercy – as a theological term –
constitutes a “generating category” which in other words ought to be understood
as a specific form or yet an approach manifested in the perception of the general
Christian Experience as well as recognition of its visibility and witnessing it.
The article indicates that mercy is most of all a spiritual experience that allows
to witness the mystery of the presence of the Holy Spirit. Thus, it cannot be
limited to one-dimensional human experiences as it reaches far beyond any onedimensional definitions. Pope Francis calls upon theologians to ascend to the level
of such direct experience of the Spirit that ought to contribute to the witnessing of
God’s mercy for it is the sole generator of God’s light and knowledge. Therefore, it
allows to open and fulfill in the Church the ministry of pondering and discovering
new ways of God. Sometimes it constitutes consent to one’s personal helplessness
and silence that is filled with impatience and unrest that becomes the humble
proof of following the path of challenges that are set upon Christians in this day
and age, often leading to darkness of faith, full of hope and love.
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Z BENEDYKTEM XVI
W DRODZE KU PEŁNEJ
JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z niektórymi myślami zawartymi w przemówieniach Benedykta XVI wygłoszonych na spotkaniach
ekumenicznych, przede wszystkim z protestantami, ale też podczas audiencji
generalnych przypadających w Tygodniach Modlitw o Jedność Chrześcijaństwa
i w czasie nieszporów za zakończenie tych Tygodni. Nie zostały tu uwzględnione przemówienia skierowane do przedstawicieli Kościoła prawosławnego ani
Kościołów wschodnich starożytnych, ponieważ nie pozwalają na to ramy artykułu. Opracowanie to ma stanowić mały wkład do tomu poświęconego przez
Warszawskie Studia Teologiczne tematyce reformacji. Niewątpliwie, nauczanie
ekumeniczne Benedykta XVI jest bardzo cenne. Znany jest jego wkład w dialog ekumeniczny jako teologa polemisty, broniącego autentycznej nauki wiary,
oraz jego dorobek pisarski. Interesujące są też jego wypowiedzi jako papieża. Zaraz na drugi dzień po wyborze na Stolicę Piotrową w orędziu skierowanym do
kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej (Benedykt XVI, 2005a, s. 138) podkreślił konieczność prowadzenia dialogu teologicznego, zbadania historycznych przyczyn
decyzji podjętych w przeszłości, a za najpilniejsze uznał – za Janem Pawłem II
– „oczyszczenie pamięci”, gdyż tylko to może otworzyć umysły na przyjęcie pełnej
prawdy o Chrystusie. Należy też pamiętać, że przed Nim, Najwyższym Sędzią,
każdy zda sprawę z tego, co uczynił lub czego nie uczynił dla pełnej i widzialnej
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jedności wszystkich uczniów Chrystusa. Świadom tego, papież jako pierwszy nie
chce niczego zaniedbać, a raczej uczynić wszystko, co w jego mocy, by wspierać
ekumenizm.

UWAGI DOTYCZĄCE OBCHODÓW PIĘĆSETLECIA REFORMACJI
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Benedykt XVI, przemawiając do przedstawicieli Kościoła luterańskiego
w Niemczech (Benedykt XVI, 2011a), skierował uwagę słuchaczy na rok 2017,
który przypomina ogłoszenie tez Marcina Lutra przed pięciuset laty. Rocznica ta
stwarza okazję luteranom i katolikom na całym świecie, by wspólnie przemyśleli
to, co ich łączy i dzieli, nie pomijając podstawowych pytań ekumenicznych. Spotkania te nie powinny stanowić triumfalistycznego świętowania, lecz mieć charakter wspólnego wyznania wiary w Trójjedynego Boga, wspólnego wyznania posłuszeństwa naszemu Panu i Jego Słowu. (Na taki sposób obchodów – jak dowiedziałem się z pewnej religijnej broszurki niemieckiej – zgodziły się w Niemczech
wielkie wyznania protestanckie.) Winna temu towarzyszyć wspólna modlitwa
i wewnętrzna prośba skierowana do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o przebaczenie wyrządzonych sobie nawzajem krzywd i winy podziału chrześcijaństwa.
Do tego oczyszczenia świadomości należy także wzajemne wyznanie tego, jak
oceniamy tysiąc pięćset lat, które poprzedziły reformację i dlaczego, mimo podziału, jesteśmy jednak razem. Dlatego papież zachęcał, by wspólnie modlić się
o pomoc Bożą i asystencję Ducha Świętego, aby móc podejmować dalsze kroki
ku upragnionej jedności i by nie pozostawać przy tym, co już zostało osiągnięte.
Zachęcał, by zintensyfikować wysiłki w celu głębszego zrozumienia tego, co jest
wspólne, co dzieli i czym można się obdarować (Benedykt XVI, 2005b). Do tego
zachęca także stwierdzenie św. Łukasza z Dz 2,42, że apostołowie trwali zjednoczeni na modlitwie i łamaniu chleba. Winno to być bodźcem i wskazywać kierunek wspólnej drogi ekumenicznej.
W dialogu ekumenicznym Niemcy zajmują znaczące miejsce, jako że są
krajem, w którym wyrosła reformacja, a zarazem są jednym z krajów, z którego
wywodzi się ruch ekumeniczny XX w. (Benedykt XVI, 2005c). On sam, jako biskup Rzymu i następca apostoła Piotra, przyjął i zadeklarował na początku swego
pontyfikatu, że przywrócenie pełnej i widzialnej jedności chrześcijan będzie priorytetem jego działań. Chciał iść śladami swych poprzedników: Pawła VI, który
podpisał dekret soborowy Unitatis redintegratio i Jana Pawła II, który uczynił ten
dokument kryterium swych inicjatyw ekumenicznych. Benedykt XVI wspomniał
o życzeniu Jana Pawła II, wyrażonym w czasie jego wizyty w Niemczech, by
zbadać wzajemne potępienia. Wspomina też o dialogu braterskim w Moguncji,
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w którym on sam brał udział, w obecności Jana Pawła II, a który na podstawie
zadanych wtedy pytań wypracował wielką wizję teologiczną. Z tego też dialogu
wyrosła komisja złożona z biskupów, która przy pomocy teologów wypracowała
ważny dokument pt. Wspólna Deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu,
podpisany przez przedstawicieli Kościoła luterańskiego i Kościoła katolickiego
31 października 1999 r., w którym wyrażono zgodę na temat fundamentalnych
kwestii, jakie od XVI w. były przedmiotem kontrowersji.
Choć oficjalnie dialog między luteranami a katolikami rozpoczął się po
wizycie Jana Pawła II w Niemczech w 1981 r. (Benedykt XVI, 2011a), to jednak
rozmowy między teologami tych wyznań na płaszczyźnie krajowej prowadzone
były przynajmniej od dwudziestu lat w tzw. Jäger-Stählin Kreis, która to inicjatywa powstała po II wojnie światowej i w której pracach brał udział także Joseph
Ratzinger. Mimo różnic teologicznych, i to w sprawach fundamentalnych, wzrastała liczba kontaktów, które znacząco przyczyniały się do przeżywania wspólnoty w wierze i duchowości. Osiągnięte rezultaty dają nadzieję, że dialog będzie się
dalej rozwijał i oba wyznania pozostaną na wspólnej drodze, którą ostatecznie
jest Jezus Chrystus. Dialog ekumeniczny nie jest bowiem jakąś strategią komunikacji w zmieniającym się świecie, lecz podstawowym obowiązkiem Kościoła
wynikającym z jego posłania (UUS 28-32).
Benedykt XVI podziela obawy, że rozmówcy mają różne wyobrażenia
o jedności Kościoła, że owoce pracy ekumenicznej dotyczące zwłaszcza rozumienia Kościoła i Urzędu, zostały niewystarczająco przyswojone. Mimo różnych
trudności papież patrzy z nadzieją w przyszłość. Choć podziały między chrześcijanami stanowią przeszkodę w wyrażeniu pełni katolickości w rzeczywistości
Kościoła, tak jak to Chrystus zapowiedział (UR 4), to jednak papież ufa, że dzięki
działaniu Ducha Świętego dialog ekumeniczny doprowadzi do przełamania podziałów.

CZEGO MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ OD MARCINA LUTRA?
Jedną z najbardziej charakterystycznych wypowiedzi Benedykta XVI na
temat reformacji było przemówienie oraz homilia wygłoszone 23 września 2011 r.
w klasztorze Augustianów w Erfurcie, w ramach podróży apostolskiej do Niemiec.
Papież wyraził najpierw radość ze spotkania z członkami Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i określił je „jako święto wspólnej wiary” w historycznym
miejscu (Benedykt XVI, 2011b). Bowiem w tym klasztorze Marcin Luter studiował
teologię, odbywał formację zakonną i odprawił prymicje. Podjął studia teologiczne
wbrew życzeniu ojca, który chciał, by kontynuował studia prawnicze. Kierowała
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nim silna pobudka, wyrażająca się w nurtującym go pytaniu: „Jak pozyskam sobie łaskawego Boga?” Pytanie to przyświecało jego poszukiwaniom teologicznym,
jak i całej walce wewnętrznej. A zatem nurtowała go kwestia Boga i to nie jako
hipoteza filozoficzna, lecz Jego stosunek do niego samego; ona stała się jego pasją
i pobudką do działania w czasie całej jego drogi życiowej. Tak więc „teologia nie
była dla Lutra problemem akademickim, lecz walką wewnętrzną z samym sobą,
co z kolei było walką o Boga i z Bogiem”.
Pytanie o odniesienie Boga do Lutra, będące „siłą napędową całego jego
życia”, może postawić każdy człowiek i dlatego może to być wspólna płaszczyzna
aktywności chrześcijan. Ten niepokój powinien towarzyszyć wszystkim wierzącym w Chrystusa jako wspólna troska o obecność Boga w życiu człowieka. Jest
to o tyle ważne w dzisiejszych czasach, że obserwacje wskazują, iż wielu nie
obchodzi kwestia Boga w ich życiu, a nawet nie jest inspiracją przepowiadania;
nie porusza ludzi nie tylko w sensie, czy Bóg istnieje czy nie, lecz czy interesuje
się On mną, moim życiem, moim postępowaniem, czy nie. Papież zauważa, że
„większość ludzi, także chrześcijan, sądzi, że Bóg w ostatecznym rozrachunku
nie interesuje się naszymi grzechami i cnotami. Wie On oczywiście, że wszyscy
jesteśmy tylko ciałem. Jeśli wierzy się jeszcze w inne życie i w sąd Boży, to prawie
wszyscy zakładają w praktyce, że Bóg powinien być wspaniałomyślny i – ostatecznie – w swym miłosierdziu przymknie oko na nasze drobne błędy. Ta kwestia już
nas nie nurtuje. Czy jednak te nasze błędy naprawdę są tak małe?” Dalej papież
pyta: Czy zło, którego dopuszczają się ludzie – zarówno ci wiele jak i mało znaczący w świecie – jest tak małe? Jako pierwszą formę zła papież wymienia egoizm
wszystkich, którzy myślą jedynie o własnej korzyści. To on prowadzi do zepsucia
ludzi, którzy dokonują spustoszenia świata. Wynikająca z egoizmu zachłanność
życia i pieniądza, a z drugiej strony niepohamowana żądza użycia prowadzą do
wyniszczającej świat władzy narkotyków. Czyż świat „nie jest zagrożony przez
narastającą skłonność do przemocy, która nierzadko kryje się pod pozorami religijności? Czy głód i ubóstwo mogłyby aż tak spustoszyć całe części świata, gdyby
żywsza była w nas miłość do Boga i wypływająca z niej także miłość do bliźniego, do stworzeń Bożych, jakimi są ludzie?” To wszystko świadczy, że zło nie jest
błahostką i nie mogłoby być tak potężne, gdyby ludzie stawiali Boga w centrum
swego życia. Dlatego też, stając wobec Lutra, należy sobie zadać to podstawowe
pytanie, które go dręczyło: Jakie jest odniesienie Boga do mnie i jak ja mam stawać
przed Bogiem?
Dalej Benedykt XVI podkreśla, że to pytanie o Boga u Lutra nie miało jedynie charakteru teocentrycznego, ale prowadziło go do chrystologii. Uczył, że Bóg
Stwórca przemówił do ludzi, objawił się i ma oblicze. Stał się człowiekiem – jed-
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nym z nas – w Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku.
Zarówno jego teologia jak i duchowość była chrystocentryczna. Kryterium hermeneutycznym odczytywania Pisma Świętego był Chrystus. Aby tak mogło być u ludzi wierzących, Jezus musi być centrum ich duchowości, a miłość do Niego i życie
razem z Nim może nadawać kierunek ludzkiej egzystencji. Jeśli papież poruszał
te zagadnienia na spotkaniu ekumenicznym w Erfurcie, to nie po to, by obejść za
pomocą mnóstwa słów pilne sprawy, co do których wszystkie strony dialogu ekumenicznego oczekują na konkretny postęp i widoczne rezultaty, lecz dlatego, że
ekumenizm najbardziej potrzebuje tego, co łączy, potrzebuje mówienia o wielkich
rzeczach – które sprawiają, że strony dialogu są chrześcijanami – które zawsze są
darem i zadaniem. A niestety, pod presją sekularyzacji grozi niebezpieczeństwo,
że przez nieuwagę sprawy te zostaną zagubione. Benedykt XVI uznaje za błąd
czasów konfesjonalizacji, że patrzono głównie na to, co dzieli, a nie na to, co jest
wspólne w wielkich wskazaniach Pisma Świętego i w wyznaniach starożytnego chrześcijaństwa. Dlatego, dla papieża, wielki postęp ekumeniczny ostatnich
dziesięcioleci polega na uświadomieniu sobie wspólnego podłoża, wspólnego niezniszczalnego fundamentu, co umożliwia wspólną modlitwę, śpiew i wspólne dawanie świadectwa o Bogu Jezusa Chrystusa działającego w świecie.
Papież wskazał też, że dziś przed historycznymi Kościołami stoi wyzwanie, jakim jest rozwój nowej formy chrześcijaństwa, która „szerzy się z ogromnym
dynamizmem misyjnym, niekiedy budzącym niepokój co do sposobów, wprawia
historyczne Kościoły chrześcijańskie w zakłopotanie. Jest to chrześcijaństwo mało
instytucjonalne, o niewielkim bagażu racjonalnym i jeszcze mniejszym bagażu
dogmatycznym, a nawet o małej stabilności”. To ogólnoświatowe zjawisko stawia
przed problemem: Co pozytywnego i negatywnego mówi ta nowa postać chrześcijaństwa? Co ma trwałą wartość, co można lub należałoby zmienić w kwestii
naszego podstawowego wyboru w wierze?
Oprócz spotkania ekumenicznego odbyło się również nabożeństwo ekumeniczne w klasztornym kościele Augustianów, w czasie którego Benedykt XVI
wygłosił okoliczną homilię (tamże). Podobnie jak przy wielu innych okazjach, tak
też tutaj papież wyszedł od modlitwy Chrystusa w Wieczerniku o jedność; Jezus prosił o jedność apostołów, ale wychodził też myślą poza Wieczernik i prosił
o jedność także dzisiejszych chrześcijan. Co więcej, o tę jedność modlił się nie
tylko wtedy, ale „wciąż oręduje za nami i także w tej chwili stoi pośród nas i pragnie nas włączyć w swoją modlitwę”. Jednak patrząc na rozbicie chrześcijaństwa,
można odnieść wrażenie, że modlitwa Jezusa o jedność nie została wysłuchana.
Chrystus „ciągle na nowo musi znosić odrzucenie jedności, a mimo to wciąż na
nowo urzeczywistnia się jedność z Nim, a tym samym z Trójjedynym Bogiem”.
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W tym widzialnym dramacie, w którym „Chrystus zmaga się i cierpi wraz z nami
ludźmi, działa grzech człowieka, który odmawia posłuszeństwa Bogu i zamyka
się w sobie, a z drugiej strony zwycięstwo Boga, który wspiera Kościół pomimo
jego słabości i nieustannie przyciąga do siebie nowych ludzi, i w ten sposób prowadzi jednych ku drugim”. Dlatego tego rodzaju spotkanie ekumeniczne winno
pobudzać do wdzięczności za to, co zachowało się z jedności i jest fundamentem
przywrócenia jej pełni, a nie narzekać na podziały i rozłamy. To też winno pobudzać do czujności, by nie utracić danej już jedności. I tu papież wskazał na filary
zachowanej jedności. A jest to wiara w Boga Wszechmogącego, Stwórcę nieba
i ziemi, którego wyznajemy jako Trójjedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego, jako
Boga konkretnego, Boga miłości. Wiara w to, że Bóg przemówił do ludzi i stał
się jednym z nas. To domaga się od chrześcijan dawania wspólnie świadectwa
o Bogu żywym.
Człowiek potrzebuje Boga – gdyż nie da się wykorzenić istniejącego
w nim pragnienia nieskończoności, bo kiedy oddala się od Boga traci coraz bardziej życie w hybris władzy, w pustce serca i tęsknocie do spełnienia i szczęścia –
dlatego „naszą pierwszą posługą ekumeniczną w tych czasach musi być wspólne
świadectwo o obecności Boga żywego, a tym samym dawanie światu odpowiedzi,
jakiej potrzebuje. Do tego podstawowego świadectwa o Bogu należy oczywiście
głównie świadectwo o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, który żył z nami, za nas cierpiał i umarł, a przez swoje zmartwychwstanie
pokonał bramę śmierci”. Dlatego papież apelował, aby chrześcijanie umacniali się
w tej wierze, pomagali sobie nią żyć, gdyż to jest wielkie zadanie ekumeniczne,
które wprowadza w istotę modlitwy Jezusa.
Nawiązując do oczekiwania podpisania jakiejś przełomowej deklaracji ekumenicznej przez papieża z protestantami z okazji jego wizyty w Niemczech, Benedykt XVI powiedział, że było to polityczne niezrozumienie wiary i ekumenizmu, jako że do jedności wiary nie dochodzi się na zasadzie
pertraktacji i ustępstw, jak w przypadku umów międzypaństwowych. Taka
wiara tworzona przez samych chrześcijan byłaby bezwartościowa. „Wiara nie jest czymś, co wymyślamy i co negocjujemy. Jest ona fundamentem, na
którym żyjemy. Jedność nie wzrasta, kiedy analizujemy plusy i minusy, lecz
jedynie dzięki coraz głębszym przemyśleniom i życiu wiarą. W ten sposób
w ciągu ostatnich 50 lat, zwłaszcza od czasu wizyty papieża Jana Pawła II przed
30 laty, znacznie wzrosła jedność, za co możemy być jedynie wdzięczni Bogu”.
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SPOTKANIA EKUMENICZNE Z FIŃSKIMI LUTERANAMI
Tradycja corocznego pielgrzymowania delegacji ekumenicznej Finlandii
do grobu św. Piotra, która często zbiegała się z Tygodniem Modlitw o Jedność
Chrześcijan, z okazji św. Henryka, patrona tegoż kraju, dawała następcy św. Piotra okazję do wygłoszenia przemówienia ekumenicznego. I tak w swym przemówieniu Benedykt XVI wyraził wdzięczność Duchowi Świętemu za to, że kształtował życie świętych, którzy pozostawili niezwykły przykład wierności Chrystusowi i Ewangelii (Benedykt XVI, 2012a). Wyraził też nadzieję, że te pielgrzymki
przyczynią się do wzrostu komunii między katolikami i luteranami oraz innymi
wyznawcami żyjącymi w Finlandii. Wyraził życzenie, by ta przyjaźń pogłębiała się oraz żeby wspólne świadectwo dawane Chrystusowi było coraz bardziej
zdecydowane. Jest to potrzebne zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który często
jest pozbawiony właściwego ukierunkowania i mimo wszystko żywi pragnienie
słuchania orędzia zbawienia. Ta wzajemna przyjaźń i wspólne świadectwo winno
przyspieszyć postęp w pokonaniu dzielących różnic i podziałów.
Papież nawiązał do ostatnio opublikowanego dokumentu ekumenicznego
fińsko-szwedzkiego, który odzwierciedla zbliżenie między katolikami a luteranami w rozumieniu usprawiedliwienia, ale ponadto zachęca do odnowienia zaangażowania w naśladowanie Chrystusa w życiu i postępowaniu. Trzeba tu ufać mocy
Ducha Świętego, który jest w stanie dokonać tego, co wykracza ponad ludzkie siły,
tj. szeroką odnowę świętości i publiczne praktykowanie cnót chrześcijańskich,
czego przykład dali wielcy świadkowie – święci. Benedykt XVI zwrócił też uwagę
na tekst Listu do Hebrajczyków (6,15) ukazujący cierpliwość Abrahama i tych,
którzy, idąc za jego przykładem, zostali wynagrodzeni za swą wiarę i zaufanie
Bogu. Postać Abrahama pomaga zrozumieć fakt, że Bóg z miłością interweniuje
w ludzką historię i uczy ludzi, by nie przypisywali zbytniej wagi do skutków podejmowanych przez siebie wysiłków. Owszem, wszyscy pragną pełnej i widzialnej
jedności chrześcijan, ale potrzeba cierpliwego i pełnego ufności oczekiwania na
tę pełną jedność, choć oczywiście nie w postawie bezsilności i bierności, lecz
pamiętając, że ta jedność wszystkich chrześcijan w jednym Kościele jest darem
Bożym, a nie ludzkim dziełem. To cierpliwe oczekiwanie, w pobożnej nadziei,
przemienia chrześcijan i przygotowuje do jedności widzialnej, jednak nie tak, jakby ludzie chętnie ją sobie zaprogramowali, lecz tak, jak na to Bóg pozwala. Papież
podziękował za relacje braterskie i za to, czego Bóg dokonał, i zachęcił do modlitwy, by Duch prawdy prowadził do jeszcze większej miłości i jedności.
W ostatnim swym przemówieniu do delegacji ekumenicznej Finlandii Benedykt XVI nawiązał do motta tygodnia ekumenicznego: „To, czego Pan od nas
się domaga” (Mi 6,6-8) i do odpowiedzi, jaką prorok sugeruje, tj. Pan wymaga od
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nas „praktykowania sprawiedliwości, umiłowania pobożności, podążania w pokorze za Bogiem” (6,8) (Benedykt XVI, 2013a). Boże Narodzenie potwierdza, że Bóg
od początku szedł ze swym ludem, a w pełni czasów stał się człowiekiem, by wybawić ludzkość od grzechów i by ją prowadzić drogą świętości, sprawiedliwości
i pokoju. Podążanie przez życie w pokorze w obecności Pana, w posłuszeństwie
Jego słowu zbawczemu i z ufnością w Jego dar zbawienia, jest wymownym obrazem nie tylko życia wiary, ale także drogi ekumenicznej ku pełnej i widzialnej
jedności wszystkich chrześcijan. Na tej drodze uczniów Jezusa wszyscy są powołani do czynienia postępu na wąskiej drodze wierności najwyższej woli Boga, pokonując napotykane trudności i przeszkody. Benedykt XVI wielokrotnie zachęca
chrześcijan do ekumenizmu duchowego i wyjaśnia, że polega on na tym, iż chrześcijanie jednoczą się w modlitwie, angażują się w dążenie do świętości, podejmują
badania teologiczne i współpracują w służbie na rzecz społeczeństwa sprawiedliwego i braterskiego. Na tej drodze rzeczywiście podążają z Bogiem i wspólnie ze
sobą w sprawiedliwości i miłości, ponieważ, jak to stwierdza Deklaracja o usprawiedliwieniu, „jesteśmy przyjęci przez Boga, otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do pełnienia dobrych czynów”
(nr 15). Życzył, by starali się żyć coraz bardziej w świetle Ewangelii i wnosili
jej światło w wielkie kwestie moralne, które dzisiejsze społeczeństwa muszą rozstrzygać. Oby chrześcijanie nie tylko trwali w prawdzie, lecz stawali się nosicielami radości i nadziei dla wszystkich, którzy szukają pewnego punktu odniesienia
w tak szybko zmieniającym się dzisiejszym świecie.
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Przemawiając do przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej, Benedykt XVI podkreślił, że dialog między luteranami a katolikami trwa od wielu
lat, jest owocny i obiecujący (Benedykt XVI, 2005b). Rezultatem tego dialogu jest
Wspólna Deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu. W ocenie papieża, stanowi ona kamień milowy na wspólnej drodze ku widzialnej jedności. Mimo tego
faktu, wszyscy muszą się zgodzić, że pozostają jeszcze różnice co do kwestii centralnej usprawiedliwienia, które muszą być wspólnie rozważone, a chodzi o to,
w jaki sposób łaska Boża zostaje udzielona w Kościele i przez Kościół.
Na spotkaniu ekumenicznym w Ratyzbonie Benedykt XVI wspomniał
o swym udziale w spotkaniach tzw. Jäger-Stälin Kreis, na których z trudem poszukiwano konsensusu odnośnie do usprawiedliwienia (Benedykt XVI, 2006a).
Wspomniał, jak bardzo do przyjęcia ostatecznej zgody przyczynił się bp Hanselmann. Wyraził radość, że w 2006 r. także Światowa Rada Kościołów Metodystycz-
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nych przystąpiła do tej Deklaracji. Dodajmy, że w 2016 r. Anglikańska Światowa
Wspólnota przyjęła tę Deklarację. Zaś 5 lipca 2017 r. w Wittenberdze sekretarze
Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Chris Ferguson, i Luterańskiego
Światowego Luterańskiego Związku, Martin Junge, podpisali Deklarację o usprawiedliwieniu jako deklarację zatytułowaną Wittenberger Zeugnis – Świadectwo
Wittenberskie. Podpisali je także sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności
Chrześcijan oraz Przewodniczący Światowej Rady Metodystycznej. W ten sposób
Deklarację o usprawiedliwieniu przyjęło za swoją ponad 250 mln chrześcijan różnych protestanckich tradycji. Dzięki temu nauka o usprawiedliwieniu, która była
w XVI w. głównym punktem podziału zachodniego chrześcijaństwa, przestaje być
uważana za naukę dzielącą Kościół (Einig bei Rechtfertigung, 2017, s. 8).
W ocenie Benedykta XVI choć ta Wspólna Deklaracja o usprawiedliwieniu między luteranami a katolikami jest niezwykle ważna, bo przykryła znaczący
dystans teologiczny między tymi wyznaniami (Benedykt XVI, 2007a), mimo to
wciąż pozostaje dla teologów chrześcijańskich wielkim zadaniem, gdyż nie została jeszcze osiągnięta całkowita i pełna zgoda. Trzeba mieć zatem świadomość, że
pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Jest to niewątpliwie temat istotny w teologii,
lecz w życiu chrześcijańskim słabo obecny. W tym kontekście papież pozytywnie
ocenił dialog nordycki luterańsko-katolicki w Finlandii i Szwecji na temat „usprawiedliwienia w życiu Kościoła”, jako zachęcający i budzący nadzieję. Zachęcił też
do modlitwy i działania na rzecz budowania ściślejszych więzów miłości i współdziałania między luteranami a katolikami w ich kraju.
W kontekście dramatycznych wydarzeń współczesnych przebaczenie
okazuje się niezwykle pilne. Jest ono jednak konieczne ze strony Boga. Mimo
to poczucie potrzeby usprawiedliwienia za Jego pośrednictwem jest w świadomości współczesnej nikłe. Chrześcijanie nie zdają sobie sprawy z tego, że wobec
Boga mają długi i że grzech można pokonać jedynie z inicjatywy Boga. Za tym
osłabieniem potrzeby usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów stoi ostatecznie
osłabienie relacji z Bogiem. By zmienić ten stan rzeczy, należy przede wszystkim
w nowy sposób odkryć Boga żywego w swym życiu, we współczesnych czasach
i w dzisiejszej społeczności. A zatem, „za ożywieniem tematu usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów tkwi ostatecznie ożywienie naszego odniesienia do
Boga. W tym znaczeniu naszym pierwszym zadaniem będzie odkrycie w nowy
sposób Boga żywego obecnego w naszym życiu i naszym społeczeństwie” (tamże).
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Cenne są przestrogi Benedykta XVI przed błędami, mogącymi się pojawić
w dialogu ekumenicznym (Benedykt XVI, 2012b). Papież wymienił przede wszystkim dwa: fałszywy irenizm oraz indyferentyzm, które są całkowicie obce duchowi II Soboru Watykańskiego. Indyferentyzm – obojętność wywodzi się z upowszechnianej opinii, że prawda miałaby być niedostępna dla człowieka i dlatego
trzeba by się ograniczyć do znalezienia jedynie takich reguł postępowania, które
przyczyniałyby się do ulepszenia świata. Jednak w ten sposób wiara zostałaby zastąpiona moralizmem nie mającym głębszego fundamentu. Tymczasem centrum
prawdziwego ekumenizmu jest wiara, w której człowiek spotyka prawdę, jaka
objawiła się w Słowie Bożym. Gdyby wyeliminować wiarę z dialogu ekumenicznego, wówczas ruch ekumeniczny zostałby zredukowany do opracowania czegoś
w rodzaju „umowy społecznej”, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego interesu,
do wypracowania prakseologii służącej jedynie stworzeniu lepszego świata. Tymczasem zamiarem II Soboru Watykańskiego było szczere poszukiwanie pełnej
jedności chrześcijan, którego dynamizm ożywia słowo Boże, Prawda Boża, przemawiająca do ludzi w tym słowie.
Do członków Kongregacji Nauki Wiary papież powiedział, że jeśli dialog
ma być prowadzony, to musi być szanowane prawo rozmówcy do poznania prawdy i do traktowania go z miłością (tamże). W tym celu powinno się omawiać kwestie sporne, ale zawsze w duchu braterstwa i wzajemnego szacunku. Ważna jest
też właściwa interpretacja „hierarchii” i „porządku” prawd w doktrynie katolickiej
(UR 11), co nie oznacza redukcji depozytu wiary, ale zachowanie wewnętrznej
struktury i organicznego jej porządku. Ponadto różne komisje dwustronne opracowują wspólne dokumenty ekumeniczne. Powstaje pytanie: Jaka jest ich ranga? Niewątpliwie w dialogu ekumenicznym dużą rolę odgrywają dokumenty wypracowane przez dwu- czy wielostronne komisje, muszą jednak być rozpatrzone
przez kompetentną władzę Kościoła, która ma wyłączne prawo do definitywnej
oceny. Bez tego nie byłyby pomocne na drodze do pełnej jedności w wierze.
Benedykt XVI prostuje pogląd, że po rozwiązaniu sprawy usprawiedliwienia winno się rozwiązać następną przeszkodę w drodze do jedności, jaką są
problemy eklezjologiczne, a zwłaszcza kwestia urzędu (Benedykt XVI, 2005c).
Niestosowność tego podejścia polega na tym, że zamiast dyskutować o instytucjach, winno się mówić o słowie Bożym, by nie stawiać instytucji w centrum
i tak wywoływać o nie wojnę. Prawdziwą kwestią jest obecność słowa w świecie. Za wzór postępowania papież podaje Kościół pierwotny, który w II w. podjął
potrójną decyzję: przede wszystkim ustalił kanon Pisma Świętego, podkreślając
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w ten sposób wyższość słowa i wyjaśnił, że nie tylko Stary Testament jest „hai
graphai – świętymi pismami”, ale także Nowy Testament i oba stanowią jedno
Pismo Święte; w ten sposób jest ono dla wyznawców Chrystusa prawdziwym
suwerenem. Jednocześnie Kościół sformułował sukcesję apostolską w posłudze
biskupiej, mając świadomość, że słowo i świadek idą razem, to znaczy, że słowo
jest żywe i obecne tylko dzięki świadkowi i by tak powiedzieć, od niego otrzymuje
swą interpretację; i na odwrót, świadek jest sobą dlatego, że daje świadectwo słowu. Wreszcie Kościół dołączył klucz interpretacyjny, jaką jest regula fidei. Papież
wyraża przekonanie, że to wzajemne przenikanie się stanowi przedmiot niezgody
pomiędzy wyznaniami, choć zgadzają się co do spraw fundamentalnych. A zatem,
kiedy mówimy o eklezjologii i posłudze – urzędzie, trzeba mówić najpierw o tym
związku między słowem, świadkiem i regułą wiary i rozważać je jako kwestię
eklezjologiczną, a więc zarazem jako kwestię słowa Bożego, Jego wyższości i pokory, na ile Pan powierza swe słowo świadkom i daje im możliwość interpretacji,
która jednak zawsze powinna dawać sie mierzyć przez regula fidei oraz przez
powagę słowa.
We wspomnianym przemówieniu do członków Kongregacji Wiary papież
powrócił do tej sprawy poruszając jeszcze inne aspekty. Zwraca uwagę, że problemem zasadniczym, który naznacza dialogi ekumeniczne jest kwestia struktury
objawienia – a więc relacji między Pismem Świętym, Tradycją żywą w Kościele
świętym oraz posługą następców apostołów, jako świadków prawdziwej wiary. Tu
zaś wchodzą zagadnienia eklezjologiczne, które stanowią część tego problemu:
Jak dociera prawda do nas? Istotną sprawą jest rozróżnienie między Tradycją (od
dużej litery) a tradycjami. Takiego rozróżnienia dokonano w przypadku grup anglikańskich, które chciały wejść w pełną komunię Kościoła, w jedność wspólnej
i istotnej Tradycji Bożej przy zachowaniu własnych tradycji duchowych, liturgicznych i duszpasterskich, zgodnych z wiarą katolicką (Benedykt XVI, 2009a,
nr III). Istotnie istnieje bogactwo duchowe w różnych wyznaniach chrześcijańskich, które jest wyrazem jedynej wiary i darem przez nie podzielanym, który
należy nadal podzielać i odnajdywać razem w Tradycji Kościoła.
Przemawiając z okazji pięćdziesięciolecia powołania przez św. Jana XXIII
Sekretariatu, przemianowanego w 1968 r. na Papieską Radę do Spraw Jedności
Chrześcijan, Benedykt XVI powiedział, że mimo nowych problemowych sytuacji
i trudnych momentów dialogu cel ekumenizmu pozostaje niezmieniony (Benedykt XVI, 2010a). Dialogu ekumenicznego nie można traktować w kategoriach
pertraktacji politycznych, w których liczą się zdolność negocjacji i zdolność znajdowania kompromisów, które pozwalają osiągnąć uzgodnienia do przyjęcia dla
wszystkich. Rozmowy ekumeniczne mają na celu znalezienie jedności w praw-
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dzie, by wypracować wzorce jedności, naświetlić różnice i niejasne punkty, by
osiągnąć jedność. Do tego konieczny jest dialog teologiczny, ale przede wszystkim
modlitwa i pokuta, potrzebny jest ekumenizm duchowy, który stanowi pulsujące
serce całego ruchu ekumenicznego; drogą do jedności jest i pozostanie modlitwa;
sekret jedności tkwi w modlitwie. Z drugiej strony trzeba być świadomym, że nikt
nie zna dnia ani godziny spełnienia jedności wśród wszystkich uczniów Chrystusa i nikt nie jest w stanie jej poznać, ponieważ jedność nie jest dziełem ludzi, ale
Boga; jedność przychodzi z wysoka, od jedności Boga Ojca z Synem w dialogu
miłości, jakim jest Duch Święty, a zatem oznacza uczestniczenie w jedności Bożej.
Taka świadomość nie powinna jednak osłabiać ludzkiej aktywności, a przeciwnie,
trzeba być coraz bardziej uważnym, by uchwycić znaki i czas Pana, umieć rozpoznawać z wdzięcznością to, co już jednoczy chrześcijan i pracować nad tym, aby
się to utrwalało i wzrastało. Należy pozostawić Bogu to, co jest Boskie, i badać
poważnie, nieustannie, wytrwale i z oddaniem to, co jest zadaniem ludzi, a więc
działać i cierpieć, być aktywnym i cierpliwym, ponosić trud i przeżywać radość.
Podobne myśli wypowiedział Benedykt XVI w czasie audiencji do szerokiego grona pielgrzymów (Benedykt XVI, 2010b). Powiedział, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co można uczynić, aby dojść do jedności. Trzeba jednak
pamiętać o działaniu Bożym, gdyż tylko Bóg może dać jedność Kościołowi. Jedność „samo dokonana” byłaby ludzka, a my pragniemy Kościoła Bożego, zbudowanego przez Boga. To On stworzy tę jedność w chwili, kiedy będzie chciał
i kiedy ludzie będą na nią gotowi. Owszem, w ostatnich latach dokonał się wielki
postęp na drodze do zjednoczenia, ale praca ekumeniczna nie jest procesem prostolinijnym. Co prawda stare problemy, powstałe w poprzednich epokach, stają
się mniej żywotne, ale w czasach współczesnych rodzą się nowe trudności. Dlatego trzeba być zawsze gotowym na proces oczyszczenia, w którym Pan uzdolni
chrześcijan do jedności.
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W tej sytuacji papież pyta: Na czym polega przywrócenie jedności wszystkich chrześcijan? To ważna sprawa, gdyż różne są wyobrażenia o tej jedności.
Jednak według II Soboru Watykańskiego (KK 8.13, UR 2.4) ta jedność istnieje
i nie została utracona w Kościele katolickim (UR 4); Kościół Chrystusowy nie
zniknął zupełnie ze świata. Jednocześnie ta jedność nie oznacza tego, co można
by nazwać „ekumenizmem powrotu” za cenę zaprzeczenia i odrzucenia własnej
historii wiary. Nie oznacza to jedności we wszystkich wyrażeniach teologii i duchowości, w formach liturgicznych i dyscyplinie. Jedność w wielości i wielość
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w jedności. Pełna jedność i prawdziwa katolickość idą razem (Benedykt XVI,
2005d). Jednak koniecznym warunkiem urzeczywistnienia tej koegzystencji jest
zaangażowanie na rzecz jedności, tak by ono się oczyszczało, nieustannie odnawiało, wzrastało i dojrzewało. Przyczynić się do tego może dialog. Jest on czymś
więcej niż wymianą myśli, akademickim zamysłem – jest wymianą darów (UUS
28), w którym Kościoły i wspólnoty kościelne mogą przedstawić swe skarby (KK
8.15, UR 3.14n., UUS 10-14). Dzięki temu zaangażowaniu dialog może posuwać
się naprzód, aż – jak mówi List do Efezjan – dojdziemy wreszcie wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do stanu człowieka doskonałego w wierze,
jaka należy się pełnej dojrzałości Chrystusa (Ef 4,13). Jest oczywiste, że taki dialog
może się rozwijać jedynie w kontekście szczerej i zwartej duchowości. Nie można
stworzyć jedności własnymi siłami. A zatem modlitwa, nawrócenie i uświęcenie
życia stanowią serce spotkania i ruchu ekumenicznego (UR 8, UUS 15.21). Wynika z tego, że najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii. Przykładem jest Roger Schutz z Taizé, który uprawiał ekumenizm zinterioryzowany
i uduchowiony.
W Sydney papież przypomniał, że św. Paweł uczy, jak niezwykłą łaskę
otrzymują chrześcijanie, kiedy przez sakrament chrztu stają się członkami Ciała
Chrystusa. Sakrament ten jest bramą do Kościoła i „węzłem jedności” dla każdego,
kto dzięki niemu ponownie się narodził (UR 22) (Benedykt XVI, 2008a). W ten
sposób jest punktem wyjścia całego ruchu ekumenicznego, ale nie ostatecznym
celem. Celem, do jakiego zmierza ruch ekumeniczny, jest wspólne sprawowanie
Eucharystii (UUS 23-24.45), którą Chrystus powierzył apostołom jako par excellence sakrament jedności Kościoła. Kiedy Eucharystia będzie sprawowana wspólnie, może ona jedynie umocnić nasze postanowienie wzajemnej miłości i służby.
Bowiem w Wieczerniku padły zarówno słowa nakazujące sprawowanie Eucharystii „To czyńcie na moją pamiątkę”, jak i zachęta, aby uczniowie Jezusa „nawzajem
umywali sobie nogi”, czyli służyli.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że w Ewangelii św. Jana mamy czterokrotne
powtórzenie prośby Jezusa, „aby byli jedno” (J 17,21) na wzór jedności, jaka istnieje
między Ojcem i Synem (Benedykt XVI, 2009b). Jest to jedność, która może wzrastać
za przykładem samooddania się Syna Ojcu, czyli na drodze wyjścia od siebie ku
Chrystusowi i więzi z Nim. Pan Jezus dwukrotnie podaje w tej modlitwie cel jedności: „Aby świat uwierzył”. Pełna jedność jest zatem złączona z samym życiem i misją Kościoła w świecie. Wywodzi się z transcendentnej więzi w Chrystusie i mówi
o tym, że to On jest Prawdą. Na tym polega chrześcijańska odpowiedzialność: aby
w świecie był widzialny dar jedności, na mocy której staje się wiarygodna chrześcijańska wiara. Z tego powinno zdawać sobie sprawę każde wyznanie i starać się na
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wszelki sposób osiągnąć ten cel. A ponieważ jedność jest przede wszystkim „darem”
Pana, trzeba jednocześnie prosić o niego w niezmordowanej i ufnej modlitwie. Jedynie wychodząc od siebie i idąc ku Chrystusowi, jedynie w relacji do Niego możemy
stać się rzeczywiście zjednoczeni z sobą. Wyrażało to motto tamtego (2009 r.) Tygodnia Modlitw: „Staną się jednym w Twoim ręku” (Ez 37,17).
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Pod takim dającym wiele do myślenia tytułem rektorat PWTW zorganizował w kwietniu br. sympozjum naukowe. Niektórzy zwracali uwagę, że nawrócenia potrzebują ludzie – teologowie, natomiast do teologii muszą oni wprowadzać pewne korekty. Często nawrócenie bywa rozumiane jako wydarzenie na
płaszczyźnie etycznej, czyli jako przejście od niemoralności do moralności, albo
też na płaszczyźnie intelektualnej, tj. jako zmianę swego sposobu rozumienia rzeczywistości. Tymczasem nawrócenie Saula – Pawła pod Damaszkiem oznaczało
całkowitą przemianę egzystencjalną, czyli radykalną odnowę jego bytu, podobną
w wielu aspektach do odrodzenia – nowego narodzenia. Taka przemiana ma swe
źródło w uczestnictwie w misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i rysuje się jako stopniowe upodobnianie do Niego. Toteż kiedy Pawła wzywano do obrony legalności jego powołania apostolskiego i głoszonej przez niego
Ewangelii, stwierdza: „Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To życie, przeżywane w ciele, przeżywane jest w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował
i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20) (Benedykt XVI, 2012c).
W epoce częstych kontaktów międzyreligijnych teologowie (Benedykt XVI,
2007) ulegają nierzadko pokusie osłabienia centralnego wyznania wiary lub nawet
ukrywania go, mianowicie tego, że Boga poznajemy jedynie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Tego, który sam jest Bogiem, jak o tym uczy św. Jan: „Boga nikt nigdy
nie widział, jedynie Syn Jednorodzony, który jest na łonie Ojca, Go objawił” (J 1,18).
Jedynie za Jego pośrednictwem człowiek może nawiązać kontakt z Bogiem. Jednak
przemilczając te prawdy, teologowie nie przysługują się spotkaniom ani nie wnoszą
wkładu w podejmowany dialog. A przeciwnie, czynią Boga mniej dostępnym dla
innych i dla siebie. Trzeba wnosić do dyskusji obraz Boga w sposób pełny, a nie
cząstkowy. Aby być do tego zdolnym, należy samemu wzrastać w osobistej komunii
z Chrystusem i pogłębiać swą miłość do Niego. Jest to wspólne wyznanie wiary
i wspólne zadanie i w tym nie ma żadnego podziału między chrześcijanami. Trzeba
się jednak modlić, by świadomość tego wspólnego fundamentu się umacniała.
We współczesnej dominującej kulturze idea zwycięstwa często łączy
się z natychmiastowym sukcesem. Natomiast w optyce chrześcijańskiej victoria
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(„zwycięstwo”) jest długim – w oczach ludzi – procesem przemiany nie zawsze
prostolinijnym i coraz większym wzrostem dobra. To zwycięstwo dokonuje się
zgodnie z rachubą Bożą, a nie ludzką, i domaga się głębokiej wiary i cierpliwego
wytrwania. Choć królestwo Boże weszło ostatecznie w historię wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa, to jednak nie zostało w pełni urzeczywistnione. Ostateczne zwycięstwo dokona się dopiero wraz z chwalebnym przyjściem Pana, którego
oczekujemy z całą cierpliwością i ufnością. Jedynie w takiej postawie odnajdują
swe pełne znaczenie modlitwa i wspólne zaangażowanie na rzecz zjednoczenia
chrześcijan. Mimo to postawa cierpliwego oczekiwania nie oznacza bierności
i rezygnacji, lecz gotowość dania odpowiedzi na działanie Boże oraz wrażliwość
na każdą rysującą się możliwość pogłębienia komunii i braterstwa, jakiej udziela
Chrystus Pan (Benedykt XVI, 2012c).

WSPÓLNA WIARA
Benedykt XVI w swej ostatniej homilii na zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan (Benedykt XVI, 2013b) – odbywającym się w roku wiary –
podkreśla, że podstawą ekumenizmu jest wspólnota w tej samej wierze. Jedność jest
udzielana przez Boga jako nierozdzielna od wiary. Wyraża to św. Paweł (Ef 4,4-6).
Wyznanie wiary chrzcielnej w Boga, Ojca Stwórcę, jaki się objawił w Synu Bożym
Jezusie Chrystusie, który posłał Ducha Świętego, który ożywia i uświęca, już przez
to samo wyznanie jednoczy chrześcijan. Bez wiary, która jest pierwotnym darem
Bożym, ale też odpowiedzią człowieka – cały ruch ekumeniczny zredukowałby się
do „kontraktu”, który się podpisuje ze względu na wspólny interes. Dzięki wierze
w Trójcę Świętą chrześcijanie mogli wzrastać w braterstwie (UR 7). Kwestie doktrynalne, które dzielą chrześcijan, nie powinny być pomijane i pomniejszane. Należy
je rozpatrywać odważnie, w duchu braterstwa i wzajemnego szacunku. Dialog, który rozważa pierwszeństwo wiary, pozwala otworzyć się na działanie Boga z trwałą
ufnością, że sami uczniowie Chrystusa nie zdołają zbudować jedności, ale to Duch
Święty prowadzi wszystkich do pełnej komunii i każe przyjąć bogactwo duchowe
obecne w różnych Kościołach i wspólnotach kościelnych.
W dzisiejszym społeczeństwie orędzie chrześcijańskie coraz mniej wkracza w życie osobiste i wspólnotowe, a to oznacza wyzwanie dla wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych. Jedność jest uprzywilejowanym środkiem i założeniem wiarygodnego przepowiadania wiary tym, którzy jej nie znają lub tym,
którzy już niemal zapomnieli o tym, jak cenny dar otrzymali. To misjonarze dali
impuls do ruchu ekumenicznego. Zjednoczenie jest pierwszym świadectwem. Potrzeba współpracy w przekazywaniu wiary dzisiejszemu światu. Dziś potrzeba
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pojednania, dialogu i wzajemnego zrozumienia, i to nie w perspektywie moralizatorskiej, lecz w imię autentyczności chrześcijan, aby bardziej być skutecznym
w przekazywaniu wiary ludziom współczesnym. Nie należy też zapominać, że
prawdziwa wiara w Boga jest nierozdzielna od świętości osobistej, jak też od praktykowania sprawiedliwości. W słowach: „To, czego Pan chce od nas” (Mi 6,6-8)
prorok wyjaśnia, że chodzi o to, by iść w pokorze z Bogiem, czyli kroczyć w radykalizmie wiary jak Abraham.

EKUMENIZM DUCHOWY
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Benedykt XVI przypomniał słowa Jana Pawła II z 1991 r. wypowiedziane
w kościele Przenajświętszej Trójcy w Warszawie, że mimo iż ludzie powinni wnosić wkład w dążenia do jedności, to jednak pozostanie ona darem Ducha Świętego (Benedykt XVI, 2006b). Do chrześcijan należy przygotować się na przyjęcie
tego daru przez chrześcijańskie życie i modlitwę. Dlatego starania ekumeniczne
muszą być wspierane modlitwą, wzajemnym przebaczeniem i świętością życia.
Papież zacytował Jana Pawła II, który powiedział, że należy „wspólnie wzrastać
w jedności, jaką Chrystus na początku obdarzył swój Kościół, który jest jeden”.
Nie dopuszcza pośpiechu i niecierpliwości, ale domaga się posłuszeństwa woli
Chrystusa i trwania na drodze do pokoju i jedności wszystkich chrześcijan.
Przemawiając do członków Kongregacji Wiary, Benedykt XVI powiedział,
że „na szerokich obszarach ziemi wiara gaśnie jak płomień, który nie ma podpałki
(Benedykt XVI, 2012b). Stoimy wobec głębokiego kryzysu wiary, wobec utraty
zmysłu religijnego, co stanowi największe wyzwanie dla dzisiejszego Kościoła.
Dlatego odnowienie wiary powinno być priorytetem zaangażowania Kościoła
współczesnego i temu miał służyć rok wiary. Łączy się z tym temat jedności chrześcijan. Podkreślił, że impuls ekumeniczny powinien pochodzić z „ekumenizmu
duchowego”, który jest duszą całego ruchu ekumenicznego” (UR 8), i który tkwi
w duchu modlitwy, aby „wszyscy byli jedno” (J 17,21).
Papież przypomniał, że podział pośród chrześcijan „nie tylko otwarcie
sprzeciwia się woli Chrystusa, ale jest też skandalem dla świata i szkodzi najświętszej sprawie: przepowiadaniu Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (UR 1).
Jedność jest nie tylko owocem wiary, ale też środkiem i niemal założeniem – podstawą przepowiadania w sposób zawsze wiarygodny wiary tym, którzy nie znają
jeszcze Zbawiciela. Jezus modlił się: „Jak Ty, Ojcze, jesteś we Mnie, a Ja w Tobie,
tak niech i oni będą jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).
Nawiązując do motta Tygodnia Modlitw „Przywracał słuch głuchym i pozwalał mówić niemym” (Mk 7,31-37), Benedykt XVI wyraził podziw wobec tego,
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jak w ciągu ostatnich dziesiątków lat Pan obudził chrześcijan z odrętwienia, samowystarczalności i obojętności, jak uzdalnia chrześcijan do tego, by nawzajem
wsłuchiwali się w siebie i się nawzajem słyszeli (ascoltarci), a nie tylko przysłuchiwali (sentirci), jak rozwiązał ich języki, tak że modlitwa zanoszona do Niego
ma większą moc przekonującą dla świata (Benedykt XVI, 2007b). Widać, jak wielu
łask Chrystus udzielił i jak światło Ducha Świętego oświeciło licznych świadków,
którzy ukazali, że wszystko można otrzymać przez modlitwę, kiedy zanurzeni
w niej potrafią być posłuszni, ufni i pokorni wobec Bożego przykazania miłości
i włączają się w pragnienie Chrystusa, by jedność panowała wśród Jego uczniów.
Papież przypomina, że II Sobór Watykański nakłada troskę o jedność na cały Kościół, zarówno na wiernych, jak i na pasterzy, zgodnie z ich możliwościami. Mają
ją wyrażać tak w swym życiu chrześcijańskim, jak i przez studia teologiczne oraz
historyczne (UR 5). A pierwszym obowiązkiem wszystkich jest modlitwa. Modląc
się, i to razem, chrześcijanie stają się bardziej świadomi swego braterstwa, choć są
jeszcze podzieleni, bo modląc się, uczą się lepiej wsłuchiwać w Pana, gdyż tylko
słuchając Go i idąc za Jego głosem, można odnaleźć drogę jedności.
Benedykt XVI nie zaprzeczył, że ekumenizm jest długim procesem, niekiedy nawet zniechęcającym, kiedy ulega się pokusie jedynie słuchania (sentire),
a nie wsłuchiwania się (ascoltare), mówienia półgłosem, zamiast odważnego proklamowania (tamże). Niełatwo porzucić „wygodną głuchotę”, jakby niezmienna
Ewangelia nie miała zdolności rozkwitu, jakby nie była opatrznościowym zaczynem nawrócenia i odnowy duchowej dla każdego człowieka. Faktycznie, ekumenizm jest długim procesem, jest powolną drogą, prowadzącą pod górę, jak zresztą
każda droga pokutna. Jednak pójście nią, po początkowych trudnościach i po ich
pokonaniu daje wiele radości, oddechu i pozwala od czasu do czasu oddychać
najczystszym powietrzem pełnej komunii. Lata posoborowe świadczą, że poszukiwanie jedności dokonuje się na różnych płaszczyznach i w najróżniejszych okolicznościach: w parafiach, szpitalach, w kontaktach międzyludzkich, we współpracy pomiędzy wspólnotami lokalnymi i to w każdym zakątku świata, zwłaszcza
w regionach, w których gest dobrej woli wobec brata domaga się ogromnego wysiłku oraz oczyszczenia pamięci.
Wychodząc od słów św. Pawła: „Wszyscy zostaną przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa naszego Pana” (1Kor 15,51-58), wskazanych jako motto
Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan w 2012 r. przez Radę Ekumeniczną Polską, Benedykt XVI podkreślił, że tego zwycięstwa dokonał Chrystus przez śmierć
i zmartwychwstanie, a więc przez miłość pełną cierpienia, przez zwycięstwo miłości nad śmiercią na krzyżu, który zajaśniał swym blaskiem światu w poranek
zmartwychwstania (Benedykt XVI, 2012d). W tym zwycięstwie Chrystusa mogą
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uczestniczyć chrześcijanie, jeśli pozwolą się Bogu przemieniać, jeśli dokonają
zmiany swego życia, gdyż tak właśnie dokonuje się nawrócenie. Pełna i widzialna jedność chrześcijan, do której dążą Kościoły, domaga się, aby ich członkowie
pozwolili się upodabniać coraz bardziej do obrazu Chrystusa. Jedność, o którą
wierni się modlą, potrzebuje wewnętrznego nawrócenia, tak wspólnotowego jak
i indywidualnego. Nie chodzi tu o wypracowanie zwykłej serdeczności w kontaktach międzyludzkich, ale trzeba przede wszystkim umocnić wiarę w Boga i to nie
w znaczeniu Absolutu, lecz w Boga Jezusa Chrystusa, który przemówił do ludzi
i uczynił się jednym z nas. To pociąga za sobą wejście w nowe życie Jezusa Chrystusa, które jest prawdziwym i ostatecznym zwycięstwem wierzących. Potrzebne
jest otwarcie się jednych na drugich, potrzebne jest przyjęcie wszystkich elementów jedności, jakie Bóg przygotował dla swego Kościoła i ich udziela. Trzeba dostrzegać, jak pilne jest dawanie świadectwa człowiekowi naszych czasów o Bogu
żywym, który dał się poznać w Jezusie Chrystusie.

WSPÓLNA MODLITWA O JEDNOŚĆ

72

W czasie jednej z audiencji Benedykt XVI wspomniał historię zainicjowania Tygodnia Modlitw o jedność Kościoła (tamże). Wprowadził tę praktykę
w 1908 r. pod nazwą oktawy modlitw o. Paul Wattson, założyciel wspólnoty anglikańskiej, z którą później wstąpił do Kościoła katolickiego. Paul Wattson wybrał styczniową porę na tydzień modlitw o jedność chrześcijan, gdyż wówczas
18 stycznia obchodzono święto Katedry św. Piotra, a 25 stycznia, tak jak dzisiaj,
święto nawrócenia św. Pawła (Benedykt XVI, 2008b). Inicjatywa ta została przychylnie przyjęta przez arcybiskupa Nowego Jorku oraz nuncjusza, a potem pobłogosławiona przez Piusa X i wprowadzona do całego Kościoła przez Benedykta XV
pismem Breve Romanorum Pontificum, w lutym 1916 r.
Tę oktawę modlitwy rozwinął i udoskonalił o. Paul Couturier z Lyonu, który kładł nacisk na to, by „modlić się o jedność taką, jaką chce Chrystus i zgodnie
z Jego założeniami” (Benedykt XVI, 2012d). Widział on Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan jako środek, który pozwala modlitwie powszechnej Chrystusa
„wejść i przeniknąć w całe Ciało Chrystusa”; powinna ona wzrastać do tego stopnia, by się stała „niezmierzonym jednomyślnym wołaniem całego Ludu Bożego”,
który prosi Boga o ten wielki dar. To wspólne wołanie ma swój największy wyraz
w Tygodniu Modlitw. Jest to „duchowe spotkanie”, które jednoczy chrześcijan
wszystkich tradycji, przyczynia się do wzrostu świadomości, że jedność, do której
chrześcijanie dążą, nie może być jedynie wynikiem ludzkich wysiłków, ale będzie
raczej darem otrzymanym z góry, o który trzeba prosić. Papież dziękował Bogu za
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tę opatrznościową inicjatywę duchową, za tych, którzy ją promowali i wzbogacali,
czyniąc ją wspólnym dziedzictwem wszystkich chrześcijan.
Do rozwoju wspólnej modlitwy o jedność przyczynił się niewątpliwie
II Sobór Watykański, który uczy, że praktyka ta tkwi w sercu całego ruchu ekumenicznego (Benedykt XVI, 2008b). „Nawrócenie serca i świętość życia razem
z modlitwami prywatnymi i publicznymi chrześcijan, należy uważać za duszę
całego ruchu ekumenicznego” (UR 8). Do ekumenizmu duchowego należy więc
świętość życia, nawrócenie serca, modlitwy publiczne i prywatne. Wspólne
poszukiwanie jedności wyraziło się w różnych inicjatywach: począwszy od
wzajemnego poznania się po braterskie kontakty, od rozmów przyjacielskich
po współpracę na różnych polach, od dialogu teologicznego po poszukiwanie
konkretnych form komunii i współpracy. Wszystko to zaś ożywia wspólna modlitwa w myśl zachęty św. Pawła: „Módlcie się nieustannie” (1Tes 5,17), która
była mottem Tygodnia Modlitw w 2008 r. Ta modlitwa o jedność nie może
przestać rozbrzmiewać we wspólnotach chrześcijańskich, gdyż modlitwa jest
światłem, siłą, nadaje ukierunkowanie ludzkim dążeniom, buduje postawę pokornego i chętnego wspólnego słuchania Pana. Jak stwierdza Sobór, modlitwa
wspólnie zanoszona do Ojca w niebie jest bardzo skutecznym środkiem wyproszenia łaski jedności (UR 8), a to dlatego, że we wspólnej modlitwie chrześcijanie różnych tradycji razem stają przed Panem, uświadamiają sobie podziały,
ale zarazem przejawiają chęć okazania posłuszeństwa woli Bożej, uciekając się
ufnie do Jego wszechmocnej pomocy. Dekret dodaje jeszcze, że te modlitwy są
„autentycznym przejawem więzi, jakimi katolicy są jeszcze złączeni z braćmi
odłączonymi” (seiuncti) (UR 8). Papież konkluduje, że modlitwa nie jest zatem
aktem woluntarystycznym lub czysto socjologicznym, lecz wyrazem wiary, która jednoczy wszystkich uczniów Chrystusa.
Przy innej okazji Benedykt XVI zwrócił też uwagę, że II Sobór Watykański
postawił poszukiwanie jedności w centrum życia i działania Kościoła (UR 4) (Benedykt XVI, 2012d). Idąc za tym, Jan Paweł II naucza, że „jedność, jaką Chrystus
dał swemu Kościołowi, nie jest czymś ubocznym, lecz znajduje się w centrum jego
dzieła. Nie jest przymiotem drugorzędnym wspólnoty uczniów, ale należy do samej istoty tej wspólnoty” (UUS 9). Dążenie do jedności jest zadaniem wszystkich
chrześcijan, którzy powinni przyczyniać się do budowania wspólnoty w miłości
i prawdzie. Tak więc modlitwa o jedność winna stać się częścią integralną chrześcijańskiej modlitwy i całego życia modlitewnego chrześcijan. Zaś nawiązując do
modlitwy Jezusa o jedność: „...aby byli jedno i aby świat poznał, żeś Ty Mnie
posłał” (J 17,20-21), Benedykt XVI uczy, że prosząc o łaskę jedności, chrześcijanie włączają się w modlitwę samego Chrystusa i angażują się, by cała ludzkość
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przyjęła Go i uznała za Pasterza i Jedynego Pana i tak mogła doświadczyć radości
płynącej z Jego miłości (Benedykt XVI, 2008b).
Do luteranów papież powiedział, że modlitwa o jedność sięga modlitwy
Jezusa sprzed Jego męki, aby wszyscy stanowili jedno (J 17,21) i wywodzi się z komunii miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego i prowadzi z powrotem do Trójcy
Świętej (Benedykt XVI, 2008c). Modlitwa ekumeniczna w pokorze i wierności
podziela modlitwę Jezusa, który obiecał, że każda modlitwa zanoszona do Ojca
w Jego Imię, będzie wysłuchana (J 15,7). Faktycznie, modlitwa jest królewską
bramą ekumenizmu; pozwala spojrzeć w nowy sposób na królestwo Boże i jedność Kościoła, umacnia więzy wspólnotowe i pozwala odważnie pokonać bolesne
wspomnienia, trudności społeczne i słabości ludzkie, które stanowią dużą część
podziałów wśród chrześcijan. W Sydney papież stwierdził, że ruch ekumeniczny
doszedł do punktu przełomowego (Benedykt XVI, 2008a). Aby mógł czynić dalsze
postępy trzeba prosić Boga, aby odnawiał umysły chrześcijan łaską Ducha Świętego (Rz 12,2), który przemawia do ludzi i prowadzi do całej prawdy (2P 1,20-21;
J 16,13). Dlatego obecność delegacji luterańskiej na Tygodniu Modlitw o jedność
Chrześcijan wskazuje, że pragnienie jedności może przynieść tylko wtedy owoce,
gdy jest zakorzenione we wspólnej modlitwie (Benedykt XVI, 2011a).
Setna rocznica zorganizowania Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan
dała papieżowi okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu za owoce ruchu ekumenicznego (Benedykt XVI, 2008d). Dostrzega tu działanie Ducha Świętego, który
przyczynia się do wzrostu wszystkich naśladowców Chrystusa w jedności wiary,
nadziei i miłości. Modlenie się o jedność jest samo przez się „bardzo skutecznym
środkiem, by wyprosić łaskę jedności” (UR 8). Modlitwa ta pozwala uczestniczyć
w modlitwie samego Jezusa. Kiedy wspólnie modlą się chrześcijanie osiągnięcie celu jedności wydaje się bliższe (UUS 22), ponieważ świadomość obecności
Boga pośród modlących się przyczynia się do pogłębienia harmonii między sercem i umysłem; wszyscy stają się zdolni spojrzeć na siebie w nowy sposób, a to
umacnia wolę, by pokonać wszystko, co dzieli. Papież z wdzięcznością patrzy
na tych, którzy dotychczas starali się szerzyć praktykę ekumenizmu duchowego
przez wspólną modlitwę, nawrócenie serca i wzrost we wspólnocie. Należy też
dziękować Bogu za dialogi ekumeniczne, które przyniosły obfite owoce. Ważnym
krokiem naprzód jest recepcja tych owoców wśród chrześcijan. Do jej promocji
powołane są zwłaszcza grupy studyjne. Należy się modlić, by otwierała się coraz
bardziej droga do współpracy, aby spełniała się coraz bardziej modlitwa Pana o to,
„aby wszyscy byli jedno” (J 17,21).
Papież odwołał się też do nauki św. Pawła, który uczy, że każdy człowiek
przez chrzest uczestniczy w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, uczestniczy
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w zwycięstwie Tego, który pierwszy pokonał śmierć, rozpoczynając przemianę,
która już teraz się manifestuje w nowości życia, ale która osiągnie pełnię przy
końcu czasów (1Kor 15,52-56) (Benedykt XVI, 2012c). Kiedy więc wznosimy modlitwę o jedność, to ufamy, że jesteśmy przemienieni na podobieństwo Chrystusa.
Jest to szczególnie prawdziwe przy modlitwie o jedność wszystkich Jego uczniów,
gdyż wówczas wyrażamy pragnienie Zbawiciela wypowiedziane w przeddzień
Jego męki i śmierci w modlitwie skierowanej do Ojca: „Aby wszyscy byli jedno”
(J 17,21). Z tego względu modlitwa o jedność chrześcijan jest uczestnictwem
w urzeczywistnieniu planu Bożego dla Kościoła, i aktywnym zaangażowanie na
rzecz przywrócenia jedności, a także jest obowiązkiem oraz wielką odpowiedzialnością wszystkich za urzeczywistnienie planu Bożego.
Na spotkaniu ekumenicznym w kościele luteranów w Rzymie w niedzielę
Laetare Benedykt XVI podkreślił, jak ważną okolicznością jednoczącą jest to, że
mogą luteranie i katolicy modlić się razem, śpiewać te same hymny, słuchać tego
samego słowa Bożego, razem je wyjaśniać, próbować je zrozumieć (Benedykt XVI,
2010c). W ten sposób są wpatrzeni w jednego Chrystusa, do którego chcą należeć
i tak dają świadectwo, że On jest Jedyny, który wszystkich powołał do wiary i do
którego w głębi serca wszyscy należą. Z tego względu chrześcijanie powinni pokazywać światu nie kłótnie i konflikty jakiegokolwiek rodzaju, lecz radość i wdzięczność z faktu, że Pan udziela tych darów i dzięki temu istnieje rzeczywista jedność,
która może stawać się coraz głębsza i zarazem jest coraz większym świadectwem
dla słowa Chrystusa i wskazaniem drogi zbawienia na tym świecie. Nie można
się jednak zadowalać dotychczasowym stanem jedności i na niej poprzestawać.
Winno wszystkich napawać smutkiem to, że w czasie mszy św. luteranie i katolicy
nie mogą pić z tego samego kielicha, nie mogą stać wokół tego samego ołtarza. Należy mieć poczucie winy i tego, że jest to zaciemnione świadectwo wobec świata.
Papież przypomniał także w tym przemówieniu, że tylko Bóg może udzielić pełnej
jedności, gdyż jedność uzgodniona przez ludzi byłaby jedynie dziełem ludzkim,
a więc kruchym, jak wszystko to, co ludzkie. Natomiast wyznawcy Chrystusa oddają się Mu, starają się Go lepiej poznać i kochać, widzieć Go i pozwalają, by On
prowadził ich do pełnej jedności.
Pawłowe wezwanie do nieustannej modlitwy (1Tes 5,17) przypomina, że
także autentyczne życie we wspólnocie jest możliwe, jeśli uzgodnienia doktrynalne i formalne deklaracje są nieustannie kierowane przez światło Ducha Świętego
(Benedykt XVI, 2008c). Dlatego modlitwa o jedność chrześcijan nie powinna się
ograniczać do jednego tygodnia w roku (Benedykt XVI, 2007c). Chóralne wołanie
do Pana, aby w sposób pełny urzeczywistnił jedność w czasie i w sposób Jemu
znany, powinno być zanoszone codziennie przez cały rok. Ponadto harmonia in-
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tencji w diakonii, aby przynosić ulgę w cierpieniu ludziom, poszukiwać prawdy
orędzia Chrystusa, nawrócenia i pokuty, są obowiązkowymi etapami, na których
chrześcijanin godny tego imienia powinien jednoczyć się z braćmi w błaganiu
o dar jedności i komunii. Papież wezwał, by wierni przeżyli te dni modlitwy o jedność w klimacie modlitewnego słuchania Ducha Świętego, aby się dokonały znaczące postępy na drodze do pełnej i doskonałej komunii pomiędzy wszystkimi
uczniami Chrystusa. Przywołał też wstawiennictwa Dziewicy Maryi, którą wzywamy jako Matkę Kościoła, aby wyprosiła tę jedność, Maryja, która jest ostoją
wszystkich chrześcijan, ostoją naszego dążenia do Chrystusa.
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Benedykt XVI zauważył, że dzisiaj czujemy w sposób szczególny realizm
słów modlitwy Jezusa o jedność: „Aby świat uwierzył” (J 17,21) (Benedykt XVI,
2008b). Bowiem świat pragnie zobaczyć oblicze Boga, a nie mogąc dotrzeć do
Niego, cierpi z powodu Jego braku i niemożności dotarcia do Niego. Lecz jak
mogą ludzie niewierzący zobaczyć oblicze Boga w obliczu Chrystusa, skoro chrześcijanie są podzieleni – pyta papież. Jeśli jeden uczy przeciw drugiemu, jeśli jeden staje przeciwko drugiemu, jeśli jeden drugiego nazywa heretykiem lub schizmatykiem. Tylko w jedności nauczania można pokazać światu oblicze Boga na
obliczu Chrystusa, którego świat potrzebuje. Jednak tę jedność można osiągnąć
nie przez stosowanie ludzkich strategii, długie dialogi i wszelkie podejmowane
akcje, choć to wszystko jest konieczne. Przez ludzką aktywność można osiągnąć
dyspozycyjność i zdolność przyjęcia tej jedności, kiedy Pan jej udzieli. Taki jest
sens modlitwy o jedność: otworzyć serca, stworzyć w sobie dyspozycyjność, która
otwiera drogę do Chrystusa. W starożytnej liturgii, po homilii, przewodniczący
wzywał: Conversi ad Dominum. Wszyscy wstawali i kierowali się na Wschód, by
w ten sposób wyrazić, że chcą patrzeć ku Chrystusowi. Jedynie w nawróceniu,
tylko w tym wspólnym spojrzeniu na Chrystusa można odnaleźć dar jedności –
konstatuje papież.
W stwierdzeniu św. Jana: „My widzieliśmy i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał swego Syna jako Zbawiciela świata” (1J 1,15) papież zwraca uwagę
na słowo martyrein („dawać świadectwo”), które uczy, że wyznanie wiary staje się świadectwem całego życia i przez śmierć. Święty Jan chce także powiedzieć, że dzisiejsi chrześcijanie są w stanie stać się widzącymi i jako widzący
dawać świadectwo. Dlatego trzeba się modlić, by Pan uczynił wszystkich widzącymi i trzeba sobie nawzajem pomagać w tym stawaniu się widzącymi i wpierać chrześcijan tak, by i oni potrafili ludziom naszych czasów odkrywać Boga.
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Jak można być świadkiem „wszystkiego”, czego dokonał Chrystus dla zbawienia ludzkości? Odpowiadając na to pytanie Benedykt XVI stwierdza, że można
być świadkiem, jeśli zna się Boga (Benedykt XVI, 2010b). Jednak warunkiem znajomości Boga jest znajomość Chrystusa. Ta wiedza dotycząca Chrystusa zawiera
wymiar intelektualny, ale jeszcze bardziej egzystencjalny, tzn. taki, który oznacza
otwarcie mojego „ja”, moją przemianę dzięki obecności i mocy Chrystusa; to zaś
jest procesem otwarcia na wszystkich tych, którzy powinni być Ciałem Chrystusa – Kościołem. W ten sposób przemiana intelektualna i egzystencjalna, czyni
uczniów Chrystusa Jego świadkami. A zatem ten może być świadkiem Chrystusa,
kto zna Go z pierwszej ręki, a nie od innych, ze swego osobistego życia, z osobistego spotkania z Nim i tak może przyczyniać się do nowości świata i do przybliżania braci do życia wiecznego.
Ważne jest, by ludzie mimo barier historycznych mogli na nowo dostrzec Jezusa Chrystusa jako posłanego przez Boga, w którym dostrzegamy Ojca.
W 1J 4,9 powiedziano, że Bóg posłał swego Syna na świat, abyśmy mieli życie.
Czyż nie można stwierdzić dzisiaj, że tylko przez spotkanie z Jezusem Chrystusem życie staje się naprawdę życiem? Bycie świadkiem Jezusa oznacza przede
wszystkim sposób życia. W świecie pełnym chaosu, każdy chrześcijanin ma na
nowo dawać świadectwo ukierunkowaniu, które czyni życie naprawdę życiem.
Jest to wspólne zadanie wszystkich wierzących, wspólna odpowiedzialność chrześcijan w dzisiejszych czasach: uczynić widzialnym to właściwe ukierunkowanie
ziemskiej drogi, jakie objawiło się w Jezusie Chrystusie. Bóg streścił swe nauczanie o tym, jak żyć w słowach: „Słuchajcie Go” (Mk 9,7). Dla św. Jana agapé jest
syntezą Prawa i Proroków. W tej miłości wszystko się mieści, ale w codziennym
życiu musi być rozwijane. W 1J 4,16 jest cudowne stwierdzenie: „Uwierzyliśmy
miłości”. Tak, człowiek może wierzyć miłości. Dajemy świadectwo wierze, która
ukazuje się jako moc miłości, „aby świat uwierzył” (J 17,21).
Do relacji między słowem i świadectwem Benedykt XVI nawiązał w przemówieniu do przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej (Benedykt XVI,
2005b). Powiedział, że one idą w parze: słowo domaga się świadectwa i je kształtuje. Zaś świadectwo otrzymuje własny autentyzm z całkowitej wierności słowu,
tak jak było wyrażone i przeżywane we wspólnocie apostolskiej wiary pod kierownictwem Ducha Świętego.

WSPÓLNE PRZECIWSTAWIENIE SIĘ SEKULARYZACJI
Wielkim wyzwaniem specyficznym dla Europy jest zsekularyzowany
świat jako kontekst, w którym chrześcijanie muszą dawać świadectwo swej wiary
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(Benedykt XVI, 2011b). Nie można nie dostrzegać, że nieobecność Boga w życiu
społecznym wywołuje coraz większe negatywne skutki. Historia Jego objawienia,
o którym mówi Pismo Święte i które protestanci czynili fundamentem swego życia,
przestaje być dla wielu aktualnym kierunkowskazem dla życia, a zostaje nieraz
spychane do zamierzchłej przeszłości. W tej sytuacji powstaje pytanie: Czy należy
poddawać się presji sekularyzacji, dostosować się do niej w imię bycia uważanym
za „nowoczesnego” i w ten sposób „rozcieńczać wiarę”? Niewątpliwie sytuacja ta
domaga się od wszystkich nowego sposobu przeżywania wiary tak, by odpowiadała
ona na wymagania teraźniejszości. A zatem „nie rozcieńczać wiary”, lecz „żyć nią
w pełni w naszym dzisiaj”. Jest to istotne zadanie ekumeniczne, w którego wypełnianiu wszyscy chrześcijanie powinni sobie pomagać: wierzyć głębiej i żywiej –
taka jest droga. Zdecydowana odpowiedź na sprzeciw sekularyzmu wobec wiary
powinna umocnić przeżywanie jej we własnym wnętrzu u wszystkich wyznawców
i stać się najmocniejszą siłą ekumeniczną, która prowadzi do jedności w jedynym
Panu, podobnie jak męczennicy z czasów nazistowskich zbliżyli do siebie protestantów i katolików i doprowadzili do pierwszego wielkiego otwarcia ekumenicznego.
Toteż wszyscy winni prosić Chrystusa o to, by uczył na nowo życia wiarą tak, by
rozdzieleni stali się kiedyś jedno. Nikt nie może się też uchylać od obrony pierwszeństwa Boga w życiu społecznym, a umieszczenie wcielenia Boga w centrum
przepowiadania to także wspólny obowiązek. Bowiem „na tym cudzie opiera się
godność każdego człowieka i dzięki temu wspólnie angażują się w obronę życia
ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci” (Benedykt XVI, 2011c).
Na spotkaniu ekumenicznym w Czechach Benedykt XVI nawiązał do
tego, co działo się w czasach komunistycznych w bloku wschodnim, gdy próbowano zmarginalizować wpływ chrześcijaństwa na życie publiczne pod pretekstem, że jego nauczanie jest szkodliwe dla dobrobytu społeczeństwa (Benedykt
XVI, 2009c). Niestety, i dzisiaj wielu chce „wyzwolić” życie publiczne od Boga.
Tymczasem chrześcijaństwo ma wiele do zaoferowania zarówno na płaszczyźnie praktycznej jak i moralnej, gdyż Ewangelia nieustannie inspiruje do służenia
bliźnim. Trudno temu zaprzeczyć. Wierzący w Jezusa Chrystusa wiedzą ponadto,
że Bóg oferuje głębszą rzeczywistość i to nierozdzielną od ekonomii miłości na
rzecz tego świata (CaVe 2). Obdarza zbawieniem. Choć pojęcie „zbawienie” jest
bogate w swym znaczeniu, to jednak wyraża coś fundamentalnego i uniwersalnego w dążeniu człowieka do pełni szczęścia. Nawiązuje do gorącej tęsknoty za
pojednaniem i komunią, jakie spontanicznie wytryska w głębiach ludzkiego ducha. Jest to prawda centralna Ewangelii i cel, do którego jest skierowany wysiłek
ewangelizacyjny oraz praca duszpasterska. Jest kryterium, którym chrześcijanie
się kierują, by uzdrowić rany podziałów z przeszłości. Głoszone przez Kościół
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zbawienie w Chrystusie jest stare i zarazem nowe, przeniknięte mądrością przeszłości i zawiera nadzieję na przyszłość. Kiedy Europa zaczyna słuchać historii chrześcijaństwa, wówczas słucha własnej historii. Jej pojęcia sprawiedliwości, wolności i odpowiedzialności społecznej, wraz z instytucjami kulturalnymi
i prawniczymi ustanowionymi dla obrony tych idei i przekazania ich przyszłym
pokoleniom są naznaczone dziedzictwem chrześcijańskim. Tak naprawdę pamięć
przeszłości ożywia dążenia na przyszłość. Święta Agnieszka Czeska angażująca
się w ewangelizację uczy, że chrześcijanie nie powinni koncentrować się na sobie,
ale dzielić się skarbem powierzonej sobie prawdy. Ponieważ Ewangelia nie jest
ideologią, dlatego też nie jest narzędziem blokowania rozwijających się twardych
schematów rzeczywistości społeczno-politycznych. Ewangelia transcenduje koleje losów tego świata i rzuca nowe światło na godność osoby ludzkiej każdej epoki.
Dlatego papież zachęcał do modlitwy o to, by chrześcijanie podzielali odwieczne
prawdy zbawcze, które pozwoliły na postęp społeczny i kulturalny Europy i nadal
będą go umożliwiać. Zbawienie dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przemienia nie tylko chrześcijan, ale inspiruje do dzielenia się tą
Dobrą Nowiną z innymi.
W homilii na zakończenie Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan Benedykt XVI wskazał na różne pola, na których wszyscy chrześcijanie mogą działać
(Benedykt XVI, 2010d). W świecie naznaczonym obojętnością religijną, a nawet
wzrastającą awersją do wiary chrześcijańskiej, potrzebna jest nowa, intensywna
aktywność ewangelizacyjna nie tylko pośród ludów, które nie poznały Ewangelii,
ale także pośród tych, w których chrześcijaństwo się rozszerzyło i stanowi część
ich historii. Niestety, nie brak kwestii, które dzielą chrześcijan, a które jest nadzieja, że zostaną pokonane dzięki modlitwie i dialogowi. Jednak jest też centralna zawartość orędzia Chrystusa, które można przepowiadać wspólnie: ojcostwo Boga,
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, ufność pokładana w przemieniającym działaniu Ducha Świętego. Choć
chrześcijanie są jeszcze na drodze do pełnej komunii, to jednak są wezwani do dawania wspólnego świadectwa wobec wyzwań coraz bardziej złożonych w naszych
czasach. A są to sekularyzacja i indyferentyzm, relatywizm i hedonizm, delikatne
tematy etyczne dotyczące początku i końca życia, ograniczenia nauki i technologii, dialog z innymi tradycjami religijnymi. Są jeszcze inne pola, na których można
dawać wspólne świadectwo: troska o stworzenie, promocja dobra wspólnego i pokoju, obrona centralności osoby ludzkiej, zaangażowanie w zwalczanie ubóstwa
w naszych czasach, jak głód, ubóstwo, analfabetyzm, nierówny podział dóbr.
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Można powiedzieć, że za Janem Pawłem II, Benedykt XVI od pierwszych
wystąpień ekumenicznych uznawał uwzględnienie w dialogu ekumenicznym
chrześcijańskich zasad etycznych za pilny priorytet (Benedykt XVI, 2005c). Bowiem czasy współczesne stawiają chrześcijan przed wielkimi kwestiami etycznymi i słusznie oczekuje się wspólnej odpowiedzi na nie. Choć pojawiły się takie
wspólne deklaracje, to jednak z powodu przyjmowania sprzecznych poglądów na
tym polu, dawanie świadectwa ewangelicznego i ukierunkowanie etyczne, jakie
należy się wiernym i społeczeństwu, traci swą moc i jest sprzeczne z wolą Chrystusa. Dlatego potrzebne jest wspólne świadectwo na polu tych wielkich wyzwań
etycznych dzisiejszych czasów.
Przemawiając do przedstawicieli Kongregacji Nauki Wiary, papież wskazuje, że w ostatnich latach pojawiło się nowe wyzwanie w dialogu ekumenicznym,
mianowicie problematyka moralna (Benedykt XVI, 2012b). Także w tym dialogu
nie można pomijać tych wielkich kwestii moralnych dotyczących życia ludzkiego,
rodziny, seksualności, bioetyki, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ważną rolę
odgrywa tu mówienie jednym głosem, opierając się na fundamencie, jakim jest
Pismo Święte oraz żywa tradycja Kościoła. To ta tradycja pozwoli odczytać język
Stwórcy zawarty w stworzeniach. „Broniąc podstawowych wartości wielkiej tradycji Kościoła wspólnie bronimy człowieka, bronimy stworzenia”. Bowiem wiara w Boga, Stwórcę życia (Benedykt XVI, 2011c) oraz bezwarunkowa wierność
godności każdego człowieka umacniają wiernych chrześcijan w zdecydowanym
przeciwstawianiu się wszelkim ingerencjom manipulacyjnym i selektywnym skierowanym przeciw życiu ludzkiemu. Ponadto wszystkim chrześcijanom znającym
wartość małżeństwa i rodziny, winna leżeć bardzo na sercu, jako rzecz ważna,
ochrona przed wszelką błędną interpretacją integralności i wyłączności małżeństwa mężczyzny i kobiety.
Przemawiając do przedstawicieli Kościoła luterańskiego z Niemiec,
papież podkreślił doniosłość w tym względzie podjęcia w 2009 r. przez Komisję złożoną z przedstawicieli Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Niemiec
i przedstawicieli Konferencji Episkopatu Niemiec refleksji na temat: Bóg i godność człowieka (Benedykt XVI, 2011a). Pozytywnie też ocenił powstanie zespołów problemowych zajmujących się ochroną i godnością ludzkiego życia, jak też pilnych pytań dotyczących rodziny, małżeństwa i seksualności,
o których nie powinno się milczeć z obawy, by nie zaszkodzić dotychczas
osiągniętym uzgodnieniom. Wyraził też nadzieję, że przy tych ważnych problemach dotyczących życia nie pojawią się jakieś nowe wyznaniowe różnice, ale
wspólnie będą dawać świadectwo o Bogu, który się objawił i działa w świecie.
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Na kwestie etyczne, które w ostatnim czasie stały się punktami różniącymi chrześcijan, papież zwrócił uwagę także delegacji Finlandii (Benedykt XVI,
2012a). Chodzi zwłaszcza o właściwe rozumienie natury ludzkiej i godności
człowieka. Jawi się pilna potrzeba, by chrześcijanie osiągnęli głęboką zgodę co
do kwestii antropologicznych. Może to przyczynić się do tego, że społeczeństwa
i politycy będą podejmować mądre i właściwe decyzje dotyczące ważnych spraw
odnośnie życia ludzkiego, rodziny i seksualności.
Podczas spotkania ekumenicznego w Erfurcie papież wskazał na pola,
na których chrześcijanie winni współpracować (Benedykt XVI, 2011b). Jednym
z bardzo ważnych jest wspólna troska o człowieka stworzonego na obraz Boży.
Jest to tym bardziej pilne, że „żyjemy w czasach, kiedy niepewne stało się, co
znaczy być człowiekiem. Etykę zastępuje się obliczaniem skutków. W tej sytuacji
my jako chrześcijanie, musimy bronić nienaruszalnej godności człowieka od poczęcia aż do śmierci – od kwestii związanych z diagnostyką preimplantacyjną
po eutanazję”. Tylko ci, którzy znają Boga, znają człowieka i nie godzą się na
manipulowanie nim, w jakimkolwiek znajdowałby się stanie. Do tej troski o człowieka papież zalicza oprócz obrony podstawowych kryteriów człowieczeństwa,
także praktykowanie miłości, której domaga się Chrystus w tzw. Mowie sądowej
(Mt 25). Bóg, Sędzia, osądzi wszystkich według tego, jaką postawę przyjęli oni
wobec bliźnich, zwłaszcza wobec najmniejszych Jego braci. Istotnym zadaniem
chrześcijanina jest gotowość niesienia pomocy potrzebującym poza środowiskiem
ich życia. Troska o człowieka – bliźniego obejmuje sferę pojedynczego człowieka,
jak również wspólnotę narodu i państwa, solidarność ze wszystkimi na kontynencie europejskim, ale też zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości w całym świecie i na rzecz godnego życia człowieka. Wiara jest szczera i przeniknięta miłością,
gdy inspiruje do oddania się całkowitego do dyspozycji Bogu, a wychodząc od
Boga – bliźnim.
Do współpracy wszystkich wyznań w Polsce zachęcał Benedykt XVI
w Warszawie (Benedykt XVI, 2006b). Choć nie ma jeszcze pełnej widzialnej jedności, to jednak możliwa jest współpraca w posłudze charytatywnej. Z jednej
strony wielkie jest oczekiwanie na dar miłości, zaufania, świadectwa, konkretnej
pomocy duchowej i materialnej, a z drugiej miłość bliźniego jest zakorzeniona
w miłości Boga, a więc jest powinnością każdego wierzącego, który powinien czuć
się zobowiązany wprowadzać tę miłość w czyn (DeCa 20). Przykazanie miłości
przynagla także Kościoły i wspólnoty kościelne do wzajemnej współpracy, do wykorzystania sieci wzajemnych relacji, które zrodził dotychczasowy dialog ekumeniczny i wspólne działania. Współdziałając, chrześcijanie będą przyczyniać się
do tego, by świat stawał się lepszy, a głoszenie mu Chrystusa czyniło je bardziej
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wiarygodnym i wszystkich zbliżało do siebie. Papież apelował, by wszyscy angażowali się na rzecz „szacunku dla praw i potrzeb wszystkich, zwłaszcza ubogich,
poniżanych i bezbronnych” (DeCa 30b).
Inne pole współpracy ekumenicznej polecane przez papieża w Polsce to
działanie na rzecz małżeństw mieszanych i ich rodzin. W dzisiejszym wielokulturowym społeczeństwie jest coraz więcej takich małżeństw. To niesie ze sobą
zagrożenie dla wytrwania w wierze, budowania w przyszłości ładu rodzinnego,
stworzenia klimatu jedności rodziny oraz sprzyjających warunków rozwojowi
dzieci. Mimo to małżeństwa te mogą stanowić zapoczątkowanie „laboratorium
jedności”. Papież wyraził też uznanie za to, że podjęto wtedy w Polsce prace nad
ekumenicznym dokumentem, w którym zostaje wyłożona chrześcijańska nauka
o małżeństwie i rodzinie, zostają zaakceptowane przez wszystkich zasady zawierania małżeństw mieszanych i podają konkretny program duszpasterski dla takich małżeństw.
W czasie celebracji nieszporów na zakończenie modlitw o jedność chrześcijan Benedykt XVI powiedział, że również w bolesnej sytuacji podziału chrześcijanie patrzą w przyszłość z nadzieją, ponieważ zwycięstwo Chrystusa oznacza
pokonanie wszystkiego, co w ludziach powstrzymuje od podzielania pełni życia
z Nim oraz braćmi (Benedykt XVI, 2012c). Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza,
że dobroć Boga pokonuje zło, a miłość zwycięża śmierć. Chrystus towarzyszy
w walce z siłami destrukcyjnymi grzechu, który niszczy ludzkość i całe Boże stworzenie. Jednocześnie obecność Chrystusa zmartwychwstałego wymaga od wszystkich chrześcijan wspólnego działania na rzecz dobra. Zjednoczeni w Chrystusie
wszyscy są wezwani do brania udziału w Jego misji, jaką jest niesienie nadziei
tam, gdzie panuje niesprawiedliwość, nienawiść i zwątpienie. Podziały między
wyznawcami Jezusa sprawiają, że ich świadectwo dawane Chrystusowi staje się
mniej przejrzyste. Oczekiwane pełne zjednoczenie widzialne nie jest drugorzędnym zwycięstwem, ale ma doniosłe znaczenie dla dobra całej ludzkiej rodziny.
Mówiąc o potrzebie uwzględnienia w dialogu ekumenicznym zagadnień
etycznych oraz współpracy dla dobra ludzi, należy wystrzegać się pokusy, by całego ekumenizmu nie skupić jedynie na tych sprawach, a na doktrynę patrzeć jako
na źródło podziałów, która miałaby być przeszkodą w realizowaniu pilniejszej potrzeby, jaką jest ulepszanie świata, w którym żyjemy. Bowiem historia Kościoła pokazuje, że praxis nie da się oddzielić od didache, czyli nauki, ale ostatecznie z niej
wypływa. Trzeba więc w dialogu ekumenicznym zachować równowagę między
poszukiwaniem prawdy a pracą na rzecz poprawy bytu (Benedykt XVI, 2008a).
Powinna mieć miejsce wymiana myśli, ale też wymiana wzbogacających darów
(UUS 28,55). „Myśl” dąży do prawdy, a dar wyraża miłość i dlatego obie są nie-
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zbędne do prowadzenia dialogu. Otwierając się na przyjęcie darów duchowych
od innych chrześcijan, łatwiej udaje się dostrzec światło prawdy pochodzące od
Ducha Świętego. To w koinonii Kościoła wierni mają dostęp do prawdy Ewangelii i otrzymują środki do jej obrony, gdyż Kościół jako świątynia jest zbudowany
na „fundamencie apostołów i proroków”, a sam Jezus jest kamieniem węgielnym
(Ef 2,20); bez Niego „gmach eklezjalny” chwiałby się i rozpadł (Ap 21,22). Jako
„współobywatele” i „domownicy Boga” chrześcijanie powinni przyczyniać się do
tego, by ta budowla pozostawała solidna, by inni do niej wchodzili i odkrywali
w jej wnętrzu obfitość skarbów łaski. Przy promowaniu chrześcijańskich wartości
nie wolno zaniedbywać głoszenia, gdzie mają one swoje źródło; tym źródłem jest
Jezus Chrystus i Jemu chrześcijanie dają wspólne świadectwo wobec świata.

***
Z przytoczonych wypowiedzi Benedykta XVI widać bogactwo jego nauczania ekumenicznego. W przemówieniach skierowanych zarówno do protestantów jak i katolików podkreśla to, co widzi pozytywnego w nauce Marcina
Lutra, doniosłość Deklaracji o usprawiedliwieniu przy zwróceniu uwagi na to,
co trzeba jeszcze wspólnie dopracować. Ważne jest to, że nie można lekceważyć
w dialogu ekumenicznym spraw teologicznych. Doniosłe są jego przestrogi przed
popełnianiem błędów w dialogu ekumenicznym, jak też w samym rozumieniu jedności. Zrozumiałe jest też, jak w każdym przemówieniu zachęca do pogłębiania
ekumenizmu duchowego, jak zaprasza do modlitwy o jedność, jak ukazuje, że pełna i widzialna jedność jest nade wszystko dziełem Bożym. Ważne są też jego zachęty do wspólnego dawania świadectwa światu o pierwszeństwie Boga w życiu
chrześcijańskim, do wspólnego przeciwstawienia się sekularyzacji, do wspólnej
obrony godności i życia człowieka i związanych z tym wartości etycznych.
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WITH BENEDICT XVI
TOWARD COMPLETE UNITY
OF CHRISTIANS
SUMMARY
This present study aims to familiarise the Reader with some of the ideas
contained in speeches of Benedict XVI – given at ecumenical meetings, chiefly
with Protestants, but also during the general audiences on the Weeks of Prayer
for Christian Unity and during the vespers for the conclusion of those Weeks. In
his speeches, Benedict XVI indicates the positives that he sees in Martin Luther's
teachings, emphasises the significance of the Declaration on the Doctrine of
Justification, whilst also pointing out what still needs to be refined together. He
states that one must not disregard theological issues in the ecumenical dialogue.
The warnings of Benedict XVI against making mistakes in the ecumenical
dialogue and in the interpretation of unity itself are significant. In each of his
speeches, he encourages to deepen one's spiritual ecumenism, invites to pray for
unity, demonstrates that complete and visible unity is, above all, the work of God.
His encouragements to bear witness to God's priority in the Christian life together
to the world, to oppose secularisation together, to defend the human dignity and
life and their associated ethical values together are also important.
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Słowa kluczowe: relacje chrześcijańsko-żydowskie, Żydzi i judaizm w nauczaniu Kościoła,
dialog międzyreligijny, Nostra Aetate
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KOŚCIÓŁ NA DRODZE KU
„NOSTRA AETATE”.
ZARYS HISTORII RELACJI
CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKICH DO
CZASÓW NOWOŻYTNYCH
Chrześcijaństwo od samego początku podejmowało wysiłek określenia swego stosunku do religii niechrześcijańskich. Ta refleksja przebiegała dwutorowo, inaczej ujmując zagadnienie religii niechrześcijańskich, a inaczej problem narodu wybranego. Opierając się na kilku istotnych przesłankach, w katolicyzmie ostatecznie
ukształtował się pogląd, który można streścić w następujący sposób: „Chrześcijaństwo posiada świadomość zdecydowanej wyższości nad innymi religiami z tytułu
boskiego pochodzenia oraz pełni prawdy i łaski, które przez Boga samego zostały mu powierzone. Łączy się z tym poczucie całkowitej jego samowystarczalności
w zakresie życia religijnego i negatywna ocena wartości i możliwości na terenie
życia religijnego religii niechrześcijańskich” (Sobór Watykański II, 1967, s. 328).
Istotna zmiana w takim podejściu dokonała się podczas II Soboru Watykańskiego (1962–1965), wraz z ogłoszeniem 28 października 1965 r. Deklaracji
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o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Słusznie uważa
się, że dokument ten, w powiązaniu z innymi wypowiedziami Soboru, rozpoczął
nową epokę w dziejach Kościoła. Po raz pierwszy w swojej historii Kościół podjął
próbę opisania swojej relacji do religii niechrześcijańskich, w tym także do judaizmu. Niektórzy uważają, że Deklarację tę można umieścić w samym centrum
Soboru, że „jest ona symbolem Vaticanum II, ewenementem, który mimo wielu
znaków sprzeciwu, wyrastał z całej historii Soboru, przede wszystkim z rozeznania potrzeb i uwarunkowań czasu” (Sobór Watykański II, 2008, s. 513).
Patrząc wstecz, na sam początek Kościoła, można bez trudu zauważyć,
że nowa religia była bardzo ściśle i w różny sposób związana ze środowiskiem,
z którego wyrosła (zob. Dz 2, 42-47). Pierwsze wspólnoty Kościoła pierwotnego
są najpierw judeochrześcijańskie, ale stopniowo stają się poganochrześcijańskie.
Chrześcijaństwo bardzo szybko rozprzestrzenia się i wzrasta liczebnie, uzyskując
pod tym względem przewagę nad judaizmem. Konflikt między Kościołem a Synagogą narasta, aż wreszcie dochodzi do ich rozdzielenia, pogłębiającej się izolacji
i obustronnej wrogości. Powstaje judaizm rabiniczny, który wyrasta podobnie jak
chrześcijaństwo z tej samej gleby – judaizmu biblijnego (zob. Shanks, red., 2013).
Dlatego też Jan Paweł II mógł powiedzieć w swoim przemówieniu w rzymskiej Synagodze Większej 13 IV 1986 r., że „Kościół Chrystusowy odkrywa swoją »więź«
z judaizmem »wgłębiając się we własną tajemnicę«. Religia żydowska nie jest dla
naszej religii »zewnętrzna«, lecz w pewien sposób »wewnętrzna«. Mamy zatem
z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”
(Chrostowski, oprac., 2005, s. 109).
Powstanie chrześcijaństwa i II Sobór Watykański dzieli dziewiętnaście
stuleci. Jest to również historia stosunków między Kościołem a Żydami i judaizmem, na przestrzeni której pojawiały się różne problemy na styku życia obu
środowisk. Dlatego, żeby lepiej zrozumieć ową „wewnętrzną więź”, o której mówił
papież, a także głębiej odczytać deklarację Nostra aetate, która jest zwieńczeniem
trwającego prawie dwa tysiące lat procesu, trzeba przyjrzeć się uważnie tej historii. Poniżej zostanie przedstawiony krótki, raczej panoramiczny niż systematyczny, przegląd tych relacji. Ograniczony on będzie w podwójny sposób: do wybranych tekstów z oficjalnego nauczania Kościoła zawartego w dokumentach soborowych i wypowiedziach papieży oraz do czasów średniowiecza i nowożytności.
Olbrzymiego materiału z pewnością dostarczają różne „historie antysemityzmu”
(zob. Poliakov, 2008; Zolli, 2010; Elihai, 2000), jednak trudniej jest już w nich znaleźć pozytywne wypowiedzi na temat stosunku Kościoła do Żydów i judaizmu.
A trzeba zauważać jedne, nie pomijając jednak tych drugich. Dlatego też niniejszy
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przegląd można potraktować jako swego rodzaju uzupełnienie do wydanej ostatnio na rynku polskim książki profesora historii i politologii na Ave Maria University w USA, jednocześnie konserwatywnego rabina, Davida G. Dalina, w której
autor próbuje przeciwstawić się rozpowszechnionej tezie o antysemityzmie większości papieży średniowiecza i nowożytności (Dalin, 2016, zwł. s. 31–73).
Badanym źródłem są teksty opublikowane w czasopiśmie Christianitas,
w którym od pewnego czasu ukazuje się cykl Czytamy Vaticanum II wewnątrz
Tradycji poświęcony poszczególnym dokumentom soborowym (Milcarek, oprac.,
2013, s. 91–321). Polska wersja kolekcji tekstów źródłowych została pozyskana,
jak się wydaje na trzy sposoby: często dany tekst jest wprost cytowany z polskiego wydania dokumentów soborowych (Baron, Pietras, 2001–2007), czasami
jest cytowane poprawione stare polskie tłumaczenie (np. Trzeciak, 1939), czasami
redakcja podaje własne tłumaczenie. W niniejszym artykule zostało zastosowane
potrójne kryterium wyboru i prezentacji tekstów źródłowych: czasu – podawane
są one w porządku chronologicznym; ważności – zostały wybrane te, które są
najważniejsze zarówno z punktu widzenia rangi dokumentu, jak i treści; tematu
– prezentowane są te orzeczenia, które w szczególny sposób odnosiły sie do konkretnego zagadnienia dotyczącego relacji chrześcijańsko-żydowskich.

ŚREDNIOWIECZE
Pierwsze Sobory, zwłaszcza Efeski (431) i Chalcedoński (451), które odbyły się jeszcze w starożytności, zakazują formułowania, rozpowszechniania
i głoszenia innej wiary niż ta, która została zatwierdzona przez Kościół, pragnącym nawrócić się z pogaństwa, judaizmu czy jakiejkolwiek herezji, by poznać
prawdziwą wiarę (Sobór Efeski) (Baron, Pietras, 2001–2007, I, s. 167) lub osiągnąć
prawdziwe poznanie (Sobór Chalcedoński). Jednocześnie Sobór Chalcedoński nie
pozwala lektorom i kantorom „na małżeństwo z heretykami, Żydami i poganami,
chyba że osoba pragnąca wstąpić w stan małżeński ze stroną prawowierną obieca
przyjąć prawdziwą wiarę” (tamże, s. 239).
Wiele ważnych wypowiedzi na interesujący nas temat odnajdujemy u papieża Grzegorza Wielkiego. W Liście do Piotra (z marca 591 r.), Grzegorz upomina
biskupa Terraciny za to, że przepędza raz po raz Żydów z jednego miejsca na
inne, tak że nie mogą oni w spokoju obchodzić swoich świąt. Daje przy tym przepojoną duchem ewangelicznym wskazówkę, jak należy w takich przypadkach postępować: „Tych bowiem, którzy nie zgadzają się z religią chrześcijańską, należy
gromadzić z dobrocią, życzliwością, napominaniem, przekonywaniem do jedności wiary – aby groźby i pogróżki nie odepchnęły tych, których mogą przyciągnąć
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do wiary uprzejme przepowiadanie i wybiegająca w przyszłość obawa przed mającym nadejść sądem. Trzeba więc, żeby przychodzili dobrowolnie posłuchać, gdy
dajesz im Słowo Boże, a nie żeby byli straszeni surowością nad miarę” (Milcarek,
oprac., 2013, s. 7*n.)1.
Biskupom galijskim, Wirgiliuszowi z Arles i Teodonowi z Marsylii, w liście Scribendi (z 3 czerwca 591 r.) Grzegorz zwraca uwagę w nieco innym kontekście. Skarga, którą wnieśli Żydzi do papieża dotyczy chrztu: „Wielu Żydów
z tamtych stron zostało przyprowadzonych do źródła chrzcielnego raczej siłą niż
przepowiadaniem”. Papież wprawdzie docenia intencję, jednak gani sposób jej
realizacji, zwracając jednocześnie uwagę na bardzo ważny aspekt konwersji – jej
trwałość: „Gdy ktoś bowiem przychodzi do źródła chrzcielnego nie przez słodycz
przepowiadania, lecz przez konieczność, o ile potem wróci do dawnego przesądu,
umrze w stanie gorszym, gdyż zdawał się odrodzony” (tamże, s. 8*).
Kolejny tekst dotyczy ponownie wspomnianej wcześniej Terraciny i bp.
Piotra (co świadczy o tym, że konflikt trwał, przybierając tylko różne formy). List
Supplicaverunt (z 591/592 r.) został skierowany do biskupów Bacauda i Agnello, by pomogli bp. Piotrowi w pewnej bardzo praktycznej sprawie. Mianowicie
z miejscowej, położonej w pobliżu kościoła synagogi, miały dochodzić modlitwy
przeszkadzające z kolei tym, którzy byli zgromadzeni w kościele. Papież nakazał
to zweryfikować i znaleźć dogodne miejsce dla Żydów, takie, w którym mogliby
się bez przeszkód zbierać na modlitwę. W piśmie znajduje się też następująca
uwaga: „Zakazujemy zaś, by wbrew rozumowi zasmucano lub dręczono Hebrajczyków. Lecz tak jak jest dozwolone, by żyli pod prawami rzymskimi, niech postępują sprawiedliwie i ze świadomością, bez przeszkody z niczyjej strony” (tamże).
Ostatnia wypowiedź papieża Grzegorza Wielkiego, na którą chciałbym
zwrócić uwagę, pochodzi z listu Qui sincera (z listopada 602 r.), którego adresatem jest Paschazy, biskup Neapolu. Społeczność żydowska Neapolu wniosła skargę do papieża o przeszkodach, jakie się im czyni w przestrzeganiu i obchodzeniu
świąt. W odpowiedzi, jaką daje Grzegorz miejscowemu biskupowi, wskazuje na
bezsensowność tego typu zachowań – niczemu dobremu nie służy zakazywanie
Żydom praktykowania ich dawnych zwyczajów. Stawianie tego typu przeszkód
dyskredytuje wiarę chrześcijańską i nie pomaga w pozyskaniu ich dla tejże wiary. „Należy więc – sugeruje papież – postępować tak, aby poruszeni raczej przez
rozum i dobroć zechcieli pójść z nami, a nie uciekać – żebyśmy mogli z pomocą
Bożą nawrócić ich do łona Kościoła Matki, wykazując im jak z ich Zwojów pocho-
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w Internecie.
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dzi to, co mówimy”. Pojawia się w tym miejscu motyw – często wykorzystywany
także później w sporach z Żydami – argumentu z Pisma, które zapowiada to, co
wypełnia się w Nowym Testamencie. Ostatecznie Grzegorz, okazując szacunek
dla wiary żydowskiej i praktyk judaistycznych, z naciskiem nakazuje: „Niech na
wszystkie święta i ferie – tak jak dotąd zarówno oni sami, jak ich rodzice od dawien dawna mieli w zwyczaju obchodzić – będzie pełne zezwolenie co do ich
przestrzegania i obchodzenia” (tamże, s. 9*).
W kanonie 8 II Soboru Nicejskiego (787 r.) została zawarta przestroga
przed kryptochrześcijanami – konwertytami z judaizmu na chrześcijaństwo, którzy próbują zachowywać praktyki religii żydowskiej. Postawę tych Żydów, którzy
„udają tylko, że są chrześcijanami, a potajemnie sprzeciwiają Mu się – nadal obchodzą skrycie szabat i wypełniają inne jeszcze praktyki judaizmu” tekst soborowy nazywa szydzeniem z Chrystusa. W związku z tym Sobór nakazuje, by takich
ludzi „nie dopuszczać ani do komunii, ani do modlitw, ani do kościoła”, ponieważ
„w rzeczywistości, mimo pozorów nawrócenia, są Żydami i żyją według zasad
religii żydowskiej”. W historii problem ten będzie często powracał, a szczególnym
jego przejawem będzie przypadek marranów (Israel, 2009, s. 30).
Kanon 26 III Soboru Laterańskiego (1179 r.) zabrania zarówno Żydom,
jak i muzułmanom przyjmowania do swoich domów chrześcijańskich służących
w celu opieki nad dziećmi czy jakiejkolwiek innej posługi. Chrześcijanin, który
ośmieli się z nimi mieszkać, podlega karze ekskomuniki. Ponadto mają być karani anatemą ci, którzy w sądach chcieliby „dawać pierwszeństwo Żydom przed
chrześcijanami i działać na korzyść pierwszych, chociaż Żydów trzeba stawiać po
chrześcijanach, a jakakolwiek dla nich przychylność ze strony chrześcijan płynąć
może jedynie z samej tylko istoty człowieczeństwa”. Ciekawe, że wymieniona tu
przyczyna szacunku nie ma charakteru religijnego, ale odwołuje się do argumentu pozareligijnego, który tak mocno powróci w XX w. w związku z rasizmem i antysemityzmem tego czasu (Baron, Pietras, 2001–2007, II s. 201–203).
Wyraźnie obronny charakter mają dwa dokumenty papieskie, z których
drugi praktycznie powtarza w swojej treści pierwszy: dekret Sicut Iudaei (z 1190 r.)
Klemensa III i Konstytucja Licet perfidia Iudaeorum (z 1199 r.) Innocentego III.
W swoich synagogach Żydzi mają ograniczać się do tego, co jest im dozwolone
i nie należy im w tym przeszkadzać. Kościół ze swojej strony chce otoczyć ich
opieką, a nawet bronić, gdy będzie to konieczne. „Skoro proszą o naszą obronę
i pomoc – przyjmujemy ich prośbę z powodu ofiarnej dobroci chrześcijańskiej
i podążając śladami naszych poprzedników […] udzielamy im tarczy naszej ochrony”. Dalej pojawiają się w obu dokumentach zakazy zabraniające konkretnych
złych zachowań chrześcijan wobec Żydów, które widocznie zdarzały się i na co
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Żydzi musieli skarżyć się papieżom. I tak, „żaden chrześcijanin niech nie waży
się kogokolwiek z nich bez wyroku ziemskiej władzy zabić, zranić lub zabrać mu
jego pieniędzy albo dóbr, które do tej pory mieli w regionie swego zamieszkania,
ani zmieniać obyczajów, a zwłaszcza niech nikt nie przeszkadza, za pomocą kijów
lub kamieni, w celebrowaniu ich świąt. I niech nikt nie wymaga od nich przymusowej posługi poza tą, którą zgodnie ze zwyczajem wykonywali w przeszłości. Dla
uniknięcia nieprawości i sknerstwa złych ludzi dekretujemy, aby nikt nie ważył
się zajmować lub niszczyć cmentarzy żydowskich lub dla uzyskania pieniędzy
wykopywać pochowanych ciał” (Milcarek, oprac., 2013, s. 12*n.). Pojawia się tu
nowy wątek – ochrony życia i mienia żydowskiego oraz spokoju kultu i zabezpieczenia cmentarzy żydowskich przed profanacją.
Do grupy najważniejszych wypowiedzi w odniesieniu do społeczności żydowskich w różnych aspektach ich relacji ze społecznościami chrześcijańskimi
należą orzeczenia IV Soboru Laterańskiego (1215 r.). W swoich 71 konstytucjach
podjął on sprawy niemalże wszystkich obszarów życia Kościoła (Baron, Pietras,
2001–2007, II, s. 10), a ostatnie pięć konstytucji dotyczy Żydów2. Postanowienia
tego soboru będą w różny sposób i w różnym stopniu w kolejnych stuleciach
kształtowały miejsce społeczności żydowskich w Kościołach lokalnych, jak i stosunek władzy kościelnej i ludności chrześcijańskiej do tychże społeczności.
Konstytucja 67 zwraca uwagę na to, że mimo wysiłków Kościoła, by powstrzymać praktykę lichwy, Żydzi wciąż ją uprawiają, przez co „w krótkim czasie
pochłaniają majątki chrześcijan”. W związku z tym następują konkretne postanowienia, w których motywem przewodnim jest groźba zakazu handlu z chrześcijanami.
W związku z tym, że nie zawsze można odróżnić chrześcijan od Żydów
i Saracenów, co miałoby stwarzać niebezpieczeństwo zawierania niedozwolonych
związków małżeńskich, Konstytucja 68 postanawia, że „ludzie ci, obojga płci, we
wszystkich prowincjach chrześcijańskich i w każdym czasie powinni odróżniać
się w miejscach publicznych od reszty społeczności rodzajem ubioru”. Echo tej
kościelnej sankcji będzie pobrzmiewać później, ale w inny sposób w nazistowskim nakazie noszenia „znaku”, mającego odróżniać Żydów od nie--Żydów.
W Konstytucji 69 Żydzi zostali określeni jako „bluźniący Chrystusowi”
i z tego powodu nie powinni sprawować władzy nad chrześcijanami. Ponieważ
jednak niektórzy do tego dążą i starają się o to, Sobór odnawia wcześniejsze zarządzenie Synodu w Toledo i zabrania, by „Żydzi pełnili urzędy publiczne, ponieważ dawałoby im to pretekst do większego nękania chrześcijan”. Gdyby jednak
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2 Pominięta zostanie w tym miejscu ostatnia Konstytucja 71, która dotyczy przygotowań do piątej wyprawy
krzyżowej.
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do tego w jakiś sposób doszło, to takiemu żydowskiemu urzędnikowi „zabrania
się kontaktów handlowych oraz innych z chrześcijanami na tak długo, dopóki
wszystkiego, co uzyskał od chrześcijan przy okazji pełnienia tego urzędu, nie obróci na korzyść ubogich chrześcijan, zgodnie z zaleceniem biskupa diecezji. Powinien on ze wstydem usunąć się ze stanowiska, ponieważ bezwstydnie przyjął to,
co mu się nie należało”.
Konstytucja 70 mówi o Żydach, którzy z własnej woli, a nie pod przymusem, przyjęli chrzest i wiarę chrześcijańską, jednak „zachowują resztki dawnego
obrzędu i przez takie pomieszanie zniekształcają piękno religii chrześcijańskiej”.
Dlatego przełożonych Kościołów lokalnych zobowiązuje się do tego, by powstrzymywali takich konwertytów „od zachowywania dawnego obrządku, aby tych,
którzy z wyboru wolnej woli przyjęli religię chrześcijańską, zbawienny przymus
utrzymał w zachowywaniu jej zasad. Gdyż mniejszym złem jest nie znać drogi
Pańskiej, niż poznawszy ją, odwrócić się od niej” (tamże, s. 311–315).
Pierwsza istotna wypowiedź Kościoła po IV Soborze Laterańskim dotycząca Żydów pochodzi od papieża Grzegorza IX i zawarta jest w liście Etsi
Judaeorum sit reprobanda perfidia (z 6 kwietnia 1233 r.) do arcybiskupów i biskupów ustanowionych w królestwie Francji. Wskazane są tam niektóre powody
szacunku chrześcijan do Żydów i korzyści związane z kontaktami z nimi: „…dla
chrześcijan jest pożyteczne i w pewien sposób konieczne obcowanie z tymiż, którzy mając kształt naszego Zbawiciela i stworzeni przez Stwórcę wszystkiego – nie
powinni być… gnębieni przez chrześcijan; albowiem jaki by nie był ich przewrotny środek, są przyjaciółmi Boga za sprawą ich ojców, a i potomstwo niech będzie
bezpieczne…”. W związku z tym „chrześcijanie powinni traktować Żydów z tą
samą życzliwością, z jaką chcielibyśmy, aby byli traktowani chrześcijanie wśród
pogan” (Milcarek, oprac., 2013, s. 16*).
Z kolei papież Innocenty IV w liście Impia Judaeorum perfidia (z 9 maja
1244 r.) do króla Francji używa stosunkowo ostrych sformułowań, które w niektórych miejscach mogłyby zostać uznane za obraźliwe. Mówi o bezbożnym wiarołomstwie Żydów, ogromie ich grzechów, czego skutkiem jest ślepota na prawdę.
Mimo tego dobroć chrześcijańska z miłosierdzia ich przyjęła i cierpliwie znosi ich
sąsiedztwo. Dalej mowa jest o rzekomych „potwornościach”, które czynią Żydzi:
nie okazują żadnego wstydu z powodu swej winy (chodzi oczywiście o ukrzyżowanie Jezusa), nie odnoszą się z szacunkiem do wiary chrześcijańskiej, gardzą
prawem Mojżeszowym i Prorokami, podążają za tradycjami swoich starszych.
Nieco dalej, opierając się na wymienionych „potwornościach”, znajduje się dość
specyficznie sformułowany zarzut: „Pilnują, aby poprzez zrozumienie prawdy,
która w tymże Prawie i u Proroków otwarcie daje świadectwo o mającym przyjść
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w ciele jednorodzonym Synu Bożym, nie nawrócić się do wiary i nie powrócić
pokornie do swego Odkupiciela”. W tekście dochodzi do głosu także dość jednostronne negatywne spojrzenie na Talmud, które zdradza jego nieznajomość:
„Talmud, będący ich wielką księgą, przewyższającą objętością tekst Biblii, w której są bluźnierstwa wyrażone wobec Boga i Jego Chrystusa oraz Błogosławionej
Dziewicy; zawikłane bajki, błędne, nadużycia i niesłychane głupstwa” (tamże,
s. 17*; zob. Wróbel, 2013).
Sobór Bazylejski przyniósł z jednej strony nowe rozporządzenia odnoszące się do Żydów i stosunków judeochrześcijańskich, a z drugiej powtórzył dotychczasowe nauczanie Kościoła, aktualizując je. W Dekrecie dotyczącym Żydów
i neofitów (z 7 września 1434 r.) Sobór w trosce o nawrócenie „Żydów i innych
niewiernych” oraz ich trwanie w „prawdziwej wierze” po nawróceniu, postanowił, aby „wszyscy biskupi ordynariusze corocznie wysyłali dobrze wykształconych w Piśmie Świętym misjonarzy, zajmujących różne stanowiska, do miejsc,
gdzie żyją Żydzi albo inni niewierni, w celu głoszenia i wyjaśniania prawdy wiary
katolickiej, aby niewierni, którzy ich usłyszą, mogli poznać swoje błędy”. Co więcej: „Pełnoletni niewierni obojga płci będą zmuszeni do wysłuchania tych kazań
przez zastosowanie kary zakazu handlu z wiernymi oraz innych kar przewidzianych w tym celu”. Istotna jest przy tym postawa biskupów i kaznodziejów – wobec nawracanych mają być łaskawi i pełni miłości, aby nie tylko przez doktrynę,
ale również świadectwo chrześcijańskiej miłości pozyskać nowych wyznawców
Chrystusa (Baron, Pietras, 2001–2007, III, s. 344).
Nieco dalej Dekret dotyczący Żydów i neofitów odnawia wcześniejsze
nauczanie dotyczące wzajemnych kontaktów i przenikania się świata chrześcijańskiego ze światem żydowskim. Między innymi poleca „zarówno biskupom diecezjalnym, jak i władcom świeckim, aby wszelkimi sposobami zakazali Żydom
i innym niewiernym posiadania chrześcijan i chrześcijanek w swych rodzinach
jako służących i opiekunów dzieci i aby chrześcijanie nie kontaktowali się z nimi
podczas ich świąt, ślubów, spotkań, w łaźniach ani przez zbyteczne kontakty”;
niewiernych nie można także „dopuszczać do żadnych urzędów publicznych ani
do jakiegokolwiek stopnia w szkołach”; nie można im też „dzierżawić nieruchomości ani innych dóbr kościelnych”; biskupi i władze świeckie mają także „zakazać
im handlowania księgami kościelnymi, kielichami, krzyżami i innym wyposażeniem kościelnym pod karą ich konfiskaty”; „pod groźbą ciężkich kar zostaną także
przymuszeni do noszenia takiego ubioru, który pozwoli ich łatwo odróżnić od
chrześcijan”; „aby uniknąć nadmiernych z nimi kontaktów, zostaną oni przymuszeni do przebywania w takich częściach miast i wiosek – jak najdalej od kościołów – które będą oddzielone od miejsca wspólnego zamieszkiwania chrześcijan”;
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„nie będą również mogli w niedziele i inne uroczyste święta otwierać sklepów ani
publicznie pracować” (tamże, s. 346).

NOWOŻYTNOŚĆ
Czasy nowożytne w badanej kwestii otwierają postanowienia Soboru Trydenckiego (1545-1563). Dekret o usprawiedliwieniu (z 13 stycznia 1547 r.) wyjaśnia, że przez grzech Adama wszyscy ludzie, utraciwszy niewinność, stali się
nieczyści. Nie tylko poganie siłami natury, ale i Żydzi, zachowujący literę Prawa
Mojżeszowego, nie mogli wyzwolić się z grzechu pierworodnego. Dlatego właśnie
Bóg, gdy nadeszła pełnia czasu, posłał do ludzi Jezusa Chrystusa, swego Syna,
który był wcześniej zapowiadany. Miał On odkupić Żydów, którzy żyli pod Prawem. I chociaż Chrystus umarł za wszystkich, „nie wszyscy otrzymują dobrodziejstwo Jego śmierci, lecz ci tylko, którzy otrzymują udział w zasługach Jego
męki”. Usprawiedliwienie grzesznika polega na przeniesieniu ze stanu pierwszego Adama do stanu łaski i przybrania za synów Bożych za pośrednictwem drugiego Adama – Jezusa Chrystusa. „Takie przeniesienie po ogłoszeniu Ewangelii
nie może nastąpić bez kąpieli odrodzenia lub bez jej pragnienia” (Głowa, Bieda,
oprac., 1998, s. 314n.).
Bulla Cum sicut nuper (z 29 maja 1554 r.) papieża Juliusza III po wspomnieniu niedawnego potępienia i rozkazu spalenia księgi Gemarot Talmud (zawierającej
według dokumentu „pewne rzeczy niegodne oraz obraźliwe wobec prawa Bożego
i wiary ortodoksyjnej”), daje wiarę pogłoskom, wyrażając zaniepokojenie, że „wśród
Hebrajczyków są nadal różne księgi zawierające różne bluźnierstwa i haniebne rzeczy przeciw Chrystusowi” (zob. Iluk, 2012, s. 181–217). Dlatego też papież nakazuje
Hebrajczykom, by po czterech miesiącach od zawiadomienia „wszystkie i poszczególne księgi, w których imię Jezusa, naszego Zbawiciela jest wymieniane z bluźnierstwem lub w inny haniebny sposób mają być najdokładniej uprzątnięte zarówno
z ich synagog i miejsc publicznych, jak i z domów prywatnych czy innych miejsc”.
Jednocześnie zabrania się komukolwiek prześladować lub dręczyć Hebrajczyków
z powodu ich ksiąg, o ile nie zawierają wspomnianych bluźnierstw, chyba że zostanie wydany wyraźny rozkaz (Milcarek, oprac., 2013,s. 25*).
Konstytucja Pawła IV Cum nimis absurdum (z 14 lipca 1555 r.) jest odpowiedzią na wzrastającą rolę i status społeczności żydowskiej w Rzymie i innych miastach. W związku z tym dokument postanawia, że zarówno w Rzymie,
jak i „we wszystkich innych Kościoła Rzymskiego miastach, ziemiach i miejscach
wszyscy Żydzi mają mieszkać wyłącznie w jednej i tej samej dzielnicy – lub jeśli
nie byłoby to dość, we dwóch, trzech lub tylu, ile byłoby dość – zupełnie oddzie-
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lonych od mieszkań chrześcijan, w częściach wyznaczonych przez nas w Mieście
i przez naszych urzędników w innych miastach, ziemiach i miejscach, ma być tam
tylko jedno wejście i jedno wyjście”3. Poszczególne społeczności żydowskie mogą
mieć tylko jedną synagogę w ustalonym miejscu – „nie wolno im budować od nowa
innej ani posiadać nieruchomości”; co więcej – wszystkie pozostałe synagogi należy
zburzyć i zniszczyć; natomiast „nieruchomości, które dotąd posiadają – mają sprzedać chrześcijanom w określonym czasie wyznaczonym przez urząd”. Żydzi mają
być wszędzie rozpoznawani – „mężczyźni mają nosić biret, a niewiasty inny znak”.
Dalej zakazuje się Żydom „posiadanie mamek lub służących […] obojga płci albo
oddawanie swych dzieci do karmienia niewiastom chrześcijańskim”. Zakazana jest
im „publiczna praca lub najmowanie do pracy w niedziele lub inne obowiązkowe
święta kościelne”. Nie mogą również Żydzi uciskać chrześcijan i zawierać fikcyjnych umów. Zabrania się im brać udziału „w zabawach z chrześcijanami lub wspólnie z nimi jeść albo wchodzić w poufałość” (tamże, s. 26*).
W Konstytucji Grzegorza XIII Sancta Mater (z 1 września 1584 r.) ponownie wyrażona została troska Kościoła o naród żydowski w wymiarze zbawczym, w związku z czym pojawiają się konkretne inicjatywy i zalecenia, by pomóc im odnaleźć jedyną prawdziwą drogę prowadząca do zbawienia. Poleca
się więc wszystkim przełożonym Kościołów, aby „w swych miastach, ziemiach
i miejscowościach, w których przebywa jakaś znaczniejsza liczba Żydów, stanowiąca synagogę”, zatroszczyli się o to, by „w sobotę lub w inny określony dzień
tygodnia dla Żydów zwołanych w przepisanym miejscu […] magister teologii lub
inny zdatny mąż, najlepiej potrafiący mówić po hebrajsku […] miał kazania lub
nauki”. Następnie został określony dość szczegółowo zakres przekazywanych treści. Między innymi mają być wyjaśniane pisma Starego Testamentu, zwłaszcza
te, które są czytane w synagogach w szabat – „ale według interpretacji świętych
Ojców i zgodnie z prawdziwym sensem Kościoła katolickiego”; mają być wykładane prawdy wiary chrześcijańskiej; ma się także nauczać „o wieczystym zniszczeniu Jeruzalem i Ziemi owych Żydów, o ich rozproszeniu po całej ziemi niewoli…
o długim i bezowocnym oczekiwaniu Żydów na Mesjasza i Jego cielesne Królestwo, o ich próżnej, codziennie daremnej nadziei powrotu do ziemi obiecanej
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3 Jest to pierwsza regulacja prawna dotycząca utworzenia ściśle określonej zamkniętej dzielnicy żydowskiej.
Rozpowszechniony później termin „getto” wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy jednej z dzielnic w Wenecji –
Ghetto Nuovo (Nowa Odlewnia), gdzie w 1516 r. po wygnaniu z Hiszpanii zezwolono Żydom po raz pierwszy osiedlić
się na wyznaczonym terenie; zob. Schoeps, s. 280n.
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i odbudowy trzeciej świątyni4, a ponadto o wielorakich i licznych ich błędach
i herezjach, w których najnędzniej się pogrążyli po tym, jak odmówili uznania
Chrystusa Pana, który przyszedł w ciele; o przekazywanej przez ich rabinów fałszywej interpretacji Pisma Świętego, którego sens dosłowny bajkami, kłamstwami
oraz różnymi podstępami i sposobami zepsuli i zdeformowali…”; w końcu należy
nauczać „o wszystkim innym, co mogłoby ich nawrócić do uznania wiary, do poprawy swych błędów, do ortodoksyjnej wiary” (tamże, s. 32*n.).
Ostatnim dokumentem czasów nowożytnych, na który należałoby zwrócić uwagę, jest encyklika papieża Benedykta XIV A quo primum (z 14 czerwca
1751 r.), o tyle dla nas ciekawa, że skierowana „Do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Królestwa Polskiego” (Trzeciak, 1939, s. 281–284). Powodem zabrania
głosu w sprawie żydowskiej były skargi „tych, którzy w tym królestwie mieszkają,
że się tak wielka liczba Żydów rozmnożyła w Polsce, iż niektóre miejscowości,
miasta i miasteczka […] wielką niegdyś chrześcijańskich obywateli liczbą napełnione… teraz zrujnowane i wielką liczbą Żydów napełnione tak dalece, że w nich
mało co znajduje się chrześcijan”. Jakie konsekwencje spowodowało to dla ludności polskiej? Zagraża to istnieniu niektórych parafii, które z powodu zmniejszania
się liczby parafian, a co za tym idzie i dochodów, nie mogą się utrzymać; dopuszczenie Żydów do wszelkiego kupiectwa i handlu oraz sprzedaży trunków i win
powoduje niekontrolowane zyski; dzierżawa arend, karczm, pól i wsi sprawia,
że Żydzi mają władzę nad chrześcijańskimi wieśniakami, przymuszając ich do
pracy i pańszczyzny, nierzadko wymierzając kary, nawet za pomocą rózg; „w domach niektórych panów Żydzi są komisarzami i w jednym domu z chrześcijanami
mieszkają, nad nimi mają władzę”; „odważają się chrześcijan obojga płci za sługi
w domu swoim trzymać”; zajmując się kupiectwem i handlem, zgromadziwszy
znaczną sumę pieniędzy „z wielką lichwą i wyniszczeniem pożyczają ubogim
chrześcijanom”; pożyczają także pieniądze od chrześcijan na procent na potrzeby
kahałów i synagog po to, aby „odebrawszy od chrześcijan znaczne pieniądze, nie
tylko przez zarobek na handlu i różnych towarach, oddać mogli procent i sami dla
siebie oprócz tego, jaki pożytek uzyskali, ale też i dlatego, ażeby przez ten czas ilu
wierzycieli mają, tyle swoich synagog mieli protektorów i obrońców”.
W odpowiedzi na zgłoszone skargi papież Benedykt XIV przywołuje działalność Mnicha Rudolfa i reakcję św. Bernarda z Clairvaux. Rudolf tak gorliwie
i przekonująco w swoich kazaniach występował przeciwko Żydom jako nieprzy-

4 Talmud Jerozolimski stwierdza w traktacie Yoma 1,1, że „każde pokolenie, w którym Świątynia nie została
odbudowana, jest traktowane tak, jakby Świątynię zburzyło”. Temat Trzeciej Świątyni szczególnie powrócił w XX w.
po powstaniu państwa Izrael. Zob. Chrostowski, 2012, s.15-37.
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jaciołom wiary chrześcijańskiej, że doprowadził lud „do zabicia wielkiej liczby
Żydów”. Sprzeciwił się mu św. Bernard w liście 363 skierowanym do księży i ludu
Francji Wschodniej, pisząc, że nie trzeba Żydów prześladować i zabijać czy ich
unikać. Bernard argumentuje, powołując się na Pismo Święte, że nie należy ich
zabijać, by lud chrześcijański nie zapomniał, że Żydzi są żywymi obrazami, przypominającymi mękę Pańską. A rozproszeni są po wszystkich narodach dlatego,
ażeby ponosząc sprawiedliwą za swój grzech karę, byli świadkami naszego odkupienia. Natomiast w liście 365 do abp. Henryka w Moguncji Bernard pisał,
że bardziej Kościół triumfuje, gdy przekonuje i nawraca Żydów, niż wówczas,
gdy traktuje ich mieczem; że przecież „ustanowiona jest owa powszechna w Kościele modlitwa, którą ofiarujemy za niewiernych Żydów od wschodu słońca aż
do zachodu, ażeby Bóg i Pan nasz odkrył ich ślepotę serca: żeby mogli przejść
z ciemności do światła5. Gdybyśmy się nie spodziewali niewiernych nawrócenia
do wiary, daremnie by się nam zdawało modlić za nich”.

***
Powyższy przegląd wybranego nauczania Kościoła o Żydach i judaizmie
zaczerpniętego z orzeczeń soborów powszechnych oraz dokumentów papieskich
ukazał niezwykle szerokie spektrum badanej problematyki relacji między chrześcijaństwem a judaizmem oraz między społecznościami chrześcijan i Żydów. Owszem, akcentowany jest w nich w dużej mierze wymiar religijno-duchowy, jednak
nie pomijają one, jak to zauważyliśmy, także sfery ekonomiczno-gospodarczej oraz
administracyjno-prawnej.
Gdy chodzi o sferę religijną to wielokrotnie podkreślana jest prawda
o tym, że Kościół znajduje się w posiadaniu „prawdziwej wiary” czy też „prawdziwej religii”. Wobec Chrystusowego nakazu misyjnego wiarę tę należy głosić
wszystkim, także Żydom, chociaż na początku sprzeciwili się oni Jezusowi i gło-
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5 Wielkopiątkowa modlitwa Kościoła za Żydów przez całe wieki była kością niezgody. Chodziło w szczególności
o sformułowania: perfidis Judaeis oraz Judaicam perfidiam, zmienione dopiero dekretem Świętej Kongregacji
Obrzędów z 19 maja 1959 r. Zob. Krakowiak, 2016.
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szonej przez Niego Ewangelii6. W tym miejscu warto zauważyć, o czym się już nie
mówi, że tak jak Żydzi pierwsi odrzucili Jezusa, tak również Żydzi byli pierwszymi, którzy tego Jezusa przyjęli – pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, począwszy
od jerozolimskiej, były na początku całkowicie żydowskie (ich członków nazywa
się judeochrześcijanami). W przedstawionym nauczaniu Kościoła zwraca się również uwagę na poszanowanie godności i wolności, połączonej z dobrocią i życzliwością wobec słuchaczy. Nie należy dążyć do chrztu niejako na siłę czy pod
przymusem, a samo głoszenie Ewangelii powinno być poparte osobistym świadectwem miłości chrześcijańskiej. Ponadto potrzebna jest duża rozwaga i ostrożność
w dopuszczaniu Żydów do chrztu, żeby udzielany był on rzeczywiście z czystych
pobudek religijnych i nie prowadził do sytuacji dwuznacznej, gdyż zdarzały się
przypadki kontynuowania praktyk judaistycznych po chrzcie. Natomiast Żydom
praktykującym judaizm, niezainteresowanym konwersją, należy umożliwić praktykowanie swojej wiary – obchodzenia świąt i przestrzegania szabatów, posiadania własnych synagog i cmentarzy, które powinny być objęte ochroną także ze
strony Kościoła. Chrześcijanie powinni traktować Żydów z taką samą życzliwością, z jaką sami by chcieli, aby ich traktowano (tzw. złota reguła).
Aspekt religijny dochodzi także do głosu w potępieniu Talmudu, który jest
kodyfikacją tradycji ustnej. Czasami było to połączone z niszczeniem Talmudu,
a także innych ksiąg, które miały zawierać bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi
i Jego uczniom. Trzeba zaznaczyć, że Talmud rzeczywiście zawiera fragmenty antychrześcijańskie, ale jest ich stosunkowo niewiele, a radykalne restrykcje kościelne wynikały często z nieznajomości rzeczy. Czymś dość osobliwym jest nałożenie
obowiązku na biskupów, by zadbali o wykład nauki chrześcijańskiej dla Żydów
przez osoby odpowiednio do tego przygotowane. O ile jest to dosyć oczywiste
w przypadku Żydów ochrzczonych, o tyle mniej zrozumiałe w odniesieniu do Żydów praktykujących judaizm. Wreszcie motywem powracającym w nauce Kościoła jest stwierdzenie, że Żydzi są potrzebni chrześcijanom po to, aby przypominali
6 Najnowszy dokument watykańskiej Komisji ds. relacji religijnych z judaizmem: „Bo dary łaski i wezwanie Boże
są nieodwołalne” (Rz 11,29). Refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich
z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (artykuł 4), Watykan 2015, w rozdz. 6 zatytułowanym: Zadanie ewangelizacyjne
Kościoła w odniesieniu do judaizmu, zwraca uwagę na to, że tzw. misja wobec Żydów jest sprawą bardzo delikatną,
ponieważ w ich oczach wiąże się ona wręcz z kwestią istnienia narodu żydowskiego. Nieco dalej w punkcie 40
czytamy: „Kościół musi zatem postrzegać ewangelizację Żydów, którzy wierzą w jednego Boga, w sposób odmienny
od ewangelizacji skierowanej do ludzi innych religii i światopoglądów. W praktyce oznacza to, że Kościół katolicki
nie prowadzi, ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom. Ale podczas
gdy istnieje zasadnicze odrzucenie instytucjonalnej misji skierowanej wobec wyznawców judaizmu, to chrześcijanie
są jednak wezwani do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa, także wobec Żydów, choć powinni to
czynić w sposób pokorny i wrażliwy przyznając, że Żydzi są depozytariuszami Słowa Bożego, zwłaszcza pamiętając
o wielkiej tragedii Szoah”.
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im o męce Pańskiej. Z kolei ich rozproszenie jest znakiem sprawiedliwej kary za
grzech bogobójstwa i w ten sposób są oni dla chrześcijan świadkami odkupienia.
W sferze ekonomicznej motywem przewodnim różnorakich rozporządzeń
kościelnych jest troska o to, by chrześcijanie i Kościoły nie wpadały w zależność
ekonomiczno-finansową od Żydów. W związku z tym mnożyły się liczne zakazy:
zakaz lichwy, zakaz kontaktów handlowych z Żydami, zakaz dzierżawy nieruchomości i innych dóbr kościelnych Żydom, zakaz handlu księgami kościelnymi, paramentami liturgicznymi i dewocjonaliami przez Żydów, zakaz pracy w niedziele
i święta kościelne.
Nauczanie Kościoła czasów średniowiecza i nowożytności zawiera wiele
regulacji prawnych o charakterze administracyjnym i odnoszących się do życia
codziennego. Żydzi nie powinni sprawować żadnej władzy nad chrześcijanami,
dlatego nie mogą pełnić urzędów publicznych, a także nie mogą przyjmować do
swoich domów służących chrześcijańskich. Chrześcijanie ze swojej strony powinni unikać kontaktów z Żydami w różnych okolicznościach życia codziennego, jak
chociażby wspólne zabawy, posiłki czy jakiekolwiek spotkania. Również z tego
powodu Żydzi nie mogą korzystać z kościelnego szkolnictwa. Dlatego też strój
żydowski powinien wyróżniać się jakimś szczególnym znakiem, by można było
ich odróżnić w społeczeństwie. W końcu pojawia się nakaz zamieszkania w oddzielnych miejscach (gettoizacja), które były w historii różnie nazywane i różny
miały zasięg i status – ulica żydowska, rewir czy getto.
Dalszych badań wymagałoby precyzyjne odczytanie Sitz im Leben powyższych rozporządzeń, nakazów i zakazów – kontekstu, wielorakich uwarunkowań,
w których one powstały; co było ich przyczyną, skąd pochodziły ewentualne skargi, kto i dlaczego zgłaszał powstałe problemy itd. Jednak o wiele trudniejsza jest
ocena ich skuteczności – w jakim stopniu Kościoły lokalne wdrażały owe postanowienia w życie, jaki to miało wpływ na praktykę życia codziennego, na bieżące kontakty społeczności żydowskich z otoczeniem chrześcijańskim itp. Bowiem
historia Żydów czasów pobiblijnych, zarówno ta powszechna, jak i w wymiarze
lokalnym, pokazuje, że same rozporządzenia odgórne, instytucjonalne, zapisane
w dokumentach miały ostatecznie niewielkie odzwierciedlenie w rzeczywistości.
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THE CHURCH ON THE PATH
TOWARD „NOSTRA
AETATE”. OUTLINE OF THE
HISTORY OF CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS UNTIL
MODERN TIMES
SUMMARY
This present study is a review of the most important statements of the
Church contained in the conciliar decisions and papal documents on Jews and
Judaism as well as on the relations between Jewish and Christian communities
in the Middle Ages and in the Modern Era. The texts selected refer to both
the religious and economic aspects, as well as the administrative aspect. Some
statements have a negative overtone and have at times been described as antiSemitic; however, more commonly, they express the Church's concern for the
proper place and rights of the Jewish communities living in the neighbourhood of
the Christian environment.
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PORÓWNANIE
DO DONATYSTÓW
W NOWOŻYTNYCH
POLEMIKACH
WYZNANIOWYCH1
Papież Franciszek, ostrzegając przed pokusą zbytniego polegania na swoich siłach w dążeniu do zbawienia, wielokrotnie przyrównywał taką postawę do
odtwarzania herezji gnostycyzmu i pelagianizmu (np. Evangelii gaudium, 94).
Szukanie podobieństw między zjawiskami współczesnymi a wcześniejszymi ma
w Kościele bardzo długą tradycję. Było częste także w okresie najgorętszych sporów reformacyjnych. Najpopularniejsze przeniesienie samej nazwy herezji starożytnej na nowożytną to określanie szesnastowiecznych antytrynitarzy arianami,
dzięki czemu ci nowożytni stali się chyba bardziej znani od swojego „pierwowzoru“ z czwartego wieku. Gwoli precyzji trzeba dodać, że polskich przeciwników dogmatu o Trójcy ochrzcił mianem arian autor kalwiński, Stanisław Sarnicki
(Ogonowski, 2015, s. 61).
1 Artykuł napisany w ramach grantu badawczego „Historia schizmy donatystycznej” (2015/19/D/HS3/00626),
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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W niniejszym artykule chcę skupić się na używaniu w polemikach międzywyznaniowych czasów nowożytnych porównania do donatyzmu. Donatyści
byli chrześcijanami w rzymskiej Afryce Północnej, którzy na początku IV w. zerwali komunię z katolikami, oskarżając ich o wydanie świętych ksiąg podczas
niedawnych prześladowań. Kościół donatystyczny rozwijał się w Afryce przez
następnych sto lat. Ostatecznie został pokonany przy sporej pomocy ze strony
państwa. Donatystów uznano za heretyków z uwagi na to, że uzależniali ważność
sakramentów od dyspozycji szafarza i w związku z tym ponownie chrzcili katolików, którzy przechodzi na ich stronę.
Historia donatystów była znana teologom wszystkich stron w czasach
reformacji i dostarczała gotowych analogii do współczesnej im sytuacji. Sprawa
powtórnego chrztu była gorąco dyskutowana w związku z pojawieniem się radykalnych reformatorów, znanych jako anabaptyści, właśnie z uwagi na głoszoną
przez nich konieczność powtórnego chrztu dorosłych. Z kolei Kościół donatystyczny, jako hierarchiczna wspólnota lokalna oderwana od łączności z Kościołem powszechnym, wydawał się podobny do tworzonych w XVI w. Kościołów
narodowych, oderwanych od Rzymu. Dla katolików wygodne było to, że donatystów potępiał św. Augustyn, w dużej mierze uznawany za autorytet także przez
protestantów. W związku z tym jednak, jak zostanie dalej pokazane, nie tylko
katolicy, ale i reformatorzy byli gotowi określać różnych przeciwników, w celu ich
zdyskredytowania, mianem donatystów. To porównanie pojawia się w pismach
najważniejszych szesnastowiecznych teologów, potem odgrywa zaś szczególną
rolę w polemikach toczonych na terenie Anglii.
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Najważniejszym autorem patrystycznym był dla reformatorów św. Augustyn. Największą część pism polemicznych biskupa Hippony zajmują dzieła
skierowane przeciw pelagianom i donatystom. W tych pierwszych argumentacja
koncentruje się wokół zagadnień związanych z łaską, w drugich – z sakramentami i Kościołem. Amerykański prezbiteriański teolog, Benjamin Breckenridge
Warfield, napisał, że jeśli spojrzeć w sposób głębszy na reformację, to okaże się
ona ostatecznie triumfem augustyńskiej doktryny łaski nad augustyńską doktryną
Kościoła (Warfield, 1956, s. 322). Nic więc dziwnego, że w dyskusjach międzywyznaniowych katolicy bardzo chętnie cytowali antydonatystyczne dzieła Augustyna, uzasadniając na ich podstawie wagę instytucjonalnego aspektu Kościoła i rolę
papiestwa. Przydatne były też te pisma biskupa Hippony, w których uzasadniał on
możliwość przymusu państwowego wobec dysydentów, np. list 185 do rzymskie-
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go dowódcy Bonifacjusza, znany też jako De correctione Donatistarum. Co ciekawe, list ten został w 1535 r. przetłumaczony na niemiecki na życzenie Martina
Bucera i ogłoszony z jego przedmową. Bucer sprzeciwiał się w niej podnoszonej
przez bardziej radykalnych reformatorów interpretacji, jakoby Augustyn był zwolennikiem tolerancji w sprawach religijnych (Wright, 1998, s. 282-283). Podobnie
Heinrich Bullinger porównywał anabaptystów, zwłaszcza Caspara Schwenckfelda, do donatystów, głównie z powodu jego poglądu, że państwo nie powinno interweniować w sprawach religijnych i skazywać na śmierć heretyków (Leu, 2004,
s. 115–116).
Bucer i Bullinger nie byli jedynymi znanymi przywódcami reformacji, którzy porównywali jej bardziej radykalnych zwolenników do donatystów. W 1535 r.
ukazało się dzieło Widerlegung der Münsterischen newen Valentinianer und Donatisten Bekentnis, napisane przez Urbana Rhegiusa, z przedmową samego Marcina Lutra, skierowane przeciwko tekstowi anabaptysty z Münster, Bernharda
Knipperdollinga. Luter porównywał też anabaptystów do donatystów w ich dążeniu do męczeństwa w kazaniach na Ewangelię św. Jana, by zaraz potem przejść
do stwierdzenia, że „także mnisi są prawie tak źli jak donatyści“, bo rozbijają
rodziny, wzywając do życia ascetycznego (WA 33, 320-324). Do tego porównania
anabaptystów jako samobójców-męczenników, czyli naśladowców donatystów,
powracał też w „rozmowach przy stole“ (WA Ti 5, 19 nr 5231), stwierdzając też
przy okazji, że władza świecka może słusznie zabijać anabaptystów, jeśli udowodni im się buntownicze zamiary (WA Ti 5, 19 nr 5232b). W 1536 r. Kalwin
w czwartej księdze Institutiones religionis christianae porównywał anabaptystów
do donatystów (Voolstra, 1996). Z kolei Melanchton w swoich Loci communes
pisał, że anabaptyści „odnawiają błędy donatystów“ (Corpus Reformatorum 21,
841); donatyzm to zresztą jedyna z herezji starożytnych, która „zasłużyła” sobie
na cały rozdział w dziele Melanchtona.
Jak więc widać, prawie wszyscy reformatorzy XVI w. zgadzali się z katolikami w przyjmowaniu augustyńskiego potępienia donatyzmu; wszyscy, z wyjątkiem anabaptystów, których oskarżano właśnie o donatyzm. Leonard Verduin
w swojej książce o anabaptystach i innych radykalnych reformatorach za tytuły
rozdziałów bierze kolejne hasła, którymi określano anabaptystów; pierwszy rozdział poświęca właśnie oskarżeniom o donatyzm, mówiąc, że używano ich bardzo
chętnie i często (Verduin 1964, s. 21). Rozumie tu donatyzm przede wszystkim
jako protest przeciwko ustanowionemu Kościołowi, obecny zarówno w IV, jak
i XVI w., gdy Kościoły protestanckie szybko popadały w „neokonstantynizm“ (Verduin, 1964, s. 36; Adamiak, 2014). Jest to dobre porównanie: w końcu protestanci,
mimo zasady sola scriptura, uznawali sformułowania wiary soborów cesarskiego
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chrześcijaństwa IV w. i, mimo zasady sola fide, uparcie bronili chrztu dzieci,
by ratować ze średniowiecznego katolicyzmu to, co mogli uznać za prawdziwie
katolickie. Zwracali się do książąt jako Notbischöfe, biskupów „z konieczności“,
„biskupów zastępczych“, którzy powinni troszczyć się, wzorem Konstantyna,
o sprawy zreformowanego Kościoła. Tymczasem reformacja radykalna odrzucała
to wszystko, powtarzając jakby pytanie Donata: „Cóż cesarz ma wspólnego z Kościołem?“ (Williams, 1962, s. 240–241).
Reformatorzy instynktownie podpisywali się pod antydonatystycznymi
stwierdzeniami. Tak samo jak katolicy odwoływali się do Mt 23, 2-3, by udowadniać, że sakramenty nie zależą od świętości szafarza. Jednak cała kontrowersja
donatystyczna była dla katolików okazją do pokazania, że niesłuszne jest odłączanie się od Kościoła z powodu grzechów w nim panujących. Jak ujął to Eck: „To, co
powiedział Luter, mówili wszyscy heretycy. Dlatego też Augustyn zwalczał donatystów, którzy chcieli zamknąć Kościół powszechny w małym kąciku heretyków”
(Eck, 1979, s. 34). Luter próbował odwrócić to oskarżenie, zarzucając Rzymowi,
że nie uznaje wiary chrześcijan w innych częściach świata, jeśli ci się im nie
podporządkują, tak jak donatyści nie uznawali wiary chrześcijan spoza Afryki,
niepozostających z nimi w komunii (WA 5, 547; 5, 666).
Wbrew ogólnej opinii, jest bardzo możliwe, że odrzucanie przez anabaptystów chrztu dzieci płynęło nie tylko i nawet nie przede wszystkim z chęci podkreślenia konieczności świadomego przyjęcia tego sakramentu, ale raczej
z nieuznawania chrztu udzielanego przez niegodnych szafarzy – a Kościół katolicki był przez nich uznawany z definicji za niegodny w całości (Verduin, 1964, s.
189–220). Ta argumentacja była praktycznie zbieżna z poglądami prawdziwych
donatystów z IV w., z drugiej strony katolicy mieli w związku z tym pod ręką prawa z tamtego czasu, zakazujące powtórnego chrztu. Dzięki temu mandat cesarski
z 4 stycznia 1528 r., a później uchwała sejmu w Spirze z 1529 r. mogły po prostu
nakazać stosowanie wobec anabaptystów sankcji przewidzianych w Kodeksie Teodozjańskim i Justyniańskim właśnie przeciw donatystom (Wright, 1998, s. 290).
Wśród autorów katolickich, którzy porównywali anabaptystów do donatystów, był też Stanisław Hozjusz (Hosius, 1559, s. 24v). Jednak nie zawsze ta
afrykańska herezja była pierwszym porównaniem, które przychodziło do głowy
katolickim polemistom. Robert Bellarmin w kazaniu w Lowanium w 1571 r. mówił
o powrocie niebezpieczeństwa arian, sabelian, nestorian, pelagian i manichejczyków, nie wspomina natomiast donatystów (Visser, 2011, s. 123). W następnych
latach, w miarę koncentracji dyskusji także wewnątrz Kościoła katolickiego na
sprawach łaski, w oczywisty sposób koncentrowano się na analogiach do sporu pelagiańskiego. Jak wiadomo, kiedy papież Paweł V podjął w 1607 r. decyzję
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w sporze o skuteczności łaski (de auxiliis), nie rozstrzygnął tej kontrowersji jednoznacznie, zakazał jednak stronom wzajemnego obrzucania się cenzurami; dotyczyło to zarówno jezuitów, oskarżających dominikanów o minimalizowanie
znaczenie ludzkiej wolnej woli, jak i dominikanów, podejrzewających jezuitów
o semi-pelagianizm.

POLEMIKI W ANGLII XVI I XVII WIEKU
Argument „do donatystów“ pojawiał się na gruncie sporów konfesyjnych
także w szesnastowiecznej Anglii. Używał go np. George Gifford, duchowny Kościoła Anglii zawieszony w swoich funkcjach w 1584 r. za nonkonformizm. Gifford nie postulował jednak oddzielenia się od oficjalnego Kościoła, tak jak czynił
to w tym czasie np. bardziej radykalnie nastawiony Robert Browne, twórca Kościołów kongregacjonalistycznych; Browne zakładał też, że gdy wspólnota toleruje obecność w niej jawnych grzeszników, sama staje się winna ich grzechów
(Hoover, 2015, s. 161). Nic więc dziwnego, że Gifford opisywał zwolenników
Browne‘a właśnie jako „donatystów“ (Gifford, 1590). Gifford starał się omijać
temat oddzielenia się Kościoła Anglii od Rzymu, podkreślając, że Kościół Anglii
jest Kościołem prawdziwym, w związku z tym kongregacjonalistyczni separatyści
oddzielają się od prawdziwego Kościoła, tak jak za czasów Augustyna od prawdziwego Kościoła oddzielali się donatyści. Jeden ze zwolenników Browne’a, John
Greenwood, odpowiedział jednak Giffordowi pamfletem. Już w samym jego tytule
tłumaczył, że tego samego argumentu mogą w „bardziej sprawiedliwy sposób“
użyć papiści, przeciwko Kościołowi Anglii i „jego obecnemu stanowi“; Greenwood
uważał też, że zarzuty, jakoby separacjoniści dokonywali powtórnego chrztu, są
nieprawdziwe (McGinnis, 2004, s. 99-101). Browne bronił się przed tym zarzutem,
pisząc, że przecież nie uważa, jakoby on i jego zwolennicy byli wolni od grzechów. Widać z tego, że donatyzm był wciąż traktowany jako coś złego, z czym nikt
się nie chciał utożsamiać (Hoover, 2015, s. 163). Greenwood przyznawał jednak,
że donatyści mogli mieć przynajmniej częściowo rację, tzn. że pewne grzechy,
zwłaszcza apostazja, zupełnie dyskwalifikują duchownych jako szafarzy sakramentów; z drugiej strony, uważał, że donatyści nie byli dostatecznie radykalni –
zachowali przecież episkopat i strukturę kościelną, odrzucaną przez radykalnych
nonkonformistów (Hoover, 2015, s. 171–172).
Z kolei William Fulke, poświęcający się zasadniczo walce z katolikami,
także nazywał donatystami zwolenników Browne’a, oskarżając ich o nieczułość
na losy mas pozostających w oficjalnym Kościele (Hoover, 2015, s. 162). Uwagi
Greenwooda co do polemicznego potencjału analogii donatystycznej w rękach
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katolików urzeczywistnił anonimowy katolicki polemista, publikując w Londynie
w 1686 r. (czyli podczas krótkiego panowania katolickiego króla Jakuba II Stuarta) pamflet pt. Lucilla and Elizabeth, or, Donatist and Protestant schism parallel’d
(Lucylla i Elżbieta, czyli porównanie schizmy donatystycznej i protestanckiej).
William Sherlock odpowiadał, próbując odwrócić te oskarżenia i zastosować je
wobec katolików (Sherlock, 1686), porównanie anglikanów do donatystów miało
jednak przed sobą dużą przyszłość.

JAK WISEMAN PRZEKONAŁ NEWMANA

114

Nicholas Wiseman, późniejszy pierwszy rzymskokatolicki arcybiskup
Westminsteru, opublikował w 1839 r. na łamach „Dublin Review” artykuł Anglican Claim of the Apostolic Succession (Anglikańskie twierdzenie o sukcesji
apostolskiej), w którym dowodził, że stanowisko Kościoła Anglii bardzo przypomina sytuację donatystów. Wiseman przeprowadza wiele analogii: obie schizmy
rozpoczęły się za przyczyną władczych kobiet (Lucylli i Anny Boleyn), obie wiązały się z kradzieżą własności kościelnej (tak tłumaczył początki schizmy Optat
z Milewy; Wiseman porównuje to do likwidacji klasztorów za czasów Henryka
VIII), zarówno donatyści, jak i część anglikanów (zwłaszcza traktarianie) chcieli,
by nazywać ich „katolikami“, i jedni i drudzy usprawiedliwiali swoje stanowisko
zepsuciem Kościoła powszechnego. Ostrzem argumentacji Wisemana było jednak
przypomnienie stanowiska Ojców Kościoła wobec donatystów: „Dla ojców, którzy
zwalczali donatystów, była to zasadniczo kwestia faktów, a nie prawa. Innymi
słowy, sama okoliczność wyłączenia się jednego Kościoła partykularnego ze zgromadzenia innych Kościołów, czyni je sędziami nad nim i nie pozostawia miejsca
na kwestionowanie sprawiedliwości potępienia go“ (Wiseman, 1839, s. 178).
Najwybitniejszym przedstawicielem High Church (Kościoła Wysokiego),
broniącego katolickości Kościoła Anglii, był w tym czasie John Henry Newman.
Już wcześniej zauważył on analogię między anglikanizmem deklarującym się via
media („droga pośrednia“) między protestantyzmem a rzymskim katolicyzmem,
a monofizytyzmem V i VI w., pozostającym pośrodku między herezją eutychiańską a wiarą deklarowaną przez papieży (Newman, 1908, s. 114). Jednak artykuł
Wisemana wstrząsnął Newmanem, który zaczął bardzo poważnie zastanawiać
się, czy to nie Kościół rzymski ma rację. Skłaniały go do tego dwa przykłady:
postawa papieża Leona Wielkiego w trakcie kontrowersji monofizyckiej i zasada
securus judicat orbis terrarum („bezpieczny jest sąd całej ziemi“) w odniesieniu
do schizmy donatystycznej (Thomas, 1991, s. 220). Newman twierdził później,
że to zdanie Augustyna, używane przez biskupa Hippony w opozycji do donaty-
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stów, a przytoczone przez Wisemana jako argument przeciwko Kościołowi Anglii,
wywarło na nim „nadprzyrodzone wrażenie“: zobaczył w sobie donatystę; samo
zdarzenie porównuje do przeżycia Augustyna, gdy usłyszał słowa: „weź – czytaj“
(Newman, 1908, s. 117).
W czasach Wisemana teologowie High Church dowodzili katolickości
Kościoła Anglii, powołując się na trwającą w nim sukcesję apostolską (zakwestionowaną później za czasów Leona XIII). Porównanie do donatyzmu (których sukcesji katolicy zasadniczo nie kwestionowali) pozwalało późniejszemu pierwszemu
arcybiskupowi Westminsteru ominąć w ogóle temat sukcesji, odwołując się do
dwóch zasadniczych argumentów: powszechności (katolickości) Kościoła w sensie
geograficznym i więzi ze stolicą rzymską. W swojej polemice Wiseman nie starał
się dyskutować z przedstawicielami Low Church, niespecjalnie przejmującymi się
kwestiami sakramentalnymi i zdecydowanie wroga nastawionymi do Rzymu, ale
właśnie z teologami High Church, takimi jak Newman, którzy potrafili doszukiwać
się pozytywnych aspektów w Kościele rzymskokatolickim, broniąc jednocześnie katolickości własnej wspólnoty. Wiseman porównywał ich do Tykoniusza, świeckiego
donatysty, który choć nie podzielał zdania swoich współwyznawców na większość
kontrowersyjnych tematów, to jednak nie zdecydował się na przyłączenie do katolików. Już po uznaniu święceń anglikańskich za nieważne przez Leona XIII (bulla
Apostolicae curae z 1896 r.), katolicki ksiądz Adrian Fortescue mógł w swojej książce o donatyzmie zauważyć, że ponieważ donatyści mieli ważne święcenia, których
nikt nie kwestionował i w zasadzie nie byli heretykami (a tylko schizmatykami),
analogia istnieje nie między donatyzmem a tym, czym Kościół Anglii jest (w oczach
rzymskich katolików), ale tym, za co uważają go (zdaniem Fortescue – niesłusznie)
członkowie High Church (Fortescue, 1917, s. 16).
Newman czuł się na tyle celnie „trafiony“ argumentami Wisemana, że nie
podjął sam polemiki, ale wolał zachęcić do niej starszego kolegę, Johna Keble’a,
samemu zastanawiając się raczej nad możliwościami zbawienia, kiedy pozostaje
się we wspólnocie schizmatyckiej (Denton, 2011). Dla niego samego natomiast
analogia między Kościołem Anglii a donatyzmem stała się jednym z głównych
bodźców, które go skłoniły do przejścia do Kościoła rzymskiego.
Jak widać, echo polemik z IV i V w. pobrzmiewało w sporach XVI do XIX w.
Od miana „nowych donatystów” trudno było uciec zwolennikom reformacji radykalnej, odmawiającym władzy państwowej prawa do interwencji w sprawach religijnych i głoszących konieczność powtórnego chrztu dorosłych. Anabaptyści byli
równie zaciekle zwalczani przez katolików, jak i przez protestantów, kolejny epitet
nie miał więc jednak tu tak wielkiego znaczenia. Inaczej było w przypadku sporów toczonych w związku z sytuacją Kościoła Anglii. Tu kluczowa była jego sy-
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tuacja Kościoła narodowego, oddzielonego od wspólnoty powszechnej. Analogia
z Kościołem donatystycznym była więc dla zwolenników nurtu anglokatolickiego
bardzo niepokojąca i doprowadziła niektórych z nich, wśród nich Newmana, do
przejścia na łono Kościoła rzymskokatolickiego.
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THE ANALOGY WITH THE
DONATISTS IN THE
MODERN CONFESSIONAL
POLEMICS
SUMMARY
The paper shows how different polemists used the analogy with the
fourth century Donatist schism to label their opponents in the Reformation
controversies. The accusation of Donatism was raised not only by the Catholics
against the Protestants in general, as opposing the authority of Rome, but also
both by the Catholics and magisterial Reformers against the radical Reformers,
who rejected any connection between the Church and the state, and demanded
of their converts to be baptised again. The analogy was also used in the polemics
between more and less radical branches of the English Reformation. It was
also employed in a very efficient way by Cardinal Wiseman in 1839 against the
Anglicans, and was one of the main impulses for the conversion of John Henry
Newman to Roman Catholicism.
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METAFORA „DRZEWA
Ż Y C I A” W K S I Ę D Z E
PRZYSŁÓW
„Drzewo życia” to metafora niezmiernie nośna, obecna w początku dziejów ludzkości, opisanych w Księdze Rodzaju (2,9; 3,22.24), a także na końcu,
w Księdze Apokalipsy w opisie niebiańskiej Jerozolimy (2,7; 22,2.14). Bóg – dawca
życia obdarzył nim człowieka i umieścił go w ogrodzie, którego centralnym miejscem było „drzewo życia”. Człowiek nie przyjął jednak zasad zaproponowanych
przez Boga (co w uproszczeniu można połączyć z zerwaniem owocu z drzewa poznania dobra i zła) (Benthall, 2011, s. 341–360). Tracąc pierwotną więź z Bogiem,
utracił też i dostęp do „drzewa życia” (jednak z tekstu nie wynika wprost, czy
miałaby to być nieśmiertelność, czy wieczna młodość). Apokalipsa zaś zapowiada odzyskanie tego życia. Obraz drzewa życia próbuje również oddać tematykę
życia (życia wiecznego) w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, w literaturze żydowskiej (np. 4Ezd 8,52), a nawet w źródłach mandejskich i manichejskich
(Marcus, 1943, s. 118).
Obraz ten mocno zakorzeniony jest w kulturach sąsiadów biblijnego Izraela. Przekazy mezopotamskie (epos o Gilgameszu czy mit o Adapie) ukazują tęsknotę człowieka za życiem i nieśmiertelnością. Królowie mezopotamscy byli strażnikami świętych drzew (Tronina, 2017, s. 20–21). Kulty kananejskie pełne były
odniesień do agrarnych cyklów przyrody, w których drzewa odgrywały centralną rolę. W drzewach tych oddawano cześć bóstwom żeńskim (Aszera, Asztarte)
lub czyniono z nich przedmioty kultu, zakazywane przez izraelskich proroków
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(Chrostowski, 1996, s. 90–108). Podobnie w starożytnym Egipcie drzewa łączono
z kultem bóstw (Fox, 2008, s. 158)1. Pojawiają się wizerunki Nut (Osborne, 2014,
s. 118)2 – matki bogów jako uosobionego, życiodajnego drzewa (Tronina, 2017,
s. 15). Podobne elementy pojawiły się w kulcie Ozyrysa, który według mitycznych
przekazów miał się odradzać jak drzewo (Hays, 2015, s. 43; Osborne, 2014, s. 117;
Tronina, 2017, s. 16)3.
Bóstwa kobiece – Izis i Hator – wyobrażane były również jako życiodajne
drzewa, karmiące ludzi po śmierci (Hays, 2015, s. 44–45). Te odniesienia sugerowały związek z nieśmiertelnością lub przyszłym życiem. W wierzeniach egipskich
dwa drzewa sykomory stanowiły bramę do pozaziemskiego świata. Nie chodziło jednak jedynie o życie po śmierci. Boginie identyfikowane z drzewami miały
udzielać swoim czcicielom daru pomyślności w życiu doczesnym. Nie bez znaczenia jest fakt, że w Instrukcji Amenemopeta, egipskim utworze mądrościowym,
którego związki z Księgą Przysłów zostały poświadczone, znajduje się obraz modlącego się człowieka, który zostaje porównany do drzewa zasadzonego na łące,
obficie pokrytego zielenią, które cieszy wybornym cieniem, i słodkim owocem
(Osborne, 2014, s. 127)4. Jest to oczywiście obraz szczęśliwego życia doczesnego,
które przypada w udziale wiernym czcicielom egipskich bóstw.
A jak jest w przekazie Biblii? Czy utracone w raju „drzewo życia” jest
się już zupełnie przez autorów biblijnych zapomniane, gdyż stało się całkowicie niedostępne? Zaskakująco, odniesienie do „drzewa życia” (~yYix;-#[e) pojawia
się w Księdze Przysłów aż cztery razy: 3,18; 11,30; 13,12; 15,4. Od razu jednak
zauważa się różnicę w użyciu tego wyrażenia, w odniesieniu do Księgi Rodzaju. Otóż w złożeniu „drzewo życia” występującym w Księdze Rodzaju słowo
życie jest zawsze poprzedzone rodzajnikiem określonym (~yYix;h;-#[e), podczas
gdy w przykładach z Księgi Przysłów brak tego rodzajnika. Nie chodzi więc tu
1 “In Egypt, certain trees, in particular the sycamore, are dispensers of eternal life. The expression »tree of life«
occurs in Egyptian starting in the late period (which was not, however, necessarily later than our passage). A common
motif in tombs, starting with the Eighteenth Dynasty, shows the deceased being nourished by the goddess of the
sycamore. The idea of the tree of life belongs to the common culture of the ancient Near East, though the term »tree
of life§ in this sense is not common”.
2 “Nut is frequently portrayed ichnographically as a personified tree, with a human form superimposed over the
tree or human characteristics, such as an arm, projecting out of the tree”.
3 “That tree imagery has deep resonance with the Egyptian motif of the Osiris tree, which symbolized rebirth for
the deceased person, who aspired to »become an Osiris«. Furthermore, the motif of the Osiris traee was demonstrably
received in the Levant”.
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4 “Amenemope uses the image of a flourishing tree as a metaphor for the temporal rewards of a certain way of life.
This image of the flourishing tree is distanced from its deified portrayal and bestowed upon the silent man. In tbe
Prayer to Thoth, the silent man finds the nourishment of the tree-god, but in the instructive text here, the silent man
metaphorically becomes a fruitful tree”.
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o edeniczne drzewo, ale o obraz, który znajduje zastosowanie w ziemskim życiu ludzi. Będzie to jednak zastosowanie rozumiane w kategoriach mądrościowych (Iwański, 2015, s. 18; Osborne, 2014, s. 128). Mądrość, w ujęciu Biblii, to
przede wszystkim sztuka dobrego życia, a i tego właśnie życia mądrość udziela
tym, którzy jej szukają. Cały świat stworzony przeniknięty jest mądrością – kosmicznym porządkiem, ustanowionym przez Boga. Choć cudowna harmonia
stworzenia została zachwiana przez grzech, to jednak człowiek jest nieustannie wzywany do szukania dróg mądrości, czynienia mądrości, co pozwala mu
wieść życie prawe, a przez to może poznawać samego Boga – dawcę mądrości
(Iwański, 2015, s. 11). Odrzucenie prymatu Boga doprowadziło do utraty życia.
Postawa bojaźni Pańskiej, czyli przyjęcia Bożego panowania i porządku, jest
nazywana początkiem mądrości, a jednocześnie staje się powrotem do życia.
Dlatego też w Księdze Przysłów, aby zobrazować wielkość, bezcenność daru
mądrości i płynące z niego korzyści wśród wielu innych, pojawia się metafora
„drzewa życia”. Nie bez znaczenia jest jednak odniesienie do bliskowschodnich, zwłaszcza egipskich, motywów. Powszechnie przyjmuje się, że początki
Księgi Przysłów wiążą się z Salomonem, którego powiązań z mądrością egipską
nie sposób nie zauważyć. Mówi się nawet o „adopcji” mądrościowych motywów, w tym drzewa życia czy personifikowanej mądrości, właśnie z wzorców
egipskich (Osborne, 2014, s. 116). Połączenie drzewo – bogini obecne w egipskich motywach stanowi jakiś klucz do zrozumienia tekstów o drzewie życia
w Księdze Przysłów (Hays, 2015, s. 47)5. Przekaz życia zostaje zatem powiązany z przyjęciem mądrości, która objawia się człowiekowi jako mądra kobieta.
Sama Księga Przysłów wskazuje na taką interpretację. W jej strukturze zwracają uwagę początkowe rozdziały, które przedstawiają mądrość jako zapraszającą
na swą ucztę kobietę, w kontraście do kobiety – głupoty (Prz 8–9). Końcówka
księgi znów odnosi się do kobiety – dzielnej kobiety i żony, która stanowi uosobienie upragnionej przez Izraelitów mądrości (Prz 31,10-31) (Zielonka, 2011,
s. 1652). Biorąc pod uwagę egipskie wyobrażenia bogini – życiodajnego drzewa, pozwala to też szerzej popatrzeć na mądrościowe zastosowanie metafory
„drzewo życia” w Księdze Przysłów.

5 “The personification of Woman Wisdom in the Bible has prompted extensive investigation of her ancient Near
Eastern mythological backgrounds. The connection to Egyptian goddesses is remembered in Proverbs –»[Wisdom] is
a tree of life to those who lay hold of her« (3:18; cf. 11:30; 13:12; 15:4)”.
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Prz 3,18: BLISKA WIĘŹ Z MĄDROŚCIĄ

rV’(aum. h’yk,îm.tow>) HB’_ ~yqIåyzIx]M;l; ayhiâ ~yYIåx;-#[e
„Drzewem życia ona dla tego, kto do niej przylgnął,
a kto się jej trzyma – szczęśliwy”.

124

Prz 3,13-20 stanowi pochwałę mądrości. Mędrzec prezentuje wartość mądrości wobec ludzi (13-18) oraz wobec Boga – Stwórcy (19-20), by potem ukazać
ją wobec ucznia /syna (21-26) (Waltke, 2004, s. 255). Hymn na temat mądrości sławi jednocześnie tego, kto mądrość zdobywa: „Szczęśliwy człowiek, który znalazł
mądrość i osiągnął roztropność” (Prz 3,13). Taki człowiek może liczyć na długie
życie, bogactwo oraz prestiż (3,16). Sama mądrość jawi się tu jako wpływowa
osoba, która ma bezcenne dary, mogące stać się udziałem człowieka mądrego,
wśród nich długie życie i pokój (3,16-17) (Potocki, 2008, s. 75). Wśród różnych
obrazów ilustrujących korzyści płynące ze zdobywania mądrości pojawia się
motyw „drzewa życia” (3,18), które tutaj zostaje zidentyfikowane z wcześniej zaprezentowaną mądrością. Mimo że mędrzec koncentruje się na obrazie „drzewa
życia”, to jednak używa dalszych określeń, które odnoszą się do sfery relacji międzyludzkich. Mądrość – „drzewo życia” – ma zostać zdobyta tak, jak mąż zdobywa żonę, a dalej trwać w jej bliskości jak w intymnym uścisku. R. E. Murphy
zauważa nagromadzenie w Prz 3,18 czasowników wprowadzających erotyczny
wydźwięk wersetu, co odnosi się do kobiecej metafory mądrości (Murphy, 2002,
s. 22; 1988, s. 600–603). I faktycznie, po pierwsze, szukający mądrości ma ją
mocno uchwycić (co sugeruje koniugacja hifil rdzenia hāzaq). Podobne użycie
tego czasownika znajduje się w Prz 7,13, gdzie czytamy o złej kobiecie kurczowo chwytającej mężczyznę. Po drugie, użyty w koniugacji qal czasownik tāmak
(„chwytać”, „trzymać”) jest w jakimś sensie paralelny do wcześniejszego. Może
wskazywać na intensyfikację poprzedniej czynności, co miałoby być obrazem ścisłej bliskości i zażyłości (Iwański, 2015, s. 12–13; Murphy, 2002, s. 21). Być może
mamy tu aluzję do utraty „drzewa życia”, która nastąpiła po grzechu pierwszych
ludzi. Ścisła zażyłość z mądrością – „drzewem życia” – ma być tak trwała, by nie
doszło do jej utraty, tak jak w przypadku rajskiego drzewa. Tę aluzję może uzasadnić odniesienia w kontekście poprzedzającym i następującym Prz 3,18.
Ponowne zdobycie w mądrości „drzewa życia” podkreśla gest uścisku,
przylgnięcia, który ma być odwrotnością wcześniejszej jego utraty (Waltke, 2004,
s. 259). Droga do „drzewa życia” została według Rdz 3,24 zamknięta przez pilnujących je Cherubinów. Szukanie ścieżek mądrości na nowo tę drogę otwiera,
co sugeruje 3,17: „miłe jej drogi” i „a wszystkie jej ścieżki są pokojem”. Kontekst
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następujący odnosi do tematyki stworzenia: „Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem”. Autor chce nam przypomnieć, że mądrość istnieje
od początku i to właśnie ona reguluje prawa, które rządzą światem. Takie odwołanie się do obrazu „drzewa życia” z ogrodu Eden ma jeszcze bardziej wyeksponować mądrość jako tę, która jest elementem pierwotnego kosmicznego porządku
ustanowionego przez Boga (Iwański, 2015, s. 13–14). Człowiek natomiast, ma być
gotowy otworzyć się na powrót do pierwotnego porządku dzięki nabywaniu mądrości przez nieustanną formację intelektualną i moralną (Potocki, 2008, s. 75).
B.K. Waltke uważa, że, biorąc pod uwagę kontekst, „drzewo życia” może też odnosić się do idei uzdrowienia i nieśmiertelności (Waltke, 2004, s. 259; Fox, 2008,
s. 158). Jednak ta Boża mądrość ma tu wyraźne rysy osobowe i jako taka chce być
przyjęta przez człowieka (Osborne, 2014, s. 130) 6.

Prz 11,30: SPRAWIEDLIWE ŻYCIE OWOCEM MĄDROŚCI

`~k’(x’ tAfåp’n> x;qEßl{w> ~yYI+x; #[eä qyDIc;â-yrIP>)
„Owocem sprawiedliwego drzewo życia, a sięgający po życie jest mądry”.
Krótki poemat w Prz 11,28-31 zestawia ze sobą w formie kontrastu postawę mądrego i głupca w kontekście odpłaty (Perdue, 2000, s. 166)7. Już w 11,28
człowiek prawy zostaje porównany do rozwijających się liści, zapowiadając niejako metaforę „drzewa życia” w w. 30, która rozwija wcześniej użyte porównanie
(Waltke, 2004, s. 511). Jednak sam w. 30 nastręcza pewne trudności. Zaskakująca
jest już podwójna metafora użyta w 30a. Owoc sprawiedliwego zostaje przedstawiony jako „drzewo życia”. Konieczne jest zatem zrozumienie obu użytych tu
metafor. Owocem sprawiedliwego mogą być jego słowa i czyny oraz wszystko,
co jest efektem jego życia i działania. To już może stać się „drzewem życia”, czyli
6 “Proverbs 3:18 speaks directly to Lady Wisdom as the source of supernatural, divinely endowed life, yet the
eternal scope of that life is only hinted at and must be further developed from other texts”.
7 “The thematic contrast between the righteous wise and the wicked fool continues in this chapter, also in largely
antithetical sayings. The wise-righteous practice virtues that lead to well-being for themselves and their social order.
These include an accurate weight that is Yahweh’s delight; wisdom that emerges from humility; integrity that guides
the upright; righteous behavior that delivers from death, that keeps their path straight and leads to their salvation;
righteousness that delivers from trouble; the rejoicing and exaltation of a city when it goes well with the righteous;
a silence that ensues from wisdom; trustworthiness that leads to confidence; an abundance of counselors that
produces safety; security that results from refusing to guarantee loans to a stranger; feminine graciousness that
obtains honor; kindness that is the reward of the wise; life resulting from steadfast righteousness; blameless ways that
are the delight of Yahweh; escape from punishment; desire that ends in good; generosity that enriches; blessings that
return to those who extend them to others; seeking of favor; flourishing like green leaves; and fruit of behavior that is
a «tree of life»”.
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życiodajnym źródłem dla innych (Murphy, 2002, s. 84; Waltke, 2004, s. 513).
Jeszcze większe trudności pojawiają się w 30b, w związku z wyrażeniem
lōqēah nepāśôt. Na przełomie wieków wśród komentatorów zarysowały się dwie
główne interpretacje omawianego wyrażenia. Pierwsza, najbardziej popularna
także i dzisiaj, jest następująca: „ten, który zbiera dusze/zjednywa ludzi” (Potocki, 2008, s. 117–118)8. Inna, bardzo rozpowszechniona, widzi tu hebrajski idiom
„wziąć życie”, czyli „zabić”, gdyż w pozostałych sześciu tekstach, gdzie występuje to wyrażenie, ma ono właśnie takie znaczenie (zob. 1Sm 24,12; 1Krl 19,10.14;
Ps 31,14; Prz 1,19; Ez 33,6) (Murphy, 2002, s. 84; Osborne, 2014, s. 130). Jednak
takie rozumienie nie pasuje do kończącego werset słowa „mądry” (Osborne, 2014,
s. 513)9. Można jednak przetłumaczyć to wyrażenie w sposób bardziej dosłowny.
Czasownik lāqah, oznacza „brać”, „wziąć”. Biorąc pod uwagę kontekst 30a, można to odnieść do brania/zbierania owoców. Z kolei drugi człon tego wyrażenia,
czyli nepāśôt, miałoby oznaczać „życie”, co jest jednym z licznych znaczeń tego
terminu. Werset zyskuje w ten sposób strukturę chiazmu: sprawiedliwy staje się
paralelny z mądrym, a drzewo życia z życiem. „Owocem prawego jest drzewo
życia, a ten, który sięga po to dobre życie, jest mądry”. Owocem, w sposób przenośny, są czyny człowieka i ich konsekwencje, oraz wszystko to, co wnosi w ludzką
społeczność (Tronina, 2017, s. 90–91). Ten, kto wiedzie prawe życie, będzie rodził
owoc, czyli życie, które mimo że istnieje poza ogrodem Eden, również cieszy serce człowieka (Iwański, 2015, s. 15).
Nie sposób też nie zauważyć ciekawej aluzji. Właśnie w ogrodzie Eden
Ewa „wzięła/zerwała” (lāqah) zakazany owoc, co spowodowało w konsekwencji
utratę „drzewa życia”. Kierowanie się sprawiedliwością, wierność Bogu, czyli mądrość, stają się odwróceniem tamtej sytuacji. Choć nie ma już dostępu do rajskiego „drzewa życia”, człowiek może tu, na ziemi, starać się o pomyślność i szczęście
przez wybór Bożej mądrości. Zarówno owoc, jak i „drzewo życia” wskazują na
życie, będące ideałem w literaturze mądrościowej – a więc życie pomyślne, pełne różnorodnych osiągnięć, ale w granicach doczesności. Człowiek sprawiedliwy
osiąga pomyślność we własnym życiu, a człowiek mądry, ten, który staje się „drzewem życia”, jest również życiodajny dla innych (Potocki, 2008, s. 118).
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8 „Może to wskazywać na owoce działalności człowieka mądrego, który zbiera dusze, czyli nauczając ludzi
mądrości, przekształca ich życie polegające na wegetacji biologicznej (nefeš), w życie pomyślne (ḥajjîm, zob. 1,18-19)”.
9

Może tu być jednak użyta swoista ironia.
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Prz 13,12: MĄDROŚĆ W REALIZACJI PRAGNIEŃ

ha’(b’ hw”ïa]T; ~yYI©x;÷ #[eîw> ble_-hl’x]m; hk’V’mum.â tl,x,äAT
„Nadzieja długo nieziszczona czyni serce chorym,
a drzewem życia jest spełniające się pragnienie”.
Kolejny tekst zawierający odniesienie do „drzewa życia” rozpoczyna fragment Prz 13,12-19, którego motywem przewodnim jest z jednej strony spełnienie, a z drugiej frustracja (Iwański, 2015, s. 15). Prz 13,12 zawiera antytezę połączoną z wcześniejszym wersetem 11. Prz 13,7-11 porusza temat bogactwa, które
zapewnić może stabilizację. Jednak pośpiech i niecierpliwość w zdobywaniu go
mogą doprowadzić do szybkiej straty dóbr (11a). Pracowitość natomiast przyniesie oczekiwany rezultat (11b). Prz 13,12 jakby odchodzi od tego wątku i skupia
się na pragnieniu i jego spełnieniu, ale też pojawia się podobna antyteza: realizacja pragnienia (12b) lub jego niespełnienie (12a) (Waltke, 2004, s. 562)10. „Nadzieja”, „ufność” (tôhelet), o której tu mowa, to oczywiście „oczekiwanie na coś”
czy „pragnienie czegoś”. Jest to doświadczenie zmiany, przejście od niedoli do
powodzenia (Waltke, 2004, s. 562). Dalej jest jednak mowa o oczekiwaniu, które
oznacza wydłużenie w czasie. Takie niekończące się czekanie może uczynić ludzkie serce zgorzkniałym i doprowadzić do choroby. Tronina zauważa w tym tekście
kontrast między mądrym i głupim, na przykładzie postaci Nabala i Dawida (por.
1Sm 25) (Tronina, 2017, s. 91). Niektórzy komentatorzy chcą widzieć w omawianym tekście psychologiczną obserwację dotyczącą ludzkiej natury (Murphy, 2002,
s. 97). Chodzi mianowicie o to, że przedłużające się oczekiwanie na ziszczenie
się pragnień może ostatecznie doprowadzić do zniechęcenia i frustracji: „choroby serca”. Osborne widzi w tym obrazie symptomy chorób psychosomatycznych
(Osborne, 2014, s. 132). Człowiek sfrustrowany traci motywację do dalszego działania, ale mogą pojawiać się również różne niewyjaśnione symptomy chorobowe,
które wynikają z wewnętrznej frustracji.
Natomiast realizacja pragnienia (taʼawāh11) w 13,20 zostaje porównana
do „drzewa życia”. Jednak, aby móc się cieszyć tym owocem, trzeba odkryć w sobie pragnienie życiodajnej nauki mędrców, to pragnienie musi się pojawić, obudzić, a potem urzeczywistnić (Iwański, 2015, s. 16). Wtedy mamy do czynienia
z przykładem człowieka spełnionego. Z kontekstu wynika, że chodzi tu o czło-

10 “The dwindling wealth of the wicked ultimately leads to a frustrated, sick heart (vv. 11a, 12a), but the
accumulating wealth of the righteous becomes to them a tree of life (vv. 11b, 12b)”.
11 Termin ten odnosi się np. do pożądanego przez Ewę owocu z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 3,6), pragnienia pokarmu związanego z uczuciem głodu (Lb 11,4; Pwt 12,20; Ps 106,14), czy pragnienia wszelkich dóbr (Pwt 14,26; 1 Sm 2,16).
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wieka sprawiedliwego, którego spełnione pragnienia są jak „drzewo życia”, bądź
– by być bardziej dokładnym – jak spożywanie owoców z tegoż drzewa. Metafora „drzewa życia” w Prz 13,12b staje się antytezą dla choroby, o której mowa
w Prz 13,12a (Waltke, 2004, s. 562). A zatem drzewo życia nabiera tu właściwości
leczniczych. Choć myśl zawarta w przedstawianym wersecie nie charakteryzuje
pragnień na płaszczyźnie etycznej, to samo odniesienie do drzewa życia zakłada,
że mędrzec ma na myśli dobre pragnienia, które prowadzą do życia. Co więcej,
spełnienie dokonuje się dzięki wierności przykazaniom, co – według Osborne’a –
sugeruje następujący bezpośrednio po Prz 13,12 werset 13 (Osborne, 2014, s. 132;
Potocki, 2008, s. 126) 12.

Prz 15,4: DOBRA MOWA OWOCEM MĄDROŚCI

x:Wr)B. rb,v,ä HB’÷ª @l,s,îw> ~yYI+x; #[eä !Avl’â aPeär>m;
„Pokrzepiająca mowa drzewem życia, przewrotność w niej – złamaniem ducha”.
Prz 15 w dużej mierze dotyczy tematyki mowy i języka (por.
Prz 15,1.2.4.7.23.26.28). Także interesujący nas wiersz odnosi się do tej tematyki,
eksponując potęgę słowa, które ma moc leczyć lub ranić. Aby dobrze zrozumieć
wymowę tego przysłowia, trzeba najpierw ustalić znaczenie pierwszej jego części, w której kluczową metaforą jest „drzewo życia”. Prz 15,4 rozpoczyna się od
wyrażenia marpē’ lāšôn. Ostateczne tłumaczenie zależy od identyfikacji rdzenia
znaczeniowego, z jakiego wywodzi się pierwszy człon wyrażenia, wskazując na
łagodność, cichość, balsam (Iwański, 2015, s. 16)13. A zatem chodzi tu o mowę łagodną, pokrzepiającą, kojącą, czyli będącą lekarstwem lub balsamem. Taka mowa,
kontynuuje dalej nasze przysłowie, jest „drzewem życia”. Przynależy do człowieka
prawego i mądrego. Efekty mowy takiego człowieka świadczą o nim samym, ale
jeszcze bardziej stają się dobrodziejstwem dla innych, dla słuchających (Osborne,

12 “Interestingly, these two parallel ideas are divided by verse 13, which states that those who fear the
Commandment of Yahweh will be rewarded. Like in verse 11:30, the image of the Tree of Life is in close proximity
to the idea of reward, and perhaps even in a parallel arrangement. Verses 12 and 13 might be interpreted to mean:
just as unfulfilled hope deteriorates physical and psychological state of a person, the one who despises the Word of
the Lord will experience equal ruin. But, like the joy and healthy rejuvenation experienced when a desire finds its
fullness, those who fear the commandment of Yahweh will be rewarded”.
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13 „Niektórzy egzegeci uznali, że wyraz pochodzi od czasownika rāfā’, czyli leczyć, uzdrawiać. Inni chcieli w nim
widzieć pochodną czasownika rāfāh, a więc rozluźnić, zapadać się, łagodzić. Byli wreszcie i tacy, którzy traktowali
omawiany termin, jako rzeczownik odczasownikowy (wywodzący się z rāfā’) o znaczeniu spokój, cisza”.
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2014, s. 133)14. Dobre słowa mogą się przyczynić do ożywienia człowieka zasmuconego, załamanego na duchu. Mędrzec wyraża w tym obrazowym stwierdzeniu
zrozumienie siły ludzkiego słowa. W zależności od usposobienia człowieka, który
je wypowiada i nadaje mu odpowiedni kierunek działania, słowo ożywia lub niszczy (Potocki, 2008, s. 135; Waltke, 2004, s. 615; Murphy, 2002, s. 111). Porównanie
mowy do „drzewa życia” ma niejako obudzić w człowieku pragnienie „powrotu do
raju”, doświadczania harmonii w relacjach międzyludzkich (Waltke, 2004, s. 615).

***
Przeanalizowane teksty z Księgi Przysłów, w których występuje motyw
„drzewa życia”, w sposób oczywisty nawiązują do rajskiego drzewa, które – zgodnie z opisem Księgi Rodzaju – stało w środku ogrodu Eden. Jako element rajskiego krajobrazu, musi przywoływać na pamięć pierwotny kosmiczny porządek
ustanowiony przez Stwórcę. Do tego właśnie porządku odwołuje się nauczanie
mędrców. „Drzewo życia”, będąc więc symbolem utraconego i niedostępnego
szczęścia, stało się symbolem doczesnego szczęścia, które w nowy sposób zostaje
człowiekowi dane i zadane. To już nie posiadanie konkretnego drzewa, ale mądre,
prawe postepowanie stało się źródłem życia. Dar Bożej mądrości na różne sposoby przejawiał się w świecie, a człowiek, mimo swej grzeszności, zaproszony został
do przyjmowania i zdobywania tego daru.
Księga Przysłów przedstawia nam więc cztery aspekty możliwego „powrotu do raju”, w którym „drzewo życia” stanowi synonim najbardziej upragnionych
dóbr, a przede wszystkim życia w pełni. Spoglądając na analizowane teksty od
ostatniego do pierwszego, zauważymy ciekawą dynamikę. Najpierw pojawia się
więc zaproszenie do dobrego używania mowy (15,4), dalej do słusznych pragnień
i ich realizacji (13,12), owoców sprawiedliwości, czyli dobrych czynów (11,30),
a w końcu pełnego zdobycia mądrości i byciu z nią w bliskiej, zażyłej relacji (3,18).
Drzewem życia, a więc darem szczęśliwego życia, jest kroczenie drogami mądrości we wszystkich jego aspektach: mowie, pragnieniach, czynach, relacjach.
Zauważalna jest tu też innego rodzaju analogia: drzewo wzrasta stopniowo i owocuje po pewnym czasie. Podobnie jest z życiem człowieka – zarówno
w wymiarze biologicznym, psychicznym, jak i duchowym podlega ono rozwojo-

14 “The Tree of Life is contrasted with »a collapse in spirit«, or spiritual depression or darkness. The verse makes
no explicit reference as to who is the beneficiary of the gentle tongue, but it is best understood as being a benefit to
both the speaker and the listener. A gentle mouth produces the opposite of spiritual depression. The Tree of Life here
connotes the idea of healing and wholeness within the life of the wise practitioner and those in his company”.

M E TA F O R A „ D R Z E WA Ż Y C I A” W K S I Ę D Z E P R Z Y S Ł Ó W

129

wi. W wymiarze duchowym przez całe życie dokonuje się rozwój, który polega na
wzrastaniu w relacji z Bogiem.
W tradycji mądrościowej dostęp do dobrego życia, uczestnictwa w Bożych darach i bliskości Boga dawała mądrość. Jej rys osobowy, widoczny zwłaszcza w Prz 3,18, nie jest przypadkiem. Z jednej strony może nawiązywać do bliskowschodnich obrazów personifikacji drzewa życia jako bogini (Osborne, 2014,
s. 133–135)15. Z drugiej strony w tekstach z Księgi Przysłów nie ma wprost mowy
o typowej personifikacji, a raczej o błogosławieństwie, uzdrowieniu, szczęściu,
pełni życia, które wynikają z przyjęcia mądrości. Wszystkie te dobra jednak docierają do człowieka nie jako „coś”, nie jako nauka, kierownictwo, ale jako osoba.
Tak więc mądrość jest rzeczywiście formą, w której Pan się uobecnia, pragnąc,
aby człowiek właśnie pod tą postacią Go poszukiwał. A rys osobowej więzi z mądrością prowadzi nas do spotkania z Jezusem Chrystusem.
Historia zbawienia obecna w Biblii od „drzewa życia” wychodzi i do niego
zmierza. Etap wędrówki, obecny na kartach Starego Testamentu, był jego integralną częścią i przygotowaniem na otrzymanie pełni tego daru. Prawo i pouczenia
mędrców miały wychowywać Izraela i prowadzić do Boga. W tradycji żydowskiej
zarówno mądrość, jak i życie utożsamiano z Torą, a drewniane drążki do przesuwania zwoju nazwano atzei hayim („drzewa życia”). Dla chrześcijan Mądrością
i Życiem Boga jest Słowo Wcielone – Jezus Chrystus Ostatecznie drzewo życia
to krzyż Chrystusa. Z tego drzewa otrzymujemy dar nowego życia, życia Bożego
w nas.

130

15

Podobieństwa i różnice w bliskowschodnich i biblijnych obrazach drzewa życia.

S. Jolanta Judyta Pudełko
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THE „TREE OF LIFE”
METAPHOR IN THE BOOK
OF PROVERBS
SUMMARY
The Book of Proverbs presents four texts where the tree of life metaphor
appears: 3:18; 11:30; 13:12; 15:4. They obviously allude to the heavenly tree, which
– according to the description in Genesis – stood in the middle of the Garden of
Eden. The motif is also present in tales and beliefs of ancient Near East cultures
(Mesopotamia, Egypt, Canaan), which somehow affected its biblical use. The presence of this metaphor in the Book of Proverbs indicates that regaining life that
had been lost in the Garden of Eden was identified with gaining the divine gift of
wisdom. The tree of life, i.e. a gift of a blessed life, means following the paths of
wisdom in all its aspects: speech, desires, acts and relationships.
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LE POSTMODERNISME
DOIT SUPPRIMER
LA RELIGION?
Le postmodernisme a été (et il est toujours) un courant de pensée ancrée
dans la culture contemporaine. Par conséquent, nous pouvons poser la question
sur la relation entre religion et le postmodernisme. Il faut dire qu’il n’y a pas un
seul postmodernisme et n’egxiste pas une religion generale. En évitant la tentation
de simplifier, on peut extraire les idée qui sont fondamentalles pour le postmodernisme et on peut regarder la religion par le prisme de ces marqueurs de postmodernisme.
Lyotard, auteur du livre La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, écrit que la pensée moderne a une double problem avec auto-légitimité. Le
première problem c’est la référence intérieur. Toutes les exigences de la modernité sur les critères de la connaissance scientifique, ils ne se réfèrent pas à euxmêmes. Autrement dit, les postulats théoriques de la modernité ne remplissent pas
les critères scientifique. Donc, pourquoi il y a une acceptation general de la pensée
moderne? C’est là caché le deuxième problème. Selon Lyotard, le critère ultime de
la pensée moderne est l’efficacité. Est-ce un bon critère? Selon Lyotard en aucun
cas! A son avis, de succomber à la tentation de l’efficacité conduit à un système
qui élimine tout ce que derange à l’efficacité. C’est tout qui est différent, ce qui
va au-delà du système, qui, du point de vue du système, ne sert pas son développement. Le danger est plus grave parce que la société peut ignorer une telle me-
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nace. Lyotard fait référence au sociologue Luhmann et il affirme que système peut
modifier les aspirations individuelles. On peut orienter les ideés, et l’homme peut
accepter les buts de systeme comme les buts soi-même (Lyotard, 1979, s. 98–108).
Pour Lyotard, la modernité n’a pas réussi à surmonter une triple crise:
– La crise tout d’abord de l’idée de progrès: les individus sont
désormais conscients du prix à payer pour toute transformation. Ne se
berçant plus d’illusions, ils voient les effets pervers, les revanches larvées
du progrès, de la déshumanisation due à la technique, aux nombreuses
atteintes à l’ordre humain et environnemental. Dès lors, ce que Marcel
Gauchet appelle le “désenchantement du monde” est massif;
– La crise sans précédent de l’idée de raison: les savoirs changent
sans cesse de paradigme, les frontières entre disciplines sont constamment remises en cause. Le “retour du refoulé” est net. La raison n’arrive
plus à y mettre bon ordre;
– La crise enfin de l’affirmation du sujet: les discours et les pratiques du sujet obéissent en réalité à d’autres intérêts que ceux que le sujet
croit pouvoir énoncer consciemment. Les projets pensés comme “civilisateurs” se traduisent de fait par de nouvelles entreprises de domination
(Petit, 2009, s. 433–434).
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Lyotard réplique également Habermas. Il n’est pas d’accord avec le postulat que la solution au problème auto-légitimité c’est un consensus. Selon Lyotard
ce postulat est impossible à réaliser, pour deux raisons. Tout d’abord, il y a une
grande diversité des jeux de langage. Par conséquent, on ne peut pas être d›accord
entre eux. Si le consensus ne peut pas être la terreur caché (et imposer aux autres
leurs solutions), il est intérieurement impossible. Deuxièmement, et encore plus
important, un consensus ne peut pas être (selon Lyotard) le but du dialogue. Toute
l’histoire précédente de la pensée humaine montre que le discours est possible par
le désaccord. Ce désaccord il appelé le différend.
En 1983. Lyotard publie Le Différend. Le titre indique que Lyotard n’a pas
l’intention de modifier la base de leurs vues concernant le dialogue mentale et
le consensus. Lyotard, cependant, a fait quelques modifications. Distinguer entre
«conflit» et «différend». Le premier est résoluble, porte sur des questions qui ont
un dénominateur commun et donc un point de référence commun. À son tour, le
«différend» est un conflit au maximum, car il porte sur des questions irréductibles
à un dénominateur commun. Toute tentative de résoudre le «différend» est une réduction de et le postulé, ou la cachée le violence intellectuelle. Ce « différend» est
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quelque chose qui peut sauver l›humanité de la totalisation unanimité (Wróblewski, 2010, s. 125–142).
Selon Lyotard postmodernisme n’est pas un déni du modernisme, il n’est
pas adresse spécifiquement contre lui, mais il est une tentative de prendre les
crochets toute pensée philosophique précédente. Lyotard ne rejette pas rationalité
de penser, mais une tentative de monopolisation des traditions du rationalisme, en
particulier la tradition de Lumière. Selon Lyotard, chaque époque exige son successeur la réflexion critique, afin de ne pas être tenté de fermer dans les discours
philosophiques, les sens et les significations reçus à l›automne dans d’une époque
révolue (Lyotard, 1986, s. 7–29) . Selon Lyotard, les événements du XXe siècle,
et surtout l’expérience d’Auschwitz, ils ont publié vide tous les projets philosophiques existants, y compris le modernisme. L’aspiration à l’unité et l’imposition
d’un sens conduit finalement à la terreur - première intellectuelle, et enfin ce que
symbolise terme Auschwitz (Lyotard, 1983, pkt. 133) . Postmodernisme doit lutter
la tentation du désir d’unité de sens et de signification.
L’historien s’interroge : « L’humain ? L’impossible ? Toute la question est de savoir si ces deux mots ont encore un sens. » Ne faut-il pas
croire l’inhumain que rapportent les témoignages d’Auschwitz ? – Inhumain signifie incompatible avec une Idée de l’humanité. Ce sens est
pertinent pour les familles des phrases éthiques, juridiques, politiques,
historiques où cette Idée est nécessairement en jeu. Dans les phrases cognitives, humain prédique un événement qui touche à l’espèce humaine,
et dont on peut montrer des cas. Les victimes, les bourreaux et les témoins
d’Auschwitz entrent dans la classe des êtres humains ; les messages que
nous recevons d’eux sont significatifs et donnent matière à vérification,
même s’ils sont incompatibles avec une Idée de l’humanité. Les messages
de Voyager II à propos de Saturne peuvent être dits presque inhumains
au deuxième sens parce que la plupart des humains n’y entendent rien et
ne sauraient les attester, mais ils sont au moins humains au premier sens
en ce qu’ils n’auraient pas lieu s’ils n’étaient pas exigés par l’Idée d’une
humanité en progrès dans ses connaissances.
Même si les procédures de vérification sont précisées comme il
convient, comment le destinateur sait-il que le destinataire entend bien ce
qu’il veut dire, et qu’il désire comme lui que la vérité de ce dont ils parlent
soit établie ? – Il le présuppose. Il croit qu’il en est ainsi. Il croit aussi que
le destinataire croit cela de lui, le destinateur. Etc. (ibidem, pkt. 31–32).
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La définition du dictionnaire du mot le postmodernisme commence par
une phrase qui, selon certains philosophes représentent fumeurs postmodernisme, il est par la définition indéfinie (Darnell, 2006, s. 889–892). Une telle définition du début, il peut sembler comme provocation intellectuelle. Cependant,
ce n’est ni une provocation, ni la tentative de minimalisé le responsabilité en cas
de défaillance. Il est très précis pour montrer les difficultés qui sont associés au
postmodernisme.
Le problem du non définissabilité ne se connecte pas à l’impossibilité
d’expliquer les phénomènes décrivant, idée, etc., mais il se connecte avec une
acceptation et une compréhension commune de la description. Ce l’impossibilité
est pas en raison de la mauvaise volonté, ou la volonté tout sujet, mais est structurellement ancrée dans le postmodernisme. L’unité de sens et de signification
est non seulement le but vers lequel ne doit pas viser (comme Lyotard veut), mais
surtout c’est le but impossible à réaliser. Si le sens et la signification est constitué
dans la relation entre le sujet et le contenu donc, chaque sens et la signification
seront différentes, en raison des différences entre les sujets.
Pour Lyotard, a seule règle que doit se fixer la philosophie est de chercher
par elle-même ses buts et ses règles. Par comparaison avec d’autres genres de
discours cités précédemment, la philosophie n’a pas d’identité préalable à son
exercice discursif. Cette identité est à chaque fois redéfinit, car le corpus des
phrases de sa tradition et de ses règles oblige à envisager la philosophie comme un
exercice de langage constamment à la recherche d’elle-même. C’est là sa fragilité
mais c’est là aussi sa noblesse (Petit, 2009, s. 441).
Une telle justification est suffisante? Avez-vous en train de dire qu’il est
impossible de développer des significations et communes en raison de la différence des sujets, est convaincante? Depuis le début de l’histoirede philosophie,
le sujets philosophant différaient les uns des autres. On peut donc dire que la
différence de sujet, et donc les différentes perceptions de la même réalité – ce
problème a toujours existé.
Mais depuis le début de la pensée philosophique on a cherché les sens
et les significations communes. Voilà pourquoi le discours philosophique devient
intelligible et intersubjectivement vérifiable. Peut-être le postmodernisme est seulement la démission de l’effort d’exploration et Il est d’abandonner la recherche
d’accord significations communes? Pour répondre à cette question, nous examinons la philosophie de Jacques Derrida.
Le déconstructivisme derridienne est une nouvelle façon d’interprétation. Pour Derrida, le seul sujet à interprétation est l’écriture. Qu›est-ce que
cela signifie? Pour la métaphysique existantes des délibérations était la réalité - le
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monde et l›homme. Derrida veut rompre avec cette tradition. Le point de départ
du discours est une lettre et ce qui est caché dedans. Suivi par la rupture avec
l’ensemble actuel des outils de recherche. Des concepts tels que la vérité, fiction,
faux, immanente, transcendante, etc. - sont des termes inutiles. Pour la déconstruction, il n’a pas d’importance si le texte est une description de la réalité, ou il
est une description réelle ou fictive, ou de l’expérience intérieure. Le texte nous
est donnée en elle-même et il est le point du discours de départ. L’indétermination
point de départ signifie que le texte peut être tout, et en fait, il faut dire que tout
peut être du texte. Par conséquent, le point de la déconstruction de départ est
seulement formellement spécifié comme une lettre, mais il est vraiment tout ce qui
peut capturer le texte.
Le texte doit être soumis à un processus de déconstruction, ou demitologitation. Deconstruction n’est pas la destruction, mais une tentative de nettoyer
le texte des sens et des significations que jusqu’à présent dans l’histoire de la philosophie semblait être permanente. L’interprétation actuellement populaire n’est
pas le point de référence. Interprétation mieux être laissé de côté ou rejetée, parce
que pendant le process d’interpretation est inutile (Sochoń, 2001, s. 490–494).
Derrida rejete d’importance des paires classiques existantes comme
l’âme/le corps, l’interne/ l’externe, etc. Pourquoi contester la signification actuelle
est si important? Il est non seulement la libération de la domination de la métaphysique traditionnelle (avec ses concepts de la signification). Déconstruction
reconnaît la supériorité de sujet sur le chaque discours. Le discour actuel et dans
l’histoire. L’idée est que le subjet ne pas suivre des significations déjà bien établies
mais il s’agit que le sujet les créés (Descamps, 1986, s. 133–134).
Deconstruction est une interprétation du texte sans l’intention d’atteindre
un but particulier. Il est dans cet processus l’écho réduction phenomenologique,
mais tout à fait différemment que Husserl. Derrida ne veut pas «revenir à des
choses.» On suppose que la seule réalité est la réalité de la langue en constante
évolution. La langue est capable de traverser toutes les frontières – les pensées, les
idées, les traditions, le sens. Il n’y a pas de préférence de langue, il n’y a pas les
significations «mieux» que d’autres. Tous les soujets ont le même droit de décider
de la signification et le sens. Ceci est parce qu’il n’y a pas de monde ou la réalité
d’abord, qui est le point de référence. Notre connaissance est toujours médiatisée,
il est une copie de quelques autres copies. Derrida critique l›empirisme. Selon lui
c’est une illusion que le sujet dans son connaissances peut connaître le monde
comme il est. Selon Derrida, n’existe pas cette connaissance, comme toujours,
ce que nous savons est constitué par quelque chose de l’avant-il. Pour trouver le
début, il nous faudrait réduire indéfiniment. Par conséquent beaucoup plus juste
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de dire que tout ce que nous savons est le texte qui est déjà au point de départ
est une copie de la réalité actuelle en dehors du texte. Derrida pour décrire un tel
poste utilise le terme «Différance» – proche associé avec le mot différence. Ce mot
est modifié pour montrer la vraie illusion de ce qui est généralement pensé trop
différents les uns des autres. Ces oppositions que la nature / la culture, la présence
/ l’absence, le sujet / l’objet, etc., perdre la différence entre eux, si vous acceptez la
prémisse de Derrida, que tout est une copie de tout (ibidem, s. 137).
La religion est un symbole de sense et de la valeur immuable et universelle, elle est donc un défi naturel pour la philosophie postmoderne. Dans l’esprit du postmodernisme doit déconstruire toute prétention à la permanence des
sense et des significations. Il est donc difficile de croire que la religion échappé à
l’attention de la pensée postmoderne. Qu’est-ce que cela signifie pour la religion
elle-même, nous allons voir l’exemple de deux interprétations, appelons-les classiquement négatif et positif vers le postmodernisme.
Dans la première interprétation, le «négatif», le postmodernisme semble
saper les fondements de la foi, et ainsi du point de vue de la doctrine theologique, il n’est pas acceptable. Il est aussi sapé les fondations de l’action éthique,
il relativise Le Décalogue et il sape sa justification. La religion devient alors un
«texte», qui peut être interprété librement. C’est possible qu’on garde une idée
originale du christianisme, mais tout ce qui est arrivé dans l’histoire chrétienne
(tout reflection theologique), est l’une des interprétations possibles. Du point de
vue du christianisme, la rencontre avec le postmodernisme débusque la religion
des bases nécessaires pour elle.
Une telle interprétation a sa justification dans les textes de postmodernistes. Foucault dans ses deux conférences présenté à l’Université de Stanford (10
et 16 Octobre 1979) (Foucault, 2015, s. 1329–1359) apparue vision très précise des
origines du christianisme imprégnait penser à la mort et l’éternité. Selon Foucault
c’est déterminé l’attitude quotidienne des chrétiens, leur compréhension des valeurs et de la religion. Il est également plus facile de se transformer la foi dans la
religion institutionnalisée, qui est finalement le système – et donc, par définition,
quelque chose d’oppression à l’individu. Foucault a tenté l’interprétation du christianisme dans l’esprit de la psychanalyse freudienne, avec un accent particulier
la théorie œdipienne (Chevallier, 2011, s. 160–185). Pour les critiques du postmodernisme, il y avait un autre argument que le postmodernisme ne comprend pas
le christianisme, il le traite comme l’un des vieux mythes et leurs interprétations
prive la religion ce qui est le plus important (Theobald, 2007, s. 513–535).
Dans la seconde interprétation, en revanche, appelé «positive» penser
postmoderne ne rompt pas la religion, mais il est important pour son interpréta-
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tion. François Nault propose de regarder la discussion de Derrida, comme l’interpretation du théologie apophatique (Nault, 2000, s. 227–267). Souligne que ceci
est l’une des interprétations possibles, par lequel la pensée de Derrida est traitée
non pas comme un anti-théologique, mais comme une source d’inspiration pour
la théologie. Derrida, à son avis, montre comment il ne faut pas imaginer la religion (Dieu). Ceci est identique aux hypothèses de la théologie apophatique. Il ne
présente pas les exigences de l’anti-théologique, ce qui pourrait le localiser en
position philosophie athée.
Une proposition d’interprétation similaires prennent Jacek Gutorow. il
croit que la recherche théologique de Derrida sont conséquence de son recherché d’éthique, en particulier dans le contexte de la philosophie d›Emmanuel
Levinas. Derrida a critique la conteption de Levinas dans lequelle il faut sortir
dehors de la métaphysique. Derrida a pensé que cette conteption est une inefficace
et une incohérente, mais il a accepté l’intuition et la direction pensait de Levinas. Selon Gutorow, religieux ouvertement de Derrida, bien exprimable à la fin de
la vie, accompagné de toute la philosophie de Derrida et elle était liée à sa pensée
éthique (Gutorow, 2001, s. 103–125).
Le plus loin dans son interprétation positive du postmodernisme suit Krzysztof Wozniak. Il croit que postmomodernisme est une occasion pour la théologie, en particulier la théologie chrétienne. Avec la pensée postmoderne, il est
possible de revenir à certaines des idées présentes dans le christianisme, mais
pour diverses raisons ne pas tout à fait clairement représenté. Woźniak est tout au
sujet de l’idée des limitations de l’apprentissage humaine. Il concerne l’incapacité
de décrire la réalité divine en termes de langage humain. Wozniak croit que le
postmodernisme avec sa critique de la rationalité des Lumières peut être utile au
christianisme dans la discussion de la pensée scientiste. Wozniak croit aussi que
le postmodernisme rappele le christianisme, que l’objet de la foi – Dieu, ne peut
pas être fermé dans des concepts métaphysiques (Woźniak, 2012, s. 22–42).
Notez, cependant, que l’optimisme Wozniak semble pas tout à fait remarquer les difficultés que la pensée postmodernisme peut mener à la théologie. Lorsque le début du christianisme, parfois appelé déconstruction du chrétien,
il semble qu’il comprend la déconstruction comme une l’interprétation quelle
donner un nouveau sens et n’utilise pas les phrases radical. Est-ce que c’est une
réelle idée de la déconstruction? On peut douter. Le postmodernisme ne veut pas
remplacer le thermes et les sens, mais il veut remodeler complet la réflexion sur le
sens et le significations.
Au point de depart, le postmodernisme ne rejette pas la religion parce
que la religion n’est pas l’adversaire du postmodernisme. Postmodernisme veut
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d’abord d’introduire un nouveau modèle de la réflexion philosophique. On peut
donc supposer que, dans une telle perspective la religion est libre de la critique
du postmoderne. Cependant, la religion a des éléments de réflexion philosophique. Par conséquent, c’est difficile d’imaginer que dans le temps, le nouveau
paradigme de la pensée postmoderne ne touchera pas la religion. Dans cette relation le problème seront les phrases affirmatives. Dans la religion les dogmes sont
le fondement de l’identité et on ne peut pas les changé. Pour le postmodernism
chaque dogmes sont un défi et on doit les déconstruire. Le conflit est inévitable.
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DOES POSTMODERNISM
REJECT RELIGION?
SUMMARY
When John Paul II in the Encyclical „Fides et Ratio” wrote that „the thought streams that refer to postmodernism deserve attention’ (point 91), this brought about a lot of confusion among many philosophers. The nineties of the last
century were marked by an intense confrontation of the widely understood Christian philosophy with postmodernism. In postmodernism the destructive nihilism
was perceived, and in many polemics more often warned than encouraged to
reflect on this philosophical stream.
It has been some time since postmodernism was contentiously discussed
and the term itself has ceased to evoke such strong emotions. The question worth
arising is: whether philosophizing in the spirit of postmodernism must really inevitably lead to the rejection of religion as such?
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AKTUALNOŚĆ PROPOZYCJI
PEDAGOGICZNO-FORMACYJNEJ
ZAWARTA W NUMERZE 70
ADHORTACJI „VITA
C O N S E C R ATA”
Wciąż odnawiana wierność powołaniu konsekrowanemu, jak i badanie
przyczyn niewierności, jest tematem refleksji nie tylko poszczególnych osób,
wspólnot, lecz także Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Polsce1.
Wątek wierności powołaniu lub jej braku jest również coraz bardziej widoczny
w różnych publikacjach, mediach czy portalach internetowych2. Sprawa wierności jest tak pilna, że podjął ten temat papież Franciszek, porównując sytuację
1 W dniach 7-9 XI 2016 w Warszawie odbyła się sesja dla Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych na temat: Kondycja naszych wspólnot zakonnych: refleksja i wyzwania. Więcej na http://www.zakonyzenskie.pl/kondycja-naszych-wspolnot-zakonnych-refleksja-i-wyzwania/ (pobrano 4 VIII 2017).
2 Zobacz: http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/zakonnice-odchodza-po-cichu/ (pobrano 4 VIII 2017);
https://publicat.pl/wydawnictwo-dolnoslaskie/oferta/literatura-faktu/habit-zamiast-szminki-czyli-zakonnice-zabieraja
(pobrano 4 VIII 2017); http://gosc.pl/doc/2970783.Jak-odchodza-zakonnice (pobrano 4 VIII 2017).

AKTUALNOŚĆ PROPOZYCJI PEDAGOGICZNO-FORMACYJNEJ

145

odejść z życia konsekrowanego do krwotoku. Ojciec Święty 28 stycznia 2017 r.,
podczas audiencji dla uczestników Zebrania Plenarnego Kongregacji Instytutów
Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego na temat: Wierność i wytrwałość – splot odpowiedzialności, powiedział, że „wierność jest wystawiona na
próbę […]. Stoimy wobec »krwotoku«, który osłabia życie konsekrowane i życie całego Kościoła” (Franciszek, 2017). Jednocześnie Ojciec Święty podkreślił, że „mówiąc o wierności i odejściach potrzebujemy nadać wielką wagę towarzyszeniu
[…]. Konieczne jest, aby życie konsekrowane zainwestowało w osoby, które towarzyszą, wykwalifikowane do tej posługi” (tamże). W swoim przemówieniu papież
nawiązał do dokumentu Dla nowego wina nowe bukłaki. Ukierunkowania3, cytując numery 14–16, gdzie w sposób szczególny została podkreślona waga formacji,
zarówno początkowej jak i stałej, ze szczególną uwagą na solidne przygotowanie
formatorów zdolnych do posługiwania się pedagogiką ściśle osobistą i zdolnością
formacji spersonalizowanej (Congregazione per gli Istituti di Vita Consecrata e le
Societa’ di vita Apostolica, 2017 s. 37–42).
Komentując wypowiedź Ojca Świętego, abp Carballo, jako sekretarz tejże
Kongregacji, stwierdził:
Papież mówi o „krwotoku” (emorragia), a to oznacza, że problem
jest niepokojący, nie tylko z racji liczby odejść, ale także wieku, w którym
one się dokonują, większość z nich dotyczy osób pomiędzy 30 a 50
rokiem życia. Liczba odejść w ostatnich latach pozostaje zasadniczo stała.
W latach 2015 i 2016 mieliśmy około 2300 odejść rocznie (Carballo, 2017).
Pytany o główne przyczyny stwierdza: „Jestem zdania, że zasadniczymi
przyczynami są kruchość doświadczenia wiary i problemy w życiu duchowym,
nierozwiązane trudności w życiu braterskim we wspólnocie i jako konsekwencja
problemy typu afektywnego” (tamże). Rozwiązania, które mogą wspierać wierność powołanych to, według arcybiskupa przede wszystkim „jakość procesów wychowawczych”:
Wiele powołań bywa utraconych po drodze, z powodu braku
odpowiedniego towarzyszenia ludzkiego, duchowego i powołaniowego.
Podstawową rzeczą jest troska o formację, poczynając od formacji stałej,
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3 Najnowszy dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego:
Per vino nuovo otri nuovi. Orientamenti, który w języku polskim ukarze się jesienią 2017 r. Więcej na: http://www.
zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/dla-nowego-wina-nowe-buklaki-69457/.
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opartej na formacji początkowej. Formacja ze swej strony musi być: formacją spersonalizowaną i w kluczu procesu; wymagającą ewangelicznie, ale
nie sztywną; ludzką i motywującą, inkulturowaną; formacją do wierności;
formacją zdrowej i płodnej afektywności (tamże).
Temat wierności powołaniu w społeczeństwie coraz bardziej promującym
niewierność wart jest pogłębionej refleksji. Nie każda trudność czy kryzys musi
kończyć się porzuceniem wyboru życia konsekrowanego. Może stać się natomiast
szansą głębszego umotywowania podjętej decyzji i dojrzewania w tożsamości
ludzkiej i duchowej. Celem tego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy po ponad 20 latach od publikacji adhortacja posynodalna Jana Pawła II,
Vita Consecrata (1996), a szczególnie nr 70 zatytułowany W dynamice wierności, może być adekwatną propozycją formacyjną wobec współczesnych wyzwań
dotyczących wierności. Refleksja nad zaproponowanym tematem będzie ujęta
z dwóch perspektyw. W pierwszej będę chciała przyjrzeć się czym wyróżnia się
nr 70 adhortacji Vita Consecrata na tle innych dokumentów Magisterium Kościoła. W drugiej, na ile treści zawarte w badanej adhortacji korespondują ze współczesnymi poszukiwaniami pedagogiki i psychologii rozwoju.

POWOŁANIE W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ
W języku potocznym powołanie rozumiane jest jako inklinacja człowieka
w kierunku jakiegoś zawodu, kariery czy stanu życia. Rzeczywistość powołania
człowieka może być także badana naukowo z wielu różnych perspektyw.
Najszerzej temat powołania jest opisywany z perspektywy teologicznej
i biblijnej. Wypływa to z samej istoty powołania, jako osobistego spotkania Boga
z człowiekiem. Bóg mówi do człowieka i zaprasza go do pełnienia konkretnej misji,
czyli życiowego zadania. Biblia jest pierwszym źródłem opisanego doświadczenia
spotkania Boga z człowiekiem. Powołanie nie tylko wskazuje na pierwszeństwo
Boga w ludzkiej egzystencji, lecz także na sposoby, poprzez które On zaprasza
człowieka i oczekuje jego wolnej odpowiedzi (Citrini, 2002, s. 1283–1284).
Antropologiczna wizja powołania człowieka wskazuje na wagę odkrywania przez osobę własnej tożsamości, dzięki której może zaangażować się w sposób
wolny i odpowiedzialny w tworzenie historii ludzkości. Można więc powiedzieć,
że z ludzkiej perspektywy powołanie jest imieniem najgłębiej poszukiwanej „tożsamości osobowej”, z tego właśnie powodu może być przedmiotem badań pedagogiki i poddawane procesom wychowawczym. Jeśli aspekt teologiczny bada i definiuje „treść” powołania czyli to, do czego zaprasza Bóg, aspekt antropologiczny
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i pedagogiczny koncentruje się na „sposobach odpowiedzi” dawanej Bogu przez
człowieka (Gambino, 1997, s. 1174).
Odpowiedź na dar powołania dotyczy człowieka dorosłego. Dorosłość jest
decydującą rzeczywistością formacji zakonnej, zarówno początkowej jak i stałej,
obejmującej wszystkie jej etapy: wczesną, średnią i późną. Warto więc stawiać sobie pytania, czy dorosłość jest raz osiągalnym stanem czy nieustannym procesem
rozwojowym. Jest to temat nie tylko ważny w momencie rozeznawania powołania
i podejmowania najważniejszych życiowych wyborów (szczególnie dziś, kiedy
młody człowiek z wielu powodów opóźnia momenty decyzji), ale dotyczy on także umiejętności podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych na każdym
etapie dorosłego życia i konsekracji zakonnej. Temat ten dotyczy zarówno osób
w formacji ciągłej, odpowiedzialnych za swój rozwój, jak i przełożonych i formatorów, których zadaniem jest wspieranie i motywowanie ciągłego rozwoju osób
konsekrowanych.
Pomocne w refleksji nad dorosłością mogą być niektóre teorie psychologii rozwoju dotyczące etapów życia. W połowie lat siedemdziesiątych doszło do
„ważnego przełomu” w psychologii rozwoju, rozpoczęto badania nad rozwojem
człowieka „w ciągu całego życia”. Stopniowo upadł mit człowieka dorosłego, jako
stabilnie dojrzałego i coraz częściej używano pojęcia „cykle życiowe” (Pietrasiński, 1990, s. 20–22; Tyszkowska, 1996, s. 31). Jak podkreśla Anna Brzezińska, psychologia rozwoju przeszła od „zajmowania się okresem dzieciństwa (psychologia
dziecka) do poszukiwania ogólnych prawidłowości rozwoju w różnych obszarach
funkcjonowania człowieka (rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego)
po rozpoznaniu indywidualnych dróg rozwoju w okresie całego życia: od jego
początku po kres” (2002, s. 229).
Wielu autorów, promując to nowe spojrzenie na rozwój człowieka podczas całego jego życia, wskazuje na istnienie różnych etapów (cyklów, faz) rozwoju człowieka dorosłego. Niektórzy z nich w swoich teoriach i badaniach wskazują
na kryzysy jako na szczególne czynniki aktywujące zmianę lub prowadzące do
niej. Można tu wymienić „koncepcję rozwoju psychospołecznego” Erika Eriksona
(1959, 1968), dla którego konflikty są istotnym motorem rozwoju. Warta zauważenia jest także „koncepcja sezonów życia człowieka dorosłego” Daniela Levinsona
(1978). W tej teorii nie ma ukierunkowania na określony, najważniejszy w rozwoju cel. Każdy etap jest sam w sobie ważny. Ciekawy jest natomiast podział każdej
sekwencji życia osoby dorosłej na trzy podokresy: początkowy, pośredni i kulminacyjny (Trempała, 2002, s. 266–267). Inna koncepcja, Roberta Havighursta
(1972) ukazuje życie człowieka jako „zadania rozwojowe”, które pojawiają się jako
wyzwania w określonym czasie życia jednostki. Pomyślne ich rozwiązanie daje
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poczucie sukcesu i satysfakcji, niepowodzenie natomiast prowadzi do trudności
w podejmowaniu kolejnych zadań. Także ten autor (podobnie jak Erikson i Levinson) dzieli dorosłość na wczesną, średnią i późną, pojmując wielostronne rozwój
człowieka zarówno od strony aktywności psychicznej jak i społecznej (Przetacznik-Gierkowska, 2000, s. 67–69).
Wśród przytaczanych teorii nie można pominąć teorii „dezintegracji pozytywnej” Kazimierza Dąbrowskiego, która zakłada rozwój człowieka za pomocą
sytuacji kryzysowych, mogących wystąpić na każdym etapie życia. Proces wzrostu przez przejście kryzysu obejmuje pięć etapów i dokonuje się przez rozbicie
pierwotnej struktury psychicznej prymitywnie zintegrowanej, aby dojść do wyższego poziomu w nowej, twórczej integracji. Cechują ją autentyzm, autonomia,
empatia i ideał osobowości nadający kierunek twórczemu rozwojowi cechowanemu przez postawy: samoświadomości, samowychowania, samo potwierdzania
i samo wybrania (Dąbrowski, 1984, s. 51–70; 1989, s. 79).
Teoria ta już ma konkretne przełożenie na proces formacji zarówno początkowej jak i stałej stając się cenną propozycją wychowawczą (Cieślak, 2014,
129–137; Kroplewski, 2010, s. 69–72).
Nie tylko psychologia rozwoju podejmuje temat procesów rozwojowych
w perspektywie nauki i zmiany oraz kryzysów możliwych w dorosłości. Także
w pedagogice wyodrębniła się dyscyplina zwana andragogiką, która w sposób
szczególny bada procesy kształcenia i wychowania dorosłych, a jednocześnie prowadzi refleksję nad samą dorosłością człowieka jako podmiotem swoich badań
(Świtalski, 2015, s. 117). Rozważania dotyczące dorosłości w andragogice inspirują się teoriami rozwoju człowieka w głównej mierze dotyczącymi psychologii
„biegu życia”. Można tu wymienić teorie Daniela Levinsona, Roberta Havighursta, Erica Eriksona już wyżej wspominane (Brzezińska, 2005, Pietrasiński, 1999).
Wśród polskich andragogów podejmujących temat dorosłości warto wyróżnić Ryszarda Urbańskiego, Olgę Czerniawską, Elżbietę Dubas i Mieczysława Malewskiego (Świtalski, 2015, s. 118–119). Autorzy ci analizowali dorosłość z trzech perspektyw, ujmując jej istotę w trzech różnych modelach: statycznym, dynamicznym,
ponowoczesnym (Dubas, 2015, s. 12).
Model statyczny reprezentowany przez Malewskiego (1990) i Czerniawską (1996) przedstawia dorosłość jako pochodną czynników obiektywnych: pełnoletność, dojrzałość biologiczną i zdolność rozrodu, podjęcie przez jednostkę ważnych ról społecznych, zawodowych i rodzicielskich. Model dynamiczny ukazuje
dorosłość jako swoistą „wartość zadaną” podlegająca rozwojowi i objawiającą się
w dojrzałości, przekraczającą aspekty biologiczne, podkreślającą charakter aksjologiczny i idealistyczny ludzkiej egzystencji (Urbański, 1986; Czerniawska, 1996;
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Dubas, 2004; Glanc, 2011). Model ponowoczesny odbiega od poprzednich wizji,
wskazując dorosłość jako zjawisko dość ambiwalentne i względne, gdzie człowiek
dorosły jest często samotny, zmienny, zagubiony, poszukujący, pozostawiony sam
sobie, fragmentaryczny i niepełny (Dubas, 2001, 2004, Glanc, 2011). Takiej osobie
będzie trudno osiągnąć odpowiedzialną decyzyjność (Dubas, 2015, s. 11–12).
Z analizy wybranych teorii psychologii rozwoju jak i refleksji andragogicznych wskazujących wagę rozwoju człowieka można wysnuć jasną i klarowną odpowiedź na wcześniej postawione pytanie, że dorosłość nie jest raz osiągalnym stanem
a raczej nieustannym procesem rozwojowym, który dotyczy każdego człowieka.
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Prawie jednocześnie z dynamicznym rozwojem nauk humanistycznych,
wspierających rozwój człowieka dorosłego, w dokumentach Magisterium Kościoła dotyczących formacji zakonnej można zauważyć ważne przemiany i pogłębienie świadomości potrzeby formacji na każdym etapie życia, nie tylko do momentu
ślubów wieczystych. Warto zobaczyć ten proces na przykładzie wybranych dokumentów Kościoła katolickiego dotyczących życia konsekrowanego, jego odnowy
i formacji.
W soborowym dekrecie Perfectae Caritatis (O przystosowanej odnowie
życia zakonnego, 1965) można znaleźć wzmiankę dotyczącą sposobu uważności w odpowiednim przygotowaniu do pełnienia dzieł apostolskich (nr 8 i 11)
i zachętę, która stała się impulsem i inspiracją późniejszej odnowy: „Zakonnicy
przez całe życie powinni wytrwale starać się podnosić na wyższy poziom swoją
kulturę duchową i naukową oraz rozwijać umiejętności praktyczne, a przełożeni
– stosownie do możliwości – niech dadzą im do tego czas i sposobność” (nr 18).
Ważne jest, że ta uważność na wszechstronny rozwój dotyczy całego życia osoby
zakonnej (Sobór Watykański II, 1965, PC, s. 268–269, 273)
Renovationis causam (Instrukcja o odnowie formacji zakonnej, 1969)
wspomina jedynie o wadze formacji początkowej do profesji wieczystej, proponując, jeśli uważa się to za potrzebne, wydłużenie czasu formacji, aby się jak najlepiej przygotować do ostatecznej decyzji (Kongregacja dla Zakonów i Instytutów
Świeckich, 1969, nr 6).
Wydana dwadzieścia lat później przez Kongregację Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Potissimum Institutioni (Instrukcja – Wskazania dotyczące formacji w Instytutach zakonnych, 1990) pozwala zobaczyć duże zmiany, jakie zaszły w pojmowaniu formacji zakonnej, zaczynając od samego języka, który z tonu prawno-przepisowego przeszedł do ducho-
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wo-pedegogicznego. Dokument, poruszając temat formacji osoby do przeżywania
rad ewangelicznych, mówi o „pedagogice konsekrowanej czystości” (nr 13), o „wychowaniu do ewangelicznego ubóstwa” (nr 14) i o „pedagogii posłuszeństwa” (nr
15). Po raz pierwszy w Magisterium Kościoła mówi się o „formacji ciągłej” (nr 67),
wskazując na ciągłość rozwoju człowieka aż do końca życia, i wadze pielęgnowania rozwoju ludzkiego i duchowego w każdym wieku. Wymienione są także
etapy formacji ciągłej z krótką charakterystyką rozwojową każdego z nich (nr 70):
przejście od formacji podstawowej do formacji ciągłej, pierwsze dziesięciolecie
ślubów zakonnych, czas dojrzałości, etap stopniowego wycofywania się z działalności apostolskiej. Po raz pierwszy wspomina się także o możliwości „silnych
kryzysów”, wymieniając ich czynniki:
...chwila silnego kryzysu, który może przyjść w każdym okresie
życia pod wpływem czynników zewnętrznych (zmiana miejsca pobytu
lub pracy, niepowodzenie, brak zrozumienia, poczucie wyobcowania) lub
bardziej osobistych (choroba fizyczna czy psychiczna, oschłość duchowa, silne pokusy, kryzys wiary lub uczuć albo oba równocześnie itp.).
W takich wypadkach należy dopomóc zakonnikowi w przezwyciężeniu
kryzysu dzięki wierze (PI, nr 70).
Kolejnym ważnym dokumentem jest Vita Consecrata (posynodalna adhortacja apostolska, 1996) Jana Pawła II, która numerze 70 w jeszcze obszerniejszy
sposób nawiązuje do poszczególnych etapów rozwoju człowieka dorosłego w jego
konsekracji w kontekście kreatywnej i dynamicznej wierności. Każdy z etapów
ma wskazany cel rozwojowy, zagrożenia i elementy krytyczne. Oprócz tego, nawiązując do Potissimum Institutioni, adhortacja wskazuje momenty kryzysów,
które mogą wystąpić w każdym etapie życia. Nowym aspektem jest wskazanie
możliwości towarzyszenia w kryzysach, podkreślenie, kto może towarzyszyć,
i wyznaczenie propozycji duchowego i psychopedagogicznego itinerarium.
Ważne treści wniósł inny dokument Magisterium przygotowany przez
Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego nawiązujący do formacji: Ripartire da Cristo (Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w Trzecim Tysiącleciu,
2002). Wskazuje on na wielką wagę formacji ciągłej i odpowiedzialności za samorozwój osoby konsekrowanej:
Czasy, w których żyjemy, wymagają całościowego przemyślenia
formacji osób konsekrowanych, nie ograniczającej się tylko do jedne-
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go okresu życia […]. Ważne jest, żeby każda osoba konsekrowana była
osobiście przekonana, że powinna uczyć się przez całe życie, w każdym
wieku i okresie, w każdym środowisku i kontekście ludzkim, od każdej osoby i kultury, pozwalając się kształtować poprzez każdy ułamek
prawdy i piękna, który spotyka wokół siebie. (RdC, nr 15, s. 20–21).
Tak rozumiana formacja ciągła staje się inspiracją i motorem duszpasterstwa powołań i formacji początkowej (nr 16, s. 21–24). Możemy mówić tu o pewnym „przewrocie” w samej koncepcji formacji zakonnej. Po raz pierwszy jest
zaproponowana wizja formacji zakonnej, która zaczyna się od formacji ciągłej,
a potem omawia etapy wcześniejsze: duszpasterstwo powołań, postulat, nowicjat
i juniorat. To pokazuje, że głównie od jakości życia zakonników i ich wspólnot,
zależy jakość nowych powołań i tych, którzy już przygotowują się do podjęcia
misji przez formację początkową.
Analizując rozwój myśli dotyczącej formacji zakonnej, w dokumentach
Magisterium Kościoła zauważyć można wyraźną ewolucję od języka prawnego
do duchowo- -pedagogicznego. Najistotniejsza przemiana, która zaszła w mentalności proponowanej przez Magisterium Kościoła od czasu II Soboru Watykańskiego, to nowy duch pedagogiczny, zmieniający samą perspektywę formacji.
Osoba konsekrowana po ślubach wieczystych do tej pory była pojmowana jako
„gotowa”, samowystarczalna, powierzona własnym „zasobom” ludzkim i duchowym, które do tej pory zgromadziła w czasie początkowej formacji. Była to osoba,
która nie powinna i często nie czuła potrzeby pedagogicznego wsparcia w swoim
rozwoju (Goya, 1997, s. 226). Dziś formacja początkowa bierze impuls od formacji
ciągłej i do niej przygotowuje, a osoby zakonne przez całe życie mogą pielęgnować
swój rozwój ludzki, intelektualny, duchowy i apostolski.
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Analizując treści Magisterium Kościoła odnośnie do potrzeby formacji ciągłej, która wspiera wierność powołania konsekrowanego, zauważa się, że adhortacja posynodalna Vita Consecrata daje wizję bardziej integralną i całościową
dotyczącą zarówno etapów rozwoju, jak i możliwości przeżywania kryzysów powołania, jako istotnej części procesu formacyjnego. Jednocześnie wskazuje konkretne możliwości pomocy osobie w kryzysie, proponując także kierunki rozwoju.
Mówiąc o wiernej odpowiedzi na dar łaski powołania, Jan Paweł II
w adhortacji Vita Consecrata w nr 70 od razu wskazuje na pewien dynamizm
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życia, na rytm rozwoju, który w pełni i wciąż na nowo angażuje osobę konsekrowaną i sprawia, że „na kolejnych etapach życia człowiek znajduje dla siebie nowe
zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania”.
Następnie opisuje etapy rozwoju powołania osoby po ostatecznej decyzji
profesji wieczystej. Każdy etap ukazuje wartość, do której rozwój prowadzi a także aspekt krytyczny, na który należy zwrócić szczególną uwagę w procesie samowychowania czy towarzyszenia innym. Warto przyjrzeć się etapom proponowanym przez adhortację z perspektywy teorii etapów rozwoju człowieka dorosłego:
– Etap wczesnej dorosłości, między 18–20 a 30–35 rokiem życia. Jest to
czas dający najwięcej możliwości uczenia się, zdobywania wiedzy, intensywnego
rozwoju poznawczego i motywacyjnego. Młody dorosły uczy się podejmowania
nowych ról społecznych i profesjonalnych oraz mierzy się z oczekiwaniami i wymaganiami związanymi z nimi. Jest to także etap adaptowania się w roli, jak najlepszego sprostania jej wymogom przez podejmowanie pierwszych, odtwórczych
zadań i powolne dążenie do samodzielności i autonomii nabywanych wraz z rosnącym doświadczeniem. Jednocześnie może to być czas samotności i mierzenia
się z najważniejszymi decyzjami życiowymi jak: podejmowanie zobowiązań zawodowych, poszukiwanie partnera życiowego i zakładanie rodziny. Dlatego tak
ważne jest, aby w etapie wczesnej dorosłości młody człowiek poszukał sobie mentora, który będzie go wspierał, doradzał, uczył (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska,
2016, s. 300–303, 323-224; Gurba, 2000, s. 202–230, 2011, s. 287–311; Kielar-Turska,
2002, s. 317–320).
Vita Consecrata nazywa ten etap czasem „podjęcia pełnej odpowiedzialności”. Chodzi o ważne i delikatne przejście od życia pod kierownictwem innych,
w dotychczasowej formacji początkowej do samodzielności w odpowiedzialnym
działaniu apostolskim. Osoba konsekrowana dokonała już najważniejszych wyborów: relacji oblubieńczej do Boga, wyboru zgromadzenia, jako swojej nowej
rodziny, często ukończyła też przygotowanie profesjonalne z wiązane z posługą
apostolską. Momentem krytycznym jest właśnie odnalezienie siebie w tej nowej
odpowiedzialności. Pomocne jest wsparcie osób towarzyszących, które pomogą
przeżyć ten czas nie tylko pod względem intensywności zaangażowania, lecz pogłębiania „młodzieńczej, pełnej entuzjazmu miłości do Chrystusa”. Chodzi o pielęgnowanie równowagi pomiędzy życiem modlitwy a działalnością apostolską oraz
pogłębianie tożsamości osoby konsekrowanej, jako całkowicie przynależącej do
Boga (Goya, 1997, s. 230–235).
– Kolejny ważny etap dorosłości (jeśli nie przełomowy) wiąże się z kryzysem wieku średniego między 30–35 a 40–45 rokiem życia. Z jednej strony to czas
stabilizacji relacji małżeńskich, rodzicielskich i zawodowych, a z drugiej głęboka
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konieczność zweryfikowania dotychczasowych osiągnięć a także wizji samego
siebie i otaczającej rzeczywistości. Przejście od młodzieńczego idealizmu do realizmu. Osoba stawia sobie ponownie pytania o sens życia i jego jakość, czyni bilans
zysków i strat, osiągnięć i porażek. Rozstrzygnięciem kryzysu wieku średniego
może być pogłębiona tożsamość i pełne satysfakcji dążenie w drugą połowę życia
lub rozgoryczenie, poczucie straty, krzywdy, postawy roszczeniowe, izolacyjne
czy tendencje depresyjne (Brzezińska i in., 2016 s. 321–323).
Vita Consecrata nazywa etap kryzysu wieku średniego czasem „ryzyka
przyzwyczajenia”, który może prowadzić do pokusy rozczarowania nikłością rezultatów wobec ogromu włożonego poświęcenia i zaangażowania. Ryzykiem jest
wypalenie i brak motywacji. Celem dążenie do wartości istotnych i pogłębienie
własnej tożsamości z przestrzeni działania do przestrzeni „bytowania”, pogłębienie motywacji powołaniowych i nowe odczytanie sensu życia (Kroplewski, 2010,
s. 50–53; Goya, 1997, s. 237–238).
– Etap dojrzałej dorosłości przypadający na okres 40–45 do 65–70. To czas
odkrywania generatywności i odpowiedzialności za drugiego człowieka, rozwijanie
w sobie umiejętności dojrzałego radzenia sobie ze zmianą, także dzięki zdolności
myślenia dialektycznego. W tym czasie zaczynają występować pierwsze zmiany psychospołeczne związane z własnym przemijaniem, jest to więc czas rozpoczęcia profilaktyki starości. Dorośli jako rodzice z jednej strony towarzyszą dorastającym dzieciom w dojrzewaniu i usamodzielnianiu się a z drugiej podejmują opiekę wobec własnych starzejących się rodziców, towarzysząc im w starości, chorobie i śmierci. Na
polach zawodowych jest to czas stabilnego rozwoju, kreatywności i samodzielności.
Możliwe jest także większe zaangażowanie w role społeczne, kulturalne i polityczne
a za tym idzie pełna socjalizacja i odpowiedzialność społeczna oraz zaangażowanie
prospołeczne. (Brzezińska i in., 2016, s. 303–305, 309–319; Olejnik, 2000, s. 234–258;
2011, s. 312-325; Kielar-Turska, 2002, s. 320–324).
Vita Consecrata opisuje fazę dojrzałości jako czas, który oprócz bogactwa doświadczeń życiowych wiąże się z krytycznymi sytuacjami indywidualizmu, nieprzystosowania, lęku, izolacji, sztywności, demotywacji. Oczyszczenie,
do jakiego prowadzi konfrontacja z tymi sytuacjami, uzdalnia osobę do nowego
rodzaju obecności dla innych przez ojcostwo lub macierzyństwo duchowe. Jest
to czas podejmowania odpowiedzialnych funkcji w zgromadzeniu, dla dobra poszczególnych wspólnot, czas dzielenia się doświadczeniem duchowym i apostolskim z młodszym pokoleniem a także troska o najstarszych braci czy siostry we
wspólnocie (Goya, 1997, s. 238–246).
– Etap starości, czyli późna dorosłość, łączy się najczęściej z okresem
przejścia na emeryturę. Jest to kolejny ważny etap w życiu pociągający za sobą
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zmianę obrazu siebie oraz zmianę dotychczasowego trybu życia: czas, wysiłek,
dochody ekonomiczne. To czas trudnych rozstań, jak śmierć współmałżonka
czy przyjaciół. Etap ten wymaga ciągłego i cierpliwego dostosowywania się do
coraz mniejszych możliwości fizycznych i zdrowotnych (Brzezińska i in., 2016,
s. 305–306; Straś-Romanowska, 2000, s. 263–288; 2011, s. 326-350; Kielar-Turska,
2002, s. 324–327).
Także dla osób konsekrowanych etap wieku podeszłego to czas powolnego odchodzenia z aktywnej działalności apostolskiej i konfrontowania się z możliwością pogorszenia sprawności fizycznej i zdrowia. W wymiarze formacyjnym
ma on wielką wartość odnalezienia nowego sposobu przeżywania własnej konsekracji w coraz większym upodobnieniu się do Chrystusa ciepiącego i samotnego
(Kroplewski, 2010, s. 53–55; Goya, 1997, s. 249–254)4.
– Etap umierania jest trudnym obszarem badań, gdyż nawet dotycząc każdego człowieka, nosi w sobie sporą dozę niepewności i niepowtarzalności doświadczenia. Jednak można wyróżnić pewne cechy i postawy wspólne dla osób
zbliżających się do kresu życia. Należą do nich lęk przed śmiercią, w przezwyciężaniu którego pomaga samo rozmawianie o śmierci i, związanymi z nią, obawą
przed karą, lękiem przed cierpieniem i upokorzeniem. U osób, które przeżyły pomyślnie swoje życie i zrealizowały stawiane sobie cele, lęk ten jest o wiele mniejszy. Drugą cechą jest powrót do przeszłości, całościowe spojrzenie na dotychczasowe życie, jego rewizja i podsumowanie. Proces ten porządkuje i integruje
przeżycia i daje osobie możliwość wybaczenia sobie i innym oraz pojednania się
z przeszłością (Straś-Romanowska, 2000, s. 284–287; 2011, s. 345–347).
Vita Consacrata nazywa moment śmierci chwilą „zjednoczenia z godziną
męki Pana”. W tym etapie można zauważyć prorocki wymiar formacji zakonnej,
która proponuje świadome przygotowanie się do momentu śmierci czy wręcz jej
celebrowanie, na ile po ludzku jest to możliwe: „Śmierć jest wówczas oczekiwana
i przygotowana jako najdoskonalszy akt miłości i zawierzenia”. Osoba konsekrowana potrzebuje w tym czasie duchowego towarzyszenia, bliskości innych osób,
pomocy w uporządkowaniu własnej historii życia i scaleniu jej pod czułym spojrzeniem Boga w procesie wdzięczności, przebaczenia i pojednania (Goya, 1997,
s. 250–251).
4 Warto zobaczyć jeden z ostatnich dokumentów przygotowany przez Kongregację Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Tożsamość i misja brata zakonnego (2015). W nr. 35 mówi
o formacji stałej, jako „wymogu wynikającym z samej natury konsekracji zakonnej”. Natomiast w nr. 36 porusza
ważny temat przejścia osoby konsekrowanej na emeryturę profesjonalną bez „emerytury” od konsekracji zakonnej.
Jest to możliwe, kiedy pomoże się starszym braciom być „we wspólnocie nauczycielami życia i nadziei” wobec
młodszych braci.
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Patrząc na pięć etapów cyklów życiowych wskazanych przez Jana Pawła
II w adhortacji Vita Consecrata w numerze 70, można z łatwością zauważyć, że
harmonijnie łączą się one ze współczesnymi badaniami i teoriami dotyczącymi
rozwoju człowieka dorosłego. Podjęte rozważanie sugeruje, że zarówno propozycje pedagogiczne zawarte w adhortacji, jak i inspirujące je teorie cyklów życiowych mogą stawać się inspiracją pomocną w towarzyszeniu duchowo-ludzkim dla
przełożonych i odpowiedzialnych za formację ciągłą w zgromadzeniach zakonnych, szczególnie dla tych, którzy z racji przygotowania teologiczno-duchowego
potrzebują poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, andragogiki i psychologii rozwoju.
Oprócz omówienia głównych pięciu etapów życia dorosłego osoby konsekrowanej adhortacja podkreśla fakt, że sytuacje kryzysowe mogą pojawiać się
niezależnie od poszczególnych etapów życia. Są one podzielone na dwie grupy:
kryzysy generowane przez czynniki zewnętrzne (brak sukcesów apostolskich,
niezrozumienie czy izolacja przez innych, zmiana wspólnoty czy urzędu apostolskiego) i czynniki osobiste (kryzysy wiary, tożsamości, poczucia niskiej wartości,
choroba fizyczna czy psychiczna, oschłość duchowa, silne pokusy, trudności relacyjne, śmierć bliskich osób). Istotne wydaje się, że terapeuci, formatorzy i wychowawcy wspierający osoby konsekrowane w kryzysie potwierdzają obecność tych
czynników, pogłębiając refleksje o nowe zjawiska nie wymienione w dokumencie
takie jak: kryzys wierności powołaniu, celibatu i czystości, jakości konsekracji czy
kapłaństwa, starości (Kroplewski, 2010, s. 27–53). A także kryzys postaw, etyczny,
moralny, sacrum, altruizmu, wypalenia, misji, wspólnoty, instytucjonalny, zaufania do drugiego człowieka, (Jacyniak, 2010, s. 279–288; Płużek, Jacyniak, 2006,
s. 71–94).
Instrukcja Posissimum Instituzioni, która jako pierwsza odważnie porusza temat kryzysów w życiu osoby konsekrowanej, jako antidotum na kryzys proponuje, aby „dopomóc zakonnikowi w przezwyciężeniu kryzysu dzięki wierze”
(nr 70). Nowością, którą natomiast proponuje adhortacja Vita Consacrata, jest
propozycja towarzyszenia nie tylko w wymiarze duchowym, który może się okazać niewystarczający, lecz także w wymiarze ludzkim i adekwatnej pomocy profesjonalnej. W numerze 70 adhortacji wskazane są trzy podmioty, które powinny
towarzyszyć osobie konsekrowanej w kryzysie, wraz z postawami, które należy
przyjąć:
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– Przełożony wspólnoty wspierający przez serdeczną bliskość.
– Wspólnota jako całość i poszczególne osoby ją tworzące przez większe
zaufanie i głębszą miłość.
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– Kompetentna pomoc brata czy siostry, która może być wielka pociechą.
Do tej pomocy możemy zaliczyć zarówno towarzyszenie formatora czy kierownika duchowego jak i pomoc profesjonalną w wymiarze medycznym czy terapeutycznym5.
Kolejnym ważnym aspektem, który warto zauważyć w adhortacji jest
zwrócenie uwagi na różnice między dwoma istotnymi walkami, jakie przeżywa
osoba w kryzysie. Rolą osoby towarzyszącej jest ukazanie, że kryzys, który przeżywa powołany i z którego wychodzi, to walka „nie tylko psychologiczna, prowadzona w samotności przeciw samemu sobie i własnym słabościom, ale także […]
zmaganie religijne, w którym każdego dnia obecny jest Bóg i moc Krzyża”. Podjęte
rozważanie sugeruje, że w dążeniu do coraz bardziej dojrzałej osobowości osoby
konsekrowanej równowaga i właściwe proporcje pomiędzy formacją ludzką a życiem duchowym są niezbędne, oraz że zarówno jeden jak i drugi aspekt jest ważny i potrzebuje pogłębienia w procesie formacji zarówno początkowej jak i ciągłej
(Cencini, 1995, s. 150–152).

***
Wychodząc od refleksji odpowiedzialnych za powołania konsekrowane
z ramienia Kongregacji Watykańskiej i przesłania papieża Franciszka o wadze
„jakości formacji ciągłej” osób konsekrowanych, o potrzebie nowej „wrażliwości
pedagogicznej” formatorów jak i potrzebie nowego „stylu towarzyszenia” w sytuacjach kryzysów powołaniowych można było zobaczyć, jak w ciągu ok. 50 lat
progresywnie zmienił się sposób myślenia o rozwoju powołania i jego kryzysach
zawarty w nauczaniu Magisterium Kościoła. Na podstawie przytoczonych dokumentów zauważa się ewolucję w postrzeganiu roli formacji w życiu osób konsekrowanych. Owocem jest nowa wrażliwość pedagogiczna wobec wierności powołaniu i nowy sposób pojmowania go jako procesu rozwojowego.
Porównując treści zawarte w numerze 70 Vita Consecrata Jana Pawła II
ze współczesnymi teoriami psychologii rozwoju i andragogiki dotyczącymi rozwoju człowieka w poszczególnych etapach dorosłości oraz możliwości rozwoju
przez kryzysy rozwojowe i sytuacyjne, można stwierdzić, że są one jak najbardziej aktualną i integralną propozycją wychowawczą, wartą pogłębienia i konkretnego zastosowania w procesach formacyjnych zgromadzeń zakonnych oraz
5 Idea trzypodmiotowej interwencji pomocy osobie konsekrowanej w kryzysie jest bardzo inspirująca i warta
pogłębienia w oddzielnym studium.
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w szkoleniach organizowanych dla przełożonych wspólnot zakonnych jak i formatorów pierwszej i ciągłej formacji.
Pozostają otwarte możliwości pogłębienia tej refleksji od strony bardziej
praktycznej propozycji itinerariów psychopedagogicznych towarzyszenia osobie
konsekrowanej w procesie kryzysu jak i konkretnych propozycji edukacji prewencyjnej na wcześniejszych etapach formacji początkowej ukazujących wagę formacji ciągłej oraz pozytywne spojrzenie na sytuacje kryzysowe jako szansę rozwoju
zarówno duchowego jak i ludzkiego.
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VALIDITY OF PEDAGOGICAL
AND FORMATIONAL
SUGGESTIONS
I N „V I TA C O N S E C R ATA”
EXHORTATION NO 70
SUMMARY
No 70 of post-synodal exhortation Vita Consecrata by John Paul II (1996)
under the characteristic title In a constant search for faithfulness distinguishes
itself against the background of other Church’s Magisterium documents on continuing formation by offering more integral and comprehensive vision of development stages of an adult person called to a consecrated life. It also presents, in an
innovative way, a possibility to experience a vocational crisis as a significant part
of the formation process as well as suggests specific ways to help a person in crisis
and provides development guidelines.
While comparing suggestions offered by No 70 of Vita Consecrata
post-synodal exhortation to contemporary theories of development psychology
and andragogy concerning the development in subsequent stages of adult life
and development opportunities offered by development and situaltional crises,
one may conclude that Vita Consecrata suggestions are indeed valid and integral
ones. They are definitely worth both further theoretical studies and putting them
into practice in formation processes of religious congregations and training courses organized for directors of formation of religious communities in charge of both
initial and continuing formation.
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KAZNODZIEJSTWO
W KOŚCIOŁACH
WSCHODNICH
W obecnych czasach dyskutuje się na temat ożywienia przepowiadania
kościelnego i nawołuje do nowej ewangelizacji. Ma to oczywiście znaczenie dla
pogłębienia wiary chrześcijan. Dlatego homiletyka była i jest ważnym elementem
tworzenia adekwatnego kaznodziejstwa skierowanego do chrześcijan naszych
czasów.
Ważne jest rozważenie przepowiadania słowa Bożego w Kościołach
wschodnich z powodu masowej emigracji z krajów muzułmańskich. Wielu chrześcijan obrządku wschodniego znalazło się w Europie i warto by przyjrzeć się
nieco ich historii, teologii, a w naszym przypadku kaznodziejstwu i homiletyce
Kościołów wschodnich. Interesujące jest, że kaznodziejstwo w tych Kościołach
odnosiło się do aktualnej sytuacji wiernych, było więc kierowane do ludzi danej
epoki, uwzględniało ich potrzeby czy też nawoływało do usuwania z życia chrześcijańskiego wad i grzechów, będąc jednocześnie nawoływaniem do świętości. Ponieważ w wielu przypadkach głosicielami słowa Bożego byli mnisi, dlatego widać
wyraźnie cechy pobożności zakonnej, m.in. propagowanie życia skromnego, nieprzywiązywanie się zbytnio do dóbr materialnych. Kaznodzieje nawiązywali do
sytuacji społecznej słuchaczy, umacniając ducha w chwilach zniewolenia ich krajów przez obce państwa. W kaznodziejstwie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
uwidaczniają się wpływy Kościoła katolickiego, zwłaszcza na sposób głoszenia
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kazań. Spojrzenie na kaznodziejstwo Kościołów wschodnich nie tylko ukazuje
dzisiejszemu czytelnikowi różnice w przepowiadaniu słowa Bożego w tych Kościołach w odniesieniu do Kościoła katolickiego, ale także przybliża treść przepowiadania, mentalność i historię Kościołów wschodnich.
Najpierw należy wyjaśnić, co rozumiemy pod nazwą „Kościoły wschodnie”. Jeżeli zastosujemy w określeniu tego wyrażenia kryterium wyznaniowe, to
można powiedzieć, że jest to grupa Kościołów chrześcijańskich wyłonionych
w wyniku złożonych procesów historycznych, takich jak podział cesarstwa
rzymskiego na wschodnie i zachodnie; kulturowych, gdzie kultura grecka, hellenistyczna, syryjska, armeńska, koptyjska, etiopska miała wpływ na tożsamość
kościelną (Modzelewska, 2014, kol. 992) i na jej sposoby głoszenia orędzia ewangelicznego. Spory teologiczne we wczesnych wiekach Kościoła prowadziły również do rozłamów w jego łonie. Nestorianizm, monofizytyzm, schizma wschodnia
przyczyniły się do powstania odrębnych Kościołów: nestoriańskiego (Janowski,
2009, kol. 947–951), przedchalcedońskiego (zob. EK, 2012, kol. 618–619) czy też
Kościoła prawosławnego..
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Chrześcijaństwo w Azji Mniejszej rozprzestrzeniło się na wschód od Antiochii, gdzie używano języka syriackiego (dialekt języka aramejskiego). Od ok.
200 r. po Chr., aż do V w., literatura syriacka była jednorodna i w swym charakterze biblijna, homiletyczna i teologiczna. Z tego okresu należy wymienić takich kaznodziejów jak Afraat (†345) (Bober, 1973, kol.131) czy św. Efrem (Drączkowski,
1983, kol. 681–683). Po potępieniu Nestoriusza (†451) na Soborze Efeskim w 431 r.
do rozwoju Kościoła nestoriańskiego przyczynili się m.in. Barsauma (†492) i Akacjusz (†496). W swoich pismach i homiliach bronili oni chrystologii nestoriańskiej.
Nerses z Edessy (†502), który kierował szkołą w Nisibis, głosił homilie liturgiczne i kazania o świętych (Modzelewska, 2009a, kol.934–935). Natomiast podczas
panowania arabskiego głoszono homilie i kazania w formie ekshortacji ascetycznych, ponieważ ośrodkami życia religijnego stały się klasztory mnisze. Jednocześnie dokonywano tłumaczeń z języka greckiego na język syriacki, m.in. homilii
katechetycznych Teodora z Mopsuestii (†438) (Sibiński, 2013, kol. 624–626), komentarzy homilijnych do Ewangelii wg św. Jana, do psalmów, do Księgi Rodzaju
i listów św. Pawła. Tłumaczono także homilie św. Bazylego, św. Jana Chryzostoma
i św. Atanazego.
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Niestety, u schyłku panowania arabskiego następuje upadek twórczości
nestoriańskiej. Ponieważ przeważa język arabski, w Kościele nestoriańskim zajęto się głównie historią i językiem syriackim w celu ich podtrzymania. Można
powiedzieć, że głoszenie słowa Bożego było u nestorian uzależnione od ich dziejów naznaczonych krwawymi prześladowaniami muzułmańskimi. Dzisiaj kilkunastotysięczna wspólnota nestorian w Iraku i Syrii patrzy z ufnością na wspólnotę emigracyjną, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie można swobodnie
praktykować swą wiarę i obrzędy. Trzeba podkreślić, że kaznodziejstwo nestorian
praktykowane przez mnichów i hierarchię, choć głoszone często w formie poetyckiej, miało ascetyczny charakter.

Kościół jakobicki
Odrzucenie postanowień Soboru Chalcedońskiego (451) o dwóch naturach w Chrystusie doprowadziło do kolejnego rozłamu w Kościele. Monofizyci
Patriarchatu Antiocheńskiego zostali umocnieni jako Kościół dzięki wyświęceniu
licznych biskupów przez Jakuba Baradeusza (†578) (Paciorek, 1997a, kol. 714).
Od jego imienia otrzymali nazwę jakobitów.
Kazania głoszone w języku syriackim w Kościele jakobickim (Modzelewska, 1997, kol. 685–689) miały często formę poetycką. Uznawany za monofizytę –
na podstawie jego homilii przeciwko uchwałom Soboru Chalcedońskiego – Jakub
Sarug (†521) (Paciorek, 1997b, kol. 725–726) miał napisać wiele homilii metrycznych o stworzeniu świata, patriarchach Starego Testamentu i symbolice mesjańskiej, na tematy związane z Nowym Testamentem; głosił homilie liturgiczne i pisał
panegiryki o świętych. Do płodnych pisarzy monofizyckich należy Izaak Antiocheński, żyjący w V w. Znane są jego kazania chrystologiczne, maryjne i o życiu
pozagrobowym (Myszor, 1997, kol. 584).
Wiek VI był dla homiletyki jakobickiej bardzo bogaty. Zachowały się bowiem zbiory homilii przełożonych klasztorów głoszonych przy różnych okazjach
życia wspólnotowego, np. na Boże Narodzenie i Epifanię. Stanowią one jakby
formularze, szablony, do wielokrotnego powtarzania. Inne homilie mogły być wygłaszane podczas kolekt charytatywnych. Duże znaczenie miały też kazania stylitów monofizyckich.
Należy jednocześnie podkreślić, że oba Kościoły – nestoriański i jakobicki – sięgały do wspólnego skarbca homilii patrystycznych, tłumacząc je na język
syriacki. Były to kazania św. Jana Chryzostoma, Ojców Kapadockich, św. Cyryla
Aleksandryjskiego i innych.
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Kościół koptyjski
Koptowie są potomkami dawnych Egipcjan. Są to chrześcijanie wyznania
monofizyckiego i katolickiego. W liturgii używa się języka koptyjskiego, którego
największy rozkwit przypada na IV i V w., znanego w dwóch dialektach: bohairskim i saidzkim. Język koptyjski używany był w twórczości religijnej do czasu,
gdy zdominowany został przez język arabski. Kościół koptyjski (Myszor, 2002, kol.
815–824) odróżniał się w swojej sztuce kaznodziejskiej od retoryki greckiej, co
zawdzięcza środowiskom monastycznych. Już św. Pachomiusz (†346) (Pałubska,
2010, kol. 1085–1086) pouczał swych współbraci, umacniając ich swym słowem
w życiu ascetycznym i w wierze.
Kaznodziejstwo było domeną mnichów, z których od V w. rekrutowali
się biskupi. Kazania parafialne były stosunkowo długie, a wynikało to z tego, że
tzw. Commune Sanctorum dopiero się kształtowało i siłą rzeczy należało wiernym przybliżyć postaci świętych i wielkich ludzi Kościoła. W Kościele koptyjskim
nastąpiło pewne ożywienie i odnowa życia cenobicznego wywołane w XIX w.
próbami unijnymi Kościołów zachodnich, a zwłaszcza papiestwa (Myszor, 2002,
kol. 584).

Kościół etiopski
Chrześcijanie Etiopii są pochodzenia semickiego, a ich starożytny język –
gheez – jest spokrewniony z językiem hebrajskim Starego Testamentu. Do dzisiaj
Kościół etiopski (Kumor, 1983, kol. 1181–1184) charakteryzuje się pobożnością
proroków (Cerulli, 1968). Różne wpływy z wczesnych czasów chrześcijańskich
zostawiły ślady na liturgii Etiopczyków, a zwłaszcza w muzyce kościelnej i związanych z nią fascynujących tańcach religijnych. W liturgii eucharystycznej Kościoła etiopskiego kazanie jest głoszone w pierwszej części, zwanej preanaforą,
po przeczytaniu Ewangelii a przed modlitwą wiernych (Długosz, Scholz, 2010a,
kol. 813–817). Kaznodziejstwo Etiopii wykazuje wpływy Kościoła koptyjskiego, od
którego kraj zależny była także administracyjnie do czasu utworzenia autokefalii
i samodzielnego patriarchatu w 1959 r. (Kumor, 1983, kol. 1182–1184). Główną
doktryną w Kościele etiopskim był monofizytyzm. Dla potrzeb kaznodziejskich
tłumaczono homilie i kazania Ojców Kościoła wschodniego. Gdy poruszano
w kazaniach temat aniołów lub mówiono o Matce Bożej, korzystano z literatury
apokryficznej.
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Chrześcijaństwo dotarło do Armenii już w II w. po Chr. (Długosz, Scholz,
2010a, kol. 813–817), ale jej najbardziej znanym misjonarzem, który doprowadził
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do nawrócenia kraju, był św. Grzegorz Oświeciciel (†325) (Fałczyk, 1993, kol.
320–323). Literatura ormiańska pojawia się wraz z wynalezienia alfabetu ormiańskiego przez św. Mesropa (†441) (Figiel, 2008, kol. 603–604). Przetłumaczono najpierw Biblię i teksty liturgiczne, potem przekładano Ojców Kościoła z języka greckiego i syriackiego. Z bogatej rodzimej twórczości zachowały się mowy i homilie
liturgiczne Jana Mandakuniego (405-485). Jego homilie miały charakter moralizujący. Można z nich dowiedzieć się o codziennym życiu wiernych, o obyczajach
i przeżytkach pogańskich (Milewski, 2012, s. 409–417).
Charakterystyczne dla Kościoła ormiańskiego, jak i dla innych Kościołów
wschodnich, było głoszenie słowa Bożego przez mnichów, dlatego w formie pisanej zachowała się tylko ich twórczość. Wygłaszanie kazań należało do obowiązków wardapeta – wysokiego dostojnika zakonnego. Wśród rodzajów głoszonego
słowa Bożego znajdują się homilie wyjaśniające obrzędy i modlitwy brewiarzowe,
kazania dogmatyczne, kazania dotyczące moralności, jak też panegiryki na cześć
świętych.
Trzeba też dodać, że na skutek kontaktów zjednoczeniowych ze Stolicą
Apostolską powstał Ormiański Kościół Katolicki rozproszony na Bliskim Wschodzie, częściowo w Rosji, a także w Polsce (Długosz, Scholz, 2010b, kol. 817–829).

KAZNODZIEJSTWO W KOŚCIELE BIZANTYJSKO-GRECKIM
Autorzy współczesnych kazań i homilii greckich korzystają ze starożytnej
literatury chrześcijańskiej, z pism i homilii teologów bizantyjskich i Ojców
Kościoła. O homiletyce bizantyjskiej zaś można mówić już od VI w. po Chr., od
czasu rozkwitu i umacniania się cesarstwa. Był to jednak czas kontrowersji teologicznych, co znalazło swe odbicie w wielu kazaniach. W VII i VIII stuleciu następuje silny zwrot ku hagiografii, a w związku z liturgicznymi potrzebami powstają
menologia – księgi zawierające czytania, homilie, życiorysy świętych i modlitwy
(Modzelewska, 2008, kol. 542). Znajdujące się w nich miały charakter ascetyczny,
autorami ich byli bowiem mnisi. Do wybitnych kaznodziejów bizantyjsko-greckich zalicza się św. Jana Damasceńskiego (Grzywaczewski, 1997, kol.782–784),
Germana I (Drączkowski, 1989, kol. 1001–1002), Andrzeja z Krety (Zalewski,
1973, kol. 535–536), Teodora Studytę (Kashchuk, 2013, kol. 620–621), Focjusza
(Hryniewicz, 1989, kol.356–360). Tematyka ich kazań dotyczyła świąt Pańskich,
Maryi, były też panegiryki o świętych. Od XI-XII w. powstawały zbiory kazań,
tzw. homiliarze, które zawierały teksty dotyczące całego roku liturgicznego.
Upadek Konstantynopola (1451) zakończył chlubną kartę bizantyjskiego
kaznodziejstwa. Jego odrodzenie rozpoczęło się dopiero w XIX w., kiedy Grecja
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wyzwoliła się od panowania tureckiego (1823). Jednakże następowało ono stopniowo po długim okresie zastoju. Biskupi wskazywali na obowiązek głoszenia
homilii podczas liturgii mszy św. Wzorując się zaś na Kościele katolickim i Cerkwi
rosyjskiej, wprowadzono w XIX w. do studiów teologicznych homiletykę.

KAZNODZIEJSTWO I HOMILETYKA
W ROSYJSKIM KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM
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Kaznodziejstwo rosyjskie można podzielić na trzy okresy: wpływ grecko-bizantyjski (XI-XVII w.), czas wpływów łacińsko-zachodnich (XVII-XVIII w.) i epoka
kaznodziejstwa samodzielnego (XVIII-XX w.) (Olszewski, 2002, s. 251–262).
Sześć wieków pierwszego okresu kaznodziejstwa na Rusi i w Rosji wykazuje duże zróżnicowanie. Po przyjęciu chrztu z Bizancjum kaznodziejstwo w Rusi Kijowskiej było pod wpływem wzorców grecko-bizantyjskich, wielu bowiem kaznodziejów przybyło tu z Grecji i Serbii. Miało ono charakter dogmatyczno-pouczający
a zarazem praktyczny, wyjaśniało prawdy wiary, obrzędowość i prawo kościelne,
a jednocześnie musiało zwalczać zabobony, pijaństwo, pogańskie obyczaje, błędy religijne i herezje. Potrzeby te kształtowały treść i formę kazań. Rozróżnia się
więc w tym okresie kazania dogmatyczne (Hilarion (†1055) – metropolita kijowski)
(E. R. I., 2009, s. 122–126) oraz kazania o charakterze praktycznym dotyczące
moralności, przykazań Bożych i cnót. Kirił Turowskij (†1189) (Artamonow, 2014,
s. 601–602) głosił kazania obrzędowo-liturgiczne i kanoniczne, które miały duże
znaczenie podczas niewoli tatarskiej (XIII-XIV, a częściowo XV w.). Czasy te zadały
dotkliwy cios narodowi i Kościołowi na Rusi – kształcenie duchownych było bardzo
utrudnione, klasztory nie miały swobody działania, a haracz rujnował gospodarkę.
Było to także przyczyną obniżenia poziomu życia religijnego, w tym kaznodziejstwa. Jeżeli nawet korzystano z gotowych kazań Ojców Kościoła, było to niewystarczające, dlatego poziom przepowiadania w okresie niewoli tatarskiej coraz bardziej się obniżał. Podczas rządów Iwana Groźnego, cara Wszechrusi (1547-1584)
nie było znaczących kaznodziejów (Rose, 1954, s. 49–51).
Ascetyczne kazania głosił Nił Sorskij (†1508), który propagował życie zakonne oparte na trzech zasadach: życia wspólnotowego, życia pełnego zjednoczenia z Bogiem i życia pustelniczego w tzw. skitach. Życie pustelnicze polegało na
tym, że trzech-czterech mnichów zamieszkiwało razem, utrzymując się wyłącznie
z pracy rąk własnych. Nił Sorskij kładł duży nacisk na ubóstwo mnichów (Bolszaja Enciklopedija, 1904a, s. 86–87). W kaznodziejstwie tego okresu dominował
element poetycki nad dydaktycznym, kazania głosiły bowiem łaskawość Boga
i zbliżały się bardziej do formy hymnu na cześć Boga (tamże). Od XIV w. rozpo-
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wszechniła się praktyka czytania kazań Ojców Kościoła, coraz rzadziej spotyka
się własne kazania, aż do zaniku praktyki ich głoszenia, zwłaszcza na północy
metropolii moskiewskiej.
Sytuacja w kaznodziejstwie rosyjskim zmieniła się radykalnie w okresie
drugim (XVII-XVIII w.) będącym pod wpływem łacińsko-zachodnim. Nastąpiło to
w wyniku przemian społeczno-kościelnych, kiedy to po zawarciu na unii lubelskiej (1569) Ruś Kijowska, Wołyń i Podole przypadły Koronie Polskiej. Wpływy
polskie wzrosły jeszcze bardziej, niż to było za czasów administracji tymi ziemiami przez Wielkie Księstwo Litewskie. Jeszcze bardziej wzmogły się one po
zawarciu unii brzeskiej (1596). Jednak po wojnach kozackich zadnieprzańska
część metropolii kijowskiej, wraz z Kijowem, dostaje się pod władanie Moskwy.
Tymczasem polska oświata, wyżej stojąca niż na Rusi, i zagrożenie unią, skłoniło
Rosyjski Kościół Prawosławny do reform. Na ten czas przypada reformatorska
działalność metropolity kijowskiego, Piotra Mogiły.
Piotr Mogiła (Modzelewska, 2009b, kol. 46–48) – wielki reformator Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – zalecał dzielić kazania na części: introductio, propositio, captatio benevolentiae i invocatio. Klasycznym przykładem takiej
formy przepowiadania jest jego kazanie z 1632 r. zatytułowane: Kriest Christa
Spasitielja i każdogo czełowieka (Berndt, 1975, s. 7). W założonej przez niego
Akademii Kijowskiej (1631), wzorującej się na akademiach jezuickich, zatrudniano wykładowców z Polski, stosowano wiele podręczników, początkowo przede
wszystkim zachodnich, m.in. Caussina Eloquentia sacra et humana wydana
w Paryżu w 1619 r. (zob. Olszewski, 1978). W 1659 r. ukazał się w Kijowie Kljucz
razumienija z dodatkiem Nauka korotkaja albo sposób kazania Joannikija Galatowskiego (†1688) (Modzelewska, 1989, kol. 813–814), w którym dzieli on kazanie na części: exordium, propositio, narratio i conclusio. Jeszcze w 1687/1688 r.
wydano pozycję Orator e mente Tulliana ab ubique exacti dicendum instructus
in Collegio Kijovo-mohileano… (Berndt, 1975, s. 15). Forma kazań, które zalecano głosić, była pod przemożnym wpływem zachodnich wzorów homiletycznych,
opartych na regułach zwanych dowodzeniem. Korzystano przy tym z porównań
ze świata antycznego, literatury świeckiej, przyrody, alegorii, nie stroniąc od żartów i opowiastek.
W kazaniach o charakterze praktycznym zwalczano wady narodowe:
zabobon, zakłamanie, pijaństwo, bójki na pięści i okrucieństwo, najazdy, grabieże i chciwość. Najwięcej jednak miejsca poświęcano walce z unią i raskołem.
Do wybitniejszych kaznodziejów tego okresu należeli: Piotr Mogiła, Antonij Radziwiłłovskij (Markowskij, 1894), Joannikij Galatowskij (Eingorn, 1895, s. 15).
Na Rusi Moskiewskiej wyróżniali się Epifanij Sławinieckij (†1675) (E. P. R., 2008,

KAZNODZIEJSTWO W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

169

170

s. 552–554), Symeon Połockij (Langsch, 1940/1942, s. 88–130; zob. Rossołow,
2008), Dymitr Tuptało (Bolszaja Enciklopedija, 1904b, s. 384; Fiedotowa, 2007,
s. 8–22; Prawosławnaja Encikłopedija, 2007, s. 17–18) i Stefan Jaworskij (†1722)
(Bednarek, Pałubska, 1997, kol.1124–1125).
Trzeci okres w kaznodziejstwie i homiletyce w Kościele rosyjskim (XVIII-XX w.) łączy się ściśle z reformą Kościoła prawosławnego za cara Piotra I i znajduje swe odbicie w Duchownym Reglamencie (1722) (Olszewski, 1984, s. 35–36),
w którym znalazł się rozdział poświęcony kaznodziejstwu: Nastawlenija propowiedi. Feofan Prokopowicz (Wieteska, 2012, kol. 467), współtwórca reformy tzw.
synodalnej, wprowadza okres niezależności rosyjskiego kaznodziejstwa, którego
rozkwit nastąpił w XIX w. Kaznodziejstwo okresu synodalnego łączyło w sobie
przepowiadanie dogmatyczno-pouczające pierwszego i logiczność budowy kazań
drugiego okresu, i odznaczało się głoszeniem moralności i utwierdzaniem w cnotach. Wyróżnić więc można kazania natury moralnej, katechizmowej, praktycznej, apologetycznej (Izwiekow, 1871, s. 63 –109) i politycznej. Obok wybitnych
kaznodziejów i bogactwa głoszonego słowa było jednak dużo zaniedbań, na co
zwracają uwagę autorzy artykułów w czasopismach teologicznych i duszpasterskich. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się w brakach przygotowania
teologicznego i homiletycznego szerokich rzesz duchownych (Nadieżdin, 1859,
s. 360–382). Poziom nauczania w seminariach duchownych w XVIII w. był wysoce niezadowalający (Babura, 1903, s. 59–60; Filewskij, 1906, s. 1363–1365).
Jednakże, gdy chodzi o kaznodziejstwo, z biegiem czasu sytuacja systematycznie
się poprawiała. W reformie wyższych szkół duchownych z 1798 r. przewidywano dla studentów teologii głoszenie kazań przed profesorami i studentami, by je
później wygłaszać w świątyniach. Według reformy szkół duchownych, akademii
i seminariów duchownych, z 1808 r. homiletyka miała być wykładana w akademiach na drugim roku studiów, ale w rzeczywistości w programach seminariów
duchownych nie istnieje (Pietrow, 1866, s. 86–124). Reforma nauczania teologicznego z 1840 r. przewidywała nauczanie retoryki kościelnej. Zgodnie zaś z reformą
szkół duchownych z 1869 r. homiletykę obok historii kaznodziejstwa w Cerkwi
i na Zachodzie zaliczono do działu przedmiotów kościelno-praktycznych. Reforma z 1884 r. zalicza homiletykę i historię kaznodziejstwa do przedmiotów obowiązujących. Natomiast w ostatniej przed rewolucją reformie akademii duchownych
z 1910/1911 r. homiletyka zostaje złączona z teologią pastoralną i ascetyką w jeden przedmiot (Smolitsch, 1964, s. 582).
Wiek XIX obfituje w naukową i popularną literaturę homiletyczną. Wiele
do homiletyki wniósł w II połowie XIX w. W. F. Piewnickij, długoletni profesor
Duchownej Akademii Kijowskiej. „Kościelnym krasomówstwem” określa on gło-
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szone z ambony słowo kaznodziei, wyjaśniające nauczanie prawosławne o wierze
i życiu chrześcijańskim. Istotą kazania jest idące od wieków świadectwo o zbawieniu o jego osiągnięciu ukazane przez wybrane sługi Boże. Historyczna metoda stosowana przez Piewnickiego i innych teoretyków homiletyki przeważała
w nauczaniu XIX w. (Piewnickij, 1899). Wśród licznych kaznodziejów ostatniego okresu na wyróżnienie zasługują: Filaret Drozdow (1783-1867), płodny pisarz,
teolog i kaznodzieja (Paprocki, 1983, kol. 227),1 Innokientij Borisow (1800--1857)
(Litwinowa, 2009, s. 686–706), Amwrozij Kljuczarow (1820-1901) (Pietrinija, 2001,
s. 143), Joann Sokołow2 i inni.
Od rewolucji październikowej do dzisiaj kaznodziejstwo i homiletyka weszły w zupełnie odmienną fazę swych dziejów. Walka z religią, każdą religią, także z prawosławiem w Związku Sowieckim odbiła się na jakości przepowiadania
słowa Bożego. Po II wojnie światowej drukowane są kazania patriarchów i innych
kaznodziejów, jak homilie Ojców Kościoła w „Żurnale Moskowskoj Patriarchii”.

***
Powyższe rozważanie pokazują, że Kościoły wschodnie w swoim przepowiadaniu starały się przekazywać orędzie ewangeliczne w taki sposób, by trafiało
ono do ludzi jako słowo zbawcze. Jeżeli w bardzo wielu przypadkach głosicielami
słowa byli mnisi, ich przepowiadanie miało charakter duchowy i ascetyczny. Przepowiadanie to uwzględniało jednocześnie sytuację polityczną i społeczną, w której
znajdowali się członkowie poszczególnych Kościołów wschodnich. Kościoły te istniały w dużej mierze na terenach muzułmańskich, gdzie ich członkowie doświadczali prześladowań. Kaznodziejstwo to uwzględniało także tę trudną sytuację chrześcijan wschodnich. W obecnych czasach prawie wszystkie Kościoły wschodnie doznają prześladowań ze strony muzułmańskiej lub ograniczeń – jak w Rosji. Sytuacja
ta świadczy o męczeńskim bohaterstwie chrześcijan Kościołów wschodnich.

1 A tak ocenia go Bułgakow (1909, s. 255): „Treściowo kazania Filareta obejmowały całą gamę tematów. Odnosiły się
one do tekstów biblijnych, prawd wiary i moralności, uwzględniały historię zbawienia i historię Kościoła, dotyczyły
liturgii i życia społecznego. A co się tyczy budowy kazania, to stanowi ona wzór rosyjsko-prawosławnego kazania.
W historii trudno znaleźć równego mu kaznodzieję”.
2 Ł. V. Litwinowa, opracowując hasło „Innokientij Borysov”, pisze o nim, że był przekonany o konieczności
i możliwości pełnej solidarności wiary i wiedzy, religii i nauki. Dążył do tego, by nadać teologii prawosławnej status
samodzielności i wyprowadzić ją z zależności od metod scholastycznych. Preferował w teologii metodę historyczną.
Wokół niego powstała szkoła teologiczna i kaznodziejska, do której należał m.in. Ioann Sokolov, biskup smoleński;
zob. Litwinova 2009, s. 693.
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PREACHING IN EASTERN
CHURCHES
SUMMARY
The above considerations demonstrate that in their preaching, the Eastern
Churches wanted to spread the Gospel so that it could move the people as the
Saviour’s Word. If, in many cases, the preachers were monks, their preaching
was very spiritual and ascetic. The preachings considered the political and social
situation of the members of individual Eastern Churches. The churches were,
to much extent, located on Muslim territories where they were persecuted. The
preaching took this difficult situation of eastern christians into consideration as
well. Now, the majority of the Eastern Churches are persecuted by Muslims or
limited, as in Russia. This situation is a demonstration of the martyrdom of the
Eastern Christians.
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SECULARISATION
AND CHURCHSTATE RELATIONS:
TOWARDS A TYPOLOGY
Secularity, as a socio-political condition, and consequently secularisation,
as a process, are crucial concepts in the discussion on the relationship between
Church and State. Politologists, sociologists, theologians, journalists and politicians, clergy and lay people, dispute about secularisation, its pros and cons, and
the benefits and disadvantages of living in “a secular age”. “What does it mean to
say that we live in a secular age? Almost everyone would agree that in some sense
we do (…)” (Taylor, 2007, p. 1). Taylor’s statement signals that “secularization” has
become a more and more popular term whose meaning encompasses an indeterminate range of subtle variations and inflections. Given the popularity of the
concept, what does “secularization” really mean?
What is the difference between secularity and secularism? Secularity is
a description of individual orientation and secularism is a description of society
(Barker, 2007, p. iii). Taylor holds that secularisation and secularity “are phenomena which exist today well beyond the boundaries of this [Western – A. L.] world”
(Taylor, 2007, p. 21). A reservation should be made that the interest of this article
does not extend beyond the “West”, specifically not beyond “Latin Christendom”;
the article focuses on the use of the term in Western Europe. The word is often
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used in ways that obscure its meaning and the context in which it may properly
be applied. That said, perhaps secularisation is so wide a concept that it may be
used according to need. If so, the term is insufficient to encompass all the socio-political transitions under way. It may be necessary to introduce one or more
qualifying prefixes or suffixes in order to differentiate patterns of the political
and social changes that are commonly labelled “secularisation”. Accordingly, this
article investigates two inter-related issues: firstly, whether the phenomenon of
secularisation is sufficiently diverse as to justify a typology; secondly, if in the
affirmative, what to label the different patterns. To begin, it is necessary to review
the numerous definitions “secularisation” coined or employed by scholars. “Proceed at your own risk” – Casanova’s warning may apply to this exercise, bearing
in mind that there are so many definitions that this term’s ambiguity may mean
that it should no longer be used without qualification.

EXPLORING THE MEANING OF “SECULARISATION”
Paradoxically, the term secularisation is not “secular” at all; it is rooted
in Christianity; it assumes that the religious domain also exists (Brague, 2007,
p. 5). This Christian origin is even more evident in the term “laicisation”. The
layman is a servant of God, who is promised eternal life. Etymologically secularisation comes from the Latin saecularis which originally meant “century”, “age”
or “world” and has nothing to suggest that it is specifically applied in relation to
religion.
Casanova himself mentions two approaches to secularisation. The first
one, presented by the minority of scholars (e.g. Wilson and Dobbelaere) focuses
on the term’s explanatory value, which can be used to give reasons for modern
historical processes. The second one (represented among others by Martin and
Greeley) adduces empirical backgrounds of the theory of secularisation (Casanova, 1994, p. 11).
Burgoński presents a shortlist of characteristics of the term:
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1. A
 gradual decline of religion in the public sphere (e.g. frequency, influence and so on);
2. Social adaptation – pragmatism wins, people are more focused on their
daily lives than on religion;
3. Withdrawal of religion to the private sphere – religion loses its influence upon institutions and society;
4. Structural differentiation – secular domain separates itself from reli-
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gious institutions and norms. For instance, the spheres of education
and welfare are taken over by the State.
5. Process of transforming what was religious into what is not religious.
Religious legitimisation is replaced by secular legitimisation.
6. Process leading to the desacralisation of the world (including humanity and nature). Rationalism, empiricism and scepticism appear as a category of perception of the world. The world becomes “disenchanted”,
losing the element of “enchantment”;
7. Transition from the “sacral” society to the “secular” society, where decisions are based on a supposedly objective “rationality” (Burgoński,
2014, p. 444-445).
Another meaning of the term brings us to the Reformation and religious wars,
when elements of the Church’s properties and goods were appropriated by the state.
That explanation of secularisation seems to have the closest connotation with the contemporary understanding of the word. As noted by Casanova, it has its justification if
the religious and the secular are distinguished (Casanova, 1994, p. 20).
Wilson formulated one of the most common definitions of secularisation
describing it as “a process whereby religious thinking, practice and institutions
lose social significance” (Wilson, 2016, p. 6). Mazurkiewicz adds to the definition
adjectives like “temporal”, “of the worldly, passing, pagan and sinful” (Mazurkiewicz, 2004, p. 1183). It is, therefore, a rupture with “sacrum” – with that which
is holy and other-worldly. Such a definition of secularisation could convey the
impression that everything that is secular is generally bad. This optic may change,
staying at the same time within the Catholic understanding of secularisation, if
the incarnation of Jesus Christ is interpreted as an example of secularisation –
then the whole of Christianity would be based, in a certain sense, on that process.
According to Peter L. Berger, secularisation is “the process by which sectors of
society and culture are removed from domination of religious institutions and
symbols” (Berger, 2011, p. 107). In Western Europe, it “manifests itself in the evacuation by the Christian Churches of areas previously under their control or influence – as in the separation of church and state, or in the expropriation of church
lands, or in the emancipation of education from ecclesiastical authority” (ibidem).
Three other approaches to the original understanding of secularisation
may be distinguished. Mazurkiewicz provides an example of secularisation as signifying the transfer of priests from a religious order to the diocesan clergy under
the bishop’s direct supervision (Mazurkiewicz, 2004, p. 1183). This is in fact the
original meaning of the term (Pollack, 2015, p. 65). Similarly, Kosmin distinguish-
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es between secular priests (those who work in local parishes) and religious priests
(who take vows of poverty and live in monastic communities) (Kosmin, 2007,
p. 2). In turn, according to Urner, secularisation should be applied to describe religious who, after taking vows, live for some time in the outside world (Turner, 2011,
p. 128) (without the negative aspect of “giving up”). ForCox, who also represents
this approach, the origins of the term secularisation refer to the transfer of a “religious” priest to parish responsibility (Cox, 2013, p. 24). The last approach seems to
be the least persuasive as some parishes are run by religious communities, while
the first two approaches do not differ much from each other.
There are also differing views regarding the first time the term was used.
In the literature mentioned above it was introduced in the 1950s; however, it
could have been the historian W. E. II. Lecky, who in 1865 used the term secularisation in the context of “replacing religious considerations in relations between
states and decisions to go to war” (McLeod, 2000, p. XII). According to Mazurkiewicz, secularisation was used for the first time during the French revolution in its
political context as a process of releasing an object, territory or institution from
the power of, and dependence on, the Church (Mazurkiewicz, 2004, p. 1183).
However, this was an age when secularisation was more connected with social
change, not with intellectual “advance” (McLeod, 2000, p. 2). In turn, the term
“secularity” was probably used for the first time in 1846 by George Holyoake
when the first pro-secular organisation was founded in the United Kingdom –
the British National Secular Society (Turner, 2011, p. 129). Secularity meant “any
social order which was separate from religion without engaging in any direct
criticism of religious belief” (ibidem, p. 129–130) Thus, there are two approaches
to the term: the first approach is neutral whilst the second is descriptive and ideological. The latter leads to secularisation understood as a political programme.
Secularity, and consequently secularisation, as a process, are the crucial terms in
relations between Church and State but it is still not clear what they really mean
(Casanova, 1994, p. 14).
Rundell says that Taylor’s definition of secularisation “stands at the heart
of the formation of the modern public sphere, and is more troubling for him [Taylor – A. L.] than the economic imaginary” (Rundell, 2014, p. 202). Taylor distinguishes three meanings of secularity. The first refers to secularized public spaces,
such as common institutions and practices of the State (Taylor, 2007, p. 1). God
might be present at every level of political and social activity. Taylor gives the example of parishes which were centres of local community life. “In those societies
you couldn’t engage in any kind of public activity without encountering God: in
the above sense. But the situation is totally different today” (ibidem, p. 2). Is it?
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Have those societies become extinct? Have they all become, let us use this word,
secularised to such an extent? Although Taylor focuses primarily on secularity
instead of secularisation, his message is clear: it is secularisation which leads to
what was mentioned above – to secularity. The second meaning of secularity encompasses the decline of belief and religious practice (ibidem, p. 4). Finally, the
third one refers to the “conditions of belief”.
It is impossible not to agree with Taylor who says that these two words
“secularity” and “secularisation” are nowadays phenomena experienced across
the Latin civilization, though not only there. The 18th century Enlightenment was
in fact the beginning of secularisation in Church-State relations. Reason took
precedent over religion (Burgoński, 2014, p. 437). Mazurkiewicz posits the Enlightenment not as secularisation but rather as an attempt at creating a secular religion
– a state religion where God has been replaced by “natural morality” (Mazurkiewicz, in print). One of the main propositions of the Enlightenment was that the
world can be understood with the help of the mind alone, while religions are not
needed any more. The idea of progress became the supreme value. Consequently, rationalism took over the sphere once reserved for religion. As pointed out
by Benedict XVI, “unlike other great religions, Christianity has never proposed
a revealed law to the State and to society, that is to say a juridical order derived
from revelation. Instead, it has pointed to nature and reason as the true sources
of law – and to the harmony of objective and subjective reason, which naturally
presupposes that both spheres are rooted in the creative reason of God” (Benedict
XVI, 2011a).
Mazurkiewicz also presents two meanings of secularisation – positive and
negative – but he puts the accent on slightly different elements than Taylor. The
positive meaning of the term rests on the autonomous development of religion
and, thanks to that, of culture. The negative one is a metaphor which describes
the erosion of morality (Mazurkiewicz, 2004, p. 1183).
Probably one of the most complex definitions of secularisation is given by
Mariański, who admits that secularisation is “a term not having an explicit definition” (Mariański, 2001, p. 185) and identifies five main meanings of secularisation:
1. C
 ollapse or disappearance of religion – religious and church institutions lose their influence on society. The final stage of the process is
a non-religious society;
2. Adaptation to the world – it applies to a religious group founded on
transcendent rules which then loses its distinction over time;
3. Desacralisation of the world. Going-away from the religious-magical
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understanding of the world for logical-causal explanation of different
phenomena (Weber’s “Disenchantment of the World);
4. Disconnection of society from religion which then remains only an
element of the private life and personal life of a human being (privatisation of religion);
5. Penetration of religious content into secular life – when religious patterns of thinking are detached from their context and become a part
of general culture (secularisation of theological categories and terms)
(ibidem).

182

However defined, secularisation is commonly assigned a priori a negative connotation, and usually signals conflict between State and Church, although
Mariański underlines the term’s neutrality in social sciences; in itself secularisatin is not against Church. Besides our linguistic skirmishes with secularisation
we should remember that it is also “a process on the cultural level which is parallel to the political one” (Cox, 2013, p. 24). In turn, Voegelin connects secularisation strictly with Christianity; it is “the attitude in which history, including the
Christian religious phenomena, is conceived as an inner worldly chain of human
events, while, at the same time, there is retained the Christian belief in a universal, meaningful order of human history” (Voegelin, 1975, p. 7). Burgoński dates the
theory of secularisation to the 1960’s. Though his analysis refers to “theories of
secularisation” (Burgoński, 2014, p. 446) by “theories” Burgoński means attempts
at formulating an explanation of the process of secularisation. In turn, the paradigm of secularisation is inextricably connected with the theory – it is the way
we see reality in the context of secularisation. After many centuries of preeminence, Christianity’s position has been evolving from playmaker to defender. The
Church has ceased playing the role of “explaining the world”. The ecclesiastical
monopoly has been replaced by a pluralism of world-views where Church and
Christianity have to compete with other organisations, ideas and lifestyles which
often stand in opposition to the Christian world-view. Taylor’s conclusion leaves
no illusion: “Belief in God is no longer axiomatic. There are alternatives. It may
be hard to sustain one’s faith” (Taylor, 2007, p. 2). That pluralism is deep-rooted in
modernization, which remains the central issue of the theories of secularisation
(Pollack, 2015, p. 65).
One of the most important theories of secularisation is so-called “privatisation of religion”. It means that religion is being moved from the public sphere
to the private sphere. The term can be also understood as relativisation of religion
– people remain religious but pick only those elements which suit them. Some
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scholars say that privatisation of religion is connected with religious values taking
root in lay institutions. Then, the process of privatisation of religion would not
have only negative consequences (Taylor, 2007, p. 451).
The opposite to “privatisation of religion” is “deprivatisation of religion”.
According to that concept, religion which first became privatised, in appropriately
conducive circumstances can enter the public or political sphere again. It is possible for religion to exist publicly in a modern society. The base for that could be the
State, political society or civil society. Casanova, author of the theory, does not see
any contradiction between privatisation of religion and its deprivatisation. It may
be inferred, then, that privatisation of religion, at least in the case of Christianity,
can be reversible (ibidem).
The foregoing theories also infer that secularisation is not necessarily inextricably connected with desacralisation. These two processes can drive each
other but also can develop independently of each other.
An interesting approach is made by Hugh MacLeod; to avoid the unsettling
differences regarding secularisation, he introduces four different understandings
of the term: “1. The march of science, 2. Modernisation, 3. Postmodernity, 4 Selling
God” (McLeod, 2000, p. 5). After all, it is easy to agree with Lucian Hölscher saying that “there is no point in pursuing this line of argument any longer, no hope of
finally coming to a conclusive and comprehensive model of secularisation which
does justice to all major aspects of religious change in modern societies” (Hölscher,
2010, p. 197). Over the last fifty years the term has become controversial. We have
found ourselves, using his words, in a kind of deadlock. Moreover, it seems that
everyone, both those who welcome the process of secularisation as well as those
who deplore the situation, accept the fact that the world has become irreligious.
McLeod confirms that, in spite of some exceptions, the secularisation thesis in the
1960s and 1970s seemed to have the status of sociological orthodoxy. However, the
situation started to change in the 1980s. The reason lay in the increasing role of the
churches in Central and Eastern Europe, the emergence of militant Islam as well as
of evangelical groups in the United States (McLeod, 2000, p. 3).
Over the years, the meaning of the term evolved and the discussion about
secularisation has shifted focus onto the theories of secularisation. Pollack asks
important questions: “Do processes of secularization begin with the age of industrialization or in the Enlightenment, during the Reformation or already during
the Renaissance or even during the Investiture Controversy in the Middle Ages?”
(Pollack, 2015, p. 68). It is not easy to answer them as there are advocates as well
as opponents of the “Golden Age of Faith”, which, according to Pollack, is a myth
(ibidem).

SECULARISATION AND CHURCH-STATE RELATIONS

183

According to contemporary sociologists, in the 1960s religion was disappearing from public life in the Western world. That approach changed when they
started to realise that it was not disappearing but just diminishing in its importance. The global change of society affects the process of secularization; it was the
same independently of the cultural context. The 1970’s yielded a turn in the perception of secularisation as a less universal process, but more internally diverse
(Burgoński, 2014, p. 446). Burgoński recalls that in the 1980’s the discussion about
secularisation intensified. (ibidem, p. 463). The scholars did not invent any new
approach but simply observed the generic trend. However, it led to formulating
the market theory of religion. As a contradiction to that, the 1990’s brought the
thesis about the fall of the secular paradigm (ibidem, p. 447). The field of sociology
of religion was enriched by new theories of secularisation reviewed above.
In the light of the above, we may distinguish three broad understandings
of secularisation:
1. Secularisation as a matter of internal Church organisation;
2. Secularisation as a socio-political transition associated with Enlightenment views about rationality and the rise of a secular “religion”;
3. Secularisation as a description of the place of religious belief and religious organisation in contemporary society, including politics and the
State.

184

The third of them seems to be crucial from the point of view of this article
and is analysed below. That kind of confusion with regards to the term “secularisation” may have been caused by different concepts of secularisation within the
Church, which were not consistent with each other: Caesaropapism, conciliarism, the Jesuit understanding of the state, the Dominican understanding of the
Church, and so on (Loughlin, 2014). One may ask why another concept is needed.
Is not the distinction between secularisation and desacralisation enough? (Mazurkiewicz, 2014, p. 1184). Mazurkiewicz, characterizing desacralisation in terms
of Daniel Bell, offers this description: “New cult religiosity puts the emphasis on
personal experience and personal faith which is not related to the past. It craves
for ritual and myth; emphasizing magic rather than theology, personal bond with
a guru or with a group, not with an institution or with a faith” (ibidem, p. 1185).
Bilimoria uses the term “pseudo-secularisation” but in the context of secularisation in India (2014, p. 29). These are not instances of semi-secularisation: in the
case of “Latin Christendom” greater specificity is needed and the introduction of
a new term seems to be essential.
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In the light of the above, among all the definitions of secularisation reviewed here, it may be argued that the term cannot meaningfully encompass the
range of social, cultural, political and institutional processes with which scholars have associated it. To apply the term “secularisation” without qualification
is to imply that both the phenomenon and the process are undifferentiated and
unvarying, an implication that the evidence clearly contradicts. The on-going debate about the meaning of secularisation, and the controversy about its value to
sociology suggest the need to distinguish different patterns within the paradigm
and thus to create a typology. This in turn raises questions about the criteria for
classifying the range of phenomena associated with secularisation, as well as the
designation to be applied to each pattern in the typology. It is to these matters that
the article now turns.

ATTITUDES TOWARDS SECULARISATION AND SECULARISM
The falling rate of religious practice is commonly accepted as an important indicator of secularisation. According to The European Values Study
for 1999/2000 recalled by Smith, as many as 77% of the European population
declared that they believed in God (2008, p. 51) and just 5% (ibidem, p. 14-15)
that they were atheists. The highest proportion of atheists was in France – 15%,
(ibidem, p. 15) the lowest in countries like Great Britain, Austria, Italy, Greece,
Finland and Russia – 5% or even less (ibidem). Is Smith right in saying that “secularism is not the end of Christianity, nor is it a sign of the godless nature of the
West but rather [...] the latest expression of the Christian religion?” (2008, p. 2).
Secularisation leads to secularism. What, then, is secularism? Smith’s answer to
this might seem surprising: “Secularism is Christian ethics shorn of its doctrine. It
is the ongoing commitment to do good, understood in traditional Christian terms,
without a concern for the technicalities of the teachings of the Church. Instead
the desire to be and do good is supported by a sympathetic feeling towards the
idea of God” (ibidem). In this understanding secularisation does not have a negative, anti-religious and anti-Christian connotation. Smith argues that although
people do not speak about Christianity, they still can, on the whole, be charitable;
they still can be generous and caring (ibidem).
Cook’s statement may seem to be even more controversial: “Secularism
in the West is a new manifestation of Christianity, but one that is not immediately obvious because it lacks the usual scaffolding we associate with the Christian religion” (ibidem). Secularism as a new manifestation of Christianity: does it
make sense or is it just a kind of utopian vision? To avoid such confusions, it may
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simply be necessary to coin a new term which would differ from secularisation
and which would explain processes occurring in some European countries.
Arguably, the genesis of the current understanding of secularisation is
directly connected with the past. That distinction between secularism and secularisation is also visible in the approach adopted by Benedict XVI who appreciated the process of secularisation, noting that “periods of secularisation […] have
contributed significantly to her [the Church’s – A. L.] purification and inner reform” (Benedict XVI, 2011b). Benedict connected secularising trends with “a profound liberation of the Church from forms of worldliness, for in the process she
as it were sets aside her worldly wealth and once again completely embraces her
worldly poverty” (ibidem). Similarly, former Archbishop of Canterbury, Rowan
Williams, states that there are two types of secularism: the programmatic one and
the procedural one. In programmatic secularism the government seeks to promote
a social climate in which public religious connection is centrally outlawed. In
such a situation, private religious connections may not be added to public debate,
while public manifestation of these connections becomes an offence against democratic legitimacy. On the other hand, in procedural secularism the government
never commits itself to support any religion but nonetheless welcomes religious
connection in the public sphere (Williams, 2016). The genesis of the concept of
procedural secularisation may be found in the concept of religious tolerance in
Poland introduced by the Warsaw Confederation in 1573 (The Confederation of
Warsaw) .
According to Williams there is no serious reason to panic about secularism, which probably is a prodigal child of the Church and its theology. “Like
every prodigal child” – Williams explains – [secularism – A.L.] “is capable to doing
some startling things, being hostile to its parent. But if Church and other religious
communities are going to think through the implications of civic identity and religious, it may produce a fruitful and constructive conversation with the political
institutions of our day” (Williams, 2016).

SELECTED HISTORICAL ASPECTS OF SECULARISATION AND ITS EFFECT
ON RELATIONS BETWEEN CHURCH AND STATE
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Due to the complexity of the analysed topic, we will focus only on selected aspects of secularisation over the centuries. Its origins are, however, much
older. In the distant past, the power of the emperor of Byzantium did not depend
on the pope but on the patriarch who lived in the same city. In Byzantium there
was no real differentiation between sacralisation of the clergy and sacralisation of
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monarchs. For instance, the emperor of Byzantine Greeks was given the title “the
thirteenth apostle” (Mazurkiewicz, 2001, p. 267). On the other hand, imperial law
was often in opposition to canon law. That caused conflicts and frictions. Brague
gives a vivid example by opposing Christians to Muslims. Christians were not
allowed to form an official “Christian army” in the way that Muslims were, whose
soldiers were promised to get to paradise. It went even further; a Christian soldier
who killed someone could be refused the sacraments (Brague, 2007, p. 131).
The situation was very different in Latin Europe. Permanent threat of barbarian invasions led to the creation of a system which would be able to defend
the Roman state and bishops. Brague concludes that the bishop became a temporal sovereign, responsible for such common social goods as education or public
health (ibidem, p. 132). The role of the papacy had been changing over the years.
Before achieving a dominant role in politics, the pope found himself under the
protection of the German emperor (Otto I) or, even earlier, the French king (Charlemagne) whom he crowned the first Holy Roman Emperor. The common view of
the papacy from a well-known TV series, such as The Borgias, does not capture
the whole perspective of the position of the papacy. It should be remembered that
for many years it was limited strictly to the religious sphere; one could say that
the role of the pope with regards to European emperors was somehow ministerial.
Over the years the papal position was strengthened. The power of the Church was
distributed through three connected elements: the pope → ecclesiastical institutions → temporal power. Thus, it created many conflicts. The cathedral schools
and universities which were founded, eventually formed a kind of network which
could impinge on the emperor. Brague describes the situation in Rome as ”recycling” and quotes a French canonist, Gilles de Bellemere: “As for the thing itself in
its true state, the Roman empire (imperium) is today in the hands of the Roman
Church. But as for the way in which people commonly speak of it, it still remains
in the hands of the Emperor” (ibidem, p. 134). It is true but can it be said that the
Emperor was secular when he and consequently his laws were anointed by God’s
Vicar on earth?
In fact, nothing was “secular”; everyone and everything was associated
with God and incorporated into the divine economy of salvation. For instance,
Pope Sylvester II chose his papal name which differed from that received at baptism. It opened a new era in the history of the papacy, in which the pope meant
more than “just” a Vicar of Christ. The pope had become an independent player on the political scene, though this was not entirely problematic. Thanks to
this development the papacy acquired the ability to create a modern structure
of Church, with dioceses directly attached to Rome and without an imposed
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Germanisation upon the nations which accepted baptism. Over a hundred years
later the situation developed until there arose a pope whose way of ruling did not
differ much from that of an emperor. The twenty-seven theses issued by Gregory
XVII gave rise to a chronic conflict between popes and emperors. It is not difficult
to agree with Berman for whom the so-called “papal Revolution” should not be
linked only with the Investiture Struggle but also, and among others, with the
“enhancement of the secular, political and legal authority of emperors, kings and
lords” (Berman, 1983, p. 520). This is naturally true; however, that enhancement
was circumscribed by the papal power. The Concordat of Worms signed in 1122
by Pope Calixtus II legitimized the Church as a political organisation. Berman
seems to confirm this reflection, noting that the Papal Revolution “brought into
being […] political entities without ecclesiastical functions and non-ecclesiastical
legal orders” (ibidem, p. 273). Naturally it does not refer to the Church itself, but
the consolidation of papal power meant that all the Western European secular
states at the end of the day were supposed to be fully dependent on the Pope.
So called “secular law” emulated canon law because the latter “was more highly
developed and was available for imitation” (ibidem, p. 274). The rules of these
secular states were not secular at all, as they were fully aware that their authority
came from God (Morris, 1991, p. 553–554). Loughlin confirms that one of the two
main positions within state tradition is the position of the Catholic papacy – a “supranational type of political organisation” (Loughlin, 2014). In turn, nationalism is
related to the Protestant tradition with its national churches. It is difficult not to
agree with Loughlin who recognises the persistence and effects of that division in
the European Union – the member states having a Catholic majority are strongly
in favour of European integration. In turn the Northern, Protestant countries are
the most Eurosceptical (ibidem). It should not be a surprise if we remember that
the fathers of European integration: Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad
Adenauer, were Christian Democrats. In turn the founders of Christian personalism, such as Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Alexandre Marc, were in one
stream of European federalism which went beyond the nation state (ibidem). The
Loughlin statement finds its confirmation in the research conducted by Scherer
(Scherer, 2015, p. 893–909). What may also be worth noting is that none of the
popes in the era of European integration, starting from Pius XII, adopted a Eurosceptic stance (Mudrov, 2015, p. 507–528).
It may be concluded that it was the pope who, to a certain degree, “secularised” the Church; in this meaning secularisation would be granting political
rights (and, what is even more important, political control), to the Church. Brague
says that “the bishops had become the ecclesiastical version of the nobility and
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had often been chosen from among the younger sons of the sovereigns” (Brague,
2007, p. 135). One can say that the Church acquired many of the attributes of the
state, to be more specific: of the monarchy (not yet an absolutist one, however)
(Morris, 1991, p. 213). The “secularising” of the Church conferred some attributes
of the secular state itself. The introduction of celibacy, without deliberating on its
spiritual effect, was mainly caused by the willingness to end conflicts about investiture. In this way, the pope became a defender of the libertas Ecclesiae which
means that he was guarding the integrity of the Church – an attribute given by
Christ. The emperor, in turn, was not devoid of responsibility for the libertas Ecclesiae. In that plural meaning we mean the status of local churches – an “attribute” or more precisely a guarantee granted by local sovereigns.
Brague brings this idea that Christianity in itself is a reason of secularisation and seems to confirm the hypothesis about the incarnation of Jesus Christ
as a kind of first “secularisation” (Brague, 2007, p. 136). The Church, by using the
sphere of justice, forced the State to work as an institution, independent from the
Church which was much different than it currently is. Of course, in the Middle
Ages there were no Church-State relations, or, to use different words, ChurchState relations meant something completely different from what they do nowadays. Instead, there were relations between the papacy and the empire. These
were nothing else but “sub-relations”, internal relations within the Church. Two
godly laws locked in endless rivalry coexisted. The first one was the Divine Right
of Kings and the second one was Sacrality. Nothing was secular, everything was
sacred. As pointed out by Gauderault-DesBiens and Karazivan, before the Reformation “the Church and political power had been united, forming »political universum«”, a term used by Carl Schmidt (Gauderault-DesBiens, Karazivan, 2012,
p. 93). That “political universum” was a reality in which everyone and everything
depends on God.
What was the position of a king then? It is interesting that the Polish name
of Charlemagne (Charles the Great) is Karol Wielki. The Polish term for “king”
(król) comes directly from Charles the Great (Karol Wielki): Karol (Charles) →
król (a king). This small linguistic example shows the significance of Charlemagne
and the symbolic power of his name, which defined kingship in several Slavic languages. The position of the Pope was irrefutable; however, the king was not only
a Christian: above all he was a reflection of Christ (Brague, 2007, p. 137).
There are two approaches to relations between the pope and the emperor1. Caesaropapism on the one hand and the theory of the direct authority of the
1

The relations between the pope and the emperor were in fact the prototype for relations between Church and State.
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church in the temporal order, which eventually became the papal theocracy, on
the other (Mazurkiewicz, 2001, p. 264). It is noteworthy to mention the significance of Dictatus papae – 27 statements by Gregory VII – which secularised state
authorities across Europe as the pope took over the responsibility over people’s
souls. The reform, continued by Innocent III, Innocent IV and Boniface VIII,
led to granting the pope the prerogative to excommunicate rulers (Mazurkiewicz,
2001, p. 264). The reason was that the Pope spoke out against attributing supernatural abilities to temporal sovereigns (Bloch, 2015, p. 71). He “secularised” them
since the earlier concept of kingship often considered the monarch holy, including
the whole royal family which was pre-eminently holy (ibidem, p. 140).
When analysed, the idea of the Divine Rights of Kings can lead to a kind of
discord or contradiction. It becomes problematic to criticize the king without committing blasphemy. However, it should not mislead – the empire remains sacred,
regardless of the emperor who comes from a people. But then how can the king
be anointed by God? Well, a divine seed is spread among the people. The chosen
king has the divine seed as well, therefore it can be said that he is indeed anointed
by God. Brague describes that attitude as a fable, in which the state is a result of
secularisation. The issue of secularisation was introduced by the Church which
wanted the State to focus on “its tasks of maintaining the peace” (Mazurkiewicz,
2001, p. 139). Before secularisation, the State remained “divine”. Chester explains
that “the ruler [...] stands for Christ, the king of heaven whose body came back
from the grave” (Chester, 2016, p. ix). In Byzantium the Emperor’s consecration
had the same significance as baptism. The situation was similar with regards to
the ‘divinity’ of King Charles V (Kantorowicz, 2016, p. 22–23).
The term “demand for sacrality” explains the strategy used by the emperors. They needed sacrality to legitimate their own laws. If the law was given
by God, the importance of the pope could be decreased. It led to the progressive
sacralisation of the emperor’s power. Brague clarifies: “the medieval king was not
just the receptacle of the holy; he was saturated with holiness to the point of radiating it” (Brague, 2007, p. 140). The political effect of the Divine Right of Kings
was nothing else but a horizontal conflict between a “sacred” sovereign and the
pope, who was “sacred” as well.
There are two concepts of rulership: Christ-centered and Law-centered.
Although the source of this division is quite natural, as the nature of Christ was
dual, the way to such a division was long. In 1302 Pope Boniface VIII promulgated the bull “Unam Sanctam” which may be seen as a first anti-secularisation
papal document, in which he announced that “whoever resists this power thus
ordained by God, resists the ordinance of God [Rom 13:2 – A. L.], unless he invent
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like Manicheus two beginnings, which is false and judged by us heretical”. As
pointed out by Kantorowicz, according to Pope Boniface the character of political
bodies is purely functional “within the world community of the corpus mysticum
Christi, which was the Church, whose head was Christ, and whose visible head
was the vicar of the Christ, the Roman pontiff” (2016, p. 194). That division lays
the grounds for the issue of the right to resist tyrannical rulers and unjust rule,
proposed by St. Thomas Aquinas. Mazurkiewicz recalls the constitutionalisation
of that right derived from the fact that power is not entrusted only to the king but
also to government officials as they are also obliged to ensure compliance with the
principles of justice and the rights of individuals (2006, p. 282).
The year 1848 seems to be a landmark in the history of the process which
denoted the term “secularisation”. The revolutions across Europe forced the governments to make some concessions to democratisation. Those who supported these
revolutions were often members of different religious minorities, e.g. Protestants in
France and Bavaria, Jews, Roman Catholics and Dissenters in Germany (McLeod,
2000, p. 33). That pluralism, in favour of which religious minorities stood, actually
launched the contemporary process of secularisation. When people get the possibility of choice, they may be attracted by a competitive system of values or beliefs
(ibidem, p. 289). The 19th century brought another “threat” to Christianity and an invitation to secularisation: Darwinism (the conception of a Creator God lost its raison
d’être) and academic criticism of the New Testament (questions about its coherence
and inerrancy). It was the beginning of challenging Christian theology by different
alternative conceptions and ideas, to mention for example Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer or Friedrich Nietzsche (Turner, 2011, p. 129).
Although the year 1848 can be recognised as the landmark, different processes and patterns of secularisation sprouted before the 19th century. The idea
of human perfectibility (social reform and enfranchisement of women) presented
by Marquis de Condorcet, as well as the French Enlightenment, personified by
Voltaire and Diderot, based on a perception of the Catholic Church as oppressor,
formed the contemporary French secularism (ibidem, p. 131).
On the contrary, England had Richard Hooker who opted for a widely-understood compromise. He was against treating the Bible “as the only source of
our knowledge of God” and indeed this approach contributed to social consensus
in the United Kingdom as well as in the United States. Secularists in the French
understanding of the term appeared in public life many years later. It was Charles
Bradlaugh, the founder of the secular society, mentioned above, who only in 1886
did not take the Oath of Allegiance which was obligatory in order to be sworn in
as a member of House of Commons (ibidem).
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Therefore, from the politological point of view a comparison of British and
French trajectories of secularisation seems to confirm that the process of secularisation varies significantly from country to country. The difference resulted primarily
due to the British working class which was not dominated by Karl Marx but by John
Wesley; by religious pragmatism rather than by ideology (ibidem, p. 130).
The foregoing historical circumstances lend credibility to the argument
that the term ‘secularisation’ cannot adequately or accurately describe the range
of processes experienced by different countries. It is no wonder, then, that different scholars present different approaches to secularisation and understand
the term differently. From the point of view of Political Science, such variety is
not helpful as the all-encompassing term ”secularization” does not describe all
the patterns of social modernisation, the place of religion in the secular, and the
implications for Church-State relations. Since there are different trajectories and
patterns of secularisation, the term’s meaning is obscured and does not yield
a reliable, universal model of its politological consequences. If “secularisation”
can be observed practically everywhere in the world, regardless of the historical, cultural, religious and institutional context, the term loses its analytical
usefulness. The foregoing brief analysis of secularisation over the years leads to
the proposition that the term ought to be supplemented by qualifying prefixes
or suffixes which differentiate the various patterns. Concurrently, Church-State
relations require a typology which differentiates, describes and labels the various patterns. Having regard to the scholarly definitions reviewed earlier and
the foregoing historical sketch, a typology comprising five distinct patterns of
”secularisation” is proposed, as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
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Classical secularisation
Desecularisation
Substantive secularisation
Semi-secularisation
Quasi-secularisation

The division should not be confused with the modes of Church-State relations, namely: Pure Separation, Hostile Separation, Coordinated Separation (Krukowski, 2000, p. 43–53). It is, however, consistent with them, as long as one of the
patterns of secularisation is implicated in the evolution of one of the three models
of Church-State relations. However, this article does not analyse the link between
different models of secularisation and secular state. Nor does the discussion speculate on the reasons why a particular pattern of secularisation, or a specific mode
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of Church-State relations developed. Rather, the remainder of the article outlines
the defining characteristics of each of the foregoing patterns of secularisation.
Classical secularisation denotes a process of secularization that fulfills
the criteria of the first definition proposed by Burgoński: a gradual decline of religion in the public sphere (e.g. frequency, influence and so on). A possible example
of a state which has experienced classical secularisation may be the Republic of
France, the first modern state to pursue programmatic secularisation over historical time-scales.
Desecularisation describes a situation where in a secularized country, relatively high church attendance can result in a reversal of the process of secularisation, namely a gradual increase of religion in the public sphere. A complex definition of desecularisation has been developed by Berger (1999) and systematized
by Karpov (2010, p. 232–270). It is also related to the definition of secularisation
proposed by Wilson (2016, p. 6). Moreover, Karpov suggests that de-secularisation
may be divided itself into different patterns; he also introduces “the Secularization-Desecularization Cycle” (Karpov, 2010, p. 232–270).
Substantive secularisation is a process when religion is still much in evidence in institutional life but its importance is low, as is church attendance. The
status of the Church results from customs and tradition; however, it does not
affect the ongoing classical secularisation of the public institutions. Substantive
secularisation can be, therefore, compared to classical secularisation, with the
proviso that the religious décor plays an important role in Church-State relations
and, indeed, in the legitimation of the State’s secular institutions. The United
Kingdom, with its established Church, that is also represented in the Crown and
in Parliament, may be an example of this form of secularisation.
Semi-secularisation appears when the process of secularisation is intermittent and uneven. Church attendance remains high and religious tradition,
symbols and rituals permeate popular culture. Some important spheres of public
and institutional life have been secularised, whilst others, no less important, have
remained strongly connected with religion. It cannot be objectively determined,
however, whether a particular sphere will remain religious, or, whether it will,
eventually, become secularized. A possible example of this form of secularisation
may be the Republic of Malta.
Quasi-secularisation is a process in which, while public institutions de
iure remain secular, religion nonetheless remains very important. Consequently,
internal bonds of Church-State relations are strong. The status of Church-State
relations, however, is not legally rooted, but, instead, is based on custom and tradition. A possible example of quasi-secularisation may be the Republic of Poland.
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An important element which possibly may lead to quasi-secularisation is so-called
“friendly separation” (or “coordinated separation”) between Church and State. It
is the different than “hostile separation” (Krukowski, 2000, p. 284).
In order to differentiate the respective patterns of secularisation the five
indicators proposed by Pollack and Pickel may be used, namely:
1. 	
Existence of a strong legal connection between state and church
(2 points)
2. Existence of theological faculties in universities (1 point)
3. Religious education in public schools (2 points)
4. Religious care for persons in military and prison (1 point)
5. 	Public financial support for the churches (2 points) (Pollack; Pickel,
2000, p. 3–4).
However, the indicators do not appear to be sufficient, as the same number
of points can be associated with different patterns. Other indicators of ChurchState relations, which have been overlooked by Polack and Pickel, should be included in development of this embryonic typology. They are measures of the internal vitality of the Church which, in turn, could affect its social presence, its influence in the public domain and its relations with the State: four such indicators
appear to be significant, namely:
1. Church attendance;
2. Proportion of children attending church schools within the national
school population;
3. Percentage of non-governmental organisations that originate in or are
associated with the Church;
4. Incidence of religious vocations among adult citizens2.
The indicators are connected, to a certain degree, with the Totally Catholic Culture (according to Jamison it is “the world of the parish providing Catholic
families with schools, youth clubs, football teams, social clubs etc.” [2017]), but
they are also associated with Church-State relations. However, to determine the
situation in each country, each case requires further research which could include the use of different socio-mathematical tools. The new indicators would
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The indicators were identified in the course of consultations with Prof. Edward Warrington from the University of
Malta, as part of research conducted at the University of Malta.
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need to be associated with appropriate scoring so that different patterns of secularization may be clearly distinguished.
As may be seen from the example of semi-secularisation, which is discussed below, it may be possible to confirm or deny, with the use of different
research methods in the social sciences, whether a particular pattern of secularisation exists or not, both in the abstract as well as in the context of a particular
country.

SEMI-SECULARISATION: A PRELIMINARY EXPLORATION
Semi-secularsiation is posited as a model of secularisation that incorporates elements of different patterns of secularisation with an emphasis on privatisation of religion. The most typical example of semi-secularisation is when on the
one hand we observe the process of privatisation of religion, but on the other hand
the process is accompanied by strong participation in religious practices. In other
words, there might be a discrepancy between the teaching of the Church and the
private views of its members; however, it does not seriously affect religious identity and religious practices, which remain at a high level. The discrepancy may be
visible both on the personal level as well as on the State level. In the case of the
State, some elements of its policy might be perceived as characterised by anticlericalism. On the other hand, the State may maintain strong bonds with the Church,
and not only because of common interests. This leads to some ambivalence. Since
the definition of secularisation proposed by Berger does not apply to the situation
when the cultural aspect of secularisation is missing, the term semi-secularisation
seems to properly fill the gap.
Semi-secularisation appears when a community of people which is being
secularised still remains attached to certain religious roots. The process does emphasise personal experience of the common faith (privatisation of religion) which
is related to the past. Nonetheless, it is still deep-rooted in tradition and engenders
a sense of community. Commitment to Catholic doctrine remains a key element
of semi-secularisation, although that aspect gradually loses its importance somewhat. In other words, due to the process of semi-secularisation, deprivatisation
has lost its significance as the privatised religion still plays an important role in
public life.
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Some elements specific to semi-secularisation may be distinguished, namely:
1. Partial privatisation of religion,
2. Ambivalence towards religion,
3. Peculiar attachment to certain religious roots, such as Catholic culture
and religious functions,
4. A succession of political regimes in which religion plays a determining
role over centuries
5. A national identity imbued with religious narrative, symbols, tradition
and ritual; the nation and the religious community are virtually co-terminous.
These elements are not, however, the indicators but possible results of
semi-secularisation. They were observed by the author during a study visit in the
Republic of Malta. As noted by Baldacchino, “one could, of course, argue that
despite being classified as a Western Democracy the Maltese state and society are
still quintessentially pre-modern – not so much because they are so overwhelmingly religious […] but because they have failed (at least in terms of modernist,
secularist goals), to properly vacate religion from autonomous public spheres. This
lack of separation is […] coupled with a persistent paleo-Durkheimian porosity
between the sacred and the everyday” (Baldacchino, 2010, p. 130).
The listed elements must, however, be confirmed in a separate study, in
which they shall be confronted with the respective indicators and an appropriate methodology. This should be analysed in the context of the existing political
system of a particular country. Having the full picture of Church-State relations
under a political system, we will be able to recognize and confirm the characteristics of semi-secularisation.
Semi-secularisation is, therefore, posited as a distinctive pattern within
the range of patterns encompassed by the term “secularisation”. One dimension
of semi-secularisation is a certain sequence of political systems without which
the process probably would not come into being. This, however, needs to be
confirmed in the separate study of the politological reasons inducing semi--secularisation.
***
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In summary, this article argues that the absence of a single, commonly
accepted definition of “secularisation” suggests that the term attempts to embody
not one, but a variety of distinctive patterns of the phenomenon; thus, the analyt-
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ical and descriptive power of the term is weakened or lost altogether. By sifting
through and classifying the range of definitions and theories of secularisation,
and examining aspects of the historical development of the phenomenon in the
Latin West, it is possible to propose a typology comprising five different patterns
of the phenomenon. The validity of the typology must be tested empirically, with
a view to establishing (a) the defining characteristics of each pattern; (b) the play
of political, religious, cultural and institutional forces which determine the trajectory of secularisation in different countries; and (c) the influence of a specific
pattern on the mode of Church-State relations evolving in particular historical
contexts. A pilot study conducted over the course of several months in the Republic of Malta suggests emphatically that such empirical validation is possible for
what is here provisionally labelled ”semi-secularisation” and, by extension, for
the other patterns in the typology.
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SECULARIZATION
AND CHURCH-STATE
RELATIONS: TOWARDS
A TYPOLOGY
SUMMARY
The article titled Secularization and Church-State Relations: Towards
a Typology is an attempt to address the lack of clear definition of the term “secularisation”. The paper is divided into four parts. In the beginning, the author, taking into account previous research, compiles various concepts of origin and the
meaning of the term „secularisation”, including authors such as Berger, Casanova,
Taylor and Mazurkiewicz.
The second part presents different attitudes towards secularisation and
secularism. It also explains differences between the two concepts.
Moving on to the third section of the paper, the author here includes selected historical aspects of secularisation and the influence of this process on the
state-church relationship. A historical analysis is followed by a new typology of
secularisation, consisting of five different categories which are possible to apply
in Political Science.
In the last part of the article a preliminary attempt to analyze the term
„semi-secularization” is carried out. In his research, the author outlines the elements that make up that process.
The absence of a single, commonly accepted definition of ‘secularisation’
suggests that the term attempts to embody not one, but a variety of distinctive
patterns of the phenomenon; thus, the analytical and descriptive power of the
term is weakened or lost altogether. By sifting through and classifying the range of
definitions and theories of secularisation, while also examining aspects of the historical phenomenon development within the Latin West, it is possible to propose
a typology comprising five different patterns of this phenomenon.
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CÓŻ PO TEOLOGII
W DOMU AKADEMII?1
1.
Z taką tezą zgodzą się zapewne przedstawiciele wszystkich nauk, może
poza skrajnymi postmodernistami. Teza brzmi: tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani o powadze, sile i pięknie uprawianej przez siebie nauki, tylko wtedy możliwe jest zbieranie w jej sadzie dorodnych i pożywnych owoców.
Z tego wynika też zakres i rozmach moich pytań i oczekiwań wobec teologii. Spodziewam się bowiem po teologii – jak wielu innych – czegoś znacznie
więcej niż tylko suchych, ściśle naukowych badań i stawiam jej i jej praktykowaniu ważne pytania: Jaki jest najgłębszy sens jej uprawiania? Czy może być ona
sposobem na życie? Czy da się z niej i dzięki niej żyć – w znaczeniu budowania
egzystencji „na teologii” (według teologii) jako na wystarczająco mocnym duchowo-intelektualnym fundamencie zdolnym „udźwignąć życie” (i śmierć)?
Myślę, że taka perspektywa metateologicznego horyzontu właściwie ustawia ostrość wszelkich rozpoznań i tez szczegółowych w teologii. Holizm, próba
objęcia całości – oto co wydaje mi się ważne dla teologii, która stawia sobie najważniejsze pytania współczesnego człowieka. I nie pozwala zepchnąć się ani do
laboratorium, ani do zakrystii (choć i badania naukowe i Kościół są dla istnienia
i wiarygodności teologii absolutnie konieczne).
1 Niniejszy artykuł stanowi tekst wykładu wygłoszonego przez Autora 9 października 2017 r. podczas inauguracji
roku akademickiego 2017/18 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

CÓŻ PO TEOLOGII W DOMU AKADEMII?

203

W tym miejscu na szczególne podkreślenie zasługuje więź teologii z prawdą. Chodzi o nieprzemijające znaczenie i aktualność prawdy i konsekwentnie
o takie pojmowanie teologii, które wszelkiemu historycyzmowi (nie historii!), naukowemu pragmatyzmowi i relatywizmowi przeciwstawia ludzką zdolność do poznania prawdy i organiczną więź scientiae fidei z prawdą. Teologia jako nosicielka nie tylko największych pytań życia i nauki, a mianowicie pytań o Boga i sens,
ale także akuszerka prawdziwych na nie odpowiedzi – oto owa wizja. Ponieważ
teologia jest nauką mająca wiarę w swoim epistemologicznym instrumentarium,
dlatego mówi człowiekowi to, czego nie powie mu żadna inna nauka: prawdę
o własnej (człowieka) podstawie, czyli o „skąd” oraz „dokąd” jego bytu. A tym
samym o „jak” człowieczeństwa. I dokładnie tym samym daje mu ona poznanie,
które nadaje sens każdemu innemu poznaniu. Także naukowemu – akademickiemu – poznaniu.
Taki jest horyzont i zaplecze kreślonej tu wizji metateologii.

2.
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Ujmijmy to tak: teologia ma do czynienia z Bogiem, a stawia pytania filozoficzne. Realizuje w ten sposób ostateczne zadanie myślenia filozoficznego, ma
do czynienia z Bogiem jako swoim przedmiotem (jest o Nim) i podmiotem (On
ma w niej mówić), a myślenie teologiczne (dla nauki, jaką teologia jest, „mieć do
czynienia z Bogiem” znaczy „myśleć teo-logicznie”) jest związane istotnie „z pytaniem filozoficznym jako leżącą u swych podstaw metodą” (Ratzinger, 1991, s. 215).
Atrakcyjność intelektualna tego ujęcia polega, moim zdaniem, na tym, że zawiera
ono prowokujący pozór sprzeczności, który bierze się z podzielanego w epoce
nowożytnej dość powszechnie przekonania, że z jednej strony Boga poznaje się
jedynie przez objawienie i dlatego nie może On być „tematem racjonalnym” (tematem dla rozumu jako rozumu), a z drugiej – że filozofia to myślenie, które ze
swej istoty abstrahuje od objawienia i nie bierze (w ostrych wersjach: nie może
brać) go pod uwagę. Przestrzeganie zaś tak zarysowanych granic miałoby chronić
naukowość filozofii, „religijność” teologii i autonomię obu.
Na dłuższą metę nastawienie to, rozdzielające (epistemologicznie w założeniach, merytorycznie – nierzadko – w swej kontynuacji) rozum i Boga, jest arcyszkodliwe zarówno dla filozofii, jak i dla teologii. A ostatecznie dla wszystkich
nauk i całej akademii. Teologia zdaje się być główną ofiarą tego rozdziału: wykluczenie tematu Boga poza nawias rozumu sprawia, że teologia osuwa się w historycyzm,
socjologizm, a w skrajnych przypadkach w prawdziwy fundamentalizm (trzeba go
odróżnić od fundamentalizmu wmówionego, pojęcia traktowanego jako inwektywa
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wobec teologii wiernej nauce Kościoła), a także w zabobon. Ale teologia nie będzie
tego procesu jedyną ofiarą; jeszcze większą wydaje się akademia, wszechnica nauk,
uniwersytet... Zaradzenie temu pęknięciu jest dalszym celem tej koncepcji teologii.
Powiedzmy to jeszcze inaczej: początkiem teologii jest filozofia, bo człowiek-teolog pyta po pierwsze – jako człowiek – o życie i śmierć; o życie, bo żyje,
o śmierć, bo ta „siedzi mu na karku” (Ratzinger, 2001, s. 12). Oto fundator wszelkiej teologii, samo jej egzystencjalne źródło. Pytania, które ją fundują, umieszczają
ją – dzięki bezkresnej szerokości swojego zakresu – w sferze nauki i zarazem poza
jej (nauki) ścisłą przestrzenią, ale przede wszystkim prowadzą nieuchronnie do
zasadniczego pytania: o Boga. Z prostej przyczyny, bo od tego, czy Bóg jest, czy
też Go nie ma, i jaki jest, jeśli jest – zależą odpowiedzi na pytania o życie i śmierć.
Oczywiście, podstawowym sensem i zadaniem teologii jest „służenie poznaniu prawdy Objawienia” (Benedykt XVI, 2009a, s. 9), czyli czemuś, czego nie
wymyśliliśmy sami, ale co zostało nam ukazane i dane; dane jako za-dane. Ostatecznie jest to służba roz-po-znaniu tajemnicy Boga. A ta realizuje się w zadaniach
szczegółowych.

3.
Wśród nich szczególnie ważnym zadaniem, godnym podkreślenia w realiach naszego spotkania – inauguracji roku akademickiego teologicznego wydziału papieskiego – jest zadanie teologii wobec akademii, czyli sióstr nauk, które
to zadanie jest częścią i skutkiem zadania jeszcze głębszego i bardziej fundamentalnego teologii: jej służby wobec rozumu. „Rolą teologii jest utrzymywanie ludzkiego rozumu w otwartości na spotkanie z prawdą, wprowadzenie go na drogę
do nieskończoności”– powiedział kard. Ratzinger 18 lat temu polskim teologom
i filozofom w Krakowie (Ratzinger 1999, s. 5).
Tu wtrącenie, choć wcale nie marginalne: krajobraz nowożytnej racjonalności, ponowoczesnej zwłaszcza, wygląda dość dramatycznie. Kantyzm, pozytywizm i inne „-izmy” rządzące epistemologią filozoficzną postoświeceniowej
Europy zepchnęły rozum do narożnika, ma on przyznać – jeśli nie chce zostać
uznany za nieoświeconego i prostaka, a jego użytkownik nie ma zostać poddany
ostracyzmowi w świecie nauki i idei – że Absolut (osobowy bądź nieosobowy) nie
może być poznany we wnętrzu historii, więc też nie może w niej zaistnieć.
Rozumu nie uleczy się z tej choroby (bo pycha rozumu jest chorobą i to
śmiertelną) bez wiary. I analogicznie: rozum „naukowy” najskuteczniej jest leczyć
wiarą „naukową”: teologią. Właśnie tutaj – w naszej refleksji – przekraczamy bramy modelowego europejskiego uniwersytetu, ufundowanego historycznie i ide-
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owo na wydziale teologii, modelu, do którego po latach polityczno-ideologicznych
perturbacji i totalitarnych prześladowań udało się nam wrócić również w polskiej
przestrzeni akademickiej.
Teologia chce i powinna tu, w tej sytuacji, nie tylko brać, lecz także dawać siostrom--naukom. Dawać mądrość „starszej” siostry, ponieważ razem z nią
wchodzi do naszej naukowej rzeczywistości siedem wieków europejskiej tradycji
akademickiej, dwadzieścia wieków tradycji chrześcijańskiej i kilka tysięcy lat tradycji monoteistycznej. Teologia była wszak jedną z głównych założycielek naukowej wszechnicy.
Teologia chce i winna dawać to, co ma najcenniejszego: rozumienie rozumu i rozumności, rozumienie niezawężone do oświecenia oświeceniem, ale poszerzone o jego głębokie i prastare źródło, czyli oświecone wiarą religijną w jednego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Teologia ze swej istoty poszerza
i pogłębia bowiem pojęcie racjonalności, absolutnie fundamentalne dla definiowania tego, co istotnie europejskie. I jednocześnie poddaje rozum (a dokładniej:
wszelkie jego uzurpacje) krytyce. Zdolność do krytycznego myślenia jest wszak
istotna dla europejskiej tożsamości.
I to jest zadanie teologii – szczególnie wydziału w sercu stolicy Polski.
Wspólnocie sióstr nauk, to poszerzenie i uwolnienie rozumu, jego odkantyzowanie i odpozytywistycznienie może dać jedynie wiara, która w akademickiej
wspólnocie nauk obecna jest w instrumentarium poznawczym jednej z sióstr-nauk: w teologii. Jak to robić?

4.
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Wspierać akademię i uniwersytet jako miejsce pytania o prawdę. To
miejsce dla teologii właściwe i cenne – jako dziedzictwo: w domu nauki jako
domu prawdy. Teologia ma prawo tu mieszkać i zabierać głos w sprawie prawdy.
Siostry nauki mają prawo ten głos słyszeć. Żywa obecność, prowadzenie badań,
ich wolność, powaga głosu z wnętrza akademickiej wspólnoty – to przyznanie
przez społeczeństwo teologii (czyli także wierze chrześcijańskiej) szczególnej rangi w hierarchii własnych, duchowych podstaw, mimo zasadniczej i oczywistej
neutralności światopoglądowej. To ważne i bezcenne dla tożsamości europejskiej,
atlantyckiej; dla obecności chrześcijaństwa w naszym świecie.
To niemały problem w drugiej dekadzie XXI w., w świecie zdominowanym przez biuro- i technokrację (nie tylko akademicki to problem), gdzie pytanie
o prawdę bywa skutecznie zagłuszane walką o fundusze, liczeniem punktów, zdobywaniem grantów, pisaniem projektów, pisaniem o tym, co się pisze, rankingami
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czasopism itd. „Zagłuszane” w tym kociokwiku to eufemizm – pytanie o prawdę
jest często po prostu nieobecne, bo sprzeczne z tym systemem, a teologia ma szanse na fundusze badawcze nieraz jedynie wtedy, gdy udowodni, że nie jest sobą,
udając którąś z przyjaznych duchowi czasów humanistyk (religioznawstwo, historię idei, filozofię kultury itp. itd.). Rekonstrukcja, dekonstrukcja, kilka wariantów
interpretacji, perfekcyjna fachowość, żadnej jednoznacznej tezy – teologia „dowodzi” w ten sposób, że dorosła do kanonu pozytywistycznego rozumu. Pytanie
o całość przestaje zajmować taką teologię – jej pracownik (uczony?) głosuje, podpisuje, porządkuje dokumentację. Nie wadzi nikomu, zwłaszcza projektowi świata
powstającemu gdzie indziej. I w celach niekoniecznie zgodnych z nauką o Bogu.
Tymczasem szansą dla teologii i dla akademii, prawdziwym pożytkiem dla
obu stron (która oby była jedną, wspólną) jest nieustająca i żywa pamięć teologii
o tym, że mieszka ona nie tylko w domu nauki i tym samym ma potencjał pozanaukowy – jako scientia sui generis. Jest wiedzą duchową, żyje kontekstem Kościoła, jego pastoralnym, ewangelizacyjnym oddechem (Ratzinger, 2001, s. 135–
137). Jest zaczynem, sieje ferment i – wracamy do punktu wyjścia – niekoniunkturalnie pyta o prawdę. Oczywiście, mówię to bez niepoważnej „anarchistycznej”
naiwności: konieczne są dokumenty, fundusze na badania własne, statutowe oraz
cała praca biura i instytucji, a każda treść potrzebuje wsparcia formy. Chodzi więc
nie o anarchistyczną dziecinadę; chodzi o proporcje. I o odwagę.
Chodzi o prawdę. Teologia ma bowiem służyć siostrom naukom, akademickości i uniwersyteckości/uniwersalności, a nie samej sobie. Dlatego musi być
równie głęboko zanurzona w ten i w nie-ten świat. Teologia realizuje swoje zadanie wówczas, kiedy – tak to, nie rezygnując pochopnie z patosu, nazwijmy – służy
sprawom ludzkim, czerpiąc mądrość do takiej służby ze spraw Bożych.

5.
„Świat cierpi z powodu braku myśli” – diagnozował epokę lat 60. Paweł VI
w Populorum progressio (26 maja 1967 r.). To zdanie powtórzył w 42 lata później
Benedykt XVI w Caritas in veritate. I tak je skomentował:
Słowa te zawierają stwierdzenie, ale przede wszystkim życzenie:
potrzebny jest nowy rozmach w myśleniu, by lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że jesteśmy jedną rodziną; oddziaływanie między ludami na Ziemi zachęca nas do tego rozmachu, aby integracja odbywała się raczej pod
znakiem solidarności niż marginalizacji. […] Chodzi o zadanie, którego
nie można spełnić tylko z pomocą nauk społecznych, ponieważ wymaga
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wkładu takich dyscyplin, jak metafizyka i teologia, aby w sposób jasny
pojąć transcendentną godność człowieka (Benedykt XVI, 2009b, nr 53).
Oto zadanie teologii: nadać myśleniu naszego czasu nowy rozmach – pomóc jasno pojmować transcendentną godność człowieka. A tym samym służyć
jego zbawieniu.

Bibliografia:
Benedykt XVI. (2009a). Katechezy o św. Pawle. Kraków.
Benedykt XVI. (2009b). Encyklika Caritas in veritate. Watykan.
Ratzinger, J. (1991). Czym jest teologia? W: L. Balter (red.), Podstawy wiary – Teologia. Kolekcja Communio 6. Poznań.
Ratzinger, J. (1999). Dialog jest koniecznością. Kardynał Joseph Ratzinger odpowiada na pytania „Znaku” (rozm. E. Adamiak, T. Węcławski, K. Tarnowski, G. Chrzanowski, J. Gowin, J. Poniewierski). Tłumaczenie D. Zańko. Znak 51, nr 11.
Ratzinger, J. (2001). Prawda w teologii. Tłumaczenie M. Mijalska. Kraków.
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WHAT OF THEOLOGY IN
THE HOUSE OF ACADEMY?
SUMMARY
The starting point for theology consists of philosophy understood as
a complex of existential questions on happiness and immortality. Theology seeks
reasonable arguments that ought to serve on behalf of God’s answers to existential
questions. Thus it is possible to acknowledge reality as its cognitive acts are based
on the fact on rationality of faith. Through such a constitutive approach towards
religion, theology allows to supplement the academic space with questions with
answers that reach beyond the capacity of cognition itself but also touch upon
man in man’s own essence. The theological demands to learn the truth provide an
appropriate sense to the searches conducted by other branches of science which
–when void of the holistic approach towards truth would either fall into epistemological particularism or contribute to creation of ideologies.
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PŁO CKI I NSTYTUT WYDAWNIC ZY, P Ł OCK 20 1 6 , S S . 23 9 .
Książka Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskiej stanowi publikację doktoratu obronionego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej, napisanego pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego, której recenzentami byli ks. prof.
dr hab. Zdzisław Pawłowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Katechizm Kościoła Katolickiego (§101) powtórzył znamienne słowa zamieszczone w nr 13 Konstytucji o Objawieniu Bożym Dei Verbum II Soboru Wa-
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tykańskiego: „Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy
ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ludzkie ciało,
upodobniło się do ludzi”.
Podobnie jak Chrystus, który – będąc w pełni człowiekiem – był Bogiem,
tak i tekst Biblii, będąc w pełni tekstem literackim, jest jednocześnie słowem, które
Bóg kieruje do każdego jej słuchacza i czytelnika. Jest to jedyny tekst w dziejach
ludzkości, który nigdy nie rozstaje się ze swoim autorem. Każdy utwór literacki
prędzej czy później żegna swojego twórcę i zaczyna żyć własnym życiem. Tymczasem Ten, który – jak wierzymy – działał w misterium natchnienia, gdy starożytni autorzy tworzyli księgi Pisma Świętego, wciąż towarzyszy zapisanym przez
nich słowom.
Gdy otwieramy Biblię, nie tylko mówią do nas autorzy, którzy umarli dwa
tysiące lat temu, ale mówi do nas Autor żyjący. Tym Autorem był dla św. Teresy
od Dzieciątka Jezus jej Oblubieniec. Na każdej stronicy Pisma Świętego spotykała
Chrystusa. Świadectwem tych spotkań są jej liczne zapiski, dzięki którym i my
możemy doświadczyć Jego obecności.
Naukowe badania nad odbiorem tekstu biblijnego, wpisujące się we
współczesnej biblistyce w tzw. Wirkungsgeschichte, stanowią próbę zobiektywizowania na gruncie teorii literatury tego zjawiska, jakim jest oddziaływanie Słowa
Bożego na czytelnika. Musimy mieć jednak świadomość naszych ograniczeń. Nie
dotrzemy oczywiście do sedna tego, co stanowi o spotkaniu Boga z człowiekiem.
Gdy staramy się zrozumieć, co Jezus-Oblubieniec przez tekst biblijny pragnął powiedzieć św. Teresie i jak ona odbierała Jego słowa, możemy jedynie korzystać
z jej zapisków oraz stosować metody badawcze, którymi dysponuje dzisiejsze literaturoznawstwo, w szczególności zaś semiotyka.
I to właśnie decyduje o szczególnej wartości książki Małgorzaty Piotrkowskiej--Dankowskiej, co potwierdził recenzent, ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło,
w nocie zamieszczonej na tylnej okładce: „Jest to pierwsza prekursorska praca
naukowa w biblistyce polskiej pisana z rygorystycznym zastosowaniem narzędzia
analizy semiotycznej”. W podobnym tonie wyraził się drugi recenzent, ks. prof.
dr hab. Zdzisław Pawłowski: „Rozprawa w całości stanowi ważny i oryginalny
przyczynek z zakresu praktycznego zastosowania analizy semiotycznej do wybranych tekstów biblijnych i ich recepcji w Listach św. Teresy, i w pełni zasługuje
na najwyższą ocenę”. Dodał ponadto, że „warto podkreślić tezę, wyłaniającą się
z rozważań Autorki, że nie tylko egzegeza naukowa, lecz także życie i pisma świętych odsłaniają żywą prawdę, zawartą w Piśmie”.
Punktem wyjścia do prac badawczych Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskiej było założenie, że zrozumienie Słowa przez św. Teresę z Lisieux oparte jest
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na prowadzonym z Nim dialogu, który tworzy dynamiczną przestrzeń spotkania.
Relacja ta nie ma charakteru teoretycznego, ponieważ czytanie Pisma Świętego
dokonuje się w konkretnej rzeczywistości. Miłość pociąga Teresę do ukochanego.
Dialogiczny charakter odczytania Słowa w pełni wyraża się w odpowiedzi. Wówczas ujawnia się niezwykłość relacji między Oblubieńcem a Oblubienicą, która
idzie drogą otwierającą na Boga i w Jego perspektywie na człowieka.
Tak przeżywana komunia z Bogiem kształtuje wspólnotę wzajemnego rozumienia w drodze życia, pozwala wyjść poza siebie i w zwyczajności zobaczyć
niezwykłość. Staje się również drogą rozpoznawania własnej godności. Podczas
niej wzajemność kształtuje ofiarność i budowana jest komunia między ludźmi
oraz misyjna odpowiedzialność. To jest odpowiedź Teresy, ponieważ rozpoznawanie Słowa staje się Jego zawierzaniem sercu Oblubienicy.
Celem rozprawy Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskiej było ukazanie,
w jaki sposób lektura Pisma Świętego kształtowała drogę św. Teresy do spotkania
z Oblubieńcem. Przyjęty sposób symultanicznego poznawania dialogu prowadzonego między Słowem a Teresą wpłynął na wykorzystanie metody semiotycznej
w pracy nad interpretacją tekstu biblijnego. Wiązało się to również z określeniem
możliwości analizy semiotycznej w pogłębieniu teologicznego odczytania Pisma
Świętego.
Słusznie twierdzi autorka, że zestawienie wyników semiotycznego badania tekstu Pisma Świętego z osiągnięciami przede wszystkim metody historyczno-krytycznej wykazuje, iż jego wykorzystanie wpisuje się w nurt tradycyjnie
uprawianej egzegezy. Nie odnosi się ono, co jest konsekwencją synchronicznego
traktowania tekstu, do historycznego zakorzenienia zdarzeń ukazywanych w Starym i Nowym Testamencie. Podkreśla natomiast ich znaczenie uniwersalne, odczytywane na płaszczyźnie egzystencjalnej w perspektywie ontologii postaci i ich
postaw moralnych.
Pod względem metodologii, Małgorzata Piotrkowska-Dankowska posłużyła się przede wszystkim narzędziami badawczymi wypracowanymi przez
A. J. Greimasa, które – jak twierdzi (s. 216) – sprawdzają się dobrze podczas interpretacji mikrosekwencji narracyjnych. Natomiast w perykopach, które zawierają kilka różnych programów narracyjnych inicjowanych przez postaci, potrzeba
dużej uwagi i ostrożności w ich rekonstrukcji, by odczytać nakładające się plany
działań. Podjęcie tego trudu daje efekty w dokładnym oglądzie narracyjnego spiętrzenia zdarzeń i ukazuje w sposób pogłębiony problematykę tekstu. Szczególnym
przypadkiem tego typu stała się perykopa Mt 20,20-23. Dzięki badaniu semiotycznemu ukazane i podkreślone zostały trzy narracyjne programy: matki synów Zebedeusza, Jezusa oraz Ojca, a to pozwoliło na głębsze odczytanie teologii tekstu.
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Trudniej natomiast zastosować metodę semiotyczną A. J. Greimasa do analizy języka poetyckiego, np. Pnp 2,1, ponieważ jej narzędzia dotyczą trajektorii zdarzeń.
Autorka słusznie podkreśla, że godnie z dokumentem PKB trzeba stwierdzić, iż wykorzystanie tej metody do badania tekstu biblijnego ma charakter
aspektowy. Pozwala pogłębić odczytanie znaczenia przesłania tekstu, poznać motywy działań ukazywanych postaci, które ułatwiają aktualizację lektury Pisma
Świętego, a jego objaśnienie doprowadza do zrozumienia. Achroniczny charakter
analizy zubaża jednak to odczytanie o cały kontekst historyczny Starego i Nowego Testamentu, pozbawia go znaczących treści, pomijając symbolikę lub zwyczaje
starożytności.
Upowszechnienie wykorzystania tej metody mogłoby posłużyć w poszerzeniu analiz typowo literackich oraz mieć znaczenie pastoralne. Każdy etap badania semiotycznego zwraca uwagę na określenie ludzkich postaw i wskazuje na
warunki, które muszą zaistnieć, by mogło dojść do przemiany życia odbiorców
biblijnego przesłania. Można dzięki niej wyraźnie oznaczyć punkt wyjściowy,
miejsce, od którego rozpoczyna się bieg zdarzeń i przemian, oraz pokazać warunki, które im sprzyjają lub przeszkadzają, by doszło do metanoi. Metoda semiotyczna uwrażliwia na podmiotowość postaci ukazywanych w tekście, ale i zakłada
podmiotowość odbiorców, ponieważ podkreśla wolność w podejmowaniu decyzji,
wskazując jednocześnie na skutki, które z nich wypływają.
Podstawową trudnością związaną z wykorzystywaniem narzędzi semiotycznych do analizy tekstu biblijnego jest ich specyficzna natura, wymagająca od
badacza zapoznania się z całą siatką pojęć z zakresu strukturalizmu, semantyki,
lingwistyki. Dlatego też dla czytelnika nieobeznanego z metodologią semiotyczną
występujące w książce schematy, które przedstawiają przeciwieństwa narracyjne
lub presupozycje, mogą wydawać się niezrozumiałe.
Metodologia przyjęta w książce Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskiej
została przedstawiona w rozdziale pierwszym, którego celem było ukazanie hermeneutycznych założeń podjętego badania i osadzenie ich w kontekście współczesnej refleksji teologii biblijnej. Prezentację analizy semiotycznej zaproponowanej przez A.J. Greimasa ujęto w perspektywie krytycznej dokonanej zarówno
przez wnikliwego jej komentatora P. Ricoeura, jak i samego autora.
W rozdziale drugim semiotyczna analiza części IV Pieśni Sługi Pańskiego
Iz 53,1-5 wyakcentowała to, co w objawieniu najbardziej paradoksalne. Jego Sługa
– Mąż boleści zostanie wywyższony przez przyjęcie na siebie cierpienia, ludzkich
grzechów, fałszywych osądów, by Jego rany przyniosły ludziom uzdrowienie. Badanie podkreśla postawy wobec Sługi – wzgardę, odrzucenie, przekonanie, że On został odrzucony przez Boga. Interpretacja ukazuje również konieczność przemiany
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człowieka, by przyjął treść objawienia, uznał je w wierze i w ranach Sługi odnalazł
swoje indywidualne uzdrowienie. Uzmysławia znaczenie wolności człowieka, który może nie przyjąć tego daru. Pokazuje, jak odmienna od ludzkiej jest hierarchia
Boża. Nie chodzi w niej o szukanie poklasku świata i blichtru zewnętrznego piękna,
ale o dostrzeżenie wartości w tym, co małe, co trzeba uzdrowić, by iść ku Niemu. W ten sposób można nie tylko poznawać właściwe proporcje między Stwórcą
a stworzeniem, ale i uznać swoją prawdziwą wartość w Jego oczach.
Święta Teresa w odpowiedzi dawanej Słudze Pańskiemu pisze o Jego zakrytej w cierpieniu twarzy. Szuka Jego Oblicza, pragnie się do Niego zbliżyć. Oblubienica kontempluje Jego wewnętrzne piękno i chce, by jej serce stawało się dla
Niego przestrzenią wytchnienia wśród ludzkiej oziębłości. Wie, że cała Trójca
Święta patrzy na nią z upodobaniem. Ma również poczucie wspólnoty z tymi,
którzy wyrażają pragnienie podążania za Nim Jego królewską drogą. Uczy się
nie skupiać na trudach swojej codzienności, znosi je bez pytania dla Oblubieńca,
dla którego ogołaca się nie tylko zewnętrznie jako zakonnica, ale i wewnętrznie
– przyjmuje ubóstwo uwolnienia się od siebie, od własnych przywiązań. Uczy się
znosić Jego nieobecność.
Jego Oblicze to najpiękniejsza Twarz przeczuwana i ukryta w Hostii, widziana w cierpieniu i wzgardzie ludzkiej. To Jej Teresa szuka i dla Niej wyzbywa
się siebie, nie skarży się, nie narzeka, nie czeka na uznanie i dary, ale dla Niego
przyjmuje wspólną drogę, by nie zostawiać Go osamotnionego, by móc być blisko.
Fragment poematu o cierpiącym Słudze Pana z Iz 55,8-9 odczytany w perspektywie 55,6-9 zwraca uwagę na skierowanie człowieka ku perspektywie wertykalnej. Przeniesienie ludzkich pożądań ograniczonych ziemskim horyzontem
na spojrzenie w niebo, przestrzeń Boga, ukazuje ograniczoność tego, co może
ofiarować doczesność. Ze wzrokiem skierowanym na Boga widzi się inaczej. Nie
pyta się „dlaczego”, uznaje się, że On widzi szerzej, lepiej od nas i dla nas, ogarnia
wzrokiem to, co niewidoczne dla człowieka, i ta świadomość rodzi inny wymiar
wiary i zaufania. To, co spotyka więc człowieka, ma sens i Teresa mówi o śpiewaniu pieśni wdzięczności za wszystko, bo u źródeł wszystkiego leży Jego miłość.
Rozdział trzeci zawiera analizę biblijnej drogi prowadzonej w kontekście
Pieśni nad pieśniami. Badanie podkreśla jak wielką i znaczącą radością staje się
obdarowywanie wzajemną obecnością. W Pnp 1,12-14 obecność ukochanego na
uczcie daje Oblubienicy poczucie pełni własnej wartości, właściwie pozwala ją
sobie uzmysłowić, bo doskonała realizacja człowieczeństwa następuje w miłości.
Jego nieobecność intensyfikuje tęsknotę i pragnienie bycia z Nim. Poza Nim jest
pustka, własne niepełne istnienie. Teresa pisze, że Oblubieniec zniewala miłością
do jej odwzajemnienia i dlatego w każdej chwili życia pragnie być Mu wierna.
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Ważny jest wspólny los, szczególnie w cierpieniu, dlatego niesie bukiet mirry na
sercu i składa najdrobniejsze nawet ofiary w różnych stanach swojej duszy. Uczy
się z Maryją znosić „lekkie brzemię” i rodzić dusze dla Jezusa, które są podawaniem Mu wina w Engaddi, ponieważ wzajemność relacji miłości obfituje pragnieniem przynoszenia owoców. Oblubieniec jest uosobieniem prostoty (por. Pnp 2,1),
dlatego ona w najtrudniejszych sytuacjach, nawet kiedy nie jest zdolna do odczuwania czegokolwiek, oddaje Mu „małe nic” – uśmiech, życzliwe słowo, drobne
gesty, by gasić Jego pragnienie miłości.
Teresa nie skupia się na sobie, ale na drodze, którą ma do przebycia. Wie
też, że czasami łatwiej zobaczyć cel, zamarzyć, ale nie zmierzyć się z przestrzenią
dzielącą od niego. Badanie semiotyczne Pnp 4,6 podkreśla potrzebę rozpoznania doliny, w której człowiek się znajduje – konkretnej przestrzeni życia. To od
niej prowadzą tropy ku pagórkom i górom, rzucającym cień. Pnp 4,6 wskazuje
też na jej ograniczony czas. Analiza przeprowadzona przez autorkę uzmysławia
również, że można pozostać w tej dolinie, w ogóle nie ruszyć z miejsca do celu,
jeśli się nie rozejrzy wokoło i nie zobaczy cieni, które padają od wierzchołków
gór. Teresa wie, że czas bycia w cieniu jest trudny, wymaga zaufania, jest też czasem zbierania doświadczeń w odłączeniu od bezpośredniego przebywania z ukochanym. Mimo że przynosi bolesne przeżywanie codzienności, to świadomie go
przyjmuje, by iść ku Oblubieńcowi i ratować dla Niego innych.
Interpretacja semiotyczna Pnp 7,1 prowadzi do wniosku, że już samo
istnienie człowieka jest radością i sprawia radość innym. Zobaczenie własnego
piękna, wynikającego z samego istnienia, to wynik rozpoznania, że przynosi się
radość Oblubieńcowi. Analiza 7,1 pokazuje, że „odkrycie estetyczne” prowadzi
do „odkrycia ontycznego”, a ten fakt skłania Teresę do śpiewania Panu pieśni,
niezależnie od okoliczności życiowych. Dla Boga jest się pięknym i do tego piękna
przychodzi Trójca Święta, dlatego tak ważne jest, by przy Nim być. Przyjęcie tej
postawy budzi gorliwość innych w walce podczas codziennych zmagań.
Jak wykazuje ta część biblijnej drogi Teresy, największą radość, która pozwala jej żyć pełnią człowieczeństwa, daje obecność ukochanego. Ona dzieli się
z Nim swoim pięknem i odpowiada na Jego pragnienie sprawienia Mu radości
tańcem – śpiewem życia.
W czwartym rozdziale przedmiotem badania były dwie sekcje Ewangelii
według św. Mateusza. Interpretacja Mt 19,29 podkreśla centralne znaczenie imienia Jezusa. To dla Niego i wobec Niego dokonuje się moralnych przewartościowań –
opuszczenia wszystkiego lub pozostania w przestrzeni naturalnych przywiązań, ale
bez obietnicy otrzymania dziedzictwa. Analiza podkreśla potrzebę i odpowiedzialność działania misyjnego, by inni mogli poznać Jego imię i podejmować egzysten-
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cjalne decyzje. Ponadto ukazuje relacyjny charakter drogi człowieka ku wieczności.
Bóg wychodzi naprzeciw tego, kto ku Niemu idzie i wspomaga go. Teresa poszerza
odczytanie Mt 19,29 o interpretację danej przez Oblubieńca obietnicy stokrotnej nagrody i wieczności dla tych, którzy oddają swoich bliskich Jezusowi, uzasadniając
to spoglądaniem Jezusa na udrękę Maryi na Golgocie. Pisze, że wszelkie cierpienia
duchowe są równie owocne jak przelanie krwi dla Pana. Ważne, by zapominać o sobie, by być blisko Niego. Z drugiej strony w misji, dla której powołani idą za Panem,
budują oni ludzkie więzi apostolskiego zmagania o dusze. Wspólnota nowej rodziny
wspomaga się nawzajem w celu ratowania innych.
Badanie semiotyczne perykopy Mt 20, 20-23 i dialog prowadzony przez
Teresę ze Słowem Oblubieńca wykazuje, że często ci, którzy w swojej drodze życia zdecydowali się być z Jezusem i głosić Go innym, na początku swej misji zbyt
mało uwagi poświęcają konkretnej rzeczywistości stojącej przed nimi – kielichowi
goryczy. Jezus pokornie pełni wolę Ojca właśnie w historycznej realnej przestrzeni ukazanej w Ewangelii i wskazuje ludziom drogę, jaką mają do przebycia, by
znaleźć się w królestwie. Teresa przekazuje te intencje adresatom swoich listów,
pisząc, że ten kielich trzeba wypić aż do ostatniego osadu, przed którym wzdrygał
się sam Jezus i w piciu którego wspomaga każdego podążającego drogą do Ojca.
To inna hierarchia niż ludzka i inne królestwo przed ludźmi, ponad miarę wyobrażenia, dlatego potrzeba wewnętrznych przemian, by do niego dojść, służby
i poświęcenia innym w codziennych zmaganiach. Interpretacja semiotyczna i lektura listów Teresy uzmysławiają, że czasem można być blisko i nadal kierować się
ludzką logiką. Można pragnąć jechać na misje i nie uświadamiać sobie, co za tym
stoi. Przemiana człowieka następuje w czasie wspólnej drogi. Jezus przyjmuje
zapał i gorliwość uczniów, choć wie, jakie udręki ich czekają, dlatego pierwszy
podąża tą drogą. Jego pośrednictwo między Ojcem a uczniami jest najlepszym
dowodem miłości między Nim a Ojcem, między Nim a ludźmi. Syn nie uzurpuje
sobie praw Ojca, Syn kocha Ojca i jest posłuszny Jego woli, prowadzi do Niego
i pokazuje kierunek przemian.
Ufność, którą kieruje się Jezus wobec Ojca, jest ufnością, której uczyła się
Teresa i dlatego każdy trud uznaje za wyraz wspólnego losu z Oblubieńcem. Jeśli
w codziennych zmaganiach idzie się z Nim do królestwa Ojca, przemianie ulegają
ludzkie kryteria spoglądania na rzeczywistość. Badanie semiotyczne Mt 20,20-23
pokazuje spajanie narracji pragnieniem wspólnego życia Ojca, Syna i uczniów.
Mimo że na tej drodze stoi kielich goryczy, to zbliżanie się do siebie uczy wypowiadać: „Wola Twoja Ojcze”.
W rozdziale piątym przedmiotem zainteresowania był Pierwszy List św.
Pawła do Koryntian. Badanie jednostek tego tekstu przenika się z dialogiem pro-
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wadzonym przez Teresę tak jakby apostoł i święta dopełniali się w rozmowie o miłości Boga. Horyzont nadziei, który odsłania 1Kor 2,9, pozwala ufnie i z miłością
kroczyć ku realizacji obietnic Oblubieńca. Krótkość doświadczenia życia wzmacnia odwagę. Uznanie własnej znikomości poznawczej, która wynika z horyzontalnej perspektywy mądrości ludzkiej, kieruje ku miłości Boga, pragnącego obdarować człowieka ponad jego wyobrażenie. Trzeba mieć odwagę, by sięgać ponad to,
co racjonalne, by uznać, jak Teresa, że królestwo niebieskie jest i piękne, i jedynie
prawdziwe, by wzrastać w radości, że Jezus czeka. Przekonanie to wynika z Jego
obietnicy, która zrodziła pragnienie spotkania. Teresa doświadcza radości i już tu
zaznaje Jego miłości, wyrażanej np. przez pomoc innych ludzi w trudnych sytuacjach. Radość sprawia jej również świadomość, że jej najbliższa rodzina podąża
do nieba. W miłości przenika się przestrzeń ziemska i niebiańska.
Nie chodzi więc oto, by odwrócić się od świata, ale by się nie uzależniać
od jego postaci. Teresa czyta 1Kor 7,31 w perspektywie zależności zewnętrznych
i wewnętrznych. Kiedy apostoł pisze „tak jakby”, ona mówi nie tylko o utrapieniach wynikających z nadmiernych przywiązań do świata i rzeczy, ale o przywiązaniach do siebie. Doświadczyła, jak trudne jest oczyszczenie serca z siebie
i dlatego uznaje, że trzeba pozwolić działać Jezusowi. Święty Paweł i św. Teresa
widzą to, co najistotniejsze: krótkość i przemijalność doczesności, potrzebę serca otwartego na Jezusa i w tej perspektywie dostrzegają codzienność. Dla Teresy
staje się ona możliwością składania ofiar za dusze, by wspomagać cierpiącego
Pana.
Zakorzenianie się w miłości pozwala jej zobaczyć, że treścią tej żywej
relacji jest Boże obdarowanie. Dzięki tej miłości człowiek może uznać swoje ograniczenia poznawcze (por. 1Kor 13,12) i przyjąć Jego obietnicę spotkania „twarzą
w twarz”. Cokolwiek jest teraz, ma charakter częściowy, przemijający, jest zadatkiem, ale w tej perspektywie budzi się już radość na to, co obiecane. Miłość do
Boga, odwzajemnienie Jego miłości, staje się drogą zakorzeniania w wieczności.
Tylko tyle potrzeba – otworzyć serce Jezusowi i to pozwala na przeżywanie radości, którą daje myśl o kontemplowaniu Boga tak, jak On teraz już miłuje człowieka,
w pełni, doskonale go widzi i zna. Teresa mówi do Jego serca, choć Go jeszcze nie
widzi. Nie lekceważy czasu „teraz” – doczesności, bo „teraz” wspomagane jest
miłością Jezusa.
Teresa, motywowana tą miłością, szuka przede wszystkim Oblubieńca, nie
siebie i dzięki temu może przekroczyć poznawcze ograniczenia. Słowo wskazuje
jej możliwości w określonym kontekście życia: miejscu, czasie, momencie egzystencjalnym, dotyka doświadczenia codzienności. Zdarzenia zapisane w Piśmie
Świętym przenikają się z historią życia Teresy.

Ks. Krzysztof Bardski

Biblijna droga św. Teresy do spotkania z Oblubieńcem, opisana w książce
na podstawie świadectwa danego w Listach, wiedzie od poszukiwania oblicza
ukochanego, skrytego w cierpieniu i tabernakulum do przyjęcia Jego obietnicy
pełni poznania Boga tak, jak On już zna człowieka. Droga, którą przemierza Teresa, motywowana miłością i świadomością obdarowania nią przez Oblubieńca, jest
rozpoznawaniem Jego woli. Dzielenie wspólnego losu – kielicha goryczy, budzi
pragnienie niesienia Mu pomocy. Teresa sprawia ukochanemu radość, choć nie
ma żadnych zasług. Uczy się od Niego prostoty i w Jego obecności przeżywa pełnię człowieczeństwa.
Droga Teresy dotyka najważniejszych egzystencjalnie doświadczeń ludzkich – bólu, cierpienia, radości i otwiera na przestrzeń miłości Boga. Wskazuje
proporcje między stworzeniem a Stwórcą, doczesnością a obietnicą wieczności,
i podkreśla osobowy charakter wzajemnej relacji. Nie jest powierzchownym ujęciem ludzkich dramatów i przeżyć, ale jest ich zobaczeniem w perspektywie wertykalnej. Nie jest też ich patetycznym uwzniośleniem, heroizacją, ale jest dostrzeżeniem w ich istocie obecności Jezusa.
W konkluzji, analiza przeprowadzona przez Małgorzatę Piotrkowską-Dankowską pokazała, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus uczy, jak spotykać się ze Słowem, jak wejść z Nim w przestrzeń przeobrażającego dialogu, by doświadczenia
codzienności zobaczyć w Jego perspektywie. Uczy, że miłość i gorliwość daje odwagę sięgania po to, co najważniejsze – Boże obietnice, a wspólna droga przebywania ze Słowem pozwala na osobowe spotkanie. W jej lekturze czytanie Pisma
Świętego jest poznawaniem Jezusa.
Możemy zatem stwierdzić, że mimo trudnego miejscami języka cechującego rozprawy naukowe, książka Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskiej jest godna
polecenia nie tylko biblistom i teoretykom literatury, ale również teologom duchowości i wszystkim chrześcijanom, którzy w spotkaniu Jezusa i pójściu za Nim
widzą sens własnego życia.
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NOTY O AUTORACH
Ks. dr Stanisław ADAMIAK – kapłan diecezji toruńskiej, adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z historii Kościoła obronił w 2011 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie. Wykładał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książek: Carthage, Constantinople and
Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine
Africa (533-698) (Rome 2016) oraz Zawsze jest Wyjście.
Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej,
wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła,
autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów
naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.
Ks. mgr Przemysław Jan ĆWIEK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej,
studiował filozofię i teologię fundamentalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje jako asystent na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie,
prowadzi zajęcia z historii filozofii, etyki i religiologii. Jest wychowawcą i kierownikiem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w
Warszawie.
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Ks. dr Tomasz JAKUBIAK – absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie: magisterium (2000) i licencjat kanoniczny (2003) z teologii.
W latach 2006-2010 referent i notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
W 2008 r. uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w 2010
r. doktorat z nauk prawnych. W latach 2010-2012 sędzia Metropolitalnego Sądu
Warszawskiego. Od 2010 r. adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja
św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

O. dr Marek KOTYŃSKI CSsR – redemptorysta, teolog-filmoznawca, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu
Duchowości Teresianum w Rzymie. Jest wykładowcą duchowości Papieskiego
Wydziału Teologicznego Collegium Ioanneum w Warszawie. Specjalizuje się
w problematyce ekspresji doświadczenia religijnego w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem duchowości kina.
prof. Matthew LEVERING – profesor dogmatyki, znawca św. Tomasza,
założyciel i redaktor angielskiej edycji czasopisma „Nova et Vetera”, członek redakcji „International Journal of Systematic Theology”. Autor licznych książek: m.
in. tłumaczonej na język polski: Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu
i odnowa teologii trynitarnej czy też Christ’s Fulfillment of Torah and Temple.
Salvation according to Thomas Aquinas oraz Proofs of God. Classical Arguments
from Tertullian to Barth.
mgr Adam LIWAK – doktorant na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie. W 2008 r. w ramach specjalności polityka międzynarodowa i integracja europejska uzyskał tytuł magistra politologii. W ramach wizyty studyjnej
przebywa na Malcie, gdzie pracuje nad pracą doktorską pt. From Theocracy to
Democracy – Church-State relations in Malta under different political systems.
Będzie ona przedstawiać relacje państwo-Kościół w ramach wszystkich systemów
politycznych występujących na Malcie, począwszy od rządów Zakonu Kawalerów
Maltańskich aż do czasów współczesnych.
Ks. dr hab. Mieczysław OLSZEWSKI – pastoralista. Wykładowca na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Studium Teologii w Białymstoku, członek Rady Wydziału PWTW. Członek Post-Netzwerk – Stowarzyszenia
Pastoralistów Europy Środkowo--Wschodniej z siedzibą w Wiedniu. Autor licznych publikacji z dziedziny teologii pastoralnej, z teologii pastoralnej Kościołów
wschodnich oraz z dziedziny bibliotekoznawstwa.
S. mgr Anna Maria PUDEŁKO – członkini Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań (Siostry Apostolinki). Absolwentka Pedagogiki Powołaniowej
na Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie (2002) i Podyplomowych
Studiów z Antropologii, Psychologii i Pedagogiki chrześcijańskiej na Akademii Ignatianum w Krakowie (2011). Od 2009 r. wykłada Wprowadzenie w chrześcijaństwo w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Współpracuje ze Szkołą
Formatorek Zakonnych i Junioratów CDF w Trzebini.
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S. dr Jolanta Judyta PUDEŁKO PDDM – członkini Zgromadzenia Sióstr
Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (2006). W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr
6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa 2007) oraz
kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Wykładowca
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest również zaangażowana
w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna
Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi
Świętej.
Ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK – kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog
i poeta. W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii. Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014
r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ. W latach 2004-2014
członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek
Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii
teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI, stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”. Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, m.in.: Teologia na usługach wiary, bliższa życiu ... w 30 lat później (Lublin 2011); Chodzi o Boga (Katowice 2012); Hilasterion (Katowice 2014); Teologia
i my (Katowice 2014); Theologia benedicta, t. I-III (Katowice 2010-2015); Poezja i teologia, t. I--III (Katowice 2009-2016). Laureat nagród naukowych (m.in.
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 2001, Rektora Uniwersytetu
Śląskiego – 2013, 2016), nominowany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury
chrześcijańskiej (2010). Laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” (2005), srebrnego
medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościelnych za trylogię
„Theologia benedicta” (2016), ogólnopolskiej „Nagrody Literackiej im. Franciszka
Karpińskiego” (2017).
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Ks. dr Andrzej TULEJ – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, kierownik studiów niestacjonarnych PWTW połączonych z e-learningiem, organizator kursów biblijnych i lektoratów języków starożytnych. Ukończył Technikum
Nukleoniczne w Otwocku (1986) i Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej na Politechnice Warszawskiej (1991). Magisterium i licencjat teologii

w specjalności biblijno-pastoralnej uzyskał w PWTW (1997), a doktorat nauk teologicznych w zakresie biblistyki w UKSW (1999). W latach 2001-2004 był prezesem Centrum Katechetycznego Archidiecezji Warszawskiej oraz sekretarzem
Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych PWTW. W latach 2004-2008
pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Od 2008 r. jest delegatem Archidiecezji Warszawskiej do spraw dialogu
z judaizmem, a od 2010 r. moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Jest
członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację
w PWTW w 1992 r., a profesurę uzyskał w 2006 r. także w PWTW. Wykłada
dogmatykę w PWTW.
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