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PAMIĘCI  
KS. DRA WOJCIECHA WÓJTOWICZA (1976–2020)

Wojciech Wójtowicz urodził się 3 grudnia 1976 r. w Miastku. Po zdaniu matury w 1995 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Studia filozoficzno-
-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z teologii dogmatycznej Wiara i jej 
zagrożenia we współczesnym świecie według kardynała Józefa Ratzingera napisaną na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierun-
kiem ks. dra Romualda Jankiewicza. 2 czerwca 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie 
w bazylice kołobrzeskiej. Po trzech latach pracy jako wikariusz w parafii pw. św. Kazi-
mierza w Koszalinie rozpoczął studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Instytucie 
Pastoralnym Redemptor Hominis przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, 
gdzie uzyskał stopień licencjata teologii. Od 2006 r. na tej samej uczelni kontynuował 
studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej. Rozprawę doktorską Kościół jako 

„communio” w eklezjologii Józefa Ratzingera napisaną pod kierunkiem ks. prof. Gio-
vanniego Tangorry obronił 13 października 2009 r. Po powrocie ze studiów, bp Edward 
Dajczak mianował go 6 stycznia 2010 r. diecezjalnym duszpasterzem akademickim 
oraz diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli. Od drugiego semestru roku akademic-
kiego 2010/2011 rozpoczął wykłady z misjologii, religiologii i teologii fundamentalnej  



w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. 
Był również wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej. Z początkiem lipca 2013 r. 
powierzono mu obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie na 
pięcioletnią kadencję, a w 2018 r. na kolejną. Wówczas został zwolniony z funkcji diece-
zjalnego duszpasterza akademickiego i diecezjalnego duszpasterza nauczycieli.

Był członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Diecezjalnej Rady Duszpa-
sterskiej. W strukturach II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej należał do Komi-
sji głównej i pełnił funkcję sekretarza Komisji ds. duchowieństwa. Jako rektor WSD, od 
2014 r. należał do redakcji „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. We wrześniu 2017 r. 
wybrano go na przewodniczącego Konferencji Wyższych Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych. Biskupi zgromadzeni na 377. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski (13–15 października 2017 r. w Lublinie) zatwierdzili kandyda-
turę ks. Wójtowicza na konsultora Komisji Duchowieństwa przy KEP. Był sekretarzem 
Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Stowarzyszenia Teologów 
Fundamentalnych w Polsce. Ceniono go jako teologa, rekolekcjonistę, spowiednika i kie-
rownika duchowego. Był autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Ksiądz Wojciech Wójtowicz zginął w wypadku samochodowym 13 stycznia 2020 r. 
Został pochowany na cmentarzu w Miastku 17 stycznia 2020 r.
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Łukasz Florczyk1

RYT OBRZEZANIA W GILGAL (JOZ 5,2–9) 
MOMENTEM ODNOWIENIA RELACJI NARODU 
WYBRANEGO Z JHWH

Streszczenie

Przymierzom biblijnym często towarzyszyły znaki, np. tęcza (Rdz 9,12–17), krew cielców 
(Wj 24,3–8) czy też chleb i wino (Łk 22,19–20). Zewnętrznym znakiem przymierza, jakie 
Bóg zawarł z Abrahamem, było obrzezanie (Rdz 17,9–14). Obrzęd ten został zaniedbany pod-
czas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię. Jednak po przejściu Jordanu JHWH upo-
mniał się o ten znak. Tak jak obrzezanie fizyczne było warunkiem wzięcia w posiadanie 
Ziemi Obiecanej, tak obrzezanie serca było warunkiem utrzymania tej ziemi w rękach Izra-
elitów oraz gwarantowało bezpieczeństwo i pomyślność. Niniejszy artykuł prezentuje szcze-
gółową analizę perykopy Joz 5,2–9, w której jest mowa o obrzezaniu w Gilgal i o odnowieniu 
relacji narodu wybranego z Bogiem.

Słowa kluczowe: hańba Egiptu, Gilgal, Jozue, krzemienne noże, obrzezanie fizyczne, dojrza-
łość, przymierze, obrzezanie serca, nowy i wierny lud

Abstract

CIRCUMCISION RITE IN GILGAL (JOSH 5:2–9) WHEN THE 
RELATIONSHIP OF THE CHOSEN PEOPLE WITH YHWH IS RENEWED

Biblical covenants were often accompanied by signs, e.g. a rainbow (Gen 9:12–17), blood of 
young bulls (Exod 24:3–8) or bread and wine (Luke 22:19–20). The external sign of the cove-
nant God made with Abraham was circumcision (Gen 17:9–14). This rite was neglected during 

1 Ks. dr Łukasz Florczyk, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Opolskiego; ORCID: 0000-0002-4490-3522. Adres do korespondencji: 45-310 Opole, 
ul. Drzymały 1c, skr. poczt. 29, e-mail: lukasz.florczyk@uni.opole.pl.

27 | 2020
DOI: 10.18276/skk.2020.27-01

s. 13–30

RYT OBRZEZANIA W GILGAL (JOZ 5,2–9)…



14

Łukasz Florczyk

a forty-year journey through the desert. However, after crossing Jordan, Yahweh applied for 
this sign. Just as physical circumcision was a condition of taking possession of the Promised 
Land, circumcision of the heart was a condition of keeping this land in the hands of the Isra-
elites and guaranteed security and prosperity. This article presents a detailed analysis of the 
pericope of Josh 5:2–9, which speaks about circumcision in Gilgal and the renewal of the 
chosen people’s relationship with God.

Keywords: reproach of Egypt, Gilgal, Joshua, flint knives, physical circumcision, maturity, 
covenant, circumcision of the heart, new and faithful people

Wstęp

Jedna z obietnic, jaką JHWH przekazał Abrahamowi, dotyczyła daru ziemi. W Pwt 6,10–
11 można przeczytać o tym, że to sam Bóg miał wprowadzić naród wybrany do Ziemi 
Obiecanej. To właśnie JHWH miał przekazać swemu ludowi wielkie i bogate miasta, 
których oni nie budowali; domy zasobne we wszelkie dobra, których Izraelici nie zbie-
rali; studnie, których nie kopali, oraz winnice i gaje oliwne, których nie sadzili. Jednak 
pomyślność narodu wybranego w Ziemi Obiecanej była uzależniona od realizacji kilku 
warunków. Izraelici nie mogli zapomnieć o Bogu, który ich wyprowadził z niewoli egip-
skiej, mieli Mu służyć oraz być wierni Jego Prawu i zawartemu z Nim przymierzu (por. 
Pwt 6,12–13).

Przejście przez Jordan (Joz 3,1–4,18) zakończyło etap pustyni. Stopy Izraelitów 
dotknęły ziemi, którą obiecał im JHWH. Była to kraina „mlekiem i miodem płynąca” 
(Wj 3,8; Lb 13,27). Zanim jednak członkowie narodu wybranego rozpoczęli podbój tych 
terenów, musieli odnowić swą relację z Bogiem i zadbać o swą duchową kondycję. Miały 
temu służyć dwa bardzo ważne obrzędy religijne – obrzezanie (Joz 5,2–9) oraz obchód 
Paschy (Joz 5,10–12).

W niniejszym artykule zostanie omówiona perykopa Joz 5,2–9. W pierwszej kolejno-
ści passus ten będzie przebadany pod kątem literackim. Druga część zawierać będzie 
zwięzły komentarz do poszczególnych wierszy. Wreszcie na samym końcu zostanie uka-
zane teologiczne przesłanie rozpatrywanego tekstu biblijnego. Warto bowiem poszukać 
odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, np. dlaczego obrzezania dokonano dopiero 
w Kanaanie, a nie na pustyni lub bezpośrednio przed przekroczeniem Jordanu? Jakie 
było znaczenie rytu obrzezania w Gilgal? Czy tekst Joz 5,2–9 można również odnieść 
do Izraelitów przebywających na wygnaniu w Babilonii i do wspólnoty powygnaniowej?

1. Analiza literacka

1.1. Delimitacja tekstu

Pierwszy rozdział Księgi Jozuego rozpoczyna się od krótkiego prologu (Joz 1,1) oraz obej-
muje cztery mowy wprowadzające: JHWH do Jozuego (Joz 1,2–9), Jozuego do zwierzch-
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ników ludu (Joz 1,10–11), Jozuego do pokoleń zajordańskich (Joz 1,12–15) oraz Izraelitów 
do Jozuego (Joz 1,16–18). Następnie Księga Jozuego zawiera szereg opowiadań o wkro-
czeniu narodu wybranego do Kanaanu i stopniowym jego zajmowaniu (Joz 2–12).

Rozdział Joz 5, w którym został opisany m.in. ryt obrzezania w Gilgal (Joz 5,2–9), 
poprzedza narracja o przejściu Izraelitów przez Jordan (Joz 3–4). Natomiast rozdziały 
Joz 6–8 zawierają teksty mówiące o zdobyciu przez naród wybrany dwóch miast – Jery-
cha i Aj. Zatem obrzezanie w Gilgal miało miejsce w przełomowym momencie. Prze-
prawa przez Jordan definitywnie zakończyła etap pustyni, a rozpoczęła czas osiedlania 
się Izraelitów w Ziemi Obiecanej. O tym przełomie świadczą również: śmierć Mojżesza 
i tych, którzy razem z nim opuścili Egipt (Joz 1,1–2; 5,2–9) oraz obchód pierwszej Paschy 
w Kanaanie i zaprzestanie spożywania manny, która podtrzymywała życie wędrowców 
na pustyni (Joz 5,10–12)2.

Wiersz Joz 5,1 zawiera wzmiankę o lęku królów amoryckich i kananejskich na wieść 
o tym, że Bóg osuszył wody Jordanu i umożliwił Izraelitom swobodne przejście na drugi 
brzeg. Werset ten podsumowuje wcześniejszą perykopę i stanowi doskonałe wprowadze-
nie do następujących po nim passusów. Zazwyczaj egzegeci dzielą rozdział Joz 5 na trzy 
części: obrzezanie w Gilgal (Joz 5,2–9), celebracja Paschy (Joz 5,10–12) oraz pojawienie 
się wodza zastępów Pańskich (Joz 5,13–15). Pascha zajmowała centralne miejsce w kon-
cepcji redaktora (Pwt 16,1–8; 2 Krl 23,21–23). Obrzezanie natomiast odgrywało ważną 
rolę we wczesnych narracjach i pozwalało odróżnić Izraelitów od innych narodów (Sdz 
14,3; 15,18; 1 Sm 14,6; 17,26.36; 31,4; 2 Sm 1,20). Z kolei posłuszeństwo Jozuego wzglę-
dem JHWH i jego wielki autorytet były częstym motywem występującym w Księdze 
Jozuego. Zatem geografia, tematyka i chronologia pozwalają wyodrębnić w Joz 5 mniej-
sze jednostki tekstowe, które nie łączą się ściśle ze sobą, oraz z kontekstem całej księgi. 
Istnieje jednak motyw, który jest wspólny dla tych wszystkich narracji. Chodzi o temat 
kultycznej poprawności narodu wybranego i jego przywódcy w obliczu zbliżającego się 
podboju Kanaanu3.

Opowiadanie o obrzezaniu w Gilgal (Joz 5,2–9) rozpoczyna formuła bā‘ēt hahî’ 
(w owym czasie), która przerywa linię narracyjną Joz 5,1, czyli motyw strachu królów 
amoryckich i kananejskich4. Następny fragment mówi o tym, że JHWH zwrócił się do 

2 Jerome Creach, Joshua (Louisville: Westminster John Knox Press, 2003), 55–56.
3 Trent Butler, Joshua, Word Biblical Commentary 7 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), 57–58; Stanisław Wypych, 

Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 6 (Czę-
stochowa: Edycja Świętego Pawła, 2015), 162.

4 Z zachowanych fragmentów odnalezionych w Qumran wynika, że bezpośrednio po Joz 5,1 znajdował się tekst 
Joz 8,30–35, który opowiada o ceremonii odnowienia przymierza. Na górze Ebal Jozue zbudował ołtarz, na któ-
rym złożono ofiary uwielbienia i biesiadne. Następnie syn Nuna sporządził na kamieniach odpis Prawa. Całą 
uroczystość zakończył obrzęd jego odczytania. Świadkami tego wydarzenia byli Izraelici stojący na górze Ebal 
i na górze Garizim. Wszystkie te czynności odpowiadały poleceniu Mojżesza (Pwt 11,29; 27,2–8.12–13). Jednak 
miały być one zrealizowane zaraz po przekroczeniu Jordanu (Pwt 27,2–4). Aktualne umiejscowienie fragmentu 
Joz 8,30–35 rejestruje wypełnienie przez Izraelitów tych instrukcji, ale z pewnym opóźnieniem. Teksty, które zo-
stały odnalezione w Qumran, umiejscawiają Joz 8,30–35 pomiędzy Joz 5,1 a Joz 5,2. Świadczyłoby to o tym, że 
Jozue i Izraelici wypełnili polecenia Mojżesza natychmiast po przejściu rzeki. Również Józef Flawiusz wspomniał 
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Jozuego z poleceniem, by ten przygotował noże z krzemienia i obrzezał synów Izraela. 
Tak też się stało. Tekst Joz 5,4–7 przecina główną linię narracji i stanowi pewnego rodzaju 
dopowiedzenie do właściwego opowiadania. Passus ten – odwołując się do wydarzeń 
z przeszłości i odczytując je w teologicznej perspektywie – wyjaśnia, kto miał zostać 
obrzezany i dlaczego. Z wiersza Joz 5,8 czytelnik dowiaduje się, że obrzezani mężczyźni 
pozostali w obozie aż do zagojenia się ran. Natomiast ostatni werset tego opowiadania 
(Joz 5,9) zawiera wyjaśnienie nazwy miejscowości Gilgal oraz wzmiankę o tym, że Bóg 
oddalił od swego ludu hańbę Egiptu.

1.2. Tekst hebrajski perykopy5

5,2  bā‘ēt hahî’ ’āmar jhwh ’el-jehôšua‘ ‘ăśēh lekā ḥarbôt ṣurîm wešûb mōl ’et-benê-jiśrā’ēl 
šēnît.

5,3  wajja‘aś-lô jehôšua‘ ḥarbôt ṣurîm wajjāmol ’et-benê jiśrā’ēl ’el-gib‘at hā‘ărālôt.
5,4  wezeh haddābār ’ăšer-māl jehôšua‘ kol-hā‘ām hajjōṣē’ mimmiṣrajim hazzekārîm kōl 

’anšê hammilḥāmâ mētû bammidbār badderek beṣē’tām mimmiṣrājim.
5,5  kî-mulîm hājû kol-hā‘ām hajjōṣ’îm wekol-hā‘ām hajjillōdîm bammidbār badderek 

beṣē’tām mimmiṣrajim lō’-mālû.
5,6  kî ’arbā‘îm šānâ hālkû benê-jiśrā’ēl bammidbār ‘ad-tōm kol-haggôj ’anšê hammilḥāmâ 

hajjōṣ’îm mimmiṣrajim ’ăšer lō’-šām‘û beqôl jhwh ’ăšer nišba‘ jhwh lāhem lebiltî 
har’ôtām ’et-hā’āreṣ ’ăšer nišba‘ jhwh la’ăbôtām lātet lānû ’ereṣ zābat ḥālāb ûdebāš.

5,7  we’et-benêhem hēqîm taḥtām ’ōtām māl jehôšua‘ kî-‘ărēlîm hājû kî lō’-mālû ’ôtām 
baddārek.

5,8  wajehî ka’ăšer-tammû kol-haggôj lehimmôl wajjēšbû taḥtām bammaḥăneh ‘ad ḥăjôtām.
5,9  wajjō’mer jhwh ’el- jehôšua‘ hajjôm gallôtî ’et-ḥerpat miṣrajim mē‘ălêkem wajjiqrā’ 

šēm hammāqôm hahû’ gilgāl ‘ad hajjôm hazzeh.

1.3. Przekład na język polski6 i różne warianty tekstowe
5,2  W owym czasie JHWH powiedział do Jozuego: „Wykonaj noże z krzemieniaa, wróćb 

i obrzezaj synów Izraela po raz drugic”.
5,3  Jozue wykonał noże z krzemienia i obrzezał synów Izraela naa wzgórzu Aralot.

o budowie ołtarza bezpośrednio po przekroczeniu Jordanu. Takie umiejscowienie tekstu Joz 8,30–35 pasowałoby 
również do dwóch kolejnych opisów: obrzezania i świętowania Paschy. W ten sposób naród wybrany wypełniłby 
polecenia Mojżesza oraz przygotowałby się rytualnie do działań militarnych związanych z podbojem Kanaanu. 
David Howard, Joshua, The New American Commentary 5 (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1998), 
145–146.

5 Karl Elliger, Wilhelm Rudolph, red. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 51997), 
360.

6 Tłumaczenie tekstu zasadniczo za: Wypych, Księga Jozuego, 162–163.
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5,4  Jozue dokonał obrzezania z następującego powodu: wszyscy mężczyźni zdolni do 
noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, zmarli w drodze na pustyni, po wyjściu 
z Egiptu.

5,5  Cały lud, który wyszedł, był obrzezany; natomiast ci z ludu, którzy urodzili się w dro-
dze na pustyni, po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani.

5,6  Przez czterdzieści lata synowie Izraela szli przez pustynięb, póki nie wyginął cały ludc, 
a mianowicie mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, ponieważ 
nie usłuchali głosu JHWH. Im to bowiem poprzysiągł JHWH, że nie zobaczą kraju, 
który JHWH obiecał ich ojcom, że da namd ziemię opływającą w mleko i miód.

5,7  A ich miejsce zajęli ich synowie i tych Jozue obrzezał. Nie byli oni wcześniej obrze-
zani, ponieważ nie obrzezano ich podczas drogi.

5,8  Gdy zakończono obrzezanie całego ludu, pozostali oni w obozie aż do wyzdrowienia.
5,9  Wtedy JHWH powiedział do Jozuegoa: „Dzisiaj oddaliłem od was hańbę Egiptu”. Dla-

tego też miejsce to aż do dnia dzisiejszegob nazywa się Gilgal.
5,2
a)  Septuaginta (dalej LXX) dodaje w tym miejscu: ek petras akrotomou (z ostrej skały). 

Jednak ta krótka wzmianka nie przyczynia się zbytnio do lepszego zrozumienia tekstu.
b)  LXX – w miejscu hebrajskiego šûb (wróć) – ma kathisas (usiadłszy, siedząc). Warto 

pamiętać, że osoba, która w Egipcie dokonywała obrzezania, siedziała podczas wyko-
nywania tej czynności7.

c)  W LXX brakuje słowa šēnît (po raz drugi, powtórnie), co pozwala na uniknięcie redun-
dancji obecnej w Tekście Masoreckim (dalej TM)8.

5,3
a)  W tym miejscu TM ma ’el (do, w kierunku). Jednak słowem, które by tu znacznie 

lepiej pasowało, jest ‘al (na).
5,4–5
LXX pomija Joz 5,4b oraz Joz 5,5a. W pierwszym tekście jest mowa o tym, że wszyscy 
Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, zmarli na pustyni. Natomiast drugi fragment zawiera 
informację, że wszyscy ludzie, którzy umarli podczas wędrówki do Kanaanu, byli obrze-
zani. W ten sposób TM byłby zgodny z tradycją zawartą w Rdz 17 i Wj 12. Z kolei 
w LXX można przeczytać, że Jozue dokonał obrzezania zarówno tych, którzy urodzili 
się na pustyni, jak i tych, którzy nie byli obrzezani w Egipcie. Być może tłumacze LXX 
bazowali na jakiejś starszej wersji tekstu hebrajskiego. Ta natomiast, która zachowała się 
w TM, byłaby owocem rewizji zmierzającej do harmonizacji treści oraz ukierunkowania 
na ortodoksję lub też byłaby świadectwem warstwowego procesu kształtowania się tek-
stu biblijnego9.

7 Grzegorz Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9: apel deuteronomisty i jego bezpośredni adresaci”, 
Collectanea Theologica 77, 3 (2007): 13; Wypych, Księga Jozuego, 163.

8 Robert Boling, George Wright, Joshua. A New Translation with Notes and Commentary (New Haven–London: 
Yale University Press, 2008), 184.

9 Butler, Joshua, 55; Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 11.
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5,6
a)  LXX czyta: „czterdzieści dwa lata” (hebr. ’arbā‘îm ûšenajim). Ta różnica mogła wyni-

kać z częściowej dittografii pod wpływem następnego słowa – šānâ (rok). Z dru-
giej strony tłumacze LXX mogli wziąć pod uwagę m.in. następujące teksty biblijne: 
Lb 10,11–12 oraz Lb 14,33–34. Tymczasem TM przestrzega chronologii zawartej 
w Pwt 1,3 oraz Pwt 2,1410.

b)  W LXX pustkowie ma nazwę Madbaritis. Być może mamy do czynienia z niepopraw-
nym przywróceniem frazy b[mdbr bdrk b]ṣ’tm, której brakuje w wierszu Joz 5,411.

c)  W LXX pominięta została informacja o śmierci całego ludu na pustyni. Obecna jest 
natomiast wzmianka o tym, że większość osób zdolnych do walki, które wyszły 
z Egiptu, było nieobrzezanych. W TM występuje słowo gôj (lud). Natomiast w niektó-
rych rękopisach aramejskich pojawia się wyraz dôr (pokolenie).

d)  Niektóre rękopisy syryjskie mają w tym miejscu lāhem (dla nich, im). Rzeczywiście, 
to słowo lepiej by pasowało do kontekstu całego zdania, w którym jest mowa o ludzie 
kroczącym przez pustynię i obietnicy danej ich przodkom.

5,9
a)  LXX dodaje: hyiō(i) Nauē (syna Nuna). Ta genealogiczna nota występuje w Księdze 

Jozuego aż dziesięć razy: 1,1; 2,1.23; 6,6; 14,1; 17,4; 19,49.51; 21,1; 24,29.
b)  W LXX brakuje wyrażenia: „do dnia dzisiejszego” (hebr. ‘ad hajjôm hazzeh).

1.4. Kontekst bliższy perykopy

Informacja o przejściu narodu wybranego przez Jordan (Joz 3–4; zob. Wj 14) dotarła 
do królów amoryckich i kananejskich. Monarchowie odczuli wielki lęk przed Izraeli-
tami (Joz 5,1). W tekście hebrajskim został użyty czasownik māsas (topnieć, rozkładać 
się) oraz rzeczownik lēbāb (serce). Serca królów amoryckich i kananejskich topniały jak 
manna w promieniach słonecznych (Wj 16,21) lub wosk pod wpływem ognia (Ps 68,3). 
Zatem zwrot „topniejące serce” oznaczał paniczny strach, któremu mogło towarzyszyć 
omdlenie lub utrata kontroli nad ciałem i jaźnią (Pwt 1,28; 20,8; Joz 5,1; 14,8; 2 Sm 
17,10)12.

Wielka trwoga, jaka opanowała nieprzyjaciół narodu wybranego, oraz brak ataku mili-
tarnego z ich strony umożliwiły Izraelitom udział w dwóch bardzo ważnych obrzędach. 
Pierwszym z nich był ryt obrzezania w Gilgal (Joz 5,2–9; zob. Rdz 17), a drugim – świę-
towanie Paschy (Joz 5,10–12; zob. Wj 12). Dla członków narodu wybranego rozpoczęła 
się nowa era, ponieważ przestali oni jeść mannę, którą żywili się przez czterdzieści lat na 
pustyni, a zaczęli spożywać plony Ziemi Obiecanej. Po krótkim opisie pierwszej Paschy 
obchodzonej w Kanaanie redaktor umieścił perykopę o umocnieniu Jozuego przez anioła 

10 Butler, Joshua, 55; Boling, Wright, Joshua, 184.
11 Boling, Wright, Joshua, 184.
12 Dariusz Dziadosz, „Droga do wiary poganki Rachab. Teologiczna lektura Joz 2,1–24”, Biblica et Patristica Tho-

runiensia 6 (2013): 281.
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wojsk JHWH (Joz 5,13–16). Ten passus bezpośrednio poprzedza opowiadanie o zdobyciu 
pierwszego miasta w Ziemi Obiecanej – Jerycha (Joz 6).

1.5. Proces redakcji tekstu perykopy

Opowiadanie o obrzezaniu Izraelitów w Gilgal jest stylistycznie niespójne. Pojawiają się 
w nim również powtórzenia (Joz 5,4b i 6a oraz Joz 5,5b i 7b). Niektórzy egzegeci twier-
dzą, że pierwotna tradycja obejmowała wiersze Joz 5,2–4.7–8 (np. Butler) lub Joz 5,2–3.8 
(np. Fritz, Nelson). Pozostałe wersety pochodziłyby od deuteronomistycznego redaktora. 
Są też i tacy badacze (np. Görg), którzy w wierszach Joz 5,2–3.8–9 widzą materiał przed-
deuteronomistyczny, w Joz 5,4.6–7 – deuteronomistyczny, a w Joz 5,5 – postdeutero-
nomistyczny. Jeszcze inni bibliści (np. Fabry) są zdania, że w badanej perykopie widać 
wpływy kapłańskie (późniejsze od deuteronomistycznych) i przypisują Joz 5,2–8 redak-
cji pokapłańskiej. Wreszcie są egzegeci (np. Ottoson), którzy uważają, że omawiany pas-
sus jest dziełem deuteronomisty i że deuteronomistyczny materiał obecny w Księdze 
Jozuego jest zależny i późniejszy od warstwy kapłańskiej13.

W podstawowym tekście można dostrzec dwie etiologie, które wyjaśniały nazwy: 
„wzgórze napletków” (Joz 5,3) oraz „Gilgal” (Joz 5,9). Być może to stare opowiadanie 
było związane z publicznym rytem obrzezania w Gilgal, które poprzedzało coroczny 
obchód Paschy. W święcie mogli bowiem uczestniczyć wyłącznie ludzie obrzezani. 
W późniejszym czasie ten stary obrzęd zainspirował deuteronomistę do przekazania 
ważnych motywów teologicznych dotyczących specjalnego powołania Izraela oraz reali-
zacji obietnic płynących z zawartego przymierza14.

1.6. Forma literacka

Perykopa Joz 5,2–9 to relacja o obrzezaniu Izraelitów w Gilgal. Ten tekst zawiera dwie 
wypowiedzi w formie mowy niezależnej, jakie JHWH wystosował do Jozuego. Za pierw-
szym razem Bóg polecił synowi Nuna, aby przygotował noże z krzemienia i dokonał 
obrzezania Izraelitów (Joz 5,2). Natomiast treść drugiego przemówienia dotyczyła zrzu-
cenia z narodu wybranego hańby egipskiej (Joz 5,9a). Opis rytu obrzezania oraz koniecz-
nej rekonwalescencji został zawarty w wierszach Joz 5,3.8 i Joz 5,4–7 to z kolei narracja 
historyczno-teologiczna, w której wyjaśniono, kto miał zostać obrzezany i dlaczego 
należało dokonać tego obrzędu. W badanym passusie warto jeszcze wyodrębnić dwie 
etiologie, które tłumaczą, skąd wzięły się nazwy: „Aralot/wzgórze napletków” (Joz 5,3) 
oraz „Gilgal” (Joz 5,9b).

Opowiadanie o obrzezaniu Izraelitów w Gilgal (Joz 5,2–9) oraz obchodzeniu pierw-
szej Paschy w Kanaanie (Joz 5,10–12) może stanowić apologię reformy religijnej, do 

13 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 11–12; Wypych, Księga Jozuego, 164.
14 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 12.
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jakiej doszło za panowania króla Ezechiasza i Jozjasza (2 Krl 23,21–23; 2 Krn 35,1–19)15. 
Passus Joz 5,2–9 – ze względu na to, że opisuje obrzęd religijny – posiada cechy legendy 
o świętych rzeczach. Natomiast motyw obozowania Izraelitów w Gilgal (Joz 5,2–12) 
może świadczyć o tym, że badana perykopa należy do itinerariów. Teksty te opisują 
moment wyruszenia w drogę Izraelitów, ich obozowanie, trasę wędrówki oraz dotarcie 
do jakiegoś wyznaczonego miejsca16. 

1.7. Struktura badanej perykopy

Na zakończenie tej części artykułu warto jeszcze prześledzić strukturę omawianej pery-
kopy, która prezentuje się w następujący sposób:

A – mowa JHWH do Jozuego (Joz 5,2),
B – obrzezanie Izraelitów (Joz 5,3),
C – uzasadnienie dokonanego obrzędu (Joz 5,4–7),
B’ – rekonwalescencja obrzezanych Izraelitów (Joz 5,8),
A’ – mowa JHWH do Jozuego (Joz 5,9). 
W Joz 5,2–9 łatwo dostrzec inkluzję narracyjną, ponieważ tekst ten rozpoczyna i koń-

czy mowa JHWH skierowana do Jozuego. Za pierwszym razem Bóg polecił synowi 
Nuna, by ten przygotował noże z krzemienia i dokonał obrzezania Izraelitów (Joz 5,2). 
Za drugim razem JHWH oświadczył Jozuemu, że zrzucił z narodu wybranego hańbę 
egipską (Joz 5,9). Te dwie wypowiedzi stanowią coś w rodzaju obramowania badanego 
passusu. Wiersze Joz 5,3 oraz Joz 5,8 odpowiadają sobie wzajemnie, ponieważ odnoszą 
się do tego samego wydarzenia. W Joz 5,3 opisany został ryt obrzezania Izraelitów na 
pagórku Aralot. Natomiast Joz 5,8 zawiera wzmiankę o rekonwalescencji obrzezanych 
mężczyzn. Z kolei wersety Joz 5,4–7 mogą stanowić późniejszą wstawkę. Dzięki temu 
dodatkowi czytelnik dowiaduje się o tym, kto został obrzezany i jaki był tego powód.

2. Komentarz

2.1. Mowa JHWH do Jozuego (Joz 5,2)

W wierszu Joz 5,2 zawarta jest mowa JHWH skierowana do Jozuego. Fragment ten roz-
poczyna się od słów: bā‘ēt hahî’ (w owym czasie). Ta formuła łączy perykopę o obrzeza-
niu Izraelitów z tekstami, które ją poprzedzają (Joz 3,1–5,1). Jednak na szczególną uwagę 
zasługuje werset Joz 4,19, w którym jest mowa o tym, że dziesiątego dnia pierwszego 
miesiąca naród wybrany wyszedł z Jordanu i rozbił obóz w Gilgal.

15 Stanisław Potocki, „Misterium Paschy Starego Testamentu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988): 283–284; 
Józef Łach, Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Pismo Święte Starego Testa-
mentu 3/1 (Poznań: Pallottinum, 2013), 188.

16 Juliusz Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie (Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni 
Zew”, 2003), 269, 314–315.
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Bóg polecił Jozuemu, by ten przygotował noże z krzemienia (ḥarbôt ṣurîm) i przy ich 
użyciu obrzezał Izraelitów. Już starożytni Egipcjanie unikali stosowania jakiegokolwiek 
metalu do cięcia ludzkiego ciała podczas przygotowywania go do balsamowania. Owi-
diusz zaświadczył, że do wykonywania nacięć i amputacji różnych części ciała używano 
noży sporządzanych z ostrego kamienia (Fast. lib. 4., ver. 237). Także Pliniusz wspo-
minał o amputacjach, które czyniono ostrym kamieniem (Hist. Nat. L. XXXV. Cap. 12.). 
Ten materiał był stosowany nawet wówczas, gdy narzędzia z metalu były powszechnie 
dostępne. Warto pamiętać, że również przy budowie izraelskich ołtarzy nie można było 
używać narzędzi z żelaza (Wj 20,25; Pwt 27,5). Być może to samo prawo odnosiło się 
do rytu obrzezania, ponieważ podczas tego obrzędu ciało i dusza danej osoby były uro-
czyście poświęcane Bogu, aby stanowiły dla Niego świątynię, a serce – ołtarz, na któ-
rym miały być składane nieustanne ofiary. Poza tym zastosowanie krzemiennych noży 
zmniejszało ryzyko zapalenia i sprzyjało szybszemu gojeniu się ran. Natomiast użycie 
narzędzi z żelaza niosło ze sobą niebezpieczeństwo pozostawienia podczas cięcia drob-
nych cząsteczek metalu, które mogły ulegać utlenieniu na skutek działania powietrza 
i rdzewieć17.

Obrzezanie, którego miał dokonać Jozue, polegało na usunięciu napletka z męskiego 
organu płciowego. Język hebrajski – na określenie tej czynności – stosuje czasownik 
māl. Ta praktyka była znana nie tylko wśród członków narodu wybranego. Egipcjanie, 
Moabici, Ammonici i Edomici łączyli obrzezanie z osiągniętą dojrzałością, płodnością 
oraz małżeństwem. Symbolizowało ono ofiarowanie się danego człowieka i jego sił roz-
rodczych bóstwom. Był to również znak przynależności do danego szczepu. W Egipcie 
obrzęd ten dotyczył wyższych warstw społecznych. Na zachowanych egipskich płasko-
rzeźbach pochodzących z III tysiąclecia przed Chr. można dostrzec kapłanów, którzy 
za pomocą krzemiennych noży dokonują obrzezania kilkunastoletnich chłopców. Temu 
rytowi podlegali również wojownicy, którzy w ten sposób chcieli uchronić się przed 
zemstą ze strony przeciwników. Jednym z przejawów upokorzenia wroga było bowiem 
okaleczanie jego narządów płciowych poprzez odcięcie napletka. U Fenicjan obrzezanie 
wiązało się z odpędzaniem złych duchów (por. Wj 4,24–26)18. Natomiast obrzęd ten nie 
był stosowany chociażby u Filistynów, dlatego też Izraelici gardzili tym ludem (Sdz 14,3; 
15,18; 1 Sm 14,6; 17,26).

17 Adam Clarke, Clarke’s Commentary: Joshua (Albany: Ages Software, 1999), dostęp 7.08.2019, http://www.study-
light.org/commentaries/acc/joshua-5.html; John Walton, Victor Matthews, Mark Chavalas, Komentarz historycz-
no-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, tłum. Zbigniew Kościuk (Warszawa: Vocatio, 2005), 229. Jozue zmarł, mając 
sto dziesięć lat. Pochowano go w Timnat-Serach (Joz 24,29–30). LXX dodaje, że do grobu Jozuego włożono 
krzemienne noże, którymi obrzezał on Izraelitów w Gilgal.

18 Stanisław Łach, Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo Święte Starego Testamentu 
1/1 (Poznań: Pallottinum, 1962), 363–365; Marek Babik, Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym (Kraków: 
WAM, 2003), 51–59; Walton, Matthews, Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, 229; 
Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 5–8; Janusz Lemański, Księga Rodzaju (rozdziały 11,27–
36,43). Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 1/2 (Częstochowa: 
Edycja Świętego Pawła, 2014), 308–310; Wojciech Surmiak, „Obrzezanie neonatalne u mężczyzn”, Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne 50, 1 (2017): 144–149.



22

Łukasz Florczyk

W Rdz 17,10–14 można przeczytać, że odcięcie napletka było nakazem JHWH 
i wiązało się z Bożym błogosławieństwem oraz z przymierzem, jakie zostało zawarte 
z Abrahamem. Brak obrzezania był synonimem zerwania relacji z JHWH i skutkował 
usunięciem ze społeczności. Taki człowiek nie mógł również brać udziału w święcie Pas-
chy (Wj 12,48). Obecność krwi wskazywała na obrzęd ofiarny, który mógł odpowiadać 
ofiarom z ludzi praktykowanym przez inne narody. Dla Izraelitów obrzezanie było także 
znakiem ich grzeszności, którą należało od siebie odrzucić. Z tą praktyką wiązała się ule-
głość narodu wybranego względem Boga oraz ich zobowiązanie do czystości i odseparo-
wania się od skażenia19. Najczęściej obrzezania dokonywano ósmego dnia po urodzeniu 
chłopca. Wtedy też nadawano dziecku imię (Rdz 17,12; Kpł 12,3; Łk 1,59). W Piśmie 
Świętym można odnaleźć i takie fragmenty, w których jest mowa o tym, że napletek 
usuwano osobom dorosłym (Rdz 17,25), jak również bezpośrednio przed ślubem (Rdz 
34,14–24). Na uwagę zasługuje także aspekt higieniczny i prozdrowotny tej czynności.

Obrzezanie było zatem widocznym znakiem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abra-
hamem. JHWH zapowiedział patriarsze swoją opiekę, błogosławieństwo, sławę, ziemię 
i liczne potomstwo. Bóg stopniowo, ale konsekwentnie, realizował wszystkie złożone 
przez siebie obietnice. Kilka wieków później liczne potomstwo Abrahama przeszło przez 
Jordan i wkroczyło do Kanaanu. Mieszkańcy owej krainy odczuli lęk przed Izraelitami, 
dlatego też nie podjęli ataku. Dzięki temu członkowie narodu wybranego mieli czas na 
ważne sprawy duchowe – obrzezanie, którego zaniechano podczas wieloletniej wędrówki 
przez pustynię, i świętowanie Paschy. Bez tego widocznego znaku przymierza lud JHWH 
nie mógł posiąść Ziemi Obiecanej.

W wierszu Joz 5,2 Bóg polecił Jozuemu, by ten przygotował noże z krzemienia i obrze-
zał Izraelitów po raz drugi (šēnît). To stwierdzenie nastręcza egzegetom wielu trudno-
ści. Obrzezanie w Egipcie mogło polegać wyłącznie na nacięciu napletka, a nie na jego 
całkowitym usunięciu, jak to czyniono w Izraelu. W ten sposób zachodziłaby potrzeba 
drugiego obrzezania. Jednak z wierszy Joz 5,4–7 czytelnik dowiaduje się, że wszyscy 
mężczyźni, którzy opuścili Egipt pod wodzą Mojżesza, wymarli na pustyni. Być może 
ten widoczny znak przymierza nie był potrzebny na pustyni, gdzie wędrowcy przebywali 
sami. Był natomiast konieczny w Ziemi Obiecanej, gdzie Izraelici zetknęli się z innymi 
ludami. Gdyby z kolei wziąć pod uwagę miejsce obrzezania, to należałoby stwierdzić, że 
pierwsze obrzezanie w Kanaanie dotyczyło Abrahama i jego potomstwa (Rdz 17,9–14). 
Natomiast drugie obrzezanie na tej ziemi objęło ludzi powracających z niewoli egip-
skiej. Powodem obrzezania Izraelitów w Gilgal mogła być również chęć świętowania 
przez nich Paschy. Wprawdzie Mojżesz zachęcał lud do duchowego obrzezania serca 
(Pwt 10,16), to jednak obrzęd fizycznego obrzezania został zaniechany podczas dłu-
giej wędrówki przez pustynię. Dopiero po przekroczeniu Jordanu JHWH upomniał się 
o ten widoczny znak przymierza i wezwał Jozuego do jego ponownego zainicjowania.  

19 J.D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień roku. Inspiracje ze Starego Testamentu, tłum. Aleksandra Czwoj-
drak (Warszawa: Vocatio, 2017), 266.
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Co ciekawe, Bóg nie zwrócił się do Jozuego z pretensjami oraz nie skarcił Izraelitów za 
zaniedbanie tej praktyki20. 

2.2. Obrzezanie Izraelitów (Joz 5,3)

Cała Księga Jozuego ukazuje głównego bohatera jako idealnego przywódcę, który był 
uległy i we wszystkim posłuszny Bogu. Nie dziwi zatem fakt, że Jozue – na polecenie 
JHWH – wykonał noże z krzemienia i dokonał obrzezania Izraelitów na wzgórzu Ara-
lot (wzgórze napletków). W Piśmie Świętym można znaleźć niewiele fragmentów, które 
mówią o masowym obrzezaniu (Rdz 17,23.27).

Aralot utożsamiane jest z Nebi Musa lub z miejscowością w pobliżu tego wzgórza. 
Mogło również chodzić o naturalne lub sztuczne wzniesienie, na którym dokonywano 
obrzezania i gdzie zakopywano napletki. Redaktor Księgi Jozuego przeniósł je w okolice 
Gilgal, gdzie znajdowało się dużo skał krzemienia. Pagórek ten otrzymał nazwę Aralot, 
gdyż praktykowano na nim obrzezanie młodzieńców z okolicy Gilgal lub całego plemie-
nia Beniamina. Najprawdopodobniej grzebano tam również napletki lub też było ich tak 
dużo, że utworzyły dość pokaźny stos21. Wzgórze Aralot przeszło do historii jako miejsce, 
w którym Izraelici powrócili do praktyki obrzezania, gdyż obrzęd ten został zaniechany 
podczas wędrówki przez pustynię. Skoro obrzezanie było widocznym znakiem przymie-
rza pomiędzy Bogiem a Jego ludem, to wydarzenia, które rozegrały się w Gilgal, można 
śmiało potraktować jako moment odnowienia tego przymierza i odświeżenia relacji 
narodu wybranego z JHWH.

2.3. Uzasadnienie dokonanego obrzędu (Joz 5,4–7)

Według LXX nieobrzezanymi byli nie tylko ci, którzy urodzili się na pustyni, ale rów-
nież pewna grupa Izraelitów, która wyszła z Egiptu. Być może w niewoli praktykowano 
ten obrzęd dopiero w okresie dojrzewania lub bezpośrednio przed ślubem. Z kolei TM 
podaje, że nieobrzezanymi byli wyłącznie ci, którzy urodzili się w czasie drogi do Kana-
anu. To właśnie im usunięto napletki w Gilgal.

Wiersze Joz 5,4–7 opisują dwa pokolenia i akcentują widoczny pomiędzy nimi kon-
trast. Do pierwszego z nich należeli Izraelici, którzy pod przewodnictwem Mojżesza 
wyszli z Egiptu. Wszyscy oni – według TM – byli obrzezani. Jednak podczas wędrówki 
przez pustynię okazali się być ludem buntowników, ponieważ nie byli posłuszni głosowi 
JHWH. Ta informacja odsyła czytelnika do wydarzeń zawartych w Lb 13–14. W tym 
fragmencie została opisana misja zwiadowcza dwunastu Izraelitów w Ziemi Obiecanej. 

20 Adolph Harstad, Joshua, The People’s Bible (Milwaukee: Northwestern Publishing House, 1991), 74; Walton, 
Matthews, Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, 229; Wypych, Księga Jozuego, 
166–167.

21 Jan Soggin, Joshua. A Commentary, Old Testament Library (London: SCM Press, 1988), 69–70; Volkmar Fritz, 
Das Buch Josua, Handbuch zum Alten Testament 1/7 (Tübingen: Mohr-Siebeck, 1994), 58; Wypych, Księga  
Jozuego, 166.
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Dziesięciu z nich powróciło do Mojżesza z negatywnymi wiadomościami dotyczącymi 
kraju Kanaan. Tylko Jozue i Kaleb byli pełni entuzjazmu oraz wielkiej ufności w Bożą 
potęgę i obietnice, dlatego też tylko oni zostali uznani za godnych wejścia do Ziemi 
Obiecanej. Ich postawa nie przekonała jednak pozostałych członków narodu wybranego. 
Izraelici zaczęli szemrać i buntować się przeciwko JHWH, co doprowadziło do śmierci 
całego pokolenia na pustyni. Ludzie ci nie doszli do Kanaanu, a tym samym nie było 
im dane oglądać i cieszyć się krainą „mlekiem i miodem płynącą”22 (Lb 14,22–23; Pwt 
1,34–36).

Łaskawy i wierny Bóg wzbudził w ich miejsce nowe pokolenie (Joz 5,7). Jednak pod-
czas wędrówki przez pustynię zaprzestano obrzezania. Być może trudności związane 
z pustynnym podróżowaniem zablokowały przeprowadzanie tego obrzędu na całe czter-
dzieści lat lub też sam JHWH zawiesił tę praktykę po buncie swego ludu. Wydarzenia 
nakreślone w Lb 13–14 miały miejsce dwa lata po wyjściu z niewoli egipskiej. Można 
zatem przypuszczać, że obrzezanie zostało wstrzymane na 38 lat. Możliwe, że to Izra-
elici zaprzestali wykonywania tego obrzędu, gdyż po zajściu opisanym w Lb 14 usunięcie 
napletka jako widocznego znaku przymierza byłoby nie na miejscu. Dopiero po realizacji 
Bożej kary względem buntowników można było wznowić tę praktykę. Istnieje jeszcze 
jedna ewentualność. JHWH – przed przywróceniem obrzezania – chciał w spektaku-
larny sposób zamanifestować swoją łaskawość. Pokonał zatem Sichona i Oga, przepro-
wadził swój lud przez Jordan i wprowadził ich do Ziemi Obiecanej. Postój w Gilgal był 
w Bożych oczach doskonałym czasem na odnowienie przymierza i relacji z Izraelitami 
oraz na powrót do praktyki obrzezania. JHWH zdobył serce swego ludu poprzez swoją 
wierność i potęgę. W przeciwnym razie obrzezanie byłoby tylko martwą ceremonią23.

Jozue obrzezał Izraelitów przy pomocy krzemiennych noży. Ta informacja może 
świadczyć o starodawnym pochodzeniu opisu tej czynności. Takim samym narzędziem 
Sefora odcięła napletek swojego syna (Wj 4,24–26). Być może chodziło o noże używane 
jedynie do celów ceremonialnych, gdyż w Biblii pojawiają się one wyłącznie w związku 
z dokonywanym obrzezaniem. Użycie noży z krzemienia podczas uroczystej ceremonii 
w Gilgal miało zapewne przypomnieć Izraelitom o wcześniejszym wydarzeniu, kiedy to 

22 To sformułowanie jest synonimem żyznej ziemi. Kanaan obfitował w pastwiska, miód, kwitnące rośliny oraz 
w wodę, która była błogosławieństwem dla ludzi, roślin i zwierząt. Mleko pochodziło od owiec i kóz, nato-
miast pod pojęciem miód krył się raczej syrop z daktyli. Mleko mogło również oznaczać wszelkie produkty rolne, 
a miód – produkty nomadyczne. W tym przypadku chodziłoby o ziemię, na której można zebrać to, co pojawia się 
naturalnie oraz gdzie można osiąść, coś posadzić, zebrać plon i hodować zwierzęta. Dla ludzi wędrujących z miej-
sca na miejsce wzmianka o ziemi opływającej w mleko i miód oznaczała nie tylko dobrobyt, ale też i stabilność. 
W takiej krainie – według Talmudu – owoce są tłuste jak mleko i słodkie jak miód. Ta urodzajna ziemia stanowiła 
kontrast do piasków pustyni. Nic więc dziwnego, że na starożytnym Bliskim Wschodzie słowa: mleko i miód 
przywodziły na myśl rzeczywistość rajską. Motyw strumieni opływających w miód jest obecny w ugaryckim epo-
sie o Baalu i Mocie. Również w tekstach egipskich Kanaan był postrzegany jako kraina, w której nie brakowało 
zasobów naturalnych i płodów rolnych. Adolph Harstad, Joshua, Concordia Commentary (Saint Louis: Concordia 
Publishing House, 2004), 230; Walton, Matthews, Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebraj-
skiej, 229–230; Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 16–17; Wypych, Księga Jozuego, 167.

23 Harstad, Joshua, 77.
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Bóg próbował zabić Mojżesza, który nie obrzezał swojego syna. Skoro obrzezanie było 
starym obrzędem i widocznym znakiem przymierza, JHWH zależało też i na tym, by 
Jego lud wspomniał na zawarte niegdyś przymierze i potrafił dostrzec realizację daw-
nych obietnic w aktualnej rzeczywistości24. Gilgal stało się miejscem narodzin nowego 
i wiernego ludu – odnowionego Izraela, który potwierdził swoje przymierze z Bogiem 
i odnowił z Nim relację poprzez ryt obrzezania.

Kontrast pomiędzy dwoma pokoleniami widoczny jest również na płaszczyźnie użytej 
terminologii. Chodzi o zastosowanie dwóch słów: ‘ām (lud) i gôj (lud). W wielu fragmen-
tach Pisma Świętego oba terminy są traktowane jako synonimy i występują zamiennie. 
Są jednak teksty, w których ‘ām odnosi się do Izraela jako ludu Boga (Wj 33,13), nato-
miast wyraz gôj pojawia się w passusach ukazujących niewierność i nieposłuszeństwo 
narodu wybranego (Pwt 32,21). Starsze pokolenie Izraelitów opuściło Egipt jako ‘ām (Joz 
5,4.5a). Wszyscy oni byli obrzezani. Umarli jednak na pustyni jako gôj (Joz 5,6), ponie-
waż byli ludem buntowników. Młodsze pokolenie urodziło się na pustyni jako ‘ām (Joz 
5,5b), ale stało się gôj, dopóki nie zostało obrzezane przez Jozuego na wzgórzu Aralot 
(Joz 5,8). Zarówno pierwsze, jak i drugie pokolenie, które stały się gôj, „skończyły się” 
(tmm) z woli Boga. Kresem pierwszego była śmierć na pustyni (Joz 5,6), a drugiego – 
obrzezanie (Joz 5,8)25. W kolejnych rozdziałach Księgi Jozuego na określenie narodu 
wybranego nie używa się już słowa gôj, lecz ‘ām (np. Joz 6,5.20; 7,3; 8,10.33; 10,21; 14,8; 
24,2.24.27).

2.4. Rekonwalescencja obrzezanych Izraelitów (Joz 5,8)

Izraelici, którzy zostali obrzezani w Gilgal, musieli pozostać w obozie aż do wyzdro-
wienia (‘ad ḥăjôtām). W tym miejscu użyty został czasownik ḥājâ (żyć). Zatem okres 
rekonwalescencji był dochodzeniem do pełni życia. Człowiek, któremu usunięto naple-
tek, przez kilka dni odczuwał wielkie boleści (Rdz 34). Jednak moment krytyczny przy-
padał zazwyczaj na dzień trzeci. 

W takiej sytuacji rodzi się pytanie o historyczność i chronologię tej narracji. Skoro 
Izraelici przekroczyli Jordan dziesiątego dnia pierwszego miesiąca (Joz 4,19), a czterna-
stego Nisan obchodzili Paschę (Joz 5,10), to czy Jozuemu udało się w tak krótkim czasie 
obrzezać 601 730 ludzi (Lb 26,51) i czy te osoby – po zaledwie kilku dniach od zabiegu – 
były w stanie wziąć udział w uroczystościach? Te wątpliwości sugerują, że perykopa Joz 
5,2–9 nie jest relacją o rzeczywistych wydarzeniach, lecz kompozycją literacką z prze-
słaniem teologicznym26. 

24 Howard, Joshua, 147–148; Harstad, Joshua, 75.
25 Howard, Joshua, 150; Butler, Joshua, 59; Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 16.
26 Wypych, Księga Jozuego, 163, 168.
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2.5. Mowa JHWH do Jozuego (Joz 5,9)

Opowiadanie o obrzezaniu w Gilgal kończy mowa Boga skierowana do Jozuego (Joz 5,9). 
JHWH poinformował syna Nuna o tym, że zrzucił z Izraelitów hańbę egipską. Być może 
chodziło o wyzwolenie narodu wybranego z niewoli egipskiej i uwolnienie go od obcych 
bóstw. Ową hańbą mogło być również zaniedbanie praktyki obrzezania w Egipcie, czas 
buntu na pustyni lub niezrealizowanie jednej z Bożych obietnic, a mianowicie daru ziemi. 
Istniało bowiem niebezpieczeństwo, że wszyscy Izraelici pomrą na pustyni i nie wejdą 
do Ziemi Obiecanej (Pwt 9,28)27.

Miejsce obrzezania Izraelitów zostało nazwane Gilgal (koło). Nazwa ta nawiązuje do 
hebrajskiego czasownika o rdzeniu g-l-l (obracać). Chodziłoby zatem o odwrócenie tego 
wszystkiego, co wydarzyło się w Egipcie i co było związane z tamtejszą niewolą. Miej-
scowość ta znajdowała się pomiędzy Jordanem a Jerychem i była pierwszym miejscem 
obozowania Izraelitów po przekroczeniu Jordanu (Joz 3–4). Biblijne Gilgal utożsamiane 
jest ze współczesnym Chirbet al-Mafdżir (3 km od starożytnego Jerycha) lub z Chirbet 
en-Nitla (5 km na południowy wschód od Jerycha)28.

3. Przesłanie teologiczne

3.1. Obrzezanie fizyczne warunkiem wejścia w posiadanie Ziemi Obiecanej

Wyzwolenie z niewoli egipskiej nie miałoby większego sensu, gdyby naród wybrany 
pozostał na pustyni. Miejsce to wiązało się bowiem z materialnym niedostatkiem. Bóg 
nie tylko wyprowadził swój lud z Egiptu i troszczył się o niego podczas wędrówki, ale też 
umożliwił mu przejście przez Jordan i ofiarował Kanaan. W Księdze Jozuego hebrajski 
czasownik nātan (dać) oraz rzeczownik ’ereṣ (ziemia) często występują obok siebie. Tym, 
który powierza ziemię, jest JHWH, a Izraelici są tymi, którzy z tego daru korzystają (Joz 
1,1–9; 2,24; 21,43–45)29. Należy jednak pamiętać, że Ziemia Obiecana nie była nagrodą 
za dobre postępowanie narodu wybranego (Pwt 9,4–6), ale Bożym darem, a prawo Izra-
elitów do tej krainy „mlekiem i miodem płynącej” opierało się na obietnicy, jaką niegdyś 
JHWH złożył Abrahamowi i jego potomkom (Rdz 12,1–8; Pwt 6,10–12; 8,7–9).

Skoro obrzezanie było widocznym znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Jego 
ludem oraz warunkiem przynależności do tej wspólnoty, to konieczne było, aby Jozue 
obrzezał Izraelitów przed zajęciem przez nich Kanaanu – ziemi obietnicy. Rodzi się 
zatem pytanie, dlaczego JHWH nie nakazał obrzezania w momencie, gdy członkowie 

27 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 14; Łach, Księga Jozuego, 190; Wypych, Księga Jozuego, 
168.

28 Bogdan Poniży, „Pierwsze sanktuaria Izraela”, w: Życie religijne w Biblii, red. Gabriel Witaszek (Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 1999), 22–23; Łach, Księga Jozuego, 188, 190; Wypych, Księga Jozuego, 168–169.

29 Josef Schreiner, Teologia Starego Testamentu, tłum. Bogdan Matysiak (Warszawa: Oficyna Wydawniczo- 
-Poligraficzna „Adam”, Pax, 1999), 76; Dariusz Dziadosz, „Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia 
Kanaanu”, Verbum Vitae 6 (2007): 48, 56.
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narodu wybranego znajdowali się w bezpiecznym miejscu po wschodniej stronie Jor-
danu. Przecież mężczyźni, którym usunięto napletek, przez kilka kolejnych dni odczu-
wali wielki ból i byli zupełnie bezradni w obliczu ataku ze strony wroga (Rdz 34,24–31). 
Jozue doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale zawierzył Bogu i był Mu bezwzględnie 
posłuszny. Ufał w obronę ze strony JHWH. Jednocześnie był przekonany, że bezpieczeń-
stwo i pomyślność Izraelitów były zależne od ich wierności Bogu. W Gilgal objawiła się 
również mądrość, moc i dobroć JHWH. Bóg chciał, by członkowie narodu wybranego 
odczuli Jego bliskość, opiekę i ochronę oraz by przekonali się o Jego wszechmocy. Miało 
to wzmocnić ich wiarę oraz przekreślić lęk przed nieprzyjaciółmi30.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt ceremonii obrzezania 
w Gilgal. Egipcjanie, Moabici, Ammonici i Edomici łączyli obrzezanie między innymi 
z osiągniętą dojrzałością. Postępowanie narodu wybranego na pustyni można przyrównać 
do zachowania dziecka. Izraelici musieli być karmieni przez JHWH manną i przepiór-
kami oraz trzeba im było dostarczać wody. Wielokrotnie też zachowywali się w sposób 
niedojrzały i kapryśny oraz manifestowali swoje niezadowolenie (Wj 32,1–14; Lb 11; 
20,1–11). Naród wybrany uczył się, czym jest wolność, i pomału dojrzewał. Wszystko to 
działo się pod czujnym okiem Boga – wybitnego pedagoga oraz wychowawcy. Okazywał 
On swemu ludowi wiele miłości i był wobec niego bardzo cierpliwy. Ryt obrzezania 
w Gilgal31 był momentem wejścia Izraelitów w dojrzałość, przejęcia inicjatywy i odpo-
wiedzialności za siebie, gdyż tylko jako dojrzali ludzie mogli się stać godnymi benefi-
cjentami Bożych darów32.

3.2. Obrzezanie serca warunkiem utrzymania Ziemi Obiecanej

Ziemia, którą Bóg ofiarował swojemu ludowi, mogła być w każdej chwili utracona, 
gdyż była darem warunkowym. Przyszłość narodu wybranego oraz utrzymanie Kana-
anu w rękach Izraelitów były uzależnione od życia zgodnego z synajskim przymierzem. 
Ceremonia w Gilgal służyła odnowieniu relacji z JHWH oraz wzywała członków narodu 
wybranego nie tylko do obrzezania fizycznego, lecz również do obrzezania duchowego, 
czyli do życia zgodnego z Bożymi wymaganiami (Kpł 26,1–33).

Motyw obrzezania serca bardzo często pojawia się na kartach Pisma Świętego (Pwt 
10,16; 30,6; Jr 4,4; 6,10; 9,24–25). To duchowe obrzezanie polegało na opamiętaniu się, 
wewnętrznej przemianie, głębokim nawróceniu i odrzuceniu wszystkiego, co oddalało 
od JHWH. Konsekwencją takiej postawy było zjednoczenie z Bogiem, wsłuchiwanie 
się w Jego słowo oraz postawa wierności, ufności i miłości względem JHWH. Posłu-
szeństwo Bogu było równoznaczne z podporządkowaniem się Prawu i przejawiało się 

30 Clarke, Clarke’s Commentary: Joshua.
31 Adolph Harstad wskazał na podobieństwo pomiędzy dwoma słowami: Gilgal i Golgota. W Gilgal Bóg zrzucił 

z Izraelitów hańbę egipską. Natomiast na Golgocie Jezus umarł za nasze grzechy (Rz 4,25). Uczynił to z wielkiej 
miłości do każdego człowieka. Dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zostaliśmy odkupieni 
i oczekujemy życia wiecznego w przyszłym świecie – wiecznej Ziemi Obiecanej (Rz 8,31–39). Harstad, Joshua, 79.

32 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 18–19.
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w świętości życia Izraelitów (Kpł 19,1–2). Rytuał fizycznego obrzezania w Gilgal stał się 
znakiem wewnętrznego oddania się Bogu oraz poddania się Jego działaniu i woli. Tylko 
taka postawa mogła zapewnić członkom narodu wybranego bezpieczeństwo i pomyśl-
ność w Ziemi Obiecanej.

3.3. Pragnienie powrotu do Boga i Ziemi Obiecanej

Redaktor dzieła deuteronomistycznego (Joz – 2 Krl) pisał w bardzo trudnym, smutnym 
i dramatycznym czasie, kiedy to Izraelici utracili swoją ziemię (Ps 137,1–6). Powodem 
wygnania babilońskiego była niewierność narodu wybranego względem Boga i Jego 
nakazów. W tym czasie obrzezanie miało ogromne znaczenie, ponieważ pozwalało Izra-
elitom na zachowanie swojej tożsamości oraz odróżniało ich od Babilończyków, którzy 
nie praktykowali tego obrzędu. Usunięcie napletka miało przypominać o przynależności 
do ludu JHWH, o tym, że Bóg jest wierny zawartemu przymierzu i złożonym obietnicom 
oraz że troszczy się o uprowadzonych i im błogosławi. Znak obrzezania mógł również 
wyrażać prośbę Izraelitów o darowanie win, gotowość do nawrócenia i wiernego prze-
strzegania Prawa oraz nadzieję na powrót do Kanaanu – ziemi obietnicy33.

Natomiast dla wspólnoty powygnaniowej perykopa Joz 5,2–9 stanowiła wezwanie do 
dojrzałości, posłuszeństwa Prawu JHWH i świadomości własnej tożsamości. Drama-
tyczne wydarzenia z przeszłości miały uzmysłowić Izraelitom, że tylko wierność Bogu 
i zawartemu z Nim przymierzu była jedynym warunkiem umożliwiającym korzystanie 
z dobrodziejstw Ziemi Obiecanej – krainy „mlekiem i miodem płynącej”34.

Zakończenie

Obrzezanie Izraelitów w Gilgal (Joz 5,2–9) miało miejsce w przełomowym momencie. 
Wydarzenie to nastąpiło po przekroczeniu Jordanu, a przed zdobyciem pierwszego mia-
sta na terytorium Kanaanu – Jerycha. Dla członków narodu wybranego definitywnie 
zakończył się etap pustyni, a rozpoczął się czas osiedlania w Ziemi Obiecanej i stopnio-
wego zajmowania kolejnych jej terenów. Osuszenie wód Jordanu i swobodne przejście 
Izraelitów na drugi brzeg wywołały wśród mieszkańców Kanaanu paniczny strach. Ta 
sytuacja doprowadziła do tego, że członkowie narodu wybranego zyskali czas i mogli 
uczestniczyć w dwóch ważnych ceremoniach o charakterze religijnym: w obrzezaniu, 
które zostało zaniechane podczas wędrówki przez pustynię, i w świętowaniu Paschy.

Obrzezanie było zewnętrznym znakiem przymierza, jakie JHWH zawarł z Abraha-
mem, i wiązało się z Bożym błogosławieństwem. Pozwalało ono odróżnić Izraelitów od 
innych narodów i stanowiło warunek wzięcia w posiadanie ziemi Kanaan. Była to kraina 

33 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 20–22; Wypych, Księga Jozuego, 165, 178–179.
34 Szamocki, „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9”, 22–25.
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„mlekiem i miodem płynąca”, która stanowiła treść jednej z obietnic, jaką JHWH złożył 
Abrahamowi i jego potomkom.

Jednak ceremonia w Gilgal polegała nie tylko na usunięciu napletków, lecz stanowiła 
również apel o dokonanie duchowego obrzezania. Polegało ono na głębokim nawróceniu, 
życiu w bliskości z Bogiem i podporządkowaniu się Jego Prawu. Świętość życia (Kpł 
19,1–2) gwarantowała Izraelitom bezpieczeństwo, ochronę JHWH i pomyślność w Ziemi 
Obiecanej (Pwt 6,12–13). Gilgal przeszło zatem do historii jako miejsce narodzin nowego 
i wiernego ludu, który potwierdził swoje przymierze z Bogiem i odnowił z Nim relację. 
W Księdze Jozuego lud ten – poza nielicznymi wyjątkami (Joz 7,1‒8,35) – został ukazany 
w bardzo pozytywnym świetle. Posłuszeństwo planom JHWH i poleceniom Jozuego 
kontrastowało z zachowaniem ludzi wędrujących przez pustynię (np. Lb 12,1–16; 14,1–9; 
20,12). Ta właściwa postawa sprzyjała również realizacji Bożych obietnic.
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OBRAZ ŚWIATA PODZIEMNEGO W ŚWIETLE 
WYBRANYCH MITÓW MEZOPOTAMSKICH

Streszczenie

Artykuł ten przedstawia wyobrażania mieszkańców Mezopotamii o świecie podziemnym 
w wybranych mitach w języku sumeryjskim (Zejście Inany do świata podziemnego) i aka-
dyjskim (Zejście Isztar do świata podziemnego; Nergal i Ereszkigal i Sen księcia Kummy). 
Obraz krainy umarłych zawarty w pismach sumeryjskich został przejęty i rozwijany w trady-
cji akadyjskiej. Według wierzeń mieszkańców Mezopotamii miejsce, gdzie po śmierci uda-
wali się zmarli, było położone pod powierzchnią ziemi i praoceanem wód. Swoim wyglądem 
przypominało starożytne sumeryjskie miasto, co odzwierciedlało urbanistyczną mentalność 
mieszkańców Międzyrzecza. Należało pokonać rzekę, która prawdopodobnie nawiązywała 
do systemów irygacyjnych, i przekroczyć bramy, by dostać się do mrocznego polis, w któ-
rego centrum znajdował się pałac-świątynia. Świat podziemny okryty był mrokiem i wszech-
obecnym pyłem. Ludzie po śmierci wiedli bierną egzystencję, często porównywaną do snu. 
W krainie umarłych obecne były te same struktury społeczne co na ziemi. Królowie, nota-
ble, kapłani zachowywali swoją pozycję i ich stan był nieco lepszy od kondycji zwykłych 
zmarłych. Los człowieka po śmierci można było poprawić poprzez godny pochówek i regu-
larne ofiary. Śmierć była stanem wiecznym, jedyny kontakt ze światem żywych zapewniała 
praktyka nekromancji oraz fakt nawiedzania bliskich w przypadku zaniedbywania ofiar. 
Zaświaty zamieszkiwał ogromny panteon bóstw i hybrydalnych istot, na którego czele stała 
mroczna para, bogini Ereszkigal i bóg Nergal. Bogowie nieba i ziemi nie mieli władzy nad tą 
częścią kosmosu, ich także obowiązywały surowe prawa krainy umarłych.

Słowa kluczowe: Stary Testament, Mezopotamia, mitologia, świat podziemny, teologia religii
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Abstract

THE IMAGE OF THE NETHERWORLD WORLD IN SELECTED 
MESOPOTAMIAN MYTHS

This article presents the ideas of the inhabitants of Mesopotamia about the Netherworld in 
selected myths in the Sumerian language (Descent of Inana into the Netherworld) and Akka-
dian (Descent of Ishtar into the Netherworld; Nergal and Ereshkigal and The Dream of Prince 
Kumma). The image of the land of the dead contained in the Sumerian scriptures was taken 
over and developed in the Akkadian tradition. According to the beliefs of the inhabitants of 
Mesopotamia, the place where the dead went after death was located below the surface of the 
earth and the ancient ocean. It resembled an ancient Sumerian city, which reflected the urban 
mentality of Mesopotamia. People after death lead a passive existence often compared to sleep. 
The same social structures as on earth were present in the land of the dead. Kings, notables, 
priests kept their position and their condition was slightly better than that of ordinary dead. 
The fate of man after death could be improved by a dignified burial and regular sacrifices. 
Death was an eternal condition, the only contact with the dawn of the living ensured the prac-
tice of necromancy and the fact of haunting loved ones in the event of neglect of victims. The 
underworld was inhabited by a huge pantheon of deities and hybrid beings, headed by a dark 
couple, the goddess Ereshkigal and the god Nergal. The gods of heaven and earth did not have 
power over this part of the cosmos, and they were also bound by the strict laws of the land of 
the dead.

Keywords: Old Testament, Mesopotamia, mythology, the Netherworld, theology of religion

Wstęp

Kultura mezopotamska pozostawiła po sobie ogromną spuściznę tekstów zapisanych 
pismem klinowym; są to zarówno dzieła literackie, religijne, kultyczne, jak i dokumenty 
prawne czy ekonomiczne. Zainteresowania mieszkańców Mezopotamii rozciągały się na 
wszystkie dziedziny życia. Do obecnych czasów dotrwał szereg utworów literackich, któ-
rych tematem był tajemniczy świat podziemny, miejsce gdzie po śmierci musiał udać się 
każdy człowiek. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będzie siedem wybranych 
tekstów o charakterze mitologicznym z bogatego dziedzictwa sumeryjskiego i akadyj-
skiego. Sumeryjskim tekstem, który zostanie omówiony będzie Zejście Inany do świata 
podziemnego; z dorobku kultury akadyjskiej przeanalizowane będą trzy utwory: Zejście 
Isztar do świata podziemnego, Nergal i Ereszkigal oraz Sen księcia Kummy. Po informa-
cjach historyczno-krytycznych, dotyczących prawdopodobnego autorstwa i daty powsta-
nia, każdy z mitów zostanie streszczony, po czym omówione będą zagadnienia związane 
z obrazem świata podziemnego. Analityczne przyjrzenie się sumeryjskim i akadyjskim 
tekstom mitologicznym, opisującym świat podziemny, pozwoli na uchwycenie i bliż-
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sze poznanie tła kulturowego Starego Testamentu, w którym rozwijała się idea szeolu2. 
Problematyka mezopotamskich wyobrażeń nt. Zaświatów (oraz ich wpływ na idee sta-
rotestamentalne) omawiana już była w literaturze polskiej, m.in. w monografii P. Nicko-
-Stępień3 oraz artykule J. Lemańskiego4. W niniejszym studium autor dokona bardziej 
analitycznego przeglądu wybranych mitów sumeryjskich i akadyjskich.

1. Zejście Inany do świata podziemnego

Pierwszym z przeanalizowanych mitów będzie sumeryjski utwór Zejście Inany do świata 
podziemnego. Jest to może najbardziej reprezentatywny tekst literacki kultury mezo-
potamskiej, który porusza temat krainy umarłych, dlatego też będzie tutaj streszczony 
i przeanalizowany. Sumeryjska wersja tego mitu została zrekonstruowana z wielu frag-
mentów pochodzących z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr., jednakże sam utwór 
spisany został najprawdopodobniej pod koniec III tysiąclecia przed Chr. za czasów III 
dynastii z Uri5. Mit ten powstał zapewne jeszcze w okresie wczesnodynastycznym (ok. 
2900–2334 r. przed Chr.) i był przekazywany w tradycji ustnej6. Istnieje także wersja aka-
dyjska, wykazująca pewne różnice względem sumeryjskiej, ale zostanie ona omówiona 
w dalszej części artykułu7.

Utwór Zejście Inany do świata podziemnego opowiada o tym jak bogini Inana8 zeszła 
do świata podziemnego celem przejęcia władzy nad tą częścią kosmosu. Sama Inana 
swój powód przybycia do świata umarłych tłumaczy, podstępnie, chęcią uczestniczenia 

2 Najpełniejsze omówienie koncepcji szeolu w Biblii hebrajskiej zawiera monografia: Philip S. Johnston, Cienie 
Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej (Kraków: Wydawnictw WAM, 2010); zobacz również: 
Janusz Lemański, „Sprawisz, abym ożył!” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamen-
cie (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004).

3 Paulina Nicko-Stępień, Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu (Wrocław: 
TUM, 2017).

4 Janusz Lemański, „Hebrajski Szeol na tle wyobrażeń eschatologicznych sąsiednich kultur”, Scripta Biblica et 
Orientalia 3 (2011): 67–97.

5 Uri to sumeryjskie brzmienie nazwy miasta Ur. Okres panowania III dynastii z Uri (ok. 2112–2004 r. przed Chr.) 
jest zwany „złotym wiekiem” kultury sumeryjskiej. W tym czasie została spisana ogromna ilość utworów literac-
kich, od tekstów religijnych po dydaktyczne czy prawne. Szerzej na temat tego okresu historycznego: Marc Van 
De Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu. Ok. 3000–323 p.n.e. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 2008), 75–86; Georges Roux, Mezopotamia (Warszawa: Dialog, 2006), 139–153.

6 Więcej o okresie wczesnodynastycznym: Van De Mieroop, Historia, 43–63; Roux, Mezopotamia, 110–127.
7 Na temat relacji tych dwóch wersji mitu: Dina Katz, „How Dumuzi Became Inanna’s Victim: On the Formation of 

«Inanna’s Descent»”, Acta Sumerica 18 (1996): 93–103.
8 Inana (akadyjska Isztar) jest najważniejszym żeńskim bóstwem w panteonie mezopotamskim. Jest boginią miłości, 

wojny i gwiazdy Wenus. Uważana jest według różnych przekazów za córkę boga Ana lub Nanny, Enlila czy też 
Enkiego. Czczona była w wielu miejscowościach Sumeru (prawdopodobnie była to pierwotnie niezależna bogini), 
a listę jej sanktuariów dostarcza omawiany mit w swoim prologu. Najważniejszym sanktuarium było Uruk ze świą-
tynią Eana. Jej kult sięga czasów protohistorycznych, np. w okresie Dżamdat Nasr (ok. 3150–2900 r. przed Chr.) 
odnaleziono wykutą w marmurze głowę kobiety, którą niektórzy utożsamiają z Inaną: Roux, Mezopotamia, 73. Na 
temat Inany: Jeremy Black, Anthony Green, Słownik mitologii Mezopotamii (Katowice: Książnica, 1998), 87–89; 
Ivan Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion. A Descriptive Introduction (Münster: Ugarit–Verlag, 2015), 51–54.
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w obrzędach pogrzebowych Gugalany, męża jej siostry, władczyni tej części świata – 
Ereszkigal9. Bogini przybywa do wrót podziemi, odziana w strój pełen boskiej chwały, 
i wzywa dumnie odźwiernego Neti, aby ją wpuścił. Ten niezwłocznie udaje się do swojej 
pani i informuje ją o przybyciu siostry. Ereszkigal odkrywa prawdziwy powód przybycia 
Inany i każe Netiemu potraktować wyniosłą boginię zgodnie z prawami, jakimi rządzi 
się świat umarłych. Odźwierny przeprowadza ją przez siedem bram, przy każdej pozba-
wiając części boskiego stroju. Przy siódmej bramie Neti obdziera boginię całkowicie z jej 
szaty.

Inana stoi całkowicie naga przed tronem Ereszkigal, gdzie siedmiu sędziów świata 
podziemnego Anunna wydaje wyrok śmierci. Dopiero biorąc pod uwagę dumę, wynio-
słość, potęgę i wojowniczy charakter bogini Inany można w pełni zrozumieć ciężar 
i sugestywność tekstu opisującego upokorzenie i wyrok na boginię:

Potem, kiedy jej odzież zabrano,
kiedy (w ukłonie) nisko pochyloną
zaprowadzono ją (przed Ereszkigal),
jej siostra pociągnęła ją w dół do swego tronu,
(sama) zasiadła na tronie10.

Po wydaniu wyroku Ereszkigal uśmierca Inanę, a jej ciało zostaje powieszone na haku. 
W tym czasie posłanka bogini Inany, zwana Ninszubur, udaje się, zgodnie z poleceniem 
swojej pani, danym przed zstąpieniem do podziemi, do trzech wielkich bogów: Enlila11 
w Nibru, Nanny12 w Uri i Enkiego13 w Eridu. Prosi ich kolejno o pomoc w sprawie Inany. 
Enlil i Nanna odmawiają, stwierdzając, że Inana sama jest sobie winna przez swoją nie-
opanowaną żądzę władzy oraz, że prawa świata podziemnego nie mogą być złamane. 
Dopiero Enki, znany ze swojej dobroczynności, decyduje się jej pomóc. Stwarza z brudu 
paznokci dwie istoty kurgarra oraz galaturra. Daje im ziele i wodę życia oraz wskazania, 
co mają uczynić, aby otrzymać ciało zmarłej Inany. Dwie istoty udają się do świata pod-
ziemnego, gdzie w pałacu bogini Ereszkigal, zgodnie z radą Enkiego, pocieszają chorą 
boginię. Za akt współczucia Ereszkigal obiecuje spełnić ich życzenie. Ci proszą o wyda-
nie ciała Inany. Za sprawą ziela i wody przywracają boginię ponownie do życia.

9 Kult Ereszkigal jest poświadczony od czasów III dynastii z Uri. Na temat tej bogini: Black, Green, Słownik 
mitologii Mezopotamii, 68; Nicko-Stępień, Mezopotamski świat podziemny, 55–58.

10 Krystyna Sarzyńska, Mity sumeryjskie (Warszawa: Agade, 2000), 91.
11 Enlil (akadyjskie Ellil) jest jednym z trzech najważniejszych bogów w panteonie mezopotamskim, jego domeną 

jest atmosfera. Jest władcą Sumeru i całego świata oraz jest odpowiedzialny za mianowanie królów. Black, Green, 
Słownik mitologii Mezopotamii, 67; Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion, 41–43.

12 Nanna-Suen (akadyjskie Sin), syn Enlila, bóg księżyca, głównym miejscem kultu było sanktuarium Ekisznugal 
w Uri. Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 133–134; Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion, 46–48.

13 Enki (akadyjskie Ea), obok Anu i Enlila, najważniejszy bóg sumeryjski. Jest bogiem wody słodkiej, mądrości 
i wróżbiarstwa. Jest bóstwem dobroczynnym, w wielu mitach widzimy go pomagającego innym bogom oraz lu-
dziom, np. to właśnie Enki ostrzegł Ziusudre (sumeryjski Noe) przed planowanym potopem. Na temat tego bóstwa: 

„Enki”, w: Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 65–66; Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion, 43–46.
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Jednak dramat utworu nie kończy się w tym momencie. Pomimo tego, że Inana 
została wskrzeszona, musi wskazać kogoś, kto zajmie jej miejsce w świecie podziemnym. 
W powrocie do świata żywych towarzyszy jej grupa demonów zwanych galla/gallu14, 
których zadaniem jest schwytanie zastępcy bogini. Posłanka Niszubur oraz bóstwa Szara 
i Lulal dzięki oddaniu czci Inanie unikają zejścia w jej zastępstwie do krainy umarłych. 
Gorszy los spotyka małżonka bogini, Dumuziego15, który nie oddaje hołdu swojej part-
nerce. Inana wskazuje na swojego męża jako tego, który w jej miejsce zstąpi do świata 
umarłych. Bogini przytacza dokładnie te same słowa wyroku śmierci, jakie zostały skie-
rowane do niej samej przez Ereszkigal:

(Inana) spojrzała na niego,
a było to spojrzenie śmierci,
Ona wymówiła przeciw niemu jedno słowo,
a było to słowo wściekłe,
Dodała do tego krzyk potępienia16.

Powtórzenie to17 podkreśla, że na Dumuziego spada dokładnie ten wyrok, który był 
udziałem Inany. Dumuzi, w zastępstwie swojej małżonki, musi umrzeć. Demony galla 
rzucają się, aby porwać boga. Przerażony Dumuzi błaga boga słońca i sprawiedliwości 
Utu18 o pomoc. Ten przemienia go w węża, dzięki czemu Dumuzi ucieka. W tym momen-
cie treść tekstu jest w kilku miejscach nieczytelna, jednak zakończenie mitu informuje, 
że Dumuzi nie będzie wiecznie skazany na pobyt w zaświatach. Przez pół roku w krainie 
umarłych będzie przebywał on sam, ale drugą połowę wzięła na siebie jego siostra o nie-
znanym imieniu. 

Istnieje także inna wersja zakończenia tego mitu, która wyjaśnia pewne kwestie. 
Wersja ta zaczyna się w momencie, kiedy demony galla, nie znajdując zastępcy Inany, 
postanawiają przybyć do Unug19, by zabrać ją z powrotem do podziemi. Inana przestra-
szona wydaje im swojego męża Dumuziego. Demony w brutalny sposób atakują boga. 
Podobnie jak w pierwszej wersji, tak i tutaj, Dumuzi błaga Utu o pomoc. Ten przemienia 
go w węża. Dumuzi uchodzi napastnikom i ukrywa się w zagrodzie u swojej siostry 

14 Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 73; Nicko-Stępień, Mezopotamski świat podziemny, 65–66.
15 Dumuzi (biblijny Tammuz) jest prawdopodobnie bogiem, który powstał w wyniku scalenia kilku lokalnych bóstw. 

W zasadzie jest bogiem odpowiedzialnym za stada, opiekunem pasterzy i w takiej postaci występuje w micie opo-
wiadającym o jego konflikcie z bogiem kanałów, rolnictwa Enkimdu, co odzwierciedla częste konflikty na Bliskim 
Wschodzie pomiędzy pasterzami, koczownikami, a rolniczą ludnością osiadłą. Dumuzi także jest bogiem związa-
nym ogólnie z wegetacją, urodzajem i odradzaniem przyrody, które zapewniał rytuał świętych zaślubin z boginią 
Inaną: „Dumuzi”, w: Jeremy Black, Anthony Green, Słownik mitologii Mezopotamii (Katowice: Książnica, 1998), 
62–63; Roux, Mezopotamia, 83.

16 Sarzyńska, Mity sumeryjskie, 97.
17 Powtórzenia, często nawet dużych partii tekstu, przede wszystkim w dialogach, są cechą charakterystyczną litera-

tury sumeryjskiej i akadyjskiej.
18 Utu (akadyjskie Szamasz) jest bogiem słońca, ale także bogiem sprawiedliwości i prawa: Black, Green, Słownik 

mitologii Mezopotamii, 217–219; Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion, 48–49.
19 Unug to sumeryjskie brzmienie nazwy Uruk.
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Gesztinany. Galla rozpoczynają poszukiwania uciekiniera. Postanawiają udać się do 
jego siostry. Kiedy trafiają do Gesztinany, torturami starają się wymusić wydanie jej 
brata. Gesztinana pozostaje jednak nieugięta. Nie zdaje się to jednak na wiele. Dumuzi 
zostaje odnaleziony. Bogini dobrowolnie postanawia co pół roku zastępować swego 
brata w krainie umarłych, na co Inana, jak wynika z pierwszej wersji zakończenia mitu, 
wyraża zgodę.

Tak przedstawia się najważniejszy sumeryjski mit mówiący o świecie podziemnym, 
dający bardzo sugestywny i bogaty w szczegóły obraz królestwa śmierci. W utworze tym 
pojawia się kilka bóstw związanych z tą częścią kosmosu. Na pierwszym miejscu, wład-
czyni tej krainy, Ereszkigal. Jako jej mąż wymieniany jest bóg Gugalana, który według 
słów Inany, już nie żyje. Pojawia się odźwierny Neti, a także trybunał siedmiu sędziów 
świata umarłych Annunaki, którzy w obecności Ereszkigal wydają wyrok, zatwierdzony 
i wykonany przez samą królową. Mit, jako mieszkańców świata podziemnego, wymienia 
także demony galla, których opis jest bardzo wymowny:

(demony były istotami), które nie znały pożywienia, nie znały wody,
nie spożywały (ofiar) z nasypanej mąki,
nie piły libacyjnej wody,
nie wyciągały ręki po datek, (ani) po podarek,
nie napełniały rozkoszą łona swej małżonki (…),
nie całowały dziecka (…),
odciągały małżonkę z łona mężczyzny,
porywały dziecko z kolan mężczyzn,
uprowadzały synową z domu teścia20.

Ta charakterystyka, w zestawieniu z brutalnym atakiem na Dumuziego, wskazuje, że 
galla były istotami wyjątkowo nieprzyjaznymi, złośliwymi i pełnymi niepohamowanej 
agresji. Charakterystyka galla nasuwa skojarzenie z giddim, duchem zmarłego, który, 
pozbawiony właściwego pochówku i należnej czci, nękał żywych. Wydaje się, że nie-
jasność takich kwestii dobrze oddaje świadomość Sumerów co do tajemniczości oraz 
pewnej niedostępności świata umarłych. Według mitu galla były odpowiedzialne za 
odprowadzanie zmarłych do świata podziemnego.

Mit krainę umarłych umieszcza pod ziemią, nie precyzując dokładniej jej lokalizacji:

Moja pani opuściła niebiosa, opuściła ziemie,
zeszła do świata podziemnego.

W tekście sumeryjskim występuje w tym miejscu termin kur21, który oznacza „zie-
mia”, „góry”. Jest to najczęstsze określenie świata podziemnego występujące w lite-
raturze sumeryjskiej. Do pałacu Ereszkigal prowadzi siedem bram, przy czym należy 

20 Sarzyńska, Mity sumeryjskie, 95.
21 ETCSL c.1.4.1 (numeracja ETCSL: c – transkrypcja z sumeryjskiego; t – tłumaczenie angielskie; poszczególne 

cyfry określają typ i miejsce tekstu w klasyfikacji): The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.
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pamiętać, że liczba siedem już dla Sumerów była liczbą świętą. Bramy prowadzą do 
pałacu, do którego wkracza się przez drzwi zwane ganzer. Tam swój tron ma Ereszkigal, 
tam też zasiada siedmiu sędziów Anunna. Obraz świata podziemnego, jaki wyłania się 
z treści tego mitu, odzwierciedla urbanistyczną kulturę Sumerów. Królestwo Ereszkigal 
jest przedstawiane na wzór sumeryjskiego miasta-państwa.

Utwór przedstawia też prawa, jakimi rządzi się świat podziemny. Przede wszyst-
kim podkreślona jest surowość, niezmienność i niezawisłość tych praw. Nawet potężna 
i wielka Inana jest podległa tym regułom. Widać to szczególnie, kiedy Neti przeprowa-
dza boginię przez siedem bram, obdzierając ją z jej chwały i stawia ją nagą przed tronem 
Ereszkigal. Opuszczenie zaświatów przez Inanę jest pewnym ustępstwem, domaga się 
jednak pozostawienia zastępcy, po którego udają się demony galla.

Podsumowując, zauważmy, że mit w sposób bardzo wyrazisty przedstawia ponury 
obraz świata podziemnego i potęgę śmierci. Szczególnie wymowna jest scena upokorze-
nia i zabicia Inany, co jest niewątpliwie wyrazem przekonania, że nawet najpotężniejsi 
i nieśmiertelni bogowie bledną wobec potęgi śmierci. Mimo odzyskania życia Inana oku-
piła pobyt w podziemiach ciężkimi doświadczeniami, upokorzeniem i utratą małżonka. 
Jeżeli sama Inana tak ucierpiała w starciu z krainą umarłych, to jak ciężki musi być los 
człowieka, który skazany jest z natury na śmierć? Takie pytania stawiali sobie zapewne 
Sumerowie i takie zapewne przesłanie miał ten mit.

2. Zejście Isztar do świata podziemnego

Utwór ten jest akadyjską wersją mitu sumeryjskiego, mówiącego o zejściu Inany do pod-
ziemi. Nie jest to jednak prosta translacja, lecz przekład, który, oddając istotę mitu sume-
ryjskiego, wykazuje wiele różnic. Nie da się jasno określić, kiedy dokonano przekładu. 
Poniżej omówiony mit został zrekonstruowany z wersji pochodzących z Aszur z końca 
II tysiąclecia przed Chr. i z biblioteki Asurbanipala w Niniwie z okresu nowoasyryjskiego22.

W swojej fabule mit akadyjski jest zbliżony do sumeryjskiego pierwowzoru. Jedynie 
w kilku momentach inaczej przedstawia pewne wydarzenia. Te różnice widać szcze-
gólnie w scenie wydania wyroku śmierci przez Ereszkigal. W wersji sumeryjskiej, po 
przeprowadzeniu Inany przez siedem bram i odebraniu jej boskiego stroju, Ereszkigal 
upokarza swoją siostrę w bardzo wymowny sposób, a po zabiciu zawiesza jej ciało na 
haku. Wersja akadyjska również opisuje przeprowadzenie bogini przez siedem bram, 
wraz z odebraniem jej boskiego stroju, jednak kiedy Isztar staje przed swoją siostrą, rzuca 
się do walki z Ereszkigal. W odpowiedzi Ereszkigal zsyła na Isztar sześćdziesiąt chorób, 
które uśmiercają boginię. Widać w tym fragmencie, że wersja akadyjska łagodzi upoko-

22 Olga Drewnowska-Rymarz, „Zejście Isztar do świata podziemnego”, w: Mity akadyjskie, red. Krystyna Łycz-
kowska et al. (Warszawa: Agade, 2008), 86. Szerzej na temat okresu nowoasyryjskiego i rządów Ausbanipala: 
Van De Mieroop, Historia, 235–274; Roux, Mezopotamia, 280–292; Francis Joannes, Historia Mezopotamii w I. 
tysiącleciu przed Chrystusem (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 21–77.
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rzenie Isztar, że wygładza obraz śmierci bogini zawarty w micie sumeryjskim. Utwór 
akadyjski bogatszy jest także o tekst, który pojawia się bezpośrednio po opisie chorób 
uśmiercających Isztar. Mówi on o załamaniu się porządku płodności w świecie żywych:

Gdy Isztar, pani, [zeszła do Krainy Skąd Nie Ma Powrotu],
Na jałówkę nie skacze byk, [osioł oślicy nie zapładnia],
[nie zapładnia mężczyzna] dziewczyny na ulicy23.

Isztar, bogini płodności i miłości, umiera, a – co za tym idzie – w świecie zamiera 
także wszelka prokreacja. Ze świata podziemnego wydobywa Isztar eunuch Asuszuna-
mir, stworzony przez Ea. Porwanie Dumuziego w miejsce Isztar oraz czasowy jego pobyt 
w podziemiach nie są jasno wspomniane w wersji akadyjskiej.

Mit przejmuje obraz świata podziemnego, jaki przedstawia sumeryjski pierwowzór. 
Mocno podkreślona jest niemożność opuszczenia świata umarłych oraz stałość praw tej 
krainy, nawet wobec bogów. Są to elementy obecne zarówno w oryginale sumeryjskim, 
jak i w wersji akadyjskiej. Wiele ciekawych informacji dostarcza prolog mitu:

(ku) miejscu gdzie światło nie jest dostępne dla ludzi,
(ku) miejscu, (gdzie) zmarli pokryci są pyłem,
(ku) (dom)owi ciemności, (gdzie żadna) gwiazda nie wschodzi (…)
gdzie pożywieniem ich pył a strawą ich glina,
gdzie światła nie widzą, w ciemności mieszkają, (…)
gdzie na drzwiach i zasuwach zalega pył24.

Obraz świata podziemnego, jaki wyłania się z tego prologu, jest bardzo pesymi-
styczny. Kilkukrotnie podkreślona wszechobecna ciemność, pożywienie z gliny i pyłu, 
uwięzienie zmarłych oraz niemożność powrotu budzą odrazę i strach. Ten ogrom pyłu 
u mieszkańca Mezopotamii, szczególnie jej południowej części, przywodził na myśl nie-
znośne, męczące upały letnich miesięcy, kiedy na ulicach miast i wsi pełno było suchego 
piasku i kurzu. Niewątpliwie umieszczenie na samym początku takiego wymownego 
opisu jest zabiegiem literackim, mającym wprowadzić odbiorcę w odpowiedni klimat. 
Jednocześnie obraz ten oddaje powszechne wyobrażenia mieszkańców Mezopotamii na 
temat świata podziemnego.

Wśród istot zamieszkujących tę część kosmosu, utwór wymienia władczynię Ereszki-
gal, jej posłańca Namtara, nienazwanego z imienia odźwiernego oraz duchy zmarłych. 
Gidim przyobleczeni są w ptasie pióra i przypominają swoim wyglądem ptaki.

Podobnie jak w micie sumeryjskim, do krainy prowadzi siedem bram, za którymi 
znajduje się pałac Ereszkigal, zwany w tym utworze Egalgina25. Semici języka akadyj-
skiego przejęli urbanistyczną kulturę Sumerów, a co za tym idzie, ideę przedstawiania 
zaświatów jako wielkiego miasta.

23 Drewnowska-Rymarz, „Zejście Isztar do świata podziemnego”, 89.
24 Drewnowska-Rymarz, „Zejście Isztar do świata podziemnego”, 86–87.
25 Co tłumaczy się jako „pałac trwały”.
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Co do nazewnictwa, świat podziemny jest określony przez takie terminy jak: erṣet la 
tari26, kigal27, irkalla28 czy Kutu29. Mit akadyjski podejmuje idee obecne w wersji sume-
ryjskiej. Podkreślona jest potęga śmierci, niezmienność praw krainy umarłych, niemoż-
ność jej opuszczenia. Wydaje się, że w stosunku do wersji sumeryjskiej, tekst akadyjski 
przedstawia los zmarłych w dużo bardziej pesymistycznym świetle. Prolog mitu jest 
niezwykle wymownym obrazem mrocznego, nieprzyjaznego więzienia, na jakie skazani 
są ludzie po śmierci.

3. Nergal i Ereszkigal

Utwór Nergal i Ereszkigal jest jednym z najważniejszych i najciekawszych mitów zwią-
zanych ze światem podziemnym. Mit ten jest poświadczony w dwóch wersjach. Starsza 
pochodzi z ok. XIV wieku przed Chr. i została odkryta w Tell el-Amarna w Egipcie30. 
Młodsza pochodzi z IX–VII wieku przed Chr. z Sultantepe oraz z VI wieku przed Chr. 
z Uruk31. Wariant z Tell el-Amarna jest zdecydowanie krótszy i wykazuje pewne róż-
nice w stosunku do tekstu z I tysiąclecia przed Chr. Różnice te dotyczą nie tylko szcze-
gółów fabuły, ale także nieco innego ujęcia relacji pomiędzy Nergalem32 a Ereszkigal. 
Wersja z Egiptu wydaje się być bardziej wersją pierwotną, tłumaczącą jak doszło do tego, 
że Nergal został panem świata podziemnego i mężem Ereszkigal. Rozwijana jest ona 
w następnych wiekach, czego świadectwem są teksty z I tysiąclecia przed Chr. W micie 
z Tell el-Amarna Nergal próbuje zabić Ereszkigal. Poniżona bogini proponuje Nerga-
lowi, aby został jej mężem i władcą podziemi. Nergal przyjmuje jej propozycję. Wersje 
z I tysiąclecia, oprócz rozbudowania fabuły, wprowadzają namiętność, seks i miłość, jako 
niezwykle istotne elementy relacji pomiędzy Nergalem a Ereszkigal33. Poniżej będzie 
omówiona fabuła wersji z Tell el-Amarna.

Utwór rozpoczyna się od zaproszenia na ucztę, jakie kierują do Ereszkigal inni bogo-
wie. Ponieważ bogowie nieba nie mogą udawać się do podziemi, podobnie Ereszkigal 
nie może wstępować do nieba, gdzie odbywa się zgromadzenie. Namtar udaje się na 
ucztę w imieniu swojej pani. Wszyscy bogowie oddają mu hołd należny bogini Ereszki-
gal. Jedynym bogiem, który ignoruje przybycie Namtara jest Nergal. Urażona Ereszkigal 

26 Czyli „ziemia bez powrotu”.
27 Co oznacza „wielka ziemia”.
28 Określenie to odnosi się do pałacu bogini Ereszkigal w świecie podziemnym, oraz ogólnie do świata podziemnego.
29 To także nazwa miejscowości, w której czczony był Nergal.
30 Na temat stanowiska el-Amarna: Guy Rechet, Słownik cywilizacji Egiptu (Katowice: Książnica, 2006), 30–31.
31 Piotr Briks, „Nergal i Ereszkigal – Światło w krainie mroku”, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2006): 88; 

Krystyna Gawlikowska, „Nergal i Ereszkigal”, w: Mity akadyjskie, red. Krystyna Łyczkowska et al. (Warszawa: 
Agade, 2008), 111.

32 Szerzej na temat tego bóstwa: Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 134–136; Nicko-Stępień, Mezopo-
tamski świat podziemny, 59–62.

33 Briks, „Nergal i Ereszkigal”, 95–96.
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żąda sprowadzenia do jej królestwa boga, który ją obraził. Ea doradza Nergalowi, aby ten 
zmienił wygląd i w efekcie uniknął rozpoznania przez Namtara. Tak też się dzieje, jed-
nak Ereszkigal nie przestaje żądać wydania tego, który ją znieważył. Ostatecznie Nergal 
udaje się do krainy umarłych, aby przeprosić Ereszkigal. Przekraczając czternaście bram, 
pozostawia czternaście demonów otrzymanych przez Ea, które zapewnią mu możliwość 
powrotu do świata żywych. Kiedy staje przed Ereszkigal, chwyta ją za włosy, poniża 
i postanawia zabić. Bogini w odpowiedzi proponuje Nergalowi, żeby został jej mężem 
i władcą krainy umarłych, na co ten się zgadza.

Mit skupia się przede wszystkim na postaciach Nergala i Ereszkigal. Już w wersji 
z Tell el-Amarna widzimy pewną ambiwalencję w stosunku do postaci Ereszkigal. Z jed-
nej strony przedstawiona jest jako wyniosła, mściwa, przerażająca pani podziemi. Z dru-
giej strony w chwili, kiedy Nergal usiłuje ją zabić, powodowana strachem, odsłania swoją 
bardziej kobiecą stronę, oferując Nergalowi swoją rękę i królestwo. W wersji z Sultantepe 
ta ambiwalencja w postaci Ereszkigal jest mocnej podkreślona. Widać Ereszkigal jako 
mściwą, bezwzględną boginię, a jednocześnie jako samotną i zakochaną. Szczególnie 
wymowna jest scena, kiedy Nergal, nie dokończywszy stosunku seksualnego, ucieka od 
Ereszkigal. Wielka pani świata podziemnego tęskni i płacze za swoim ukochanym:

Łzy płynęły po policzkach Ereszkigal, a ona łkała:
„O Nergalu, mój uroczy mężu! 
Nie nasyciłam się twoimi urokami a tyś mnie opuścił”34.

Kiedy zwraca się do Anu, Enlila i Ea, najważniejszych bóstw Mezopotamii, jej prośba 
o sprowadzenie ukochanego płynnie przechodzi w groźbę. Bogini ostrzega, że wyśle 
duchy zmarłych do świata żywych, aby nękały ludzi. Miłość i nienawiść, kobieca sub-
telność i przerażająca duma mieszają się w tym fragmencie i kreślą obraz Ereszkigal, 
bogini, a jednocześnie prawdziwej kobiety. Postać Nergala przedstawiona jest również 
w bardzo żywych barwach. Raz jest on arogancki, agresywny, np. kiedy odmawia odda-
nia hołdu Namtarowi, czasem tchórzliwy, np. kiedy ukrywa się przed posłem Ereszkigal, 
kiedy jest karcony przez Ea, a innym razem namiętny, pełen miłości względem Eresz-
kigal. Takie żywe, bardzo ludzkie, przedstawienie tej pary bóstw należy zawdzięczać 
przede wszystkim autorowi wersji z I tysiąclecia; rozwinął on obraz Nergala i Ereszkigal 
zarysowany w utworze z Egiptu35. 

Obok tej pary bóstw w micie często pojawia się postać Namtara, posła Ereszkigal. 
Zarówno Namtar, jak i posłaniec Anu o imieniu Kaka, bez przeszkód przemieszczają 
się pomiędzy niebem a światem podziemnym. Wydaje się, że posłańcy bogów stanowią 
jedyny pomost, jedyną możliwość kontaktu pomiędzy tymi dwoma światami i dlatego 
nie dotyczą ich prawa krainy umarłych. Inne postacie nie mają możliwości swobod-
nego przemieszczania się pomiędzy tymi światami. Takiego prawa nie ma nawet sama 

34 Gawlikowska, „Nergal i Ereszkigal”, 118.
35 Briks, „Nergal i Ereszkigal”, 96.



41

OBRAZ ŚWIATA PODZIEMNEGO…

Ereszkigal, dlatego też wysyła do nieba swego posłańca Namtara. Nergal, w wersji z Tell 
el-Amarna, aby wrócić do świata żywych, używa podstępu, zostawiając w bramach 
zaświatów demony, które blokują ich zamknięcie. Niemożność swobodnego kontaktu 
z krainą podziemia jest w micie bardzo wyraźnie podkreślona.

Chociaż autorzy mitu koncentrują się przede wszystkim na relacjach pomiędzy tytuło-
wymi bóstwami, w tle obecna jest idea przedstawiania zaświatów jako mezopotamskiego 
miasta. Do krainy umarłych prowadzi siedem bram (wersja z I tysiąclecia), lub czterna-
ście (wersja z Tell el-Amarna)36. Świat podziemny jest określony takimi terminami jak: 
erṣet la tari i irkalla.

Mit skupia się głównie na relacjach pomiędzy Nergalem a Ereszkigal. Autor wersji 
z I tysiąclecia przed Chr. genialnie przedstawił postacie zakochanych bogów. Miłość, nie-
nawiść, boskie dostojeństwo i ludzkie uczucia, te wszystkie elementy mieszają się w obra-
zie bogini Ereszkigal i boga Nergala. Takie przedstawienie tej mrocznej pary musiało 
wywoływać w odbiorcach zdumienie, a być może nawet cień sympatii i współczucia37.

4. Sen księcia Kummy

Ostatnim z analizowanych mitów jest Sen księcia Kummy. Utwór ten powstał w VII 
wieku przed Chr., za czasów panowania Asurbanipala. Tego też władcę uważa się za tytu-
łowego księcia Kummę. Tabliczkę z tekstem mitu znaleziono w miejscowości Aszur38.

Mit opowiada o śnie, jaki ma książę Kumma. W wizji tej zostaje przeniesiony do 
świata podziemnego pełnego różnego rodzaju hybrydalnych potworów i demonów, by 
stanąć twarzą w twarz z przerażającym Nergalem. Bóg i władca krainy umarłych, pełen 
gniewu i furii, chce zabić Kummę, jednak w obronie księcia staje Iszum, wezyr Nergala. 
W zamian za uratowanie życia Kumma musi szerzyć w świecie chwałę Nergala i jego 
małżonki Ereszkigal. Bóg ostrzega, że w przypadku zaniechania tego kultu na władcę 
zostaną zesłane cierpienia, bunty, a także śmierć. Kumma, przebywając w świecie pod-
ziemnym, dostrzega ducha zmarłego władcy Asyrii, poprzednika jego ojca39. Jest on 
chwalony za to, że na początku swego panowania wybudował świątynię, w której odpra-
wiane były obchody święta Nowego Roku40. W zamian za to strzegły go bóstwa, miał 
zapewnione zdrowie i sukces w kampaniach wojennych. Z kolei ojciec księcia jest ostrze-
gany, że brak przestrzegania słów bogów (chodzi prawdopodobnie o zaniechanie bądź 
zaniedbanie obchodzenia święta Nowego Roku) spowoduje jego upadek. Kumma budzi 
się przerażony i wybiega ze swego pałacu, głośno opiewając chwałę Nergala i Ereszkigal.

36 Liczba czternaście to suma operacji 2x7. Siódemka w kulturze Mezopotamskiej miała symboliczne znaczenie 
i oznaczała pełnię, doskonałość itp.: hasło Liczby, w: Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 112–113.

37 Briks, „Nergal i Ereszkigal”, 96.
38 Krystyna Gawlikowska, „Sen księcia Kummy”, w: Mity akadyjskie, red. Krystyna Łyczkowska et al. (Warszawa: 

Agade, 2008), 121.
39 Prawdopodobnie chodzi o dziadka Kummy, lecz w tekście nie jest to explicite wspomniane.
40 Na temat świąt nowego roku w religii mezopotamskiej: Hrusa, Ancient Mesopotamian Religion, 98–107.
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Mit jest stosunkowo krótki, ale dostarcza ogromną ilości informacji na temat świata 
podziemnego. W bardzo wymowny sposób są przedstawione demony i potwory zamiesz-
kujące krainę umarłych. Namtar, wezyr Ereszkigal, określony w micie jako posłaniec 
podziemi i twórca praw, przedstawiony jest w momencie, gdy trzyma człowieka za włosy, 
a drugą ręką ściskając miecz jest gotów do wymierzenia ciosu. Obraz ten przywołuje 
jeden z aspektów osobowości Namtara, którym było obwieszczanie śmierci człowiekowi. 
Małżonka Namtara zwana Namtartu to hybryda o głowie kurību i kończynach ludz-
kich. Z kolei bóg Mutu41 posiada głowę smoka i ręce ludzkie. Inne demony i potwory to: 
Szedu, o głowie i rękach człowieka, łapach orła oraz tiarze na głowie; Alluhappu o gło-
wie lwa, czterech rękach i dwóch stopach ludzkich; Mukil-resz-lemutti, o głowie ptaka 
oraz rękach i stopach ludzkich, latający nad światem podziemnym na swoich skrzydłach; 
Humut-tabal, przewoźnik krainy umarłych o głowie ptaka Anzu42, czterech rękach 
i ludzkich stopach; Etimmu o głowie byka, czterech rękach, ludzkich stopach; Utukku 
o głowie lwa a łapach Aznu; Szulak to wyprostowany lew; Mamitu o głowie kozy, rękach 
i stopach ludzkich; Nedu, inaczej Neti, o głowie lwa, rękach człowieka i ptasich łapach, 
odźwierny świata podziemnego; Mimma lemnu o dwóch głowach w tym jednej lwiej; 
Muhra o łapach ptaka, nodze wołu. Opis kończą dwie nienazwane istoty, jedna o głowie 
i łapach Anzu, druga o ludzkiej głowie w tiarze z maczugą w dłoni43. 

Mit opisuje jeszcze jedną tajemniczą postać, którą jest człowiek o głowie ptaka Anzu, 
czarnym ciele oraz w czerwonym płaszczu. W rękach trzyma łuk i miecz, a nogą depcze 
węża. Wszystkie te demony i potwory opisane są w sposób bardzo barwny, budzący 
strach. Co więcej, efekt grozy i przerażenia krainą umarłych potęguje fakt, że wymie-
nione są one w jednym miejscu, kolejno po sobie. 

Ten przerażający korowód jest tylko preludium do sceny przedstawiającej władcę pod-
ziemi, Nergala. Władca krainy umarłych ukazany jest jak prawdziwy monarcha, sie-
dzi na swym tronie z koroną na głowie, trzymając w rękach dwugłowe maczugi jako 
swoje berła. Przerażający blask, potęga Nergala, powodują, że bogowie Anunnaki padają 
w strachu na kolana, a w świecie podziemnym zapada cisza. Niezwykle wymowna jest 
scena upokorzenia i próby zabicia Kummy przez Nergala:

Gdy spojrzałem na niego, zadrżały nogi moje.
Jego przerażający blask powalił mnie na ziemię.
Całowałem stopy wielkiego boga, potem ukląkłem.
Kiedy podniosłem się, przyglądał mi się, potrząsając głową.
Ryknął potężnie jak gniewna burza i krzyczał na mnie wściekle.
Berło, symbol swoje boskości, 

41 Mūtu w języku akadyjskim oznacza „śmierć”.
42 Na temat ptaka Anzu: Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 85–86.
43 Opis demonów i potworów w tekście mitu: Gawlikowska, „Sen księcia Kummy”, 121–122.
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które napawa strachem jak wąż jadowity 
wymierzył we mnie, chcąc mnie zabić44.

Autor w sposób genialny i bardzo sugestywny połączył z jednej strony monarszy maje-
stat i potęgę Nergala, a z drugiej strony jego agresję, bezlitosność oraz strach, przeraże-
nie i obrzydzenie, jakie wywołuje swoją osobą. Iszum, wezyr Nergala, który wstawia się 
za Kummą, jest opisany w bardzo pozytywnych barwach:

(…) Iszum, jego doradca, orędownik, zbawca życia,
kochający prawdę i sprawiedliwość (…)45.

W ramach całego mitu, Iszum jawi się jako jedyna postać, do której można czuć sym-
patię. Oprócz listy demonów i potworów, zamieszkujących krainę podziemną, utwór 
wymienia jeszcze jedno bóstwo, odźwiernego Lugalsula, prawdopodobnie innego niż 
Neti. Ma on przeprowadzić Kummę do świata żywych przez bramę Isztar i Aji.

Mit nie mówi zbyt wiele na temat lokalizacji zaświatów. Kilka fragmentów wskazuje, 
że kraina umarłych była umieszczona pod powierzchnią ziemi. Jest to niezwykle ciekawy 
utwór, który za pomocą odpowiednich zabiegów literackich zaskakuje przedstawieniem 
świata umarłych. Zgrupowanie hybrydalnych demonów i potworów, które budzą u czy-
telnika strach i przerażenie, stanowi jedynie swoiste wprowadzenie do bardzo wymownie 
przedstawionego, przerażającego i odrażającego króla podziemi Nergala. Jego centralna 
pozycja, zaświadczona w tym micie, jest wynikiem długiego procesu podnoszenia rangi 
Nergala w panteonie bóstw krainy umarłych.

Zakończenie

Przeanalizowane wyżej utwory literackie przedstawiają obraz świata podziemnego, 
który kształtował się przez blisko trzy tysiące lat. Pragenezy takiego obrazu należy szu-
kać prawdopodobnie jeszcze w okresie protohistorycznym (ok. 5800–2900 r. przed Chr.), 
kiedy to rodziły się pierwotne wyobrażenia i praktyki pogrzebowe. Skąpe dane arche-
ologiczne i całkowity brak źródeł pisanych z tego okresu nie pozwalają na stawianie 
pewnych tez. Powolna ewolucja doprowadziła do ukształtowania się w okresie sumeryj-
skim (ok. 2900–2004 r. przed Chr.) ogólnego obrazu świata podziemnego, który z cza-
sem był rozwijany i rozświetlany w mitach. Semiccy Akadowie (ok. 2334–2154 r. przed 
Chr.), a później Amoryci (koniec III tysiąclecia przed Chr., początek II tysiąclecia przed 
Chr.) przejęli ten substrat. Od początku II tysiąclecia przed Chr. do połowy I tysiąclecia 
przed Chr. wielkie cywilizacje Mezopotamii, takie jak Babilon i Asyria, przejęły sume-
ryjskie dziedzictwo i rozwijały je w swoim duchu, czego świadectwem są utwory spisane 

44 Gawlikowska, „Sen księcia Kummy”, 123.
45 Gawlikowska, „Sen księcia Kummy”, 123.
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w języku akadyjskim. Proces ten nie dotyczył jedynie świata podziemnego, ale był wła-
ściwy dla całej spuścizny kulturowej Sumerów46.

Obraz świata podziemnego, który opisują utwory literackie pochodzące z Mezopota-
mii, nie jest jednolity. Ogólny obraz tej krainy jako miejsca, dokąd po śmierci udaje się 
każdy człowiek, aby wieść tam marną egzystencję wśród mroku i pyłu, był rozwijany 
w różnych ośrodkach religijnych47. Rodziły się tam rozmaite tradycje, czasami nawet 
sprzeczne ze sobą. Jest to charakterystyczne dla całej religii mezopotamskiej. Pesymi-
styczna wizja życia po śmierci odbijała się w doczesnym nastawieniu do aktualnego 
życia mieszkańców Mezopotamii. Widać, że „rozkosz chwili teraźniejszej była mocno 
afirmowana i zalecana”48, a to z kolei powodowało stosunkowo małe zainteresowanie, 
a nawet niechęć i strach w relacji do świata podziemnego. Takie nastawienie prowadziło 
do niejasności, tajemniczości czy nawet sprzeczności w przedstawianiu obrazu świata 
podziemnego.

Kraina umarłych umiejscawiana była pod ziemią, a dokładniej pod wodami praoce-
anu. Świadectwem takiej lokalizacji jest kosmologiczny prolog do sumeryjskiego eposu 
o Gilgameszu49. Tenże epos w swojej właściwej części wskazuje zaś, że świat podziemny 
znajdował się bezpośrednio pod powierzchnią ziemi. Ta pozorna sprzeczność nie stano-
wiła problemu dla mieszkańców Mezopotamii. Groby, doły, stanowiły swoiste „wrota”, 
które prowadziły do zaświatów. Tradycja mezopotamska sugeruje jeszcze inne miejsca 
lokalizacji świata podziemnego, takie jak przedgórze Zagrosu (zob. również Śmierć Gil-
gamesza) czy zachodnia Pustynia Syryjska50. Są to jednak tradycje marginalne.

Aby dostać się do krainy umarłych trzeba było pokonać mityczną rzekę (zob. również 
Enlil i Ninlil) i przekroczyć bramy (Zejście Inany, Zejście Isztar, Nergal i Ereszkigal). 
W centrum znajdował się pałac władczyni zaświatów (Zejście Inany, Zejście Isztar). 
Obraz świata podziemnego przypomina w swoim układzie starożytne miasto mezopo-
tamskie. Krajobraz tej części kosmosu cechuje mrok, wszechobecny pył i proch. W kra-
inie tej obowiązywały surowe i niezmienne prawa. Nikt, kto raz przekroczył próg tej 
ziemi, nie mógł już powrócić do świata żywych, by wieść normalną egzystencję. Zaka-
zane było zakłócanie spoczynku i wszelkie emocje (zob. również Gilgamesz, drzewo 
halub). Bóstwa, które wyjątkowo mogły powrócić do życia, musiały pozostawić kogoś 

46 Na temat archeologicznych danych związanych z wiarą w życie pozagrobowe: Nicko-Stępień, Mezopotamski 
świat podziemny, 68–74.

47 Szerzej na temat problematyki śmierci w kulturze Mezopotamskiej: Btend Alster (ed.), Death in Mesopotamia. 
Papers Read at the XXVI Rencontre Assyriologique Internationale (Copenhagen: Akademisk Forlag, 1980).

48 Sabatino Moscati, Kultura starożytna ludów semickich (Warszawa: PWN, 1966), 66; Jacek Kucharski, Spocząć ze 
swymi przodkami (Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998), 18.

49 Zobacz więcej: Alhena Gadotti, Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld and the Sumerian Gilgamesh Cycle 
(Boston–Berlin: de Gruyter, 2014).

50 W kilku rytuałach przeciwko duchom zmarłych i demonom wykonuje się specjalne figurki, które potem, po odpra-
wieniu odpowiednich czynności magicznych, ustawia się zwrócone w kierunku zachodu słońca. Według niektó-
rych tradycji, stamtąd Szamasz, udawał się na czas nocy do krainy podziemnej: Małgorzata Sandowicz „Rytuały 
przeciwko duchom zmarłych”, w: Do Boga, Pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia 
i rytuały, red. Olga Drewnowska-Rymarz et. al. (Warszawa: Agade, 2005), 184–192.
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innego w zastępstwie (Zejście Inany, zob. również Enlil i Ninlil). Poniższa tabela przed-
stawia terminy określające krainę umarłych.

Tabela 1. Terminy określające krainę umarłych

Sumeryjskie określenia 
świata podziemnego*

Akadyjskie określenia 
świata podziemnego**

arali
ekur
ganzer
irkalla
kigal
kukku
kur
urugal

erṣetu
erṣet la tari
ḫilibû
kutu

* Większość wymienionych terminów sumeryjskich przeszło do języka akadyjskiego: Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 
201–204. 

** „Akkadian Dictionary”, dostęp 19.12.2019, http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/index_en.php.

Duchy zmarłych określano sumeryjskim terminem gidim oraz akadyjskim eṭemmu. 
Inne akadyjskie terminy określające ducha to ardanānu, utukku zakīqu51. W zaświatach 
wiedli oni bierną egzystencję, cień ziemskiego życia. W micie o zstąpieniu Isztar przed-
stawieni są jako więźniowie, a ich pokarmem jest glina i pył. Jedyną szansą na polepsze-
nie losu człowieka był godny pochówek i pamięć licznej rodziny wyrażana poprzez ofiary 
kipsu (zob. Gilgamesz, drzewo halub). Brak należytego pochówku bądź spalenie zwłok 
skutkowało tym, że duch zmarłego nie zaznawał spokoju oraz mógł nawiedzać i nękać 
żywych52. Człowiek przebywał w zaświatach wiecznie. Jedyną możliwością kontaktu ze 
światem żywych była praktyka nekromancji (zob. Gilgamesz, drzewo halub) bądź nawie-
dzanie i nękanie ludzi. W świecie podziemnym, podobnie jak na ziemi, istniała hierar-
chia społeczna. Królowie, kapłani, dygnitarze itp., jak sugeruje epos Śmierć Gilgamesza 
i utwór Śmierć króla Urnammu z Uri, zachowali swoje funkcje i ich los wydaje się nieco 
lepszy od losu zwykłych zmarłych. Obecność monarchów w zaświatach to świadectwo 
pewnej polemiki z próbami „apoteozacji” władzy. Sam fakt przeniesienia struktur spo-
łecznych istniejących na ziemi do krainy umarłych ma podłoże socjologiczne. Należy 
pamiętać, że posiadanie pisma było przywilejem tylko nielicznej elity związanej z pała-
cem bądź świątynią. Prawdopodobne wydaje się, że refleksja tych środowisk przyczyniła 
się do „polepszenia” ich losu w życiu po śmierci.

Mitologia mezopotamska przedstawia bardzo bogatą plejadę bóstw zamieszkują-
cych świat podziemny. Władczynią tej krainy jest bogini Ereszkigal. Jak się wydaje, jej 
dominująca rola zmniejszyła się w połowie I tysiąclecia przed Chr. na rzecz Nergala, 
jej małżonka (Sen księcia Kummy). Sam Nergal w okresie sumeryjskim nie był jeszcze 
znaczącą postacią w tej części kosmosu. Jego osoba nie pojawia się w micie o zstąpie-

51 „Akkadian Dictionary”.
52 Black, Green, Słownik mitologii Mezopotamii, 237–238.
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niu Inany, a mit Enili i Ninlil przedstawia go jako bóstwo zrodzone tylko po to, aby 
Suen mógł narodzić się w niebie. Utwór Nergal i Ereszkigal przedstawia dramatyczny 
romans tej pary bóstw, w wyniku którego Nergal zostaje małżonkiem i współwładcą 
zaświatów. Wspomniany Sen księcia Kummy przedstawia Nergala jako despotycznego, 
przerażającego władcę podziemi. Innymi znaczącymi bóstwami tej krainy są Namtar, 
posłaniec Ereszkigal i odźwierny Neti. Po swojej śmierci Gilgamesz dołącza do Dumu-
ziego i Ningiszzidy jako sędzia świata podziemnego (zob. Śmierć Gilgamesza). Pojawiają 
się także demony galla, których zadaniem było sprowadzanie ludzi do zaświatów (Zej-
ście Inany). W tym micie pojawia się ponadto trybunał siedmiu bóstw Annuna. Ponadto, 
utwór Śmierć Gilgamesza dostarcza listę kilkunastu bogów i bogiń związanych z krainą 
umarłych, którym Gilgamesz składa podarunki. Z kolei mit Sen księcia Kummy przed-
stawia listę przerażających hybrydalnych istot i bóstw.
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CZY WĘDRÓWKA TERACHA Z UR DO 
CHARANU POSIADA ELEMENTY LUNARNE? 
ANALIZA EGZEGETYCZNA RDZ 11,27–32

Streszczenie

Zainteresowanie wędrówką Teracha z Ur do Charanu wiąże się z próbą wskazania elemen-
tów lunarnych, jakie mogą występować w tekście Rdz 11,27–32. Izrael nie był hermetycznie 
zamkniętą wspólnotą i wiele elementów znanych z systemów religijnych starożytnego Bli-
skiego Wschodu przeniknęło do tekstów biblijnych. Opracowanie ma na celu ukazanie tych 
elementów z historii wędrówki Teracha, które mogą potwierdzać lub przeczyć wpływom kul-
tów lunarnych na tekst z Księgi Rodzaju.

Słowa kluczowe: Terach, Księga Rodzaju, wędrówka, Ur, Charan, kulty lunarne, motywy 
lunarne

Abstract

THE JOURNEY OF TERACH FROM UR TO HARRAN AS A REFLEX 
OF LUNAR CULTS IN THE OLD TESTAMENT (GEN. 11:27–32)?

The interest of Terah’s journey from Ur to Harran is connected with an attempt to indicate 
lunar elements that could occur in Gen. 11:27–32. Israel wasn’t a hermetic community and 
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many of elements that were known from religion systems of ancient Near East penetrated on 
the layer of biblical texts. The main goal of this scientific description is to exhibition these 
elements in Terah’s journey. Occurs of these elements could confirm or deny the influence of 
lunar cults on text from the Book of Genesis.

Keywords: Terach, The Book of Genesis, journey, Ur, Harran, lunar cults, lunar motifs

Wstęp

Tematem poniższego artykułu jest zagadnienie wędrówki Teracha z Ur do Charanu, które 
może nosić w sobie ślady kultów lunarnych. Ośrodki, między którymi wędrowała kara-
wana Teracha, ojca Abrama, znane były w starożytności jako prosperujące miejsca kultu 
lunarnego2. Charan zyskał swoją popularność w okresie nowoasyryjskim (VIII w. przed 
Chr.), kiedy to tereny zasiedlone przez Aramejczyków zostały podbite przez Asyrię. Kult 
bóstwa lunarnego zyskał na popularności dzięki królewskim staraniom, a pierwszym 
z jego propagatorów był Salmanasar III (858–824 r. przed Chr.)3. Asyryjscy władcy już 
wcześniej, bo za panowania Adad-Nirariego I (1307–1275 r. przed Chr.), zdawali sobie 
sprawę ze strategicznej wartości tego miasta dla ruchów militarnych, ale także dla han-
dlu4. Kult lunarny w Ur również jest poświadczony przez świadectwa tekstualne. Wska-
zują one na cykliczne świętowanie akitu ku czci bóstwa lunarnego, Nanny5. Pierwsze 
odkrycia kultu lunarnego w Ur poczynił po swojej wizycie w tym miejscu w 1849 roku 
W.K. Loftus, który na inskrypcjach rozpoznał imię bóstwa lunarnego6. Największą przy-
sługę dla Ur i Charanu poczynił w historii świata starożytnego ostatni król babiloński, 
Nabonid (556–539 przed Chr.), promując kult bóstwa lunarnego do stopnia imperialnego 
w miejsce kultu Marduka7.

Krótki pobyt w Charanie może sugerować próbę oczyszczenia narracji o Abramie/
Abrahamie z elementów lunarnych i ukazać izraelskiego patriarchę jako człowieka odda-
nego Jahwe. Być może autor biblijny poprzez ten zabieg dążył do zbudowania jahwizmu 
o charakterze monoteistycznym bez dodatkowych komponentów. Pierwsza część arty-
kułu poświęcona jest status quaestionis badań nad historycznością patriarchów i pocho-
dzenia tradycji o nich. Ten krótki przegląd pozwoli na osadzenie w czasie powstania 

2 Tamara M. Green, The City of the Moon God. Religious Traditions of Harran (Leiden: Brill, 1992), 10.
3 Alessandro Moriconi, „Rising Moon at Tell eš-Ŝerīʿa/Tel Sera: A Neo-Assyrian Bronze Crescent Standard and 

The Iconography of the Moon God Sȋn of Ḫarrān in Southern Levant. Ritual Paraphenalia and Military Insignia?”, 
Ägypten und Levante/Egypt and the Levant 28 (2018): 411; Green, The City of the Moon God, 21.

4 Green, The City of the Moon God, 20.
5 Al Wolters, „Belshazzar’s Feast and the Cult of the Moon God Sȋn”, Bulletin for Biblical Research 5 (1996): 204.
6 Harriet Crawford, Ur. The City of the Moon God (London: Bloomsbury, 2015), 3–4.
7 Paul-Alain Beaulieu, „Nabonidus the Mad King: A Reconsideration of His Steles from Harran and Babylon”, 

w: Representations of Political Power. Case Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient 
Near East, red. M. Heinz, M.H. Feldman (Winona Lake: Eisenbrauns, 2007), 139; Green, The City of the Moon 
God, 21–22.
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narracji o Abrahamie, co dla dalszych ustaleń wydaje się istotne. Ważnym będzie rów-
nież określenie kontekstu dalszego i bliższego, w jakim omawiany passus się znalazł. 
Dalej zreferowane zostaną: słownictwo używane przez autora biblijnego do określenia 
czynności podejmowanych przez Teracha i Abrama/Abrahama, a także problem ety-
mologii imion bohaterów opowieści zawartej w Rdz 11,27–32. Autor artykułu stawia 
sobie za zadanie przedstawić te elementy, które decydują o przyjęciu lub odrzuceniu 
tezy o pojawieniu się śladów lunarnych w historii o wędrówce Teracha z Ur do Cha-
ranu. Dzięki analizie egzegetycznej oraz badaniom porównawczym tekstów biblijnych 
ze świadectwami pozabiblijnymi możliwa będzie odpowiedź na pytanie, czy w tekście 
Rdz 11,27–32 są obecne jakiekolwiek elementy lunarne. Czy wędrówka rodziny Teracha 
może być uznana za kultyczną pielgrzymkę między dwoma ośrodkami kultów lunarnych 
starożytnej Mezopotamii? Czy też jej początek (Ur) i koniec (Charan) wiążą się z innym 
aspektem niż kult lunarny?

Tekst biblijny jako świadek formowania się monoteizmu hebrajskiego dostarcza wielu 
informacji o funkcjonowaniu kultów w ramach systemów religijnych starożytnego Bli-
skiego Wschodu. W Biblii hebrajskiej odnaleźć można nie tylko ślady kultów lunarnych, 
ale również pewne motywy związane z kultami solarnymi. W opinii badaczy proces kon-
wergencji, czyli asymilacji elementów niejahwistycznych, miał być szczególnie nasilony 
we wczesnej epoce żelaza8, a działalność izraelskich i judzkich władców wpływała na 
adoptowanie elementów solarnych do obrazu Boga. Istniała nawet hipoteza postulująca, 
że to Sadokici, należący do jerozolimskiego establishmentu, kreowali coś, co określano 
jako jahwizm solarny9. Była to forma kultu hebrajskiego, na którą składały się elementy 
solarne, takie jak teoforyczne imiona, określanie Jahwe jako słońce (ׁשֶמֶׁש), a także solarne 
elementy znajdujące się na królewskich inskrypcjach i pieczęciach10. Proces formowania 
się monoteizmu hebrajskiego przypadł na okres niewoli babilońskiej i okres perski11, po 
którym możliwości transferu elementów niejahwistycznych stały się prawie niemożliwe. 
Hebrajczycy, po doświadczeniu niewoli, starali się o czystość rodzącego się monoteizmu.

Konwergencji podlegały również elementy lunarne obecne w wielu fragmentach tek-
stów biblijnych. Pojawiają się one w różnych formach, począwszy od regulacji związanych 
z celebracją święta nowiu księżyca (Lb 29,1–6), a na tradycjach lokalnych związanych ze 
świętowaniem tego dnia skończywszy (1 Sm 20,29). Teksty ksiąg historycznych (2 Sm 
18,24; 20,5; 2 Krl 4,23) i ksiąg prorockich (Oz 2,13; Am 8,5) są świadectwem żywotności 
obchodów tego specjalnego dnia. Także w hymnie o stworzeniu świata zaobserwować 

8 Mark S. Smith, The Early History of God. Yahweh and the Others Deities in Ancient Israel (Grand Rapids: Eerd-
mans, 2002), 184.

9 J. Glen Taylor, Yahweh and the Sun. Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel, 
Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 111 (Sheffield: JSOT Press, 1993), 132–136.

10 Taylor, Yahweh and the Sun, 20–21.
11 Smith, The Early History of God, 196.
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można tendencje redukujące znaczenie kultów lunarnych w regionie starożytnego Bli-
skiego Wschodu (Rdz 1,14)12.

1. Tło historyczne przekazów o patriarchach

We wczesnych latach poprzedniego stulecia nikt nie kwestionował historyczności patriar-
chów, a rozpoczynające się dopiero badania archeologiczne, prowadzone z roku na rok 
na coraz większą skalę, miały w późniejszym czasie zweryfikować dotychczasowe usta-
lenia. Jedna z pierwszych interpretacji postaci patriarchów, oparta na badaniach tek-
stualnych, pochodzi od Hermanna Gunkela, który dopatrywał się w nich ucieleśnienia 
plemion lub klanów beduińskich13. Gunkel pozostawał w opozycji do tych badaczy, któ-
rzy w Abrahamie, Izaaku i Jakubie widzieli jednostki eponimiczne lub przodków dają-
cych początek plemiennej lub etnicznej wspólnocie. Do momentu, gdy archeologia 
Palestyny nie zyskała swojej obecnie wysokiej rangi, teksty biblijne stanowiły wyznacz-
nik naukowych poszukiwań14. Silny wpływ na środowisko naukowe miała także hipoteza 
Albrighta, według którego wiele elementów, np. imiona, kazusy prawne i inne, funkcjo-
nujących w epopei o patriarchach, miało być znanych już w II tysiącleciu przed Chr.15 
W opinii Amihai Mazara wędrówka Teracha z Ur do Charanu i stąd do Kanaanu była 
potwierdzeniem ruchów migracyjnych, jakie odnotowano w okresie średniego brązu 
na terenach Żyznego Półksiężyca16. Do tego stwierdzenia przychylają się również inni 
badacze, m.in. Georges Roux17 i Roland de Vaux. Roux nawiązuje do popularnej kie-
dyś hipotezy łączącej habirȗ, znanych z listów z Amarny i z tekstów egipskich, z biblij-
nymi ̀ ibri18. Hipoteza ta również nie zyskała w ostateczności aprobaty, gdyż habirȗ, czyli 
koczownicze bandy napadające na karawany, nie tworzyli żadnej zorganizowanej grupy 
plemiennej i terytorialnej, a słowa te są morfologicznie od siebie odrębne19. Po pewnym 
czasie upadła forsowana hipoteza „amorycka”, której zwolennicy doszukiwali się źródeł 
historii o patriarchach w kręgach Amorytów żyjących w pierwszej połowie II tysiącle-

12 Philippe Guillaume, Land and Calendar. The Priestly Document from Genesis 1 to Joshua 18, Library of Hebrew 
Bible/Old Testament Studies 391 (New York: T&T Clark, 2009), 39.

13 Hermann Gunkel, The Legends of Genesis: The Biblical Saga and History (Chicago: The Open Cort Publishing 
Co., 1901), 20.

14 Thomas Römer, „Abraham Traditions in the Hebrew Bible Outside the Book of Genesis”, w: The Book of Genesis. 
Composition, Reception, and Interpretation, red. C.A. Evans, J.N. Lohr, D.L. Petersen, Supplements to Vetus 
Testamentum 152 (Leiden: Brill, 2012), 159.

15 Israel Finkelstein, „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?”, w: The Quest for the Historical Debating Ar-
chaeology and the History of Early Israel, red. B.B. Schmidt, Archaeology and Biblical Studies 17 (Leiden: Brill, 
2007), 42.

16 Amihai Mazar, Archeology of the Land of the Bible 10,000–568 B.C.E. (New York: Doubleday, 1990), 225.
17 Georges Roux, Mezopotamia (Warszawa: Dialog, 2018), 207.
18 Roux, Mezopotamia, 207–208.
19 Thomas L. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narrative. The Quest for the Historical Abraham (Berlin: 

Walter de Gruyter, 1974), 184–186.
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cia przed Chrystusem20. Przełomem w badaniach nad historycznością patriarchów była 
naukowa działalność Thomasa L. Thompsona, który opublikował znaczącą w tym zakre-
sie dysertację w roku 1974 pt. The Historicity of Patriarchal Narratives: The Quest for 
the Historical Abraham. W latach 70. poprzedniego wieku nie spotkała się ona z ogól-
nym entuzjazmem, jednak dała przyczynek do dalszego rozwoju badań nad historyczno-
ścią patriarchów.

Większe nadzieje upatruje się obecnie w badaniach relacji Aramejczyków z Izraelitami. 
„Mój ojciec był wędrującym z miejsca na miejsce Aramejczykiem” (Pwt 26,5) – hebraj-
ski tekst ma charakter mnemotechniczny. Każde słowo łączy się z dźwiękiem kolejnego, 
jakie po nim następuje. Tak skonstruowany „łańcuch pamięci” jest potrzebny do kultu-
rowej identyfikacji, co umożliwia odniesienie do własnej przeszłości21. Pierwsze pewne 
wzmianki o Aramejczykach pojawiają się w XII wieku przed Chr. w rocznikach królew-
skich Tiglat-Pilesera I (1114–1076)22. Tereny wokół Charanu i Haburu oraz masyw Tur 
Abdin, syn i drugi następca Tiglat-Pilesera, Aszur-bel-Kala, określa jako „kraj Arama” 
(māt A-ri-mi). Te dane w zestawieniu z narracją Rdz 12,1–5 mogą potwierdzać związki 
hebrajsko-aramejskie w okresie X–IX wieku przed Chr. Wedle tej koncepcji Abram/
Abraham opuszcza Charan, miejsce, w którym doszło do kontaktu między nim a spo-
łecznością aramejską, co zostało ujęte w credo. Ma ono jednak, w opinii Lipińskiego, 
„odzwierciedlać starszy stan rzeczy”, gdyż odnosi się do koczowniczego stylu życia23. 
Określenie okolic Charanu jako terenów zamieszkałych głównie przez Aramejczyków 
w okresie, z którym wiąże się tradycję o patriarchach, wskazuje na istnienie odrębnej 
tradycji traktującej o pochodzeniu przodków Izraela. Stawia to oczywiście pod znakiem 
zapytania hipotezę, jakoby w Rdz 11,27–32 znajdowały się elementy lunarne. Charan nie 
pojawia się jako ośrodek kultowy, lecz jako miejsce zamieszkania przodków izraelskich 
lub plemion, z którymi Izrael dzieli wspólną historię.

Obecnie w badaniach istnieje również trend traktujący narrację o Abrahamie jako 
manifest propagujący pokojowe relacje pomiędzy mieszkańcami perskiej prowincji Jehud 
a przybyszami z innych terenów Mezopotamii. Ów trend dookreśla czas powstania opo-
wieści o patriarchach, sytuując ją w okresie perskim24. Jest to możliwe, zważywszy na 
zaskakujące dane pochodzące z tekstów biblijnych. Pierwsze wzmianki o patriarchach, 
jakie odnaleźć można w tekstach prorockich, pochodzą dopiero z Księgi Ezechiela. Znaj-
dujemy je również u Deuteroizajasza, a powstanie tych dzieł datuje się na okres niewoli. 

20 Finkelstein, „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?”, 44; Thompson, „The Historicity of the Patriarchal 
Narrative”, 144–158; Bill T. Arnold, „Aramean Origins: The Evidence from Babylonia”, Archiv für Orientforschung 
52 (2011): 180.

21 Ronald Hendel, „Historical Context”, w: The Book of Genesis. Composition, Reception, and Interpretation, red. 
C.A. Evans, J.N. Lohr, D.L. Petersen, Supplement to Vetus Testamentum 152 (Leiden: Brill, 2012), 68–69.

22 Edward Lipiński, Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu (Kraków: Nomos, 2013), 338.
23 Lipiński, Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu, 341; Hendel, Historical Context, 68.
24 Francesca Stavrakopolou, Land or Our Fathers. The Roles of Ancestor Veneration in Biblical Land Claims, Libra-

ry of Hebrew Bible/Old Testament Studies 473 (New York: T&T Clark, 2010), 29.
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Wynika z tego, że prorocy w VIII i VII wieku przed Chr. (Amos25, Ozeasz, Izajasz) nie 
znali przekazów o patriarchach, a harmonijne opowiadanie o przodkach Izraela, zdaniem 
Van Setersa, stworzył dopiero działający w okresie wygnania autor biblijny26. Obecnie nie 
są prowadzone poszukiwania źródeł cyklów o przodkach w odległych czasach II tysiąc-
lecia przed Chr., a wśród egzegetów i historyków przeważa przekonanie o pochodzeniu 
literatury o patriarchach z okresu niewoli babilońskiej i z okresu perskiego. Tradycja 
ustna nie mogła sięgać dalej niż o kilka dziesięcioleci wcześniej27.

2. Kontekst egzegetyczno-literacki opowieści o wędrówce Teracha

Prezentowany punkt artykułu zawiera analizę egzegetyczną perykopy Rdz 11,27–32. 
Uwzględnienie miejsca w Księdze Rodzaju, w którym fragment ten się pojawia, pozwala 
odróżnić jego strukturę oraz elementy w nim dominujące od sąsiadujących z nim tek-
stów Rdz. To krótkie wprowadzenie ma na celu przede wszystkim uświadomić czytel-
nikowi, jak skomplikowana jest redakcja tekstu pierwszej kanonicznie księgi biblijnej, 
i wprowadzić do dalszych rozważań nad możliwym występowaniem elementów lunar-
nych w badanym fragmencie.

Opowieść o wędrówce Teracha stanowi punkt scalający tzw. prehistorię biblijną (Rdz 
1–11) z cyklem o patriarchach jako przodkach narodu wybranego. Historia świata została 
przez autorów biblijnych zawężona do przedstawienia losów jednego klanu. O Księdze 
Rodzaju mówi się zresztą, że jest to dzieło o pochodzeniu Hebrajczyków, którego dopa-
truje się w historii jednej rodziny. Tradycja o patriarchach może zostać uznana za fik-
cyjną, a mimo to nadal dopatruje się w niej źródła o historyczności przodków Izraela28. 
Perykopa 11,27–32 poprzedzona jest genealogią Sema (11,10–26)29. Te dwie sekcje różnią 
się znacznie od siebie. Pierwszą zauważalną różnicą jest rozpiętość tekstowa: genealo-
gia rodu Sema jest znacznie dłuższa niż opowiadanie o potomkach Teracha. Trzecia 
część rozdziału jedenastego (pierwszą stanowi opowieść o wieży Babel: 11,1–9) zawiera 
elementy narracyjne, podczas gdy w sekcji genealogii Sema trudno o wyszczególnienie 
takowych. Umieszczenie dziejów rodu Teracha w tym miejscu może wskazywać, że jest 

25 Am 7,9.16 zawiera słowo קָחְׂשִי zamiast קָחְצִי , które zwyczajowo używane jest, gdy mowa o synu Abrahama (Rdz 
17,19). D.A Garret wskazuje, że użyta w tym przypadku nazwa własna dotyczy narodu izraelskiego i stanowi 
dla niego paralelę, porównaj: Duane A. Garret, Amos. A Handbook on the Hebrew Text (Baylor University Press: 
Waco 2008), 225. Podczas gdy w tekście Księgi Amosa wyrażenie stanowi synonim dla Izraela, tak trudności 
z interpretacją pojawiają się już w Ps 105,9 i Jr 33,26.

26 Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie 
Pięcioksięgu (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP JPII, 2018), 25.

27 Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo, 27.
28 Naomi A. Steinberg, „The World of the Family in Genesis”, w: The Book of Genesis. Composition, Reception, and 

Interpretation, red. C.A. Evans, J.N. Lohr, D.L. Petersen, Supplement to Vetus Testamentum 152 (Leiden: Brill, 
2012), 279.

29 Podział na warstwy sytuuje fragmenty 11,28–30; 12,1.4aα.6–9; 13,1–4,14–18; 18,1a; 19,30 abα; 15,7 w tradycji 
jahwistycznej, a 11,10–26,27,31bα.31bβ.32a.32b; 12,4b.5 w tradycji kapłańskiej, Thompson, „The Historicity of 
the Patriarchal Narrative”, 310.



55

CZY WĘDRÓWKA TERACHA Z UR DO CHARANU POSIADA ELEMENTY LUNARNE?…

to redakcyjny dodatek. To, że w historii Sema nie pojawiają się żadne wzmianki topo-
graficzne, może sugerować, że podróż Teracha z Ur do Charanu miała wiązać tradycje 
pochodzące z dwóch diaspor. Wykluczałoby to możliwość pojawienia się w 11,27–32 śla-
dów kultu lunarnego, a miejsca, do których podróżowała karawana wędrowców, zwią-
zane są z historycznymi doświadczeniami dwóch grup społecznych, a nie z funkcją tych 
ośrodków miejskich jako specjalnie poświęconych dla uczczenia bóstw księżycowych. 
Wreszcie, genealogia Sema opiera się o konkretny schemat: autor biblijny podaje dane, 
w jakim wieku kolejny z rodu Sema mężczyzna płodził swojego syna (A), po czym dodaje, 
ile lat ów mężczyzna przeżył jeszcze od momentu, kiedy urodził się jego potomek (B), 
w końcu dowiadujemy się, że ów mężczyzna miał jeszcze inne dzieci (C)30:

w. 14: „Szelach miał trzydzieści lat, gdy spłodził (ָיַלד) Ebera (A). Po urodzeniu się 
Ebera Szelach żył (ָחָיה) jeszcze czterysta trzydzieści lat (B) i miał (ָיַלד) synów i córki (C)”.

w. 20: „Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, spłodził (ָיַלד) Seruga (A). Po urodzeniu się 
Seruga Reu żył (ָחָיה) jeszcze dwieście siedem lat (B) i miał (ָיַלד) synów i córki (C)”.

Jedyną dodatkową informacją w sekcji o pokoleniach Sema jest wskazanie na okres 
poczęcia Arpachszada, czyli w „dwa lata po potopie” (w. 10c). Autor biblijny wyko-
rzystuje to samo słownictwo w formowaniu historii o rodzie Teracha, jednak stosuje je 
w odmiennej formie (וַ ֹּיוֶלד; hifil). Dodaje jednak więcej szczegółów, przez co ww. 27–32 
zyskują charakter narracyjny. Początek tej sekcji (w. 27) różni się od pierwszych słów 
użytych w genealogii Sema (w. 10). W przypadku Teracha nie wskazuje się na jego wiek, 
co czyni autor dopiero później, przy wzmiance o jego śmierci (w. 32; dwieście pięć lat); 
od razu wylicza się synów Teracha oraz jego wnuka, Lota, po czym dodaje wszystkie 
imiona dzieci Teracha (Abram, Nachor, Haran). Tekst łączący prehistorię biblijną z dzie-
jami patriarchów zawiera więcej szczegółów w porównaniu z wcześniej przedłożoną 
genealogią rodu Sema. Taki zabieg literacki sugerować może wejście w nową rzeczy-
wistość i skupienie uwagi na konkretnym odcinku historii świata biblijnego. Genealogia 
Teracha nie stoi w opozycji do rodowodu Sema. Od tego momentu historia rozwarstwia 
się i uszczegóławia, a czytelnik może dokładnie poznać losy biblijnych bohaterów 
pochodzących z jednego, ściśle określonego klanu, który zyskał w historii rangę przodka. 
Księgę Rodzaju można wobec tego scharakteryzować jako „dzieło, którego fabułą jest 
genealogia”31.

Fragment 11,27–32 stanowi również wstęp do opowiadania o Abrahamie i łączy 
prehistorię z narracją o izraelskich przodkach, których listę otwiera „ojciec narodów” 
(12,1–4). Przekaz o Abrahamie stoi w opozycji, a zarazem jest rozwinięciem histo-
rii rodu Teracha. Już w 12,1–4 zaznacza się silny wpływ Boga na Abrahama. To pod 
presją nakazu Jahwe Abraham podejmuje dalszą drogę do ziemi Kanaan (ֶלְך־ְלָך  – „Idź 
do”). Występuje tu słowo ָאַמר, które tłumaczy się jako „mówić”. W opisie powołania 

30 Wykres z określeniem życia kolejnych osób wzmiankowanych w genealogiach znaleźć można w: Jeremy Hughes, 
Secrets of the Myth. Myth and History in Biblical Chronology, Journal for the Study of the Old Testament Supple-
ment Series 66 (Sheffield: JSOT Press, 1990), 7.

31 Steinberg, „The World of the Family in Genesis”, 281.



56

Andrzej Ł. Jędrzejczak

patriarchy autor biblijny nie używa czasownika ָקָרא („wzywać”, „powoływać”), które 
często wykorzystywane jest w przedstawieniu wezwania przez Boga do podjęcia misji 
prorockiej32. Pomiędzy 11,27–32 a 12,1–4 uwidacznia się również odmienne podejście 
do motywów śmierci i życia. Temat śmierci dominuje w perykopie o wędrówce Teracha, 
bowiem zanim karawana wyruszyła z Ur, umarł jego syn, Haran (w. 28), po czym autor 
podaje, że Saraj, żona Abrahama, „była niepłodna i nie miała dzieci” (w. 29), by w końcu 
poinformować o śmierci Teracha, który nie doczekał się dalszej części wyprawy do 
Kanaanu (w. 32). W perykopie 12,1–4 pięciokrotnie występuje słowo oparte o rdzeń ברך, 
co podkreśla wagę błogosławieństwa, jakie Abrahamowi przekazuje Jahwe. Spełnienie 
obietnic wiąże się z posłusznym wypełnianiem woli Boga. Kłopotliwe są również liczby 
oraz czas wyjścia Abrahama z Charanu do Kanaanu. Otóż, zgodnie z 11,26 Terach miał 
siedemdziesiąt lat, kiedy urodził się Abraham. W 12,4 hagiograf dowodzi, że Abraham 
w wieku siedemdziesięciu pięciu lat opuszcza Charan i kieruje się do Kanaanu. Terach 
mógł mieć wtedy sto czterdzieści pięć lat, a umarł w wieku dwustu pięciu lat (11,32), co 
oznacza, że żył jeszcze przez sześćdziesiąt lat od momentu opuszczenia Charanu przez 
Abrahama. Problem w tym, że Abraham opuszcza to miasto dopiero po śmierci swo-
jego ojca, co czyni na wyraźny nakaz Boga (12,1). Pięcioksiąg Samarytański rozwiązuje 
ten problem skróceniem lat życia Teracha do stu czterdziestu pięciu. Rozbieżność ta 
poświadcza złożony proces redakcji narracji o Abrahamie33.

Zaznaczenie różnic pomiędzy tekstami o wędrówce Teracha (11,27–32) a genealogią 
Sema (11,10–26) i początkiem cyklu o Abrahamie (12,1–4) ukazuje nie tylko złożoność 
hebrajskiego tekstu Księgi Rodzaju. W żadnym z sąsiadujących fragmentów nie można 
odnaleźć elementów lunarnych. Skoncentrowanie się autora biblijnego na jednym rodzie 
poprzez szczegółową narrację odróżniającą opis wędrówki Teracha od genealogii Sema 
oraz położenie nacisku na błogosławieństwo dane Abrahamowi przez Boga to dwa 
główne elementy różnicujące te trzy fragmenty. Problemy związane z liczbą lat prze-
żytych przez kolejnych bohaterów opowiadania uwidaczniają skomplikowany proces 
redakcji. Brak elementów lunarnych w pierwszych wersetach cyklu o Abrahamie, cho-
ciażby w postaci odwołania do początku i końca wędrówki Teracha i jego karawany, nie 
jest jeszcze dowodem na próbę oczyszczenia opowiadania i kompilowania przez autora 
biblijnego historii narodu wybranego wolnej od kultów bóstw księżycowych.

3. Czasowniki ruchu w opowiadaniu o wędrówce

Analiza czasowników ruchu, którym poświęcona jest pierwsza część tego punktu, ma 
w efekcie odpowiedzieć na pytanie, czy wędrówka Teracha zawierała aluzje do sfery kul-
towej, którą można wiązać z bóstwami lunarnymi. Hipoteza o możliwej pielgrzymce 
Teracha z Ur do Charanu zostanie zweryfikowana na podstawie analizy czasowników 

32 Römer, „Abraham Traditions in the Hebrew Bible Outside the Book of Genesis”, 167.
33 Thompson, „The Historicity of the Patriarchal Narrative”, 308.
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ruchu, które występują w omawianym passusie, oraz te, które padają na określenie dzia-
łań podejmowanych przez Abrahama i innych bohaterów tekstów biblijnych.

Używane w narracji o Abrahamie czasowniki ruchu są odpowiednio dobierane przez 
autorów tekstów biblijnych. Kiedy pojawia się informacja o wędrówce patriarchy w „dół” 
kraju, wtedy użyty zostaje czasownik ָיַרד  (12,10), a gdy mowa jest o obraniu kierunku na 
północ, autor biblijny używa czasownika ָעָלה  (13,1). W przypadku fragmentu 11,27–32 
nie pojawia się żaden z tych czasowników, a ich miejsce zajmuje inny: (11,31) ָהַלְך. Cza-
sownik ten nie określa kierunku marszu, stąd można mieć wątpliwości, czy autora biblij-
nego interesowało położenie geograficzne dwóch ośrodków, między którymi poruszała 
się karawana na czele z Terachem. Badane obecnie słowo pojawia się w narracji o Abra-
hamie wielokrotnie34 i wiąże się z nakazem danym od Boga, by patriarcha opuścił swój 
kraj i udał się do kraju, który miał wyznaczyć mu Stwórca. Czasownik ten, podobnie 
jak pozostałe, nie wiąże się w żaden sposób z przejściem o charakterze kultowym, które 
mogłoby sugerować jej początek i koniec w ośrodkach kultu lunarnego. To, że pojawia 
się on w historii przejścia z Ur do Charanu, nie oznacza, iż samą podróż można trakto-
wać jako peregrynację, lecz była jedynie przejściem z miejsca A do miejsca B. Impera-
tyw pochodzący od Boga nie determinuje użycia konkretnego czasownika, tak samo jak 
w opisie przejścia karawany Teracha z Ur do Charanu nie warunkuje użycie konkretnego 
słowa na określenie ruchu. Wszystkie te czasowniki nazywają fizyczny ruch, zmianę 
miejsca pobytu i skierowanie się w konkretnym kierunku, a żaden z nich nie suponuje, 
by wędrówka z Ur do Charanu bądź z Charanu do Kanaanu, miała charakter kultyczny. 
Jedynie ָהַלְך pojawia się w nakazach skierowanych przez Boga do Mojżesza, gdy wymaga 
od niego zmiany dotychczasowej lokalizacji (12,1).

Zatem, czy na podstawie pojawiania się czasowników ruchu w narracji o Abramie/
Abrahamie można wykazać, że wędrówka z Ur do Charanu miała zawierać ślady lunarne? 
W tym celu należy odnieść się do innych fragmentów, w których pojawia się słowo ָהַלְך, 
już poza sekcją narracyjną o Abrahamie, a także do źródeł pozabiblijnych. W języku 
akadyjskim czasownik alāku, zbliżony morfologicznie do hebrajskiego ָהַלְך, odnosi się 
nie tylko do marszu. Oprócz tłumaczeń tego słowa jako „iść, pójść, wyjść”, pojawiają 
się także inne możliwości: „iść ku śmierci, iść ku przeznaczeniu”. Ālik pānim prze-
kłada się jako „być liderem, przewodniczyć”35. Ugaryckie hlk przekładane jest jako „iść, 
wyjść, biec, płynąć, krążyć, wędrować”. W sensie metaforycznym pojawiają się stwier-
dzenia określające sposób życia: „król chodził przed bogiem”, co w sensie dosłownym 
można tłumaczyć jako „król był dobry/przestrzegał zasad”36. Analogicznie brzmiące 

34 11,31; 12,1,4(2x),5,9,19; 13,3; 15,2; 18,6; 22,2,3,5,6.8. Wszystkie formy występowania tego czasownika 
wynotowano w: The Dictionary of Classical Hebrew, red. David J.A. Clines, t. 2 (Sheffield: Sheffield Academic 
Press, 1995), 544–559.

35 A Concise Dictionary of Akkadian, red. J. Black, A. George, N. Postgate (Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2000), 
11.

36 A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition, red. G. Del Olmo Lete, J. Sanmartin, t. 1 
(Leiden: Brill, 2003), 338. Sytuacja powtarza się w języku punickim: Phoenician-Punic Dictionary, red. 
C.R. Krachamlkov, Orientalia Lovaniensia Analecta 90 (Leuven: Peeters, 2000), 157–158.
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wyrażenie występuje już w Księdze Rodzaju, kiedy poznajemy życie Enocha: „Henoch 
żył w zażyłości z Bogiem” (ַו  ִיְתַהֵּלְך  ֲחֹנוְך  ֶאת־ָה  ֱאֹלִהים – i chodził Enoch wraz z Bogiem, 
5,22.24). Tak samo autor biblijny portretuje życie Noego (6,9). W narracji o Abrahamie 
słowo ָהַלְך występuje kilkukrotnie w formie ִהְתַהֵּלך  (hitpael; 13,17; 17,1; 24,40; Jakub: 
48,15). Imperatyw Boży (13,17; 17,1), przy okazji którego wspomina hagiograf oddanie 
Abrahama Bogu, wiąże się w tych fragmentach z obietnicami danymi patriarsze. Trzeci 
raz w przytoczonych tekstach opowiada o historii wyprawienia sługi do Labana, by ten 
sprowadził żonę dla abrahamowego syna, Izaaka. Abraham sam o sobie wspomina, że 
żyje z „Panem w zażyłości” („chodzi przed Panem”). Świętość życia Abrahama poprzez 
użycie słowa ִהְתַהֵּלך jest ukazana dobitnie. W przypadku 11,38, gdzie mowa jest o pod-
jęciu drogi przez karawanę prowadzoną przez Teracha, trudno doszukiwać się meta-
forycznego odniesienia, jakie mogłoby wiązać się z użyciem czasownika ָהַלְך. Mowa 
jest tam raczej o zmianie położenia geograficznego, przejścia z punktu A do punktu 
B. Metafora może łączyć się jedynie z wędrownym sposobem prowadzenia życia przez 
klan Teracha, a nie ze świętością jego członków, wyrażaną w słowach „chodził przed 
Panem”. Dodatkowo, w przypadku podróży Teracha, brakuje błogosławieństwa danego 
przez Boga, a Stwórca nie towarzyszy wędrowcom, kiedy ci przemierzali trasę pomię-
dzy Ur chaldejskim a Charanem. W tekście brakuje też jasno postawionego nakazu co 
do wyruszenia w podróż, co można spotykać już w 12,1, kiedy to Jahwe zwraca się do 
Abrahama słowami: „Idź do” (ֶלְך־ְלָך ). Na podstawie analizy występowania słowa ָהַלְך nie 
można stwierdzić, że wędrówka miała jakikolwiek związek z wymiarem kultycznym. 
 w formie Qal dotyczy zwykle przemieszczania się w przestrzeni, a w formie Hitpael ָהַלְך
ma wydźwięk teologiczny i w sposób metaforyczny oddaje święte życie bohaterów 
biblijnych, jakie prowadzą przed Bogiem.

4. Etiologia opowieści, etymologia imion i trasa wędrówki

W historii egzegezy biblijnej doszukiwano się połączeń pomiędzy kanonicznie pierw-
szymi wzmiankami o przodkach Izraela a tekstami pozabiblijnymi. Powiązania te opie-
rać się miały na kwestiach semantycznych, składniowych, które zostały zapożyczone 
przez autorów biblijnych podczas redakcyjnych prac nad tekstem hebrajskim. Prezen-
towany punkt stanowi syntetyczny przegląd propozycji wysuwanych przez biblistów 
i historyków, którzy widzieli związki między imionami bohaterów omawianego frag-
mentu Rdz 11,27–32 a nazewnictwem miast Mezopotamii. Dzięki tej syntezie moż-
liwa staje się odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu. Przegląd propozycji 
powiązań etymologicznych doprowadza do wniosków o obecności elementów lunarnych 
w opowiadaniu o wędrówce Teracha.

Imię Sarug, które nosi syn Reu (11,20), jako pierwsze z sekcji genealogii można koja-
rzyć z nazwą miasta mezopotamskiego. Słowem Sārugi określa się nie tylko miasto 
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leżące nieopodal Charanu, ale także cały dystrykt okalający jego granice37. Rdz 11,20 
nie zawiera żadnych dodatkowych informacji o osobie noszącej to imię, a sam przekaz 
jest schematyczny, podobnie jak cała genealogia potomków Sema (11,10–26). Podobnie 
jest i z jego synem, Nachorem (w. 22), którego imię łączone jest z miastem Naḫur, jakie 
pojawia się w tekstach z Mari, a także dziełach starobabilońskich, z okresu średnioasy-
ryjskiego38. Wskazywano dotychczas na funkcje etiologiczne niektórych imion występu-
jących w rodowodzie Sema, choć w tekście biblijnym brakuje elementów dookreślających 
etiologię wspomnianych wyżej imion. Haran (Hārān, ָהָרן), syn Teracha, nie może być 
łączony z miastem o podobnie brzmiącej nazwie. Słowem Ḫarrānu(m), hebrajskim 
Ḥārān, greckim χαρραν, rządzą inne zasady fonologiczne i zestawianie nazwy miasta 
z imieniem osoby nie powinno mieć miejsca39. Imię Teracha koresponduje z nazwą Til-
Turāḫi („Wzgórze Koziorożca”), która znana jest z tekstów z okresu nowoasyryjskiego40. 
Nazwy te znane były również autorowi biblijnemu, przez co na kanwie historycznej mógł 
stworzyć opowiadanie o wędrówce Teracha, wykorzystując przy tym znaną mu topogra-
fię terenu Mezopotamii i znajomość poszczególnych miast.

Autor biblijny odznacza się pewną niekonsekwencją, bowiem w 11,29.31 sugeruje, 
że Abram urodził się w Ur chaldejskim, z kolei patriarcha wezwany jest przez Boga do 
opuszczenia ziemi rodzinnej, kiedy ten przebywał już w Charanie (12,1.5). Speiser tę nie-
ścisłość tłumaczy tym, że obydwa te miasta, Ur i Charan, były znanymi ośrodkami kultu 
bóstw lunarnych, stąd zestawiano je niejednokrotnie razem, by ukazać ich związek41. 
Tłumaczenie to wydaje się niewystarczające, zwłaszcza mając na uwadze rolę Charanu 
za czasów króla Nabonida, który dążył do zrównania kultu Sȋna z imperialnym kultem 
Marduka42. Działania, jakie podejmował pod wpływem matki, Adadguppi, skompliko-
wały jego relacje z kapłanami Marduka43. Drugi element potwierdzający, że to Charan 
miało być miejscem pochodzenia Abrahama, to perykopy, w których pojawia się relacja 
o misji sługi patriarchy posłanego, by sprowadzić żonę dla Izaaka z rejonu, gdzie uro-
dzić miał się ojciec narodów (24,1–12). Passus 15,7 potwierdza jednak, że Abraham miał 
pochodzić z Ur chaldejskiego: „Bóg powiedział: Ja jestem Panem, który cię wyprowadził 
z Ur chaldejskiego, by dać ci ten oto kraj w posiadanie”. Posiadamy zatem dwie tradycje 
o pochodzeniu Abrahama, co potwierdzają również teksty spoza Pięcioksięgu. W Księ-

37 Ephraim Avigdor Speiser, Genesis. Introduction, Translation, and Notes, The Anchor Bible 1 (New York: Double-
day, 1964), 78; Hendel, „Historical Context”, 66; Thompson, „The Historicity of the Patriarchal Narrative”, 306.

38 Speiser, Genesis, 78; Hendel, „Historical Context”, 66; Thompson, „The Historicity of the Patriarchal Narrative”, 
306–307.

39 Speiser, Genesis, 79. Niektórzy próbują jednak zestawić te dwa słowa i sugerują, że opierają się one o hebrajskie 
słowo רַה tłumaczone jako „góra”, Patricia Berlyn, „The Journey of Terah: To Ur-Kasdim or Urkesh?”, 75. Jeśli 
jednak tak miało być, to Harran odczytywano by jako Horran, z racji zajścia tzw. redukcji propretonicznej, czyli 
skróceniu długiego a do krótkiego o. Thompson, „The Historicity of the Patriarchal Narrative”, 306.

40 Hendel, „Historical Context”, 66.
41 Berlyn, „The Journey of Terah”, 81.
42 Joseph Blenkinsopp, „Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis”, Journal of Biblical Literature 

2 (2009): 234.
43 Roux, Mezopotamia, 311.
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dze Jozuego można przeczytać, że „od pradawnych czasów wasi przodkowie, Terach, 
ojciec Abrahama i Nachora, mieszkali po drugiej stronie Eufratu i tam służyli innym 
bogom” (Joz 24,2–4). Wyrażenie ְבֵּעֶבר ַהָנָּהר („za rzeką; z drugiej strony rzeki”) posiada 
paralele w asyryjskich desygnatach: eber nāri, co dla Babilończyków i Persów oznaczało 
region Mezopotamii44. Nahmanides, żydowski komentator biblijny żyjący na przełomie 
XII i XIII wieku po Chr., odrzucał zdanie o pochodzeniu Abrahama z Ur i przychylał się 
do tego, że patriarcha miał wywodzić się z Mezopotamii. Na obronę swojej tezy przy-
woływał właśnie fragment z Księgi Jozuego45. Jasnym było dla niego, że skoro Nahor 
zamieszkiwał później Charan, to cała rodzina musiała się stamtąd wywodzić. W przeko-
naniu Nahmanidesa Terach miał opuścić Charan i udać się do Ur chaldejskiego, o czym 
tekst biblijny nie wspomina, ale można to wywnioskować z opisu śmierci Harana, młod-
szego syna Teracha: „Haran zmarł jeszcze za życia swego ojca Teracha w swojej ojczystej 
ziemi, w Ur chaldejskim” (11,28). Zdanie to wskazuje, według Nahmanidesa, że Abram 
i Nachor musieli urodzić się zanim Terach przybył do Ur chaldejskiego46. Miejsce to było 
„ziemią narodzin” (ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת) Harana, a miejscem, skąd pochodzić miał Terach i gdzie 
urodzić miał się Abram. Kolejną przesłanką na to, że Charan było miastem pochodzenia 
Teracha, a zarazem Abrahama, jest werset 31, w którym autor biblijny wylicza osoby, 
jakie wzięły udział w wyprawie Teracha. Nie ma wśród nich Nachora, który miał pozo-
stać w Charanie i tam oczekiwać na powrót ojca i brata47. Tłumaczenie to wydaje się 
sensowne, zwłaszcza gdy uwzględni się dane biblijne o Nachorze i jego zamieszkiwaniu 
w Charanie (24,10; 29,5).

Tłumaczenie dysonansu pochodzenia tradycji o Abrahamie z dwóch społeczności, 
skupionych wokół ośrodków kultu bóstw księżycowych neguje hipotezę o obecności ele-
mentów lunarnych w opowiadaniu o wędrówce Teracha. Rdz 15 (wraz z Rdz 17), w opi-
nii egzegetów, jest późnym kapłańskim dodatkiem do sagi o patriarsze. Wobec tego autor 
kapłański ponosi odpowiedzialność za przeniesienie miejsca pochodzenia Abrahama 
z Charanu do Ur chaldejskiego48. Jak wobec tego wytłumaczyć krótki pobyt w Charanie? 
Czy rzeczywiście jest to próba pogodzenia dwóch tradycji pochodzących z różnych grup 
repatriantów? Majewski wskazuje, że Abraham z Kanaanu wędruje do Egiptu i wraca 
ponownie do Ziemi Obiecanej, gdzie umiera. W jego przekonaniu jest to celowy zabieg 
biblijnego redaktora, który chce „poprzez jego [Abrahama] losy i tułaczkę wskazać całej 
diasporze drogę powrotu do kraju”49. Pobyt w Charanie nie obfitował jednak w podobne 
wydarzenia, jakie miały miejsce w Egipcie. Opis 11,31–32 jest bardzo lakoniczny: „przy-

44 Römer, „Abraham Traditions in the Hebrew Bible Outside the Book of Genesis”, 173.
45 Reuven Chaim Klein, „Nahmanides’ Understanding of Abraham’s Mesopotamian Origins”, Jewish Bible Quarter-

ly 44 (2016): 234.
46 Klein, „Nahmanides’ Understanding of Abraham’s Mesopotamian Origins”, 235.
47 Klein, „Nahmanides’ Understanding of Abraham’s Mesopotamian Origins”, 237.
48 Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo, 207; Hendel, „Historical Context”, 66; Thompson, „The Historicity of 

the Patriarchal Narrative”, 308.
49 Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo, 320.
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szli do Charanu, osiedlili się tam” i Terach „zmarł w Charanie”. Miasto to pojawia się 
jednak w dalszym opowiadaniu o Abrahamie i jego potomkach, głównie Izaaku, który 
w obliczu zagrożenia ze strony brata, Ezawa, miał uciekać do Labana, swego wuja (27,43). 
Zdawkowe twierdzenie podane w 11,31–32 nie może sugerować, że Charan jest jedynie 
wplątany w historię Abrahama, bowiem istnieją teksty, w których miasto to, jako miejsce 
zamieszkania Labana, odgrywa ważną rolę w narracji o patriarchach.

Ustalenie, o których miastach pisał autor biblijny, komplikują rekonstrukcję trasy prze-
marszu karawany Teracha. Lokalizacja trasy, jaką przebyć miał Terach wraz ze swoimi 
synami, poddawana była w historii egzegezy szerokiej dyskusji. Próby identyfikacji Ur 
z innymi miastami niż to, które leżało na południu Mezopotamii, pojawiały się niejedno-
krotnie. Wśród nich wymienić można propozycję Cyrusa Gordona, który zaproponował 
odmienną identyfikację, kierując uwagę nie na południowe krańce Mezopotamii, lecz 
na Ura’, obecnie miasto Urfa’, oddalone około piętnastu kilometrów na północny-zachód 
od Charanu50. Należy zaznaczyć, że w prehistorii biblijnej nie wspominano o miej-
scach, które można z dozą pewności identyfikować z obecnie istniejącymi miastami 
lub osadami. Dalej, w rozdziałach dziesiątym i jedenastym, autorzy biblijni wzmian-
kują o znanych już lokalizacjach. Huddlestone wskazuje, że mogły one wydawać się 
dość „egzotyczne” dla judejskich odbiorców tekstu natchnionego. Wymienia przy tym 
Tarszisz, Niniwę, Babilon i Egipt51. To dość osobliwe stwierdzenie wynika raczej z indy-
widualnych przekonań niż z badań naukowych, gdyż wymiana handlowa i przenikanie 
się kultur pomiędzy wymienionymi wcześniej imperiami a ludem judejskim odznaczały 
się intensywnością i złożonością. Co prawda, nie wszyscy mieszkańcy Judei musieli wie-
dzieć, że dany towar dotarł do nich akurat z Egiptu lub Babilonii, a nie każdy z nich mógł 
sobie poradzić z ograniczeniami w poruszaniu się po regionie Bliskiego Wschodu, to jed-
nak stwierdzenie o egzotyczności tych miejsc może dziwić. Można ująć to w inny sposób, 
stwierdzając, że autor biblijny, podobnie jak jest to w przypadku grup ludzi, poczynając 
od nieokreślonych danych geograficznych w prehistorii biblijnej, nadaje im charakter 
uniwersalny, po czym nawiązuje do większych krain geograficznych lub liczących się 
politycznie miast regionu bliskowschodniego w opisach wielu pokoleń, a na końcu sku-
pia swoją uwagę na działaniach podejmowanych przez jedną rodzinę, która podróżuje 
pomiędzy konkretnymi miastami w tymże regionie. To skupienie się autora biblijnego 
na jednym klanie pozwala zbudować wielką opowieść – pierwszą biblijną sagę52. Nie 
wiadomo jednak, które z tych miejsc określonych przez autorów biblijnych były znane 
pierwszym odbiorcom tekstu Księgi Rodzaju53.

Interesujące okazują się być również poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
Terach opuścił Ur i udał się do Charanu. Jednym z zagrożeń, które stały się przyczyną 

50 Cyrus Herzl Gordon, „The Road to Emar”, Journal of Cuneiform Studies 18 (1964): 28–31.
51 Jonathan Huddlestone, Eschatology in Genesis, Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe (Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2012), 59.
52 Finkelstein, „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?”, 42.
53 Finkelstein, „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?”, 59.
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opuszczenia Ur, była działalność Nimroda. Terach, chcąc uniknąć terroru władcy, 
powziął plan o uciecze i skierował się wraz z rodziną do Charanu. Wedle przekazów 
midraszy Abraham miał przeciwstawić się Nimrodowi wobec jego bałwochwalczych 
działań, stąd reakcja władcy, który skazał patriarchę na karę „ognistego pieca” (Pesahim 
118a; Bereszit Rabbah 38,13; Targum Pseudo-Jonatana do Księgi Rodzaju 11,28)54. Apo-
kalipsa Abrahama (rozdz. 8) opowiada o tym, jak Abraham ustrzegł się kary ognia zesła-
nej na mieszkańców Ur jako kary za ich występki55. Niektóre z późniejszych świadectw 
nie łączą opuszczenia Ur z dramatycznymi wydarzeniami, lecz wskazują na potrzebę 
poszukiwania kolejnych ziem do zasiedlania, które to tereny okazują się być żyźniejsze56.

Zakończenie

Przeprowadzona powyżej analiza dowodzi, że brakuje jasnych dowodów na to, by uznać 
wędrówkę Teracha wraz z rodziną jako kultyczną pielgrzymkę pomiędzy dwoma ośrod-
kami kultu lunarnego, jakie prosperowały na starożytnym Bliskim Wschodzie. Oparcie 
hipotezy na występowaniu miast Ur i Charan, które były ośrodkami kultów lunarnych 
w starożytnej Mezopotamii, nie jest wystarczające. Nie oznacza to, że przebywające 
w tych dwóch diasporach grupy repatriantów nie miały styczności z kultem lunarnym. 
Przenikał on na tereny Kanaanu różnymi drogami, raz za sprawą wypraw wojennych 
prowadzonych w regionie przez imperia lub lokalne państwa, a czasem przenoszony był 
przez handlujących kupców. Tekst Rdz 11,27–32 nie nosi śladów kultu lunarnego, nawet 
pomimo wspomnienia w nim o dwóch w zasadzie największych ośrodkach kultu lunar-
nego w całej Mezopotamii. Być może prawdziwe jest stwierdzenie o próbie elimina-
cji elementów lunarnych z warstwy tekstowej poprzez wprowadzenie imperatywu Boga, 
jaki skierował On do Abrama (12,1). Zmiana perspektywy i skupienie się na jednym 
rodzie pozwala jedynie domyślać się, że zaszła próba eliminacji tych składowych.

Pytanie o eliminację elementów lunarnych z tekstów biblijnych pozostaje wciąż 
otwarte i dalsze badania porównawcze są niezbędne. Przytoczona ilość motywów, które 
w większości dyskutują z hipotezą o lunarnych śladach w opisie wędrówki Teracha z Ur 
do Charanu, może okazać się niewystarczająca. Fragment ma charakter etiologiczny 
i złożony jest z przynajmniej dwóch tradycji. Redakcja tej perykopy przypadła na okres, 
kiedy formował się już monoteizm izraelski. Być może omawiana perykopa funkcjo-
nowała jako ślad pamięci nie tylko o odmiennych kolejach repatriantów, ale także o ich 
związkach z lunarnymi kultami. Proces desakralizacji ciał niebieskich mógł objąć rów-
nież omawianą w przedkładanym artykule perykopę.

54 Klein, „Nahmanides’ Understanding of Abraham’s Mesopotamian Origins”, 232.
55 Blenkinsopp, „Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis”, 231.
56 Green, The City of the Moon God, 11.
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OJCZE NASZ AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO – 
METODY EGZEGETYCZNE Z PARAKLETYCZNĄ 
TEZĄ

Streszczenie

August Cieszkowski był w romantyzmie najbardziej znanym w Europie polskim filozofem. 
W roku 1838 stworzył szkic traktatu Ojcze nasz, nad którego tekstem pracował ponad 50 
lat. Obszerne wydanie dzieła nastąpiło w XX wieku, długo po śmierci autora. Traktat jest 
komentarzem ciągłym do Modlitwy Pańskiej podporządkowanym założeniom historiozofii. 
Autor w nawiązaniu do ponad tysiąca wersetów biblijnych stara się udowodnić, że w dziejach 
ludzkości, po epokach Boga Ojca, Syna nastanie trzecia era – Ducha Świętego, Parakleta, 
czas królestwa Bożego na ziemi. Dopiero w świetle Parakleta nastąpi „objawienie Obja-
wienia”, jak to określa za teozofem Josephem de Maistre’em. W koncepcji Cieszkowskiego 
widać podobieństwa do poglądów Friedricha Schellinga, ale także do rozumienia filozofii 
jako zapowiadanego Parakleta. Takie przekonanie głosił Józef Hoene-Wroński. Cieszkow-
ski uważa, że teksty Pisma Świętego rozwijają swoje znaczenia wraz z rozwojem ludzkości. 
Deklaruje trzymanie się ówczesnego katolickiego sposobu egzegezy związanego z Tra-
dycją. Gdy w jego lekturze sensy dosłowne nie pasują do przypisanych tradycyjnych zna-
czeń, wybiera dosłowne rozumienie. Posługuje się egzegezą etymologiczną. Obejmuje nią 
także polskie przekłady, nawet gdy w źródle nie ma etymologicznego powiązania. W arty-

1 Dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM, rocznik 1956, jest teologiem i badaczem literatury. Wykłada historię lite-
ratury XIX wieku oraz elementy lingwistyki tekstu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią i teorią interpretacji No-
wego Testamentu, w tym sprawami przekładu biblijnego na język polski, retoryką literacką oraz komparatystyką. 
Jest autorem ponad stu artykułów oraz pięciu książek, m.in. Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. 
August Cieszkowski, Walerian Serwatowski (Poznań, 1995), Po co polscy poeci pisali psalmy (Poznań, 2014). 
Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz do koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego przy 
PAN; ORCID 0000-0003-3930-3001. Adres do korespondencji: 60-254 Poznań, ul. Hetmańska 15/19-C m. 3,  
e-mail: grequ56@wp.pl.
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kule ukazano interpretację daną przez Cieszkowskiego na przykładzie takich wyrazów, jak 
ὁ ἀρραβών „zadatek” (2 Kor 1,22), τό μυστήριον „tajemnica” (Mt 13,11) czy ἡ κοινωνία „spo-
łeczność” (2 Kor 13,13). Cieszkowski odczytuje wyrażenie „zadatek Ducha” jako dowód, że 
ludzkość otrzyma Go w pełni w trzeciej erze. Dotąd nauczanie Kościoła, formy życia chrze-
ścijańskiego i społecznego były tylko „zadatkiem” wobec pełni panowania Boga jako Para-
kleta w trzeciej erze. Nawet Jezus Chrystus objawiał to Królestwo „przybliżonym sposobem” 
jako „tajemnicę”. W trzeciej erze nastanie κοινωνία, „społeczność Ducha Świętego”. Ciesz-
kowski zmieniał XVI-wieczne rozumienie wyrazu „społeczność” z dawnych przekładów. 
Nadawał mu znaczenie nowożytnego społeczeństwa. Pod wpływem tertulianizmu oryginal-
nie wnioskował, że zacznie się panowanie Ducha Świętego „Króla Wiekuistego”.

Słowa kluczowe: Pismo Święte, egzegeza, historia interpretacji, Duch Święty, romantyzm, 
August Cieszkowski

Abstract

OUR FATHER BY AUGUST CIESZKOWSKI – EXEGETIC METHODS WITH 
THE THESIS OF THE PARACLETE

August Cieszkowski was in Romanticism the most well–known Polish philosopher in Europe. 
In 1838 he created a sketch of the treatise Our Father (Ojcze nasz), over which he worked 
over fifty years. An extensive edition of the work took place in the twentieth century, long after 
the author’s death. The treaty is a continuous commentary to the Lord’s Prayer, subject to the 
assumptions of historiosophy. The author, in reference to more than a thousand biblical verses, 
tries to prove that in the history of humanity, after the ages of God the Father, The Son, the 
third age will come – the Holy Spirit, the Paraclete, the time of the Kingdom of God on earth. 
It is only in the light of the Paraclete that the “revelation of Revelation” will follow, as it is 
described by the theosophist Joseph de Maistre. In Cieszkowski’s conception, there are simi-
larities to Friedrich Schelling’s views, but also to understanding philosophy as the announced 
Paraclete. Such belief was preached by Józef Hoene-Wroński. Cieszkowski believes that the 
texts of the Scriptures develop their meanings along with the development of humanity. He 
declares adhesion to the then Catholic manner of exegesis connected with Tradition. When 
in his lecture literal meanings do not match the assigned traditional meanings, he chooses 
a literal understanding. He uses etymological exegesis. He also includes Polish translations, 
even when in the source has no etymological connection. The article presents the interpreta-
tion given by Cieszkowski on the example of words such as ὁ ἀρραβών “deposit” (2 Cor 1,22), 
τό μυστήριον “mystery” (Mt 13,11) or ἡ κοινωνία “community” (2 Cor 13,13). Cieszkowski 
reads the phrase “deposit of the Spirit” as proof that humanity will receive Him fully in the 
third era. So far, the teaching of the Church, the forms of Christian and social life were only 
a “pledge” to the full reign of God as a Paraclete in the third era. Even Jesus Christ revealed 
this Kingdom as an “approximate way” as a “mystery”. In the third era, there will be κοινωνία, 

“the Holy Spirit community”. Cieszkowski changed the sixteenth century understanding of the 
word “community” from the old translations. He gave it the importance of modern society. 
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Under the influence of Tertullianism, he originally concluded that the reign of the Holy Spirit 
“the King of the Eternal” would begin.

Keywords: Holy Bible, exegesis, history of interpretation, romanticism, August Cieszkowski

Wstęp

August hr. Cieszkowski w swej epoce, romantyzmie, był najbardziej znanym w Euro-
pie polskim filozofem, a zarazem wielkim autorytetem dla współczesnych. Wyrastał ze 
szkoły heglowskiej, lecz jej założenia sam głęboko przepracował. Dzieło jego życia sta-
nowi oryginalny komentarz do Modlitwy Pańskiej, traktat Ojcze nasz2, którego zamysł 
naszkicował przed 1838 roku, a rozwijał przez ponad 50 lat, do samej śmierci3. Zapi-
sywane w tym dziele idee funkcjonowały w bliskim kręgu autora. Przede wszystkim 
były na bieżąco poznawane przez Zygmunta Krasińskiego, najważniejszego powiernika 
i doradcę w tym procesie twórczym. Część ukazała się anonimowo w 1848 roku w Paryżu, 
niemal całość dzieła wydał syn filozofa w latach 1899–1906, a najpełniej zachowany 
tekst zawiera dopiero edycja z początku lat 20. ubiegłego wieku. Z tych powodów traktat 
nie był szerzej znany za życia autora. Zatem, jak to lapidarnie ujął Kazimierz Wojnowski, 
myśl dzieła „pozostała swojego rodzaju epitafium jako nieurzeczywistniona idea, jako 
zwiastun czynu przyszłego”4. Wprawdzie zacytowanemu interpretatorowi chodzi głów-
nie o to, że Cieszkowski uważał swoje przesłanie za takie, do którego współcześni mu 
odbiorcy nie są jeszcze gotowi. Jednak, co trzeba tu dodać, kiedy tekst był udostępniony, 
już swoją formą należał do innej epoki, już się w ten sposób nie pisało o sprawach funda-
mentalnych dla jednostek i całych społeczeństw, a i Polacy nie potrzebowali pilnie tych 
słów nadziei, które przekazywał im w poprzednim stuleciu. 

Ojcze nasz jest wypowiedzią nie tylko filozoficzną, ale na wskroś religijną. Mimo że 
jej wejście w obieg kultury narodowej było tyleż spóźnione, co i mniej dobitne, nastał 
moment, że znalazła oddźwięk (między innymi) u dwóch wielkich mężów polskiego 
Kościoła. Podczas II wojny światowej do myśli traktatu nawiązał kard. August Hlond 
w prywatnej korespondencji oraz we Wskazaniach dla pisarzy polskich w USA, w sło-
wach kierowanych z Lourdes. Prymas zapewniał rodaków, że Duch Chrystusowy nie-
chybnie musi zatriumfować w polskim narodzie, tak jak przewidywali to, choć „nieco 
mętnie”, polscy wieszczowie i „ojczenaszowi filozofowie”5. W 1974 roku Stanisław 

2 Tekst traktatu cytuję z wydania: August Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1–3 (Poznań: Fiszer i Majewski, 1922–1923).
3 August Cieszkowski (syn), „Wstęp do I wydania [przekładu Prolegomenów…], w: August Cieszkowski, 

Prolegomena do historiozofii, tłum. August Cieszkowski (syn) (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 36.

4 Kazimierz Wojnowski, „Wstęp. August hr. Cieszkowski”, w: August Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii, 
tłum. August Cieszkowski (syn) (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 29.

5 August Hlond, Daj mi duszę. Wybór pism i przemówień. 1897–1948, oprac. Stanisław Kosiński (Łódź: Wydawnic-
two Salezjańskie, 1979), 236; August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień. 1922–1948, 
oprac. Stanisław Kosiński (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1988), 341.
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Andrzej Gruda (kard. Karol Wojtyła) napisał poemat o wolności zatytułowany Myśląc 
Ojczyzna. Świętego Jana Pawła II nie darmo nazwano „romantykiem Bożym”6. Zatem 
nie zaskakuje, że dopatrzono się powinowactwa pewnych wątków ideowych wspomnia-
nego poematu z Ojcze nasz7. W tym wypadku zachodzi ono w liryce refleksyjnej – nie 
jest to więc powinowactwo instytucjonalne, lecz intymne.

Formalne ramy gatunkowe traktatu kompozycyjnie wyznacza komentarz ciągły (expo-
sitio) do Pisma Świętego, czyli interpretujący omawiany tekst, tutaj Modlitwę Pańską, 
werset po wersecie. Oprócz wersetów Pater noster autor nawiązuje do tekstów biblijnych 
ponad 1,6 tys. razy, w czym odnosi się do ponad tysiąca wersetów8. Najczęściej są to 
odwołania, ale także sporo analiz fraz czy wyrazów, w większości nieidentyfikowanych 
odnośnikiem9. 

August Cieszkowski odczytał w swoim traktacie Modlitwę Pańską jako profetyczną. 
Własną lekturę ewangelijnego tekstu traktował jako inspirowaną nadprzyrodzenie, 
czemu dał wyraz w Modlitwie wstępnej, w której zwracał się do Trójjedynego Boga 
w słowach: „bo Ty wiesz, że ja wiem, że piszę pod natchnieniem Twoim”10. Taka postawa 
podmiotu wypowiedzi bywała demonstrowana w romantyzmie, także polskim. Choć ist-
nieją poważne przesłanki, że w tym wypadku nie chodzi tylko o konwencję pisarską, ale 
o istotny element autorskiej samoświadomości. Tę przecież ważną sprawę będzie trzeba 
pominąć w niniejszych rozważaniach. 

1. Trynitarna podstawa podziału dziejów ludzkości

Rozbiorowi i interpretacji tekstu ewangelijnego nieodłącznie w traktacie towarzyszy 
przekonanie o podziale dziejów na trzy ery: erę Boga Ojca, erę Syna Bożego oraz wła-
śnie nadchodzącą albo wkrótce się mającą zacząć erę Ducha Świętego. Taka periody-
zacja, w różnych szczegółowych rozwinięciach, jest nieraz spotykana w tamtej epoce. 
Na gruncie filozoficznym, czyli najbliższym Cieszkowskiemu, została przede wszyst-
kim opisana przez Friedricha Wilhelma Schellinga, głównie zaś obecna w jego późnych 

6 Stanisław Dziedzic, Romantyk Boży (Kraków: Wydawnictwo M, 2014).
7 Olaf Krysowski, „Idea romantyczna a tradycja romantyczna w poemacie Myśląc Ojczyzna… Stanisława Andrzeja 

Grudy (Karola Wojtyły)”, w: Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. Grażyna Hal-
kiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015), 178, 186.

8 Do takich ustaleń autor doszedł przed laty podczas drobiazgowej analizy tekstu Ojcze nasz. 
9 Punktem odniesienia moich badań są następujące wydania Pisma Świętego oraz kompendia: Kurt Aland i in., red., 

The Greek New Testament (Münster: United Bible Societies, 1980); Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu pol. Jakuba Wujka, z komentarzem 
Menochiusza, wyd. Szymon Kozłowski, t. 1–4 (Wilno: Józef Zawadzki, 1861–1864); Biblia Święta, to jest 
Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, z żydowskiego i greckiego j. na pol. pilnie i wiernie 
przetłumaczone (Warszawa [właśc. Wiedeń]: Adolf Kantorowicz, 1869); Henry George Liddel i in., red., A Greek–
English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1968); William F. Moulton i in., red., Concordance to the Greek 
Testament (Edinburgh: T. and T. Clarc, 1967).

10 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 305.
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rozważaniach, między innymi w należących do zamierzonej pracy Weltalter o epo-
kach świata odpowiadających dziejom Bożego objawiania się człowiekowi11. Mówiąc 
w dużym uproszczeniu, z punktu widzenia chrześcijańskiej prawowierności w tej kon-
cepcji jest kontrowersyjne zdeterminowanie Boskości czasowością. Podobnych wątpli-
wości można nabrać przy lekturze niejednych sformułowań Cieszkowskiego, gdy z kolei 
przy innych jego tezach można znaleźć określenia potwierdzające wyznawanie Trójcy 
Przenajświętszej w oczywisty dla prawowiernego chrześcijaństwa sposób. Te rozbieżno-
ści są wynikiem może tak bardzo rozciągniętego czasowo aktu pisania oraz niezakończe-
nia tekstu traktatu jako całości. Pracę polskiego filozofa odróżnia od wspomnianego tu 
niemieckiego nieporównanie większa rola biblijnego fundamentu argumentacji.

Miejsce Jezusa Chrystusa na trychotomicznej osi dziejów Cieszkowski adekwatniej 
(wobec tak właśnie wyznaczonej osi) zdefiniował w Prolegomenach do historiozofii. 
Pisał bowiem o Nim, że „stanowi ośrodek czasów minionych, ponieważ On jeden (…) 
wielką kartę dziejów powszechnych odwrócił”12. W Ojcze nasz zaś określił to ostrożniej, 
mniej wyraźnie zamykając dzieło Najświętszego Zbawiciela w „minionym”: „Chrystus 
stanowi przeto wielką średniówkę czasów. On rozgraniczył dwa światy, czyli dwa wiel-
kie dni świata; On nowe stworzył Ludów i wieków pokolenie”13. Autor powołał się przy 
tym na interpretację motywu upersonifikowanego Logosu – Wojownika z „mieczem ist-
nym a ostrym rozkazania” Bożego (Mdr 18,14–22). Była to interpretacja podana przez 
papieża Innocentego III. Według Cieszkowskiego, papież wbrew przyjętemu mniemaniu, 
że Syn Człowieczy „na końcu czasów przyjść musiał”, utrzymywał, że „wystąpić mógł 
w ich średnicy”14. Wobec tego niektórzy interpretatorzy spuścizny filozofa pochopnie 
sądzili jakoby on, podobnie do saintsimonistów, minimalizował doniosłość objawienia 
danego przez Zbawiciela. Słusznie polemizuje z takim odczytaniem Andrzej Wawrzy-
nowicz. Twierdzi coś przeciwnego. Uważa bowiem, że autor Ojcze nasz „wzmacnia” rolę 
tego objawienia „przez uogólnienie funkcji Chrystusa jako kluczowego momentu gra-
nicznego” między starożytnością a chrześcijaństwem15.

Podział dziejów na trzy ery odbija, w zamierzeniu autora, etapy „poczucia się 
Ducha ludzkiego”. Pierwsze, jak można przeczytać „poczucie się w świecie”, „nazywa 
się w Tradycji ADAM”. „Drugi, niebieski, odrodzony człowiek, od którego liczy się 
pośrednie oderwanie człowieka od świata, nazywa się w Historii CHRYSTUS”. Za Nim, 

11 Piotr Dehnel, „Wstęp (Schelling i jego późna filozofia)”, w: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Filozofia 
objawienia. Ujęcie pierwotne, odnalezione i oprac. przez Waltera Ehrhardta, tłum. Krystyna Krzemieniowa 
(Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002), t. 1, XXX.

12 August Cieszkowski, „Prolegomena do historiozofii”, przeł. August Cieszkowski (syn), w: August Cieszkowski, 
Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842, wstęp Andrzej 
Walicki, oprac. Józef Garewicz, Andrzej Walicki (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972), 18. 

13 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 101.
14 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 102. Cieszkowski wspiera tę tezę sformułowaniem z Księgi Mądrości, że „północ 

właśnie nastała”, gdy nadchodził ukazywany tam upersonifikowany Logos – „wcale nie na końcu wieków, ale 
właśnie w ich środku, to jest na granicy dwóch wielkich dni świata”.

15 Andrzej Wawrzynowicz, „Ojcze nasz jako projekt praktycznej realizacji idei historiozofii Cieszkowskiego”, 
Kronos 1–2 (2009): 316.
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drugim Adamem, człowiek „nieskończoną istotę swoją odkrywa”, co wiedzie go, już 
„świadomego” i „czynnego”, do „trzeciego, sobie właściwego Żywota Ducha, zwanego 
w Objawieniu PARAKLETEM”. „W tych to trzech stanowiskach Adama, Chrystusa 
i Parakleta, w trzech nareszcie Bożych imionach Ojca, Syna i Ducha Świętego [pisze 
autor] zawiera się cała historia Ludzkości”16. W innych jeszcze słowach ujęta owa historia 
przebiega następująco: „Zakon przez Mojżesza jest dany, a Łaska i Prawda przez Jezusa 
Chrystusa stała się, a społeczny żywot z Bogiem przez Ducha Świętego sprawia się”17. 
Tak w Ojcze nasz rozwinięto schemat dziejów podany u św. Jana (J 1,17). A ponieważ 
Zbawiciel jest w tym schemacie „średniówką dziejów”, w konsekwencji chrześcijaństwo 
jest także „środkiem dziejów, których Celem jest Królestwo Boże”18. W jakim stopniu ta 
myśl w traktacie nawiązuje do dawnego chiliazmu, w jakim zaś od niego się dystansuje – 
także i to obszerne a ważne zagadnienie trzeba tu pominąć dla spoistości wywodu19.

Czynne i świadome dążenie człowieka i całej ludzkości do osiągnięcia „właściwego 
Żywota Ducha” może się wydawać aktem autokreacji, ponownego stworzenia, a raczej 
samostworzenia się człowieka. To rozbudzenie się twórcze Ducha w ludzkości nie ma 
w traktacie Cieszkowskiego wymiaru tylko intelektualnego, bo może jeszcze bardziej 
moralne i dotyczy wszelkiej pożytecznej działalności dla Boga i bliźnich, odpowie-
dzialne czerpanie z rozmaitych „darów Ducha” (1 Kor 12,4). Warto tu zwrócić uwagę 
na podobieństwo tej koncepcji do rozwijanej nieco wcześniej przez Józefa Hoene-Wroń-
skiego. Wprawdzie u niego rozbudzenie Ducha jest redukowane do sfery intelektualnej.

Tenże myśliciel w opublikowanej w 1831 roku pracy Messianisme ukazał współczesną 
sobie oraz przyszłą filozofię jako kolejnego w dziejach mesjasza (tym razem więc nieoso-
bowego) i zarazem drogę zbawienia (nawiasem mówiąc, to on właśnie jest twórcą dzie-
więtnastowiecznej, specyficznej wersji pojęcia „mesjanizm”). W rok później, w liście do 
francuskiego monarchy Ludwika Filipa określi tę filozofię – mesjasza jako zapowiada-
nego Pismem Świętym Parakleta, który da człowiekowi poznanie przeznaczeń ostatecz-
nych (a wśród nich także prawd politycznych). Zatem opozycja osobowe–nieosobowe 
traci w tym momencie oczywistość. Hoene-Wroński uważał, że Jezus Chrystus głosił 
prawdę stosowną dla ludzi swej epoki, a Paraklet przyniesie światu prawdę absolutną, 
której poznanie stanie się aktem „własnego stworzenia się ludzi”. To nowe stworzenie 
(się) ma być wypełnieniem zalecenia Chrystusa o narodzeniu się na nowo (J 3,3)20.

16 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 38.
17 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 295–396.
18 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 18.
19 Millenaryzm jako cecha koncepcji Cieszkowskiego, w komparatystycznym odniesieniu do myśli francuskiej, jest 

ukazany przede wszystkim w opracowaniu: Andrzej Walicki, Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli 
polskiej epoki romantyzmu (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983), 83–85.

20 Józef Hoene-Wroński, „List do Jego Królewskiej Mości Ludwika Filipa, króla francuskiego”, w: Józef Hoene-
-Wroński, Metapolityka, tłum. Józef Jankowski (Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Poznań–Wilno: Gebethner 
i Wolff, 1923), 12–13; Józef Ujejski, O cenę Absolutu. Rzecz o Hoene-Wrońskim (Warszawa–Kraków–Lublin–
Łódź–Poznań–Wilno: Gebethner i Wolff, 1925), 118–119; Lech Łukomski, Twórca filozofii absolutnej. Rzecz 
o Hoene-Wrońskim (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982), 196.
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Tekst Ojcze nasz nie zawiera wprawdzie eksplicytnych odniesień do historiozoficz-
nych traktatów mesjanicznych Hoene-Wrońskiego. Jednak poglądy tego filozofa, przede 
wszystkim właśnie dotyczące parakletycznego rozwinięcia chrześcijaństwa, są obszer-
nie omawiane, co więcej, pilnie i kategorycznie zalecane jako lektura przez Zygmunta 
Krasińskiego w listach do Cieszkowskiego21. Zresztą są to poglądy autora Messianisme 
funkcjonujące wtedy dosyć ewidentnie w kręgach polskich elit emigracyjnych. 

Cieszkowski stwierdza w traktacie, że dotychczasowe odczytania sensu Modlitwy 
Pańskiej były dalece niepełne, gdyż nie była jeszcze rozpoznana „jej odnośność do 
trzeciego szczebla Postanowień Bożych”22. Teraz ta wypowiedź–testament Pana Jezusa 
odkrywa się przez „świadectwo Parakletowe” jako zapowiadana w Apokalipsie „Ewan-
gelia wieczna” (Ap 14,6).23 Zachodzi to, co autor Ojcze nasz za teozofem Josephem 
Marie de Maistre’em nazywa „objawieniem Objawienia”24. Dopatrywanie się działania 
Parakleta w zdobyczach nauki i wynalazkach cywilizacyjnych zbliża naszego filozofa–
egzegetę również do poglądów saintsimonistów25. Zarazem tak określany zakres odkry-
wanych prawd mógłby dla czytelnika oznaczać rzeczywistość wiekuistą. Zatem autor 
precyzuje, że cały czas chodzi mu o nastanie królestwa Bożego na ziemi i że nie dotyka 

„absolutnej Eschatologii, tj. nauki o rzeczach absolutnie ostatecznych, pozahistorycznych, 
pozaplanetarnych”26.

2. Sposób relektury Pisma Świętego

Podstawą argumentowania w Ojcze nasz jest odczytywanie tekstów Pisma Świętego. 
Autor deklarował swój dystans wobec protestanckich sposobów interpretacji oraz metod 
tak zwanej egzegezy racjonalnej27. Mimo to pragnął „światłem filozofii ogarnąć” biblijne 
proroctwa28, co akurat jest znamienne dla wspomnianego nurtu egzegezy, jak i pokrewne 
ideom Hoene-Wrońskiego. Natomiast podkreślając, jakie znaczenie w jego wywodzie 
ma Tradycja, „Ekonomia Objawień Bożych” czy Consensus Patrum29, Cieszkowski for-
malnie upodabniał swoją lekturę, a często relekturę Pisma Świętego do ówczesnej egze-
gezy katolickiej. To podobieństwo zachodzi w zakresie używanej topiki teologicznej, 
usystematyzowanej w XVI wieku przez Melchiora Cano, a dziś człowiek powiedziałby – 

21 Zygmunt Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, oprac. 
i wstęp Zbigniew Sudolski, t. 1 (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988), 170 (list 47 z 12. 05.1844). 
Znamienne, że niektóre sformułowania użyte przez Krasińskiego w omówieniu jednej z części Messianisme 
bardzo współbrzmią z leksyką używaną właśnie przez Cieszkowskiego. 

22 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 309.
23 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 371.
24 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 386–387.
25 A. Walicki, Między filozofią, religią i polityką, 80.
26 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 203.
27 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 311.
28 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 135.
29 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 311.
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w zakresie repertuaru intertekstualnych więzi. Co do interpretacyjnych skutków nieraz 
jednak rozstrzygało odejścia od tak wytyczonego traktu, a to gdy „(…) tekst objawiony 
okaże się nam być niezgodnym z przywiązaną dotąd do niego myślą lub niestosownym 
do przyjętego o nim wyobrażenia (…), zaniechamy wszelką przekazaną normam norma-
tam, porzucimy owo mozolnie naciągnięte wyobrażenie oraz wszystkie jego sztuczne 
stosówki i przystawki, a chwytając się czystego tekstu i trzymając się naturalnego 
i dosłownego znaczenia i dając mu się w całej pełni rozwinąć, pewno bezpieczniej do 
prawdy dojdziemy”30.

Pełnię rozwinięcia sensu autor pojmował w bardzo podobny sposób, jak później 
będzie to ujmowała w XX wieku hermeneutyka ontologiczna (Hans-Georg Gadamer, 
Paul Ricoeur)31. Rozpoznanie skrypturystycznego znaczenia „w całej pełni” jest, według 
niego, właśnie procesem. Polega to na tym, że odczytanie pewnych wersetów jako nie-
zbędnego kontekstu określonej prośby Modlitwy Pańskiej nie jest jeszcze definitywne, 
stanie się takie dopiero w harmonii z sensem i kontekstami pozostałych próśb: „Teksty, 
które tu przytaczać mamy, są tak ważne, tak brzemienne, tak pełne, że znowu w niniej-
szej prośbie [Modlitwy Pańskiej – GK] (…) jeszcze spełna [sic!]32 wyczerpane nie zostaną, 
ale owszem, że doskonałe ich zrozumienie dopiero wtedy podobnym się stanie, kiedy 
wszystkie żywioły przyszłości w modlitwie naszej, jakoby in nuce zawarte, rozwinięte 
zostaną i w świadomość naszą przejdą. Dlatego im dalej żywioły te odkrywać będziemy, 
tym teksty same coraz doskonalej odkrywać się będą – coraz więcej z nich dowodów 
i siły czerpać będziemy, coraz więcej prawd, które zrazu niepostrzeżenie ujdą naszej 
baczności, na jaw wyjdą i drogę naszą oświetlą”33.

Coraz doskonalsze odkrywanie się sensów skrypturystycznych jest w koncepcji Ciesz-
kowskiego ściśle powiązane z pojmowaniem zależności między myślą a słowem. Była to 
kwestia obecna w teoretycznych i poetyckich zainteresowaniach polskich twórców z lat 
40. XIX wieku. Na przykład bliski jej rozumieniu przez autora Ojcze nasz, a poniekąd 
i pod jej wpływem, był Cyprian Norwid34. Główny zarys Cieszkowski zawarł w tekście 

30 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 310.
31 Podobieństwo sprowadza się przede wszystkim do tego, co w dwudziestowiecznej teorii interpretacji dotyczy koła 

hermeneutycznego. Z tego powodu wspomniana analogia jest nieco paradoksalna. Albowiem Ricoeur i Gadamer 
są, także w zakresie odczytywania Pisma Świętego, intelektualnymi spadkobiercami Friedricha Schleiermachera, 
którego poglądy Cieszkowski właśnie krytykował. Uważał, że ten niemiecki teolog i ówcześni jego zwolennicy 
nie zrozumieli Chrystusowego nakazu wypowiedzianego w Ewangelii według św. Jana, iż Bóg jako Duch pragnie, 
abyśmy Go „w Duchu i prawdzie czcili” (J 4,24), co znaczy „Miłość Jego miłością wspólną odwzajemniali, 
Prawdę Objawienia Mądrością obejmowali i Wolę Bożą, jako samodzielne Duchy, Wolnością naszą spełniali”. 
Ci teologowie nie zrozumieli – uważa autor Ojcze nasz – ponieważ w argumentowaniu na temat bojaźni Bożej 
zignorowali Tradycję chrześcijańską. Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 98–99; 377.

32 Wyjątkowo autor zachowuje tu zapis niezgodny z dzisiejszą ortografią, by uwydatnić semantyczne nacechowanie 
tego wyrazu w tekście Cieszkowskiego, które stanie się dla czytelników jasne podczas lektury dalszej części 
wywodu.

33 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 356, przypis 3.
34 Włodzimierz Toruń, Wokół Norwidowej koncepcji słowa (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, 2003), 34–35.
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O drogach Ducha. Owa wypowiedź miała być pierwotnie wprowadzeniem do omawia-
nego tu traktatu o Modlitwie Pańskiej.

Wzmiankować niniejszym zaledwie trzeba znaczącą w tej teoretycznej koncepcji, 
zbieżną z Schellingiańską, relację między myślą jeszcze niewypowiedzianą jako moż-
nością a już wysłowioną jako rzeczywistością. Autor traktatu pisze, że wypowiedziane 
słowo nadaje tej myśli „powszechność i nieograniczoną udzielność, nadaje jej nieskoń-
czoną płodność i pochopność do dalszych samej myśli wyrobów”. Bogate funkcjono-
wanie wysłowionych myśli „tym więcej własności w nich odkrywa i utajone w samej 
myśli, a częstokroć niedomyślane pierwiastki na jaw wyprowadza, im w różnorodniejsze 
zapuszcza się z nią działania, tym dialektyczniejsze otrzymuje wypadki”35.

„Utajone w samej myśli, a częstokroć niedomyślane pierwiastki”, które się ujawniają za 
pomocą słowa, można całkiem słusznie potraktować w koncepcji teoretycznej Cieszkow-
skiego jako umożliwiające – w technicznym, nie zaś przyczynowym aspekcie – mecha-
nizm profetyzmu. Profetyzmu, czyli wydobywania tego, co utajone36.

„Utajone w samej myśli” znaczenia, według streszczanej tu koncepcji, nieodparcie 
muszą się kojarzyć z częstą w romantyzmie praktyką tak zwanej egzegezy etymologicz-
nej (wszak nie tylko biblijnej). Była ona ogromnie ważna dla lingwistycznych, nieraz 
karkołomnych, eksperymentów Norwida. Także w traktacie Ojcze nasz można znaleźć 
sporo implikacji uruchamianych pamięcią o źródłosłowie. Konieczne jest zatem stwier-
dzenie, że formalne podobieństwo popularnego ówcześnie zabiegu hermeneutycznego 
nie powinno przesądzać o intencjach obu pisarzy romantycznych. U poety zamiar dry-
fuje ku objawieniu pierwotnego, zagubionego, zapewne profetycznego sensu słowa, jego 
znaczenie może być odzyskane przez dogłębne rozpoznanie kryptogramu, jakim jest 
zachowana z praczasów forma znaku językowego37. U Cieszkowskiego występują rozwa-
żania językoznawczo-komparatystyczne jako standardowe ówcześnie (jak i dziś) ogniwo 
filologiczne naukowej egzegezy biblijnej. Teoretycznie autor traktuje je z rozsądnym kry-
tycyzmem. Twierdzi bowiem, że nawet gdy nieraz etymologia bywa „w sobie niezawodna, 
niczego jeszcze nie dowodzi, ledwo na dowód naprowadza”38. To jedno. Ale w traktacie 
są, wprawdzie bardziej implikowane niż eksplicytnie wyrażone, konteksty językoznaw-
cze odzwierciedlające się w korygowaniu przez autora leksyki wykorzystanych polskich 
przekładów Pisma Świętego. I przez to właśnie działanie translatorsko-semantyczne 
bywa wielokrotnie inicjowany proces gry werbalnej – powtarzanie owego naznaczonego 
słowa, włączanie go w co raz to inne konteksty, rozszerzanie tej funkcji na całą rodzinę 
wyrazów o wspólnym temacie. Instrument egzegetyczny staje się zaczynem perswa-
zyjno-argumentacyjnych i innych retorycznych zabiegów konstytuujących także ide-
owo-artystyczne wartości Ojcze nasz. U Norwida etymologie ciążyły ku Prapoczątkowi.  

35 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, III–V.
36 O specyfice pojmowania profetyzmu przez Cieszkowskiego autor pisał w książce: Królestwo Boże w romantycznych 

interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski (Poznań: Papieski Wydział Teologiczny, 1995), 32–38.
37 Toruń, Wokół Norwidowej koncepcji słowa, 187–193.
38 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, VII.
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U Cieszkowskiego prócz tego wykazują „nieskończoną płodność” progresywną – roz-
szerzają sens słów, tak jak ma się poszerzyć rozumienie wszystkiego w epoce Ducha. 
A zatem „trzymanie się naturalnego i dosłownego znaczenia”39 niekoniecznie jest tą pro-
cedurą, która literalnie wynika z deklaracji filozofa.

Wartość rozpoznawania źródłosłowów autor Ojcze nasz przypisuje m.in. efektom 
pracy tłumaczy Pisma Świętego, w tym – przekładom na języki słowiańskie (choć daje 
przykłady tylko z polskich realizacji translatorskich). Tym bowiem językom, ze względu 
na specyfikę ich leksyki, przyznaje szczególne możliwości wypowiadania myśli40, co 
zresztą odzwierciedla tylko charakterystyczne dla niejednej romantycznej filozofii prze-
konanie, że w tej epoce nastał moment na spełnienie przez Słowiańszczyznę powierzonej 
przez Opatrzność misji wobec całego rodzaju ludzkiego.

Wobec tak w traktacie zarysowanych założeń co do funkcji słów, szerzej jednak imma-
mentnie tkwiących w wywodzie traktatu niż sformułowanych, nie dziwi, że odkrywane 
znaczenia wynikają nie tylko z analiz samych źródeł, nie tylko z tego, co niesie przekaz 
w oryginalnych językach biblijnych. Autor bowiem prócz tego nadaje specjalne herme-
neutyczne znaczenia leksyce użytej w przekładach na polski, tych spetryfikowanych oraz 
swoich własnych. Oczywiście, u Cieszkowskiego to objawianie się objawienia następuje 

„pod światłem filozofii” zorientowanej na proces historyczny, na dziejowy rozwój trakto-
wany jako aksjomat.

3. „Zadatek” Ducha a Jego pełne objawienie

Cieszkowski twierdzi, że Syn Boży podczas swej ziemskiej misji nie w pełni jeszcze 
objawił przyszłe Królestwo Boże. Filozof jest o tym przekonany między innymi dlatego, 
że jego zdaniem ludzkość (resp. Kościół) dotąd nie w pełni jeszcze została obdarowana 
Duchem Świętym. Spośród wielu argumentów skrypturystycznych za taką tezą, w trak-
tacie najważniejszy jest ten zaczerpnięty z 2 Listu do Koryntian (1,22).

Apostoł powiada tamże, że od Boga Kościół otrzymał Ducha jako „zadatek” złożony 
„w sercach” ludzi. W takim kształcie werbalnym, bardzo fortunnym, główne staropol-
skie przekłady oddają występujący w greckim źródle wyraz ὁ ἀρραβών. Wyraz zapewne 
trafił do kultury śródziemnomorskiej ze świata fenickiego i był związany z działalno-
ścią ekonomiczną. Oznaczał nie tylko wpłatę na rzecz transakcji, która w przyszłości 
miała być dopełniona, ale także interesowny prezent, a nawet łapówkę. W oryginale, 
tak jak w staropolskich translacjach, występuje w przypadku zależnym metaforyczna 
peryfraza „zadatek Ducha”, τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. Czyli w grece „zadatek” jest 
w bierniku, a „Duch” w dopełniaczu. Możliwe są dwa odczytania. Albo zachodzi tu 
genetivus explicativus, wtedy drugi z rzeczowników bliżej określa treść syntaktycz-
nego poprzednika („Duch jest zadatkiem danym przez Boga”), albo genetivus partitivus, 

39 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 310.
40 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, VII.
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a wtedy syntaktyczny następnik oznacza całość, której część nazywa poprzedzający 
rzeczownik („Bóg nie dał całego Ducha, lecz tylko cząstkę, zadatek”). We wspomnia-
nych polskich przekładach „zadatek” występuje niewątpliwie także w bierniku, nato-
miast przypadek wyrazu „Duch” można kwalifikować jako dopełniacz (od mianownika 

„zadatek – kogo? – Ducha”) albo jako biernik (gdy w mianowniku byłoby wyrażenie 
„zadatek Duch”)41. Zatem zachodzi zjawisko składniowe zwane apozycją. Na szczęście 
Apostoł Paweł wypowiada jaśniej podobną myśl z użyciem wyrazu ὁ ἀρραβών w Liście 
do Efezjan (1,13–14): „jesteście zapieczętowani Duchem obietnice świętym, który jest 
zadatkiem (ἀρραβών) dziedzictwa naszego”42. W przytaczanych tu wersetach „zadatek” 
dotyczy tak nadawcy, jak i jego adresatów, odpowiednio chrześcijan w Koryncie i w Efe-
zie, na co wskazuje stosowanie zaimka „my” w zależnych przypadkach.

Cieszkowski argumentuje wiele razy z użyciem wspomnianych wersetów z obu apo-
stolskich epistoł43. Nie tylko się do źródeł odwołuje, lecz niekiedy włącza cytację44. Nie 
odnosi się w ogóle do semantycznych konsekwencji stosowania przez św. Pawła zaimka 

„my” ogarniającego nadawcę i adresatów. Metaforyczną peryfrazę z 2 Listu do Koryn-
tian, jak trzeba wnioskować z licznych miejsc traktatu, bezwyjątkowo przyjmuje ze zna-
czeniem, jakie niesie genetivus partitivus, czyli że obdarowanie Duchem było zaledwie 
częściowe, „zadatkowe”. W Liście do Efezjan ό ἀρραβών występuje w eksplicytnej kon-
strukcji finitionis, jest mianowicie definiensem wyrazu „Duch”. Autor traktatu w swoim 
wywodzie nawet zestawia obok siebie rzeczone wersety z obu nowotestamentowych 
listów. Jednak z przydawki „obietnica” (tej „obietnice”), Spiritu promissionis sancto, 
określającej definiowanego „Ducha” w tekście dla Efezjan, filozof-egzegeta wnioskuje 
tym bardziej to samo, co odczytał z 2 Listu do Koryntian. Wnioskuje mianowicie o czę-
ściowym dopiero objawieniu Ducha Bożego: „Boć właśnie święcenie się absolutnego 
imienia Bożego jest niczym innym, jak spełne [sic!] objawienie Ducha, będącego dla nas 
dotąd Duchem Obietnicy, i Obietnicą Ducha. Boć przyjście Królestwa Bożego niczym 
innym nie jest, jedno istotnym odziedziczeniem owego dziedzictwa naszego, dotąd tylko 
przybliżonego i zadatkowego, a więc obiecanego, lecz mającego stać się naszym rzeczy-
wistym udziałem. (…) Ze wszystkich tych tekstów oczywiście wypada, że w pierwotnym 
Chrześcijaństwie, a więc po udzieleniu Ducha Świętego Apostołom, spełne [sic!] obja-
wienie Ducha Świętego jeszcze za rzecz przyszłą poczytywano, że posiadano dopiero 

41 Marian Auerbach, Marian Golias, Gramatyka grecka (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985), 
172. Nieco inaczej, ale podobnie co do wniosku sprawę lektury wersetu 2 Kor 1,22 u Cieszkowskiego analizował 
ks. Eugeniusz Dąbrowski w artykule: Eugeniusz Dąbrowski, „Pojęcie Trójcy Świętej u Augusta Cieszkowskiego”, 
Przegląd Teologiczny 2 (1927): 128.

42 W każdym z tych przykładów z epistoł ważne jest odniesienie działania „zadatku” do praktyki sakramentalnej 
Kościoła, lecz ten wątek wykracza poza temat niniejszego artykułu. 

43 2 Kor 1,22: Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 205, 353–354, 361, 362; t. 3, 7, 12, 55–56, 85, 107–108, 127, 131, 187, 
361–362; Ef 1,14: Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 362–363, 368, 375, 444–445; t. 3, 19, 53, 368, 370. 

44 2 Kor 1,22: Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 362; Ef 1,22: Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 362–363. W obu wypadkach 
Cieszkowski cytuje we własnym przekładzie, nieco zmodyfikowanym werbalnie w stosunku do translacji 
Wujkowej i gdańskiej, jednak nie zmienia to sensu samych peryfraz z „zadatkiem” wobec staropolskich wersji.
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obietnicę Ducha, – obietnicę zaręczoną słowem Chrystusa i stwierdzoną już zadatkiem 
w sercach Apostołów złożonym, ale jeszcze nie spełnioną (…)”45.

Oczywiście jest w powyższej interpretacji mocno dyskusyjne, w ogóle wprawdzie 
niewypowiedziane, ale jednoznacznie implikowane, uznanie „my” z Pawłowych epi-
stoł za odnoszące się do ekskluzywnego kręgu pięćdziesiątnicowego Wieczernika, 
a wykluczające chrześcijan z Koryntu czy Efezu, przecież eksplicytnie wskazanych 
w nowotestamentowych wersetach. W tekście Ojcze nasz „zadatek” staje się określeniem 
powiązanym z zaczętą przez Chrystusa drugą erą dziejów, „które czasom zadatkowania 
Ducha Świętego odpowiadają”46. 

Dla powyższej tezy Cieszkowskiego można znaleźć analogie w koncepcjach funk-
cjonujących w romantyzmie. Niemniej istotne są tu inspiracje ze starożytności. Autor 
sięgał po argumenty patrystyczne, ale także po poglądy judeochrześcijan47 (choć z pewną 
rezerwą należy przyjmować ścisłość sugerowanych tekstem identyfikacji źródeł). Fak-
tem jest, że to w tradycjach judaistycznych „wylanie Ducha” jest odnoszone do czasów 
ostatecznych48. Tymczasem „rzeczy absolutnie ostatecznych” autor Ojcze nasz pragnie 
nie obejmować zasięgiem swej refleksji49.

4. „Mysterium” a objawienie

W traktacie jednym z kluczowych argumentów skrypturystycznych za tezą o dotych-
czasowej niezupełności objawienia jest tekst dialogu z uczniami podany u św. Mateusza 
w mowie z przypowieściami (Mt 13,11). W Ewangelii chodzi o uzasadnienie, dlaczego 
Chrystus posługuje się tą właśnie formą nauczania: „że zaś Królestwo Boże przy wystą-
pieniu Zbawiciela było dopiero Mysterium50, a nie jeszcze objawieniem (…) dowodzą 
słowa Chrystusa do uczniów: «Wam dano jest poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, 
ale onym nie jest dano». (…) Bo też tak względem Ducha Świętego, jako też i Królestwa 

45 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 362–363.
46 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 19.
47 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 501–502. Cieszkowski powołuje się na Ewangelię nazareńczyków w przekładzie 

syryjskim (wydaną w przekł. M. Norberga w Londynie w 1815 r.). Do dziś jest sporne, czy pod taką nazwą 
rozumiemy jeden tekst, czy dwa odrębne: Marek Starowieyski, „Ewangelie apokryficzne zachowane fragmenta-
rycznie”, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, cz. 1, Ewangelie apokryficzne, red. Marek Starowieyski (Lublin: 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980), 67–68. Sama koncepcja ewolucji Boga 
oraz Ducha Świętego u Cieszkowskiego bardziej odpowiada poglądom judeochreścijan elkezaitów i ideom zawar-
tym w Pseudoklementynach. Franciszek Szulc, „Elkezaici”, w: Encyklopedia katolicka, t. 4 (Lublin: Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985), kol. 898; Leszek Misiarczyk, „Pseudoklementyny”, 
w: Encyklopedia katolicka, t. 16 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012), 
kol. 832.

48 Craig S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wydania pol. Krzysztof 
Bardski, Waldemar Chrostowski, tłum. Zbigniew Kościuk (Warszawa: Vocatio, 2000), 379 (2 Kor 1, 22), 384 
(2 Kor 5,5).

49 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 209.
50 Cytowane tu wydanie Ojcze nasz zawiera różne ortograficzne warianty wyrazu „misterium”. Nie wydawało mi się 

tutaj konieczne pochopne ujednolicanie zapisu, gdyż wymagałoby to dodatkowych analiz semantycznych.
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Bożego zesłannictwo Chrystusa było właśnie poselstwem dobrej nowiny (Ewangelią) – 
dopiero zapowiadaniem Królestwa Bożego jako Mysterium, a więc jeszcze tylko Obiet-
nicą, nie zaś samym Obdarzeniem”51.

Poprawne się wydaje wnioskowanie, że w takim razie przynajmniej swym uczniom 
Chrystus Pan słowem objawił ową istotę królestwa Bożego, łączoną przez filozofa 
z Osobą Ducha Świętego. W Ojcze nasz jednak pojęcie tajemnicy, w źródle greckim 
określanej wyrazem τό μυστήριον, jest odróżnione od pojęcia objawienia. Odrębność 
zaś owa jest wynikiem okoliczności, realizowania się w określonej erze. W interpretacji 
Cieszkowski wspomaga się kontekstem wypowiedzi patrystycznych, jak to jest w kon-
wencjach katolickiej egzegezy: „Z samych wyznań Ojców Kościoła widzimy przeto, iż 
dogmat Ducha Świętego był wtenczas tylko misterium, gdy tymczasem dogmat o Synu 
Bożym był objawieniem. A to dlatego, iż Syn był już zesłany i wypowiedziany, a Duch 
dopiero obiecany i przepowiedziany. – Przez cały więc ciąg epoki chrześcijańskiej 
Dogmat o Duchu Świętym był i być musiał w tym stanie, w jakim się znajdował dogmat 
o Mesjaszu w epoce przedchrześcijańskiej. Aż do przyjścia Zbawiciela Mesjasz był tylko 
misterium, był tylko obietnicą, – aż do przyjścia Pocieszyciela dogmat o Duchu Świętym 
takąż samą obietnicą pozostać musi”52.

Tak wytłumaczona różnica między objawieniem a tajemnicą jest w traktacie odnie-
siona również do treści wersetów, które w źródle nie mają słowa τό μυστήριον. Na przy-
kład nie ma tego słowa w wypowiedzi Jezusa zachęcających do odwagi wobec wrogich 
oskarżeń kierowanych do głosicieli Ewangelii: „Abowiem nie jest nic skrytego, co by 
odkryto być nie miało, ani tajemnego, czego by wiedzieć nie miano” (Mt 10,26), zresztą 
u św. Marka podporządkowanej takiej właśnie tematyce, a nie zagadnieniu samego obja-
wienia Bożego. Przymiotnik „tajemnego” oddaje grecki wyraz κρυπτὸν, „skryte” odpo-
wiada κεκαλυμμένον. Jedynie „odkryte” to tłumaczenie wyrazu ἀποκαλυφθήσεται, zatem 
nasuwają się ewentualne semantyczne związki ze znaczeniem słowa ἀποκάλυψις, czyli 

„objawienie”. Dlatego w przekładzie gdańskim oddano ten wyraz za pomocą frazy „miało 
być objawiono”. Do tegoż wersetu oraz paralelnych Cieszkowski kilkakrotnie nawiązuje. 
Operuje różnymi werbalnymi wariantami spolszczenia, kompiluje z wersetami para-
lelnymi Synoptyków, raz bliższymi wersji Wujkowej, raz gdańskiej. O ich interpretacji 
w tym wypadku rozstrzygnęła niewątpliwie etymologia, nie do poparcia greckim źró-
dłem, w którym w tych wersetach nie ma słowa τό μυστήριον, lecz powstająca z polskich 
przekładów, bo w nich jest ów przymiotnik „tajemnego”. Za każdym razem jednak po 
to, aby wesprzeć tezę o zasadności opozycji semantycznej między „misterium” a „obja-
wieniem”53, aby dowodzić, że „wszelkie (…) misteria są dopiero początkami i zacząt-
kami objawień”, w pełni zaś takimi się stają, „stają się prawdziwymi Objawieniami, (…) 

51 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 11.
52 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 392–393.
53 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 47, 281, 386–387; t. 3, 15.
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przestając być tajemnicami niedostępnymi, (…) przechodząc ze stanu tajemnicy do stanu 
jawności”54.

W Ojcze nasz status objawień oraz misteriów nie jest konsekwentnie jednoznacznie 
zarysowany. Zachodzi wspomniana opozycja obu zjawisk, ale jest i tak, że różnica jest 
przez autora nieco osłabiana. W jednym z miejsc wywodu można przeczytać więc, iż 

„stan tajemnicy, stan zapowiedzi jest już wprawdzie Objawieniem, ale też Objawieniem 
dopiero potentia”55. Czy „tajemnica” jest u Cieszkowskiego nazwą, która również ogar-
nia praktyki pogańskie znane jako misteria? Wydaje się to możliwe. Albowiem o typie 
umysłowości św. Jana stwierdza, że jest „idealno-spekulacyjny”, „greckimi misteriami 
wykarmiony”. Z tego też powodu, zdaniem filozofa-egzegety, ten Ewangelista zamiast 
„chiliastycznych przepowiedni”, podanych w przypowieściach u Synoptyków, przekazuje 
„obietnice Parakletyczne, które na stanowisku jego zupełnie tamte zastępują”56. Wobec 
tego wydawałoby się, że pozostali Ewangeliści nie mają tak „misteryjnej” wrażliwości. 
Nic takiego. Albowiem o przypowieściach z obrazowaniem agrarnym można przeczytać 
w traktacie: „Jakoż cóż może dokładniej wyrazić Mysterium i tegoż Mysterium jako 
Mysterium objawienie nad ziarno i jego zasianie?”57. Precyzja autora okazała się tu mniej 
czuła niż typowo romantyczne fascynacje zamierzchłą ezoterycznością.

Istotnie, powód stosowania przypowieści przez Jezusa wybrzmiewa u Synoptyków, 
a także jest podjęty w Ewangelii według św. Jana, u niego w rozdziale 16 w kontekście 
zapowiedzi „Ducha prawdy”58. W obu wypadkach pojawia się kwestia adekwatności 
tej formy przekazu nauki wobec możliwości jej przyjęcia przez audytorium. W wielu 
komentarzach egzegetycznych ów kształt przekazu jest zrelatywizowany do okoliczno-
ści kulturowych. Historyczna zmienność realiów i znaczeń bardzo interesuje uczonych 
XIX wieku. Ówcześnie bywa także respektowana w komentarzach do Pisma Świętego 
tworzonych na potrzeby Kościoła katolickiego. Tak właśnie jest w napisanym przez 
ks. Waleriana Serwatowskiego w tamtej epoce, znakomitym jako tekst Wykładzie Pisma 
Świętego Nowego Zakonu. Gdy ten egzegeta komentuje słowa Pana Jezusa do Piotra 
podane u św. Mateusza, informuje, że Zbawiciel „używa wyrazów rabińskich, wyni-
kających z szkół teologicznych owoczesnych Żydów”, a kiedy indziej, że „Jezus mówi 

54 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 281. Opozycja tajemnica–jawność w charakterystyce dziejowego rozwoju misterium 
zbliża i tym razem wywód Cieszkowskiego do koncepcji głoszonej w latach czterdziestych przez Schellinga. 
Schelling, Filozofia objawienia, t. 1, 394–397 (Wykład 48).

55 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 386. Przeciwstawienie pojęć „objawienie rzeczywiste” i „potencjalne” także czyni 
tę myśl Cieszkowskiego podobną do koncepcji głoszonej w latach czterdziestych przez Schellinga. Schelling, 
Filozofia objawienia, t. 1, 407 (Wykład 49). 

56 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 19.
57 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 15–16.
58 Dla zrozumienia wywodu Cieszkowskiego nie jest konieczne sprecyzowanie, czy pojęcie „przypowieść” 

w 16 rozdziale Ewangelii według św. Jana jest takie samo jak u Synoptyków. Na nieidentyczność znaczenia tego 
wyrazu u Jana i pozostałych Ewangelistów zwraca się dziś uwagę w egzegezie: Stanisław Mędala, Ewangelia 
według Świętego Jana, t. 2 (Częstochowa: Święty Paweł, 2010), 138. Jeśli owa nieidentyczność zachodzi, to i tak 
szersze konotacje wyrazu „przypowieść” są zbieżne we wszystkich czterech Ewangeliach kanonicznych – dotyczą 
mówienia nie wprost.
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do zrozumienia otaczających go ludzi”59. Lecz nie o taki kulturowy komponent nauk 
Chrystusa Pana chodzi w Ojcze nasz.

5. „Przybliżenia” królestwa Bożego, czyli „zadatki” Ducha Świętego

Cieszkowski w traktacie wielokrotnie nawiązuje do wspomnianych wersetów dotyczą-
cych nauczania w przypowieściach. Podaje m.in. jako argument własny przekład ze 
św. Marka: „I wielą takimi podobieństwami mówił do nich Słowo, wedle tego jak słu-
chać mogli” (Mk 4,33)60. Podobnie jak w staropolskich tłumaczeniach używa zamiennie 
terminów „przypowieść” oraz „podobieństwo”, często również zapożyczenia z greki – 

„parabola”. Ale już zupełnie oryginalnie w tej samej funkcji stosuje wyraz „przybliże-
nie”. Tak właśnie pisze w nawiązaniu do 12 wersetu z 16 rozdziału św. Jana: „[Chrystus] 
przyniósłszy dopiero «Słowo Królestwa Bożego» [Mt 13,19; Mk 4,14; Łk 8,11] – słowo, 
które zanim ciałem stać się mogło, rozpowiedziane być musiało po całej kuli ziemskiej, – 
a przybliżywszy tym sposobem nadejście tego Królestwa, nie mógł inaczej jedno w przy-
bliżeniach o nim mówić, bo to znowu należało do owych rzeczy, które miałby był do 
powiedzenia, ale których wówczas nie bylibyśmy znieśli [J 16,12]. Lecz Ów, który miał 
nas wedle obietnicy, we wszelką prawdę wprowadzić, rozwija dziś zapowiedź z parabo-
licznych powłok, – i okazuje, jak doskonałe przybliżenia objawił Ten, który nam Króle-
stwo Niebieskie przybliżył”61.

Gra semantyczna wyrazem „przybliżyć”, jak powyżej, polega w traktacie na odnie-
sieniu do ewangelijnego stwierdzenia, że „przybliżyło się królestwo niebieskie” (Mt 3,2; 
4,17; 10,7 – i paralelne). Obejmuje i formę Jezusowego nauczania, i ciągle potencjalną – 
zdaniem autora – formę istnienia królestwa Bożego w świecie. Potencjalną, gdyż czło-
wiek prosi „przyjdź królestwo Twoje”62, sam zaś Jezus zaświadczył, że Jego królestwo 
„teraz nie jest stąd” (J 18,36)63, a tak będzie, dopóty nie stanie się „jako w niebie, tak 
i na ziemi”. W konsekwencji: „(…) przeminąć musiały i muszą wszystkie czasy i koleje, 
których sam Zbawiciel tak jasny obraz wystawił, czasy przybliżenia Królestwa Bożego 
(które czasom zadatkowania Ducha Świętego odpowiadają), czasy założenia tegoż Kró-
lestwa we wnętrzu naszym [Łk 17,21] (które czasom udzielenia pierwiastków Ducha do 
serc pierwszych chrześcijan odpowiadają)”64.

Wprowadzone przez Cieszkowskiego do dyskursu powiązanie etymologiczne nie 
zachodzi w języku ewangelijnych źródeł. „Przypowieść”, czyli „podobieństwo” odpo-

59 Walerian Serwatowski, Wykład Pisma Świętego Nowego Zakonu, t. 1: Ewangelia Mateusza Świętego (Lwów: 
Gubrynowicz i Schmidt, 1871), 142, 243. Pierwsze wydanie tego tomu komentarza ukazało się w Wiedniu w 1844 
roku.

60 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 14.
61 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 13–14.
62 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 362–363, 368.
63 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 75, 91; t. 2, 87, 252; t. 3, 7–8, 20.
64 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 19.
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wiada terminowi ἡ παραβολέ, funkcjonującemu przez zapożyczenie w polskiej mowie 
(„parabola”). Natomiast czasownik „przybliżyć się” jest tłumaczeniem greckiego ἐγγίζω. 
Być może na wyobraźnię filozofa-egzegety podziałało jedno z dalszych znaczeń słowa 
παραβολέ, mianowicie „poruszanie się blisko siebie, równolegle”, gdy chodzi o okręty – 
„płynięcie burta w burtę”. Ale historiozoficzne presupozycje umożliwiły dodatkowo 
wybrzmienie nowym sensem wyrazowi „zadatek” odniesionemu do „przybliżenia”.

Trzeba zauważyć, że Cieszkowski nigdzie w dostępnym dziś tekście traktatu nie 
nawiązuje do ważnych dla całej sprawy wersetów 25 oraz 28 z 16 rozdziału czwartej 
Ewangelii. Św. Jan zapisał, że niedługo („przychodzi godzina”) uczniowie Jezusa otrzy-
mają nie w formie figuralnej („w przypowieściach”), ale podaną przez Niego dosłownie, 

„jawnie” prawdę o Bogu. Porę przełomu wyznaczają nadchodzące zaraz potem Śmierć 
i Zmartwychwstanie Zbawiciela, a także Pięćdziesiątnica (zesłanie „Ducha prawdy”). 
Gdyby takie nawiązanie, i to z dosłowną lekturą wersetów, wystąpiło w Ojcze nasz, 
byłoby trudno je zharmonizować z rozwijaną tam tezą historiozoficzną65.

6. „Społeczność” Parakleta

Kulminacją skrypturystycznej argumentacji historiozoficznej Cieszkowskiego jest 
odczytanie dwóch wyrażeń z tekstów św. Pawła. Te wyrażenia służą nazwaniu nadrzęd-
nych międzyludzkich struktur w nadchodzącej epoce parakletycznej. Zarazem w sposób 
najbardziej reprezentatywny dla tekstu traktatu odzwierciedlają hermeneutyczną rolę 
etymologii, specyficzną dla romantycznego autora.

Pierwsze z tych wyrażeń pochodzi z 2 Listu do Koryntian, z końcowego pozdrowienia 
(2 Kor 13,13). W źródle ma postać ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος, w szesnastowiecz-
nej polszczyźnie ks. Wujka oraz siedemnastowiecznym przekładzie gdańskim brzmi 
to „spółeczność Ducha Świętego”. Cieszkowski co najmniej sześćdziesiąt razy w swym 
wywodzie wskazuje na to miejsce Pisma Świętego66. Pawłowemu wyrażeniu nadaje sens 
trzeciego przymierza Boga z ludźmi, nazwy trzeciej epoki dziejów. Rozumuje w ten spo-
sób, że skoro Kościół jest społecznością Syna Bożego, w pełni objawionego w drugiej 
epoce, tak cechą trzeciej ery, gdy w pełni się objawi Duch Święty, będzie właśnie zapo-
wiadane przez tekst św. Pawła, jednoczące wszystkich Jego społeczeństwo, „społeczność 
Ducha Świętego”. Grecki wyraz ἡ κοινωνία oznaczał przede wszystkim „międzyludzką 
więź”, „wspólnotę w działaniu”, „partnerstwo”. Co więcej, „społeczność” w szesnasto-
wiecznej polszczyźnie to „wspólność”, „obcowanie”, „więź”; zupełnie wyjątkowo, tylko 
u Mikołaja Reja – „gmina”67. Pojęcie „społeczności” i „społeczeństwa” jako grupy socjal-

65 Raczej nie będzie można rozstrzygnąć, czy Cieszkowski takie nawiązanie zignorował, gdyż do dyspozycji jest 
zrekonstruowany, ale i niepełny tekst traktatu. Rękopis spłonął podczas Powstania Warszawskiego.

66 Np. Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 344–345.
67 Samuel Bogusław Linde, Słownik języka polskiego, t. 5 (Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1859), 391; 

Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiecki, red., Słownik języka polskiego, t. 6 (Warszawa: nakł. 
prenumeratorów, 1915), 332.
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nej będzie używane dopiero od końca XVIII wieku68. Cieszkowski takie nowe znaczenie 
wyrazu, wydobyte ze starego przekładu, traktuje jako efekt dokonującego się objawienia. 
I trzyma się w tym wypadku etymologicznego powiązania w polskich tłumaczeniach 
Pisma Świętego, choć nie ma go greka. Bo gdy Pan Jezus przekazuje przykazanie nowe 
o wzajemnej miłości, znów Wujek i tłumacz gdański oddają je w słowach: „abyście się 
społecznie miłowali” (J 13,34). W źródle tym razem nie ma ἡ κοινωνία, lecz ἵνα ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους. Miłość jako „wypełnienie Zakonu” egzegeta-filozof osadza w rzeczywistości 
społecznej, kieruje się bowiem wspomnianą więzią etymologiczną: „Albowiem sam 
Zbawiciel nam ją podał społeczną, wzajemną Miłość, jako stanowcze i pewne kryterium 
prawdziwych uczniów i wyznawców swoich. – A co przyszłe jeszcze wieki zwiastować 
nam o niej miały, to tradycja Chrześcijańska doskonale przeczuwała, skoro trzecią Hypo-
stazę Bożą statecznie mianowała Miłością”69.

Nawiązując w określeniu Ducha Świętego do św. Augustyna70, ale także do często 
przypominanego w XIX wieku Tertuliana, autor wylicza z emfazą współczesne dzieła 
właśnie należące do zakresu na nowożytny sposób pojętych inicjatyw społecznych i poli-
tycznych, wszelkie towarzystwa wzajemnej pomocy, rodziny miłosierdzia związane ze 
strukturami kontynuującymi charyzmat kręgu św. Wincentego à Paulo, Ligę Polską w sej-
mie berlińskim czy Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża71. Te nowe, społeczne przejawy 
ewangelicznej wrażliwości autor wita z olbrzymim entuzjazmem. Pojmuje jako wyraz 

„solidarności Ducha”, jako „spólność Ducha Świętego (communio Spiritus Sancti)”. Ta 
zaś jest obecnie – sądzi Cieszkowski – okazywana w pełnej świadomości i dobrowolnie 
przez ludzi – „wskutek dokonania owej Ducha Świętego Komunii”72. Pojęcie „Komunii 
Ducha Świętego” należy łączyć z wprowadzanym do dyskursu traktatu tematem odpo-
wiedników sakramentów świętych w nowej, parakletycznej rzeczywistości. Choć co do 
tej sprawy nie ma odpowiedniego odsyłacza w tekście filozofa, jest prawdopodobne, że 
zacytowane pojęcie było zainspirowane Nowelami Justyniana I Wielkiego, w których ten 
teolog odczytał sens Pawłowego wyrażenia ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος właśnie jako 

„Komunię Świętą” – Przenajświętszy Sakrament73.
W Ojcze nasz drugie najważniejsze, a synonimiczne określenie „społeczności Ducha” 

także pochodzi z tekstów Pawłowych, mianowicie z 25 wersetu 11 rozdziału Listu do 
Rzymian. We wspomnianym wersecie głównym tematem jest Izrael i jego losy po 
powstaniu Kościoła. Tego tematu poza jednym przyczynkiem74 nie podejmuje filozof-

-egzegeta. Uwagę bowiem skupia na zapowiedzi apostolskiej o przyłączeniu się do 

68 Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981), 20.
69 ON, II, 3.
70 Bernard Sesboüé, red., Historia dogmatów, t. 1: Bernard Sesboüé, Joseph Woliński, Bóg zbawienia, tłum. Piotr 

Rak (Kraków: Wydawnictwo M, 1999), 288.
71 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 28–29. Przytoczone tu przykłady dobitnie świadczą, iż zawierający je fragment 

Ojcze nasz powstał nie wcześniej niż w 1864 roku.
72 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 325.
73 „Κοινων-ἐω”, w: Liddel, A Greek-English Lexicon, 970.
74 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 485.
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Kościoła wszelkich narodów. W źródle to słowa τὸ πλήρωμα ἐθνῶν. Przekłady Wujkowy 
i gdański oddają je wyrażeniem „zupełność poganów”. Cieszkowski wprowadza jako 
ekwiwalent werbalny „spełnię ludów”. Jako synonimy stosuje także: „zmartwychwstanie 
ludów”, „palingeneza ludów”, „Rzeczpospolita Ludów”, „Naród narodów”. Wszystkie te 
wyrażenia są u niego określeniami rozpoczynającego się królestwa Bożego na ziemi, 
czyli pełnego objawienia się i zapanowania Ducha Świętego w trzeciej erze dziejów75.

Wyraz „spełnia” jest w XIX wieku archaizmem76. Cieszkowski bardzo się intereso-
wał dawnymi przekładami Pisma Świętego na język polski. Być może zwrócił uwagę, 
że w cenionej przez niego Biblii nieświeskiej owo Pawłowe wyrażenie ma podobną 
postać – „spełność narodów”77. W każdym razie wprowadzenie do dyskursu traktatu 

„spełni ludów” wzmacnia stosowanie przez autora etymologicznej gry odwołującej się 
do pojęcia „spełnienia się” objawienia, analogicznie gra w tekście semantyka przysłówka 

„spełna” – co dokumentują także cytaty wcześniej włączane do niniejszego wywodu. 
„Spełnia” i „spełna” są zatem często w kontraście do „zadatku”, „zadatkowo”, „przybli-
żenia”. Współbrzmią zaś ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza (Mt 5,17). One 
są różnie przełożone w traktacie, ale sparafrazowane raz w takim kształcie werbalnym 
w odniesieniu do momentu kończenia się ery chrześcijańskiej: „Nie mniemajcie, abyśmy 
przyszli rozwiązywać zakon, albo proroki, nie mamy rozwiązywać, ale owszem speł-
niać”78. Tym razem powiązanie etymologiczne nie tylko występuje w polskich przekła-
dach, gdyż w greckim źródle jest czasownik πληρῶσαι.

„Spełnia się” w schemacie Cieszkowskiego jedność „jako w niebie, tak i na ziemi” 
w rzeczywistości Parakleta. Tak jak było wcielenie Chrystusa w jednej osobie ludzkiej, 
a Kościół był mistycznym ciałem Boga, nastaje teraz – głosi filozof-egzegeta – wcielenie 
Boga w ludzkość, która staje się Jego ciałem. Ciało i Duch oddziałują na siebie. I wię-
cej jeszcze: „Świat jest ciałem Boga; Bóg jest duszą świata. Takim sposobem godzi się 
w jedność spekulacyjną immanentność i transcendentność Boga. Panteizm i Personalność. 
Boskie ja jest odrębne od świata, a przecież go przejmuje, tak jak duch przejmuje ciało”79.

To ontologiczny wymiar królestwa Bożego, czyli „społeczności Ducha”. Synkretyczne 
ujęcie Boskości wydaje się tu szczególnie podobne do judeochrześcijańskiego pojmo-
wania wyrażonego w Homiliach Pseudoklementyn80, prócz tego z możliwą, jak w wielu 

75 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 3, 52, 54, 60–62.
76 Linde, Słownik języka polskiego, t. 5, 375; Karłowicz i in., Słownik języka polskiego, t. 6, 287.
77 Biblia, to iest księgi starego i nowego przymierza, znowu z ięzyka Ebreyskiego, Greskiego i Łacińskiego na Polski 

przełożone, tłum. Szymon Budny (Nieśwież Zasław lub Uzda]: Albrecht Kawieczyński, Hektor Kawieczyński, 
Maciej Kawieczyński, 1572), 90.

78 ON; Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, 29.
79 Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 2, 502, 504.
80 Misiarczyk, Pseudoklementyny, kol. 832.
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innych miejscach tekstu, inspiracją tertulianizmem81, który odżywał w dziewiętnastym 
stuleciu.

Spuścizna wspomnianego nurtu apologetycznego pomogła w Ojcze nasz doprowadzić 
do zaskakującego wniosku. Jego treść wyraża się w kontaminacji motywu Chrystusa 
Króla z sensem sakramentu bierzmowania. W rezultacie u Cieszkowskiego, w charakte-
rystyce parakletycznej „spełni ludów”, „Kościoła Ludzkości”, Duch Święty otrzymuje 
tytuł „Króla Wiekuistego”. Ten zabieg stanie się czytelniejszy, gdy wspomnimy na spe-
cyficzne Tertulianowe pojęcie „monarchii”. Służyło ono do objaśnienia tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej w ten sposób, aby w pojęciu „jedynowładztwa” odzwierciedlić mono-
teizm, i również zaznaczyć, że to samo się orzeka w odniesieniu do „substancji” każdej 
z Osób Boskich, co stwierdza się o jednej z Nich82. Znając takie Tertulianowe odniesienie, 
mniej już jesteśmy zdziwieni tym oto sformułowaniem: „Idźcie, idee, bierzmujcie Ludy 
Duchem Świętym, głoście im dobrą nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, – o Pociesze-
niu! – Głoście im, iż On jest Bogiem i Panem, i Królem wiekuistym, – że świat to Jego 
Królestwo, – że wola Jego to nasze prawo, – że dary Jego to nasze własności, że służba 
Jego to darów tych uprawa, – że kapłaństwo Jego to nasze urzędy, – że chwałą Jego nasze 
święte zjednoczenie”83.

Zakończenie – traktat Ojcze nasz dziś

Rezultaty stosowanej w Ojcze nasz egzegezy etymologicznej zdeterminowanej presu-
pozycjami historiozofii wymagają daleko idącego krytycyzmu w lekturze. Mimo to nie 
znika uroda traktatu. Może przede wszystkim tkwi ona w dobitności i głębi wyraże-
nia imperatywu, że życie jednostek, społeczności i społeczeństw winno urzeczywist-
niać ewangelijne przesłanie. Całe zaś życie autora było bardzo ewangeliczne. Wobec tego 
mniej zdumiewa, że tekst traktatu mógł urzec i prymasa Hlonda, i Świętego „Roman-
tyka Bożego”.
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BIBLIJNE ORDALIA? OD PROCEDURY „SĄDU 
BOŻEGO” DO CEREMONIAŁU KULTOWEGO 
(LB 5,11–31)

Streszczenie

Perykopa z Lb 5,11–31 często bywa określana jako przykład sądu Bożego – ordalia (ang. 
ordeal). Praktyki tego rodzaju znane były na starożytnym Bliskim Wschodzie co najmniej od 
końca trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem i stosowane potem jeszcze w średniowieczu. 
Analiza perykopy wskazuje jednak, że tekst w obecnej formie powstał dość późno. Elementy 
rytualne (próba wiarygodności poprzez wypicie „świętej wody” przed Jhwh; samoprzekleń-
stwo; ofiara przypominające ofiary ubogich za grzechy) mogły zostać zebrane razem w jed-
nym i tym samy momencie, aby stworzyć procedurę zapobieżenia ewentualnej nieczystości 
grożącej całej wspólnocie i znajdującym się w jej centrum sanktuarium. Ograniczona (tylko 
do Jerozolimy) możliwość jego zastosowania sugeruje bardziej symboliczny wyraz troski 
o tę czystość niż rytuał stosowany często w praktyce. Elementy próby poprzez ordalia sta-
nowią element składowy całej procedury, jednak nie wybijają się one na pierwszy plan i nie 
są na tyle dominujące, by mówić tu o klasycznym przykładzie „sądu Bożego”. Wskazuje na 
to przede wszystkim brak jasnych wskazówek odnośnie odczytania ewentualnego wyroku 
Bożego.

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, „sąd Boży”, nieczystość, podejrzenie cudzołóstwa

1 Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, wykładowca na Wydziale Teologicznym US, jest autorem ponad stu artykułów 
i kilkunastu książek z zakresu Starego Testamentu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Pięcioksię-
giem; ORCID: 0000 0002-1512-997X. Adres do korespondencji: 75-063 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 7, 
e-mail: lemanski@koszalin.opoka.org.pl.

27 | 2020
DOI: 10.18276/skk.2020.27-05

s. 87–122

BIBLIJNE ORDALIA?…



88

Janusz Lemański

Abstract

A BIBLICAL ORDEAL? FROM “GOD’S COURT” PROCEDURE  
TO THE CEREMONIAL CULT

The pericope from Numbers 5:11–31 is often referred to as an example of God’s judgment, 
meaning an ordeal. Practices of this kind were known in the ancient Middle East at least from 
the end of the 3rd millennium BC, and they were also practiced in the Middle Ages. However, 
an analysis of the pericope indicates that the text in its current form was written quite late. 
The ritual elements (the test of credibility by drinking “holy water” before Jhwh; a self-curse; 
a sacrifice reminiscent of the sacrifice for sins) could be given together at the same time to cre-
ate a procedure to prevent any impurity that threatens the entire community and the sanctuary 
at its center. Its limited application (only to Jerusalem) suggests a more symbolic expression of 
concern for this purity than a ritual that could often be used in practice. The elements of a trial 
through an ordeal are part of the entire procedure, yet they do not stand out and are not domi-
nant enough so that we can speak of a classic example of “God’s judgment”. This is primarily 
indicated by the lack of clear instructions regarding the reading of a possible divine judgment.

Keywords: trial by ordeal, “God’s judgment”, uncleanness, suspicion of adultery

Wstęp

„Sądy boże” (iudiciua Dei), zwane także ordaliami, to rodzaj starożytnej praktyki quasi-
-sądowej, znanej już z Kodeksu Ur-Nammu czy Kodeksu Hammurabiego, potem równie 
często jak w starożytności stosowanej także w okresie średniowiecza2. Rytuały okre-
ślane tym mianem opierały się na przekonaniu, że w przypadkach wymykających się 
normalnym procedurom sądowym (brak świadków i/lub jednoznacznych dowodów) 
należy odwołać się do wyższej instancji – bóstwa, które będzie w stanie rozstrzygnąć 
sprawiedliwie niejasny kazus. Procedury te zakładały, że bóstwo lub bóstwa uchronią 
niewinnego, a wskażą winnego, przyczyniając się w ten sposób do odkrycia prawdy 
i zadośćuczynienia sprawiedliwości.

W Biblii nie ma jednoznacznego przykładu ordaliów, które odpowiadałby znanym ze 
starożytności przykładom tego rodzaju praktyk. Znajduje się jednak liczne aluzje, które 
mogą świadczyć o praktykowaniu tego typu procedur również w starożytnym Izraelu3. 
Wśród nich niewątpliwie najbliżej procedurze „sądu bożego” są wytyczne skierowane do 
kapłanów w sprawie związanej z motywem zazdrosnego męża (stąd: „prawo o zazdro-

2 Władysław Kopaliński, Słownik Mitów i Tradycji Kultury (Kraków: PIW, 1991), 1042; Jan Ptak, „Sądy boże, orda-
lia”, w: Encyklopedia katolicka, t. 17 (Lublin; Wydawnictwo KUL, 2012), kol. 1181–1182. Przykłady ordaliów za-
wierają m.in. tzw. Księgi elbląskie, w których wspomina się próbę żelaza, wody oraz pojedynek sądowy; porównaj 
Edward Lipiński, Prawo Bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne, Studia Historico-Biblica 2 
(Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), 55.

3 Karel van der Toorn, „Ordeal”, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 5 (New York: Doubleday, 1992), 40–42.
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ści”4) podejrzewającego swą żonę o zdradę małżeńską (Lb 5,11–31). Nie wiadomo, jakie 
były powody tych podejrzeń i będącej ich konsekwencją zazdrości. Być może była to 
widoczna już ciąża, choć z tekstu to wprost nie wynika. Chodzi jednak o przypadek, 
który wymyka się normalnym procedurom sądowym z powodu braku świadków i jed-
noznacznych dowodów.

Tekst z Lb 5,11–31 nie stanowi jednak przykładu klasycznych ordaliów, choć wielu 
egzegetów tak właśnie określa zawarte w nim przepisy. Po jego lekturze można jednak 
odnieść wrażenie, że nie tylko doszło w nim do połączenia kilku różnych procedur (orda-
lia z rytuałem picia „świętej wody”, przysięga z samoprzekleństwem, rytuał ofiarniczy), 
ale i do przekonania, że nie chodzi w nim ostatecznie wcale o jakikolwiek boski wyrok. 
Niejasność w kwestii sposobu odczytania tegoż wyroku sprawia, że można odnieść 
wrażenie, iż prawodawca może tu mieć na uwadze bardziej ochronę kobiety przed nie 
zawsze uzasadnioną zazdrością męża5, a nie dowiedzenie słuszności lub niesłuszności 
podejrzeń ze jego strony. Co więcej, być może nawet chodzi mu jedynie o zlikwidowa-
nie „potencjalnego” zagrożenia, że jeden z członków wspólnoty mógłby być nieczysty. 
Jednak i pod tym ostatnim względem, w kontekście pozostałych przepisów kultowych, 
perykopa ta, obok rytuału z „czerwoną krową” (Lb 19), uważana jest za „rytualną ano-
malię”. Czemu zatem znalazła się w obecnym miejscu i czemu ostatecznie służą zawarte 
w niej przepisy? 

1. Sąd boży (ordalia) na starożytnym Bliskim Wschodzie

Ordalia to procedura znana i często stosowana na starożytnym Bliskim Wschodzie6. 
Zasadniczym celem starożytnych ordaliów było odwołanie się do bogów – jako naj-
wyższej instancji jurydycznej – w przypadkach, których nie można było rozwiązać za 
pomocą normalnych procedur sądowych z powodu braku świadków i dowodów. Zwy-
kle w procedurach tego rodzaju, jak pokazują przykłady z Mezopotamii i Anatolii, stoso-
wana była „próba rzeki”, w której samą rzekę rozumiano jako ucieleśnienie bóstwa7. Nie 
ma dziś pewności co do tego, na czym owa próba dokładnie polegała. Być może jedna ze 
stron lub obie strony sporu musiały przepłynąć pod obserwacją jakiś określony dystans 
lub wręcz musiały uczynić to z jakimś ciężarem na sobie. Nie można jednak wykluczyć, 
że chodziło o jakąś próbę jeszcze innego rodzaju. Trzeba pamiętać jednak, że starożytne 

4 Tak tytułuje ten tekst Stanisław Łach, Księga Liczb, Pismo Święte Starego Testamentu t. II/2 (dalej PŚST) (Po-
znań–Warszawa: Pallottinum, 1970), 94.

5 Tak już Łach, Księga Liczb, 94. Potem także Jacob Milgrom, „A Husband’s Pride, A Mob’s Prejudice”, Bible Re-
view 12, 4 (1996): 21. Można nawet myśleć tu o „ofierze zazdrości” (włoskie: offerta della gelosia) czy „rytuale 
zazdrości” (włoskie: rito di gelosia), jak określa ten tekst Innocenzo Cardellini, Numeri, 1–10,10, I libri biblici. 
Primo Testamento 4.1 (Milano: Paoline, 2013), 243.

6 Theodor Herze Gaster, Myth, Legend, and Custom in the Old Testament (New York: Harpers & Row, 1969), 
280–300.

7 Tikva Simone Frymer-Kensky, The Juridical Ordeal in Ancient Near East (rozprawa doktorska, Ann Anbor, 1977 
= University Microfilms Internationale, 1982).
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ordalia nie były jeszcze żadną karą, a jedynie próbą mającą dowieść czyjejś winy lub nie-
winności8. Choć – jak wspomniano – nieznane są dokładne mechanizmy przebiegu tej 
próby, to wiadomo, że już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem znana była praktyka 

„zastępstwa” (np. księżniczkę zastępowały jej damy dworu)9 podczas całej procedury. 
Wiadomo też, że najczęstszym powodem jej stosowania były trudne do rozstrzygnięcia 
spory o własność10. Wydaje się, że już w okresie panowania Sargona (Ur III), w ostat-
nim kwartale trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem, stosowano ją dość często. Jedna 
z fragmentarycznych tabliczek z Nippur (SRU 98)11 zawiera bowiem aż 17 przykładów 
ordaliów, które stanowią tu, jak można się domyślać, alternatywę dla składania przysięgi 
przed bóstwem. Przyczyny stosowania tej praktyki – jak wynika z tego tekstu – stano-
wią właśnie spory o pole, trzodę lub inną własność.

Ordalia być może wspomina się również w sumeryjskim tekście z przełomu XXIV/
XXIII wieku przed Chr. Znajduje się w nim bowiem określenie DI DINGIR (kol. V.9) – 
„sąd Boży”. Tekst ma w istocie charakter sądowy. Jedna strona wytacza tu drugiej proces, 
choć okoliczności i stanowiska stron są nieznane. W każdym razie częścią procedury jest 
tu „złożenie przysięgi” (NAM AL-KU)12. 

Pewnym odniesieniem do ordaliów z tego okresu jest natomiast zapis z Kodeksu Ur-
-Nammu (§§13–14)13. Mowa jest tu o „próbie rzeki” stosowanej w dwóch przypadkach. 
Raz, kiedy chodzi o jakieś bliżej nieokreślone przestępstwo, być może oskarżenie o czary 
(§13), a dwa, gdy chodzi o cudzołóstwo (§14)14.

Z okresu starobabilońskiego najpewniejszy przykład ordaliów pochodzi z Mari. Opi-
sana w nim procedura polegała na przepłynięciu długiego dystansu, być może z jakimś 
obciążeniem lub pod wodą. Nie jest to jednak jasne15, więc równie dobrze mogło cho-
dzić o przejście przez rzekę w jakimś niebezpiecznym miejscu16. W każdym razie przed 
wejściem do wody osoba poddawana próbie otrzymywała serię pytań i mogła być zastą-

8 William S. Morrow, „Ordeal, Judicial”, w: The New Interpretation’s Dictionary of the Bible, t. 4 (Nashville: Abing-
don Press, 2009), 338.

9 Henri Limet, Textes Sumérians de la IIIe Dynastie d’Ur (Brussels: Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 1976), 
nr 37. W tym tekście wspomina się o dwóch damach dworu wracających po wykonaniu „próby rzeki” w zamian 
za ich panią.

10 Raymond Westbrook, A History of Ancient Near Eastern Law, t. 1 (Leiden: Brill, 2003), 34.
11 Dietz Otto Edzard, Sumerische Rechtsurkunde des III Jahrtausends aus der Zeit von der III Dynastie von Ur 

Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften 67 (München: Bayerische Akademie der Wissenscha-
ften, 1968).

12 Lipiński, Prawo, 44.
13 Na temat kodeksu i władcy (przybliżony czas panowania 2112–2095 przed Chr.), którego imię nosi ten zbiór 

prawa, porównaj: Kenton L. Sparks, Ancient Texts for the Study of the Hebrew Bible. A Guide to the Background 
Literature (Peabody: Hendrickson Publishers, 32009), 419–420.

14 Lipiński, Prawo, 55–56.
15 Jean-Marie Durand, „l’Ordalie”, w: Archives royales de Mari, 1.1: Archives épistolaires de Mari (dalej ARM 26/1), 

red. Jean-Marie Durand (Paris: ERC Geuthner, 1988), 509–524.
16 Guillaume Cardascia, „L’ordalie fluviae dans la Mésopotamie ancienne”, Méditerranées 3 (1995): 269–288, 

zwł. 281–284.
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piona przez kogoś innego (ARM 26/1, 249)17. Również i tu, jak wynika z innych tekstów, 
mieszkańcy miasta często poddawali się ordaliom w zamian za swoich książąt, damy 
dworu za swoje księżniczki, żony za mężów, a matki za córki (ARM 26/1, 249, 253, 254). 
Można jednak sądzić, że procedura ordaliów – mimo wszystko – była znacznie rzadziej 
stosowana w Mari niż praktyka składania przysięgi wobec bóstwa18. Stosowano ją tylko 
w przypadkach sporów personalnych, sporów o granice i kradzieży (ARM 26/1, 249, 
254, 256).

Praktyka ordaliów znana była również w Elamie i stosowano ją tam zwłaszcza w spo-
rach o dziedzictwo. Z dokumentów wynika, że poddawano się jej wyłącznie dobrowolnie. 
Nawet gdy były one zalecone przez sędziów, można było takiej próby odmówić (MDP 23 
242: 1–5)19. Powody stosowania tej procedury są tu niejasne. Być może decydował o tym 
pośpiech. Rytuał przysięgi mógł wydłużyć czas oczekiwania na odpowiedź. Próba rzeki 
dawała szansę na szybkie rozstrzygnięcie o winie lub niewinności20. 

Kolejnym przykładem z okresu starobabilońskiego jest Kodeks Hammurabiego21. Prze-
widuje on procedurę „próby rzeki” w dwóch przypadkach: nieudowodnionego oskarże-
nia o czary (§2) i cudzołóstwa (§132). W tym ostatnim przypadku kodeks stosuje jednak 
pewne subtelne rozróżnienie. W przypadku gdy chodzi tylko o podejrzenia ze strony 
samego męża, wystarcza złożenie przez kobietę „przysięgi na boga” (§131). Dopiero 
w sytuacji, gdy „wskazano palcem” taką kobietę (prawdopodobnie chodzi o publiczne 
podejrzenia), mąż może (choć nie musi) poddać żonę próbie „zanurzenia w rzece” (§132).

Okres średniobabiloński nie obfituje w opisy, które wyjaśniałyby bliżej mechanizm 
działania „sądów bożych”. Wspomina się o ordaliach w dokumentach prawnych z Ur 
i Nippur oraz w tekście nazywanym narû, stanowiącym zapis decyzji sądu królewskiego 
(prawdopodobnie w Babilonie)22. Wiadomo jednak, że posyłano osoby do „boskiej rzeki” 
lub „boga rzeki” w celu poddania się ordaliom (UET 7; 9)23. Posyłano obie strony sporu, 
choć nie jest jasne, czy obie poddawano tej procedurze. Można przeczytać potem, że 
posłani byli oczyszczani (zakû) lub „zawracani” (tâm), to znaczy nieoczyszczeni z zarzu-
tów24. Zdarzało się również, że ktoś prosił, by nie być posłanym na ordalia (UET 7) lub 
wręcz odmawiał poddania się tej procedurze (UET 7; 9). Z jej pomocą rozstrzygano spory 
o własność, w tym o zbiegłego niewolnika, jak również kwestię „fałszywego oskarżenia” 
(UET 7; 11; 73). Procedurę ordaliów zalecał kapłan (UET 7), sędzia (UET 7; 9), ktoś 
wyższy rangą (ḫazannu) lub król (UET 7; 11; 73).

17 ARM 26/1: 1.1. 
18 Westbrook, A History, 375.
19 Mémoires de la Délegation en Perse (Paris, od 1899, różne daty wydania poszczególnych tomów).
20 Na jednej z tabliczek klinowych z British Museum (CT 29 42–43) można przeczytać, że po dwukrotnym odrzu-

ceniu procedury złożenia przysięgi król nakazuje „niech bóg rzeki rozstrzygnie o prawdzie”, porównaj: Claus 
Wilcke, „Dieber, Räuber und Mörder”, Xenia 32, 106 (1992): 77.

21 Kodeks Hammurabiego, tłum. Marek Stępień (dalej KH) (Warszawa: Alfa, 2000).
22 Westbrook, A History, 496.
23 Ur Excavations Texts, t. 1–7 (London: British Museum Publications, 1928–1974).
24 Westbrook, A History, 496.
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Prawo z okresu średniego państwa asyryjskiego (początek XIV w. przed Chr.)25 
zaleca w przypadku braku wiarygodnych dowodów zastosowanie procedury przysięgi 
lub ordalia. Pierwszą z procedur stosuje się w przypadku kradzieży dokonanej przez 
żonę w domu jej męża (A 5) i przy podejrzeniu o czary (A 47), a drugą w przypadkach 
podejrzeń o cudzołóstwo przy braku świadków (A 17; 22) lub przy potrzebie poświadcze-
nia wiarygodności danej osoby (A 24). Również i tu nie ma, niestety, opisów procedury 
ordaliów przeprowadzanych jako „próba (boga) rzeki”. Strony mogły jednak uniknąć tej 
procedury i po udanych negocjacjach „mogą się zgodzić” (A 17; 70; A 22; 9). Co najważ-
niejsze, rytuał przechodziła tylko jedna osoba wskazana przez sędziego. 

Również na tabliczkach z Nuzi (około XV w. przed Chr.) znajduje się 20 dokumentów 
poświadczających praktykę ordaliów (ID ḫuršan)26. Różniła się ona od innej stosowanej 
tu praktyki „wznoszenia bogów” (naśû ilāni), czyli konfrontacji z podobizną bóstwa27. 
Ordalia – „próbę rzeki” – zalecano tu w przypadkach, gdy obu stronom sporu brakowało 
świadków i dowodów. Próbę przechodziły obie strony lub tylko jedna z nich. Był to rodzaj 
fizycznego testu, który nie zakładał jednak od razu śmierci „winnego” (EN 9/1430). 

Okres neobabiloński nie pozostawił żadnych praw dotyczących ordaliów, ale dowody 
ich stosowania można znaleźć w tekstach innego rodzaju. Jeden z nich pochodzi z cza-
sów Nabuchodonozora II i zawiera detaliczny opis sceny, w której lud posyła na „próbę 
rzeki” (nad Eufrat) oskarżonego o morderstwo wraz z jego oskarżycielem, który nie 
dostarczył dowodów winy. W trakcie procedury jeden z nich utonął (tekst nie precyzuje, 
który). Kiedy jego ciało wypłynęło, wyglądało, jakby zostało spalone28. Sugerowano, że 
być może zostało spalone przez podwodne źródło ognia29, na przykład jakieś bitumiczne 
źródła30.

Nie ma natomiast pewności, czy procedura „sądu bożego” stosowana była w sta-
rożytnym Egipcie. Na ostrakonach z wioski Deir el Medina (okres Nowego Państwa) 
zachowały się pytania proceduralne skierowane do bóstwa, jednak nie można stwierdzić, 

25 Sparks, Ancient, 424–425; szerzej Lipiński, Prawo, 304–309. Tekst w: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments: 
Rechtsbücher, t. 1: Rechts- und Wirtschaftsurkunden (dalej TUAT), red. Otto Kaiser, Rykle Borger, Wilhelmus 
C. Delsman (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1982), 80–92; The Context of Scripture, vol. 2. Monumental In-
scriptions from the Biblical World (dalej CS), red. William W. Hallo, K. Lawson Younger (Leiden: Brill Publishers, 
2002), 132, 353–360; Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament (dalej ANET) (Princeton: Princeton 
University Press, 31969), 180–188.

26 Westbrook, A History, 575–576 ze wskazaniem na Roy E. Hayden, Court Procedure at Nuzi (rozprawa doktorska, 
Brandeis University, 1962); Gernot Wilhelm, „Ein neuer Text zum Ordal in Nuzi (JEN 659 + SMN 1651)”, w: Stu-
dies on the Civilisation and Culture of Nuzi and the Hurrians 5, red. David Owen (Winona Lake: Eisenbrauns, 
1995), 71–74.

27 Opis tej procedury w: Westbrook, A History, 573–575.
28 Westbrook, A History, t. 2, 925 ze wskazaniem na Wilfried G. Lambert, „Nebuchadnezzer, King of Justice”, Iraq 

27 (1965): 1–11.
29 Paul-Alain Beaulieu, „A Note on the River Ordeal in the Literary Text «Nebuchadnezzar King of Justice»”, Neu-

velles Assyriologiques Breves et Utilities (1992): 77.
30 Wolfgang Heimpel, „River Ordeal in Hit”, Revue d’Assyriologie 90 (1996): 7–18.
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czy stanowią one część ordaliów, czy raczej rodzaj sądowej ankiety lub zapis przebiegu 
śledztwa31.

2. Sąd Boży (ordalia) w Izraelu

Mając na uwadze dość powszechne na starożytnym Bliskim Wschodzie i stosowane tam 
od trzeciego tysiąclecia procedury „sądu Bożego”, trudno nie być przekonanym, że prak-
tyka i rytuały tego rodzaju znane były również starożytnym Izraelitom32. Niemniej od 
razu trzeba stwierdzić, że nie ma bezpośredniego dowodu czy przykładu takiej procedury 
z czasów biblijnych. Żadna procedura nie odpowiada tu na przykład mezopotamskiej 

„próbie rzeki”. Zostawiony zostanie na razie na boku tekst z Lb 5,11–31, który najczęściej 
wskazywany jest jako przykład ordaliów, choć dziś zwraca się uwagę na to, że i on nie 
do końca stanowi typową procedurę tego rodzaju33. Jeśli już jej elementy są w tym tek-
ście obecne, to zostały powiązane zarówno z procedurą przysięgi przed Bogiem zawie-
rającej samoprzekleństwo, jak i z rytuałem ofiarniczym sprawowanym przez kapłanów. 
Nietrudno dostrzec, że to ten ostatni stanowi tu najważniejszy element całej procedury34.

W pozostałych przypadkach istnienie praktyki ordaliów jest jedynie domyślne. Egze-
geci35, poza Lb 5,11–31, wskazują często również na takie teksty, jak: Wj 22,8; Lb 17,16–
26; Pwt 16,9; 17,8–13; Joz 7; 1 Sm 14,38–45; Jon 1,7; Dn 3. Najbliżej do ordaliów jest tu 
prawu z Wj 22,7–10. Odwołanie się do „sądu Bożego” poprzez składaną przed Bogiem 
przysięgę nie zmienia jednak faktu, że choć wyrok pochodzi od Boga, to ostatecznie 
o wdrożeniu sankcji decyduje ludzki sąd. Z tego powodu niektórzy badacze sugerują, 
aby w zwrocie „wstawić się przed Bogiem” widzieć raczej „sędziów” (tak też Targum 
Onqelos; Peszitta), a nie „Boga”. Większość pozostaje jednak przy tradycyjnym rozumie-
niu całego prawa36, widząc tu pierwotne odniesienie do jakiegoś lokalnego sanktuarium 

31 Westbrook, A History, 315; Lipiński, Prawo, 270–271.
32 Słusznie zauważa to Eryl W. Davies, Numbers, New Century Bible Commentary (dalej NCBC) (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1995), 51.
33 Przypadek, określany tu jako śȏṭâ (śṭh – „zejść na złą drogę”) i odniesiony do żony podejrzewanej przez męża 

o cudzołóstwo, nie do końca pasuje do sądów typu ordalia (tak jednak klasyfikowany jest w Misznie). W tekstach 
mądrościowych termin ten ma bardziej ogólny sens i wskazuje raczej na ostrzeżenie przed wejściem na złą drogę 
(Prz 4,15), a zwłaszcza przed cudzołóstwem (Prz 7,25).

34 Lb 5,11–31 stanowi tekst bazowy dla traktatu Sotah z Miszny (m. Sotah; ustna tradycja Prawa od II w. po Chr.). 
Zasadnicza różnica pomiędzy tekstem biblijnym i rabinicznym polega na tym, że ten pierwszy bierze pod uwagę 
ewentualność, że oskarżenie może być bezzasadne, zaś traktat zakłada jednoznacznie winę kobiety.

35 Van der Toorn, „Ordeal”, 40–42; Bernhard Lang, „Ordal”, w: Neues Bibel-Lexikon, t. 3 (dalej NBL) (Disseldorf, 
Zürich: Benziger, 2001), 50–51; Herbert Niehr, „Gottesurteil II”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 3 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 42000), 1129.

36 Na temat dyskusji w tej kwestii porównaj: Janusz Lemański, Księga Wyjścia, Nowy Komentarz Biblijny. Stary 
Testament 2 (dalej NKB.ST) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2009), 474–475; T. Desmond Alexander, 
Exodus, Apollos Old Testament Commentaries 2 (dalej AOTC) (Downers Grove: InterVarsity Press, 2017), 496–
497. 
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i praktyki ordaliów37. Więcej wątpliwości budzi natomiast przekonanie, że aluzję do tego 
rodzaju sądów można znaleźć także w Wj 32,2038 lub Wj 15,22–26 (por. Wj 15,23: gorzka 
woda), zwłaszcza gdy chce się widzieć w tych scenach nawiązanie to tekstu z Lb 5,11–3139. 

Procedury ordaliów można doszukiwać się również w praktyce składania przysięgi 
zawierającej samoprzekleństwo. Miała ona zwykle charakter uniewinniający, gdyż ozna-
czała w praktyce ściągnięcie na siebie boskiej kary w przypadku kłamstwa. Starożytni 
traktowali ten ceremoniał i samo przekleństwo bardzo poważnie40.

Do kategorii „sąd Boży” zaliczyć można także praktykę zapytywania Boga poprzez 
wyrocznie (Wj 28,30: pektorał; Kpł 8,8: urim i tummim; Kpł 16,8: rzucanie losów; Lb 
27,21: urim; Pwt 33,8: tummim i urim; Prz 16,33; 18,18: losy). Za nawiązania do prak-
tyki ordaliów uważa się również takie biblijne motywy, jak: „kielich gniewu Bożego” 
(Jr 25,15–29; por. potem także Iz 51,17–23; Jr 49,12; 51,7–29; Ez 23,31–34; Ab 16)41 
i „zatruta woda” (Jr 8,14; 9,14; 23,15). Chodzi o swoisty obraz „anty-uczty”, na której 
zamiast dobrych dań i wina Bóg podaje grzesznikom zatruty kielich (kôs) lub puchar 
(qubba‘at) z winem (Jr 25,15; Ps 75,9)42. W tym przypadku mowa jest o „winie z trucizną/
jadem” (Jr 25,15; por. Hb 2,15)43 (hebr. ḥēmâ pozwala myśleć o gniewie, jak i dodanej do 
niego truciźnie44), która wyniszcza winnego (Jr 25,27; 51,39).

Praktyka odwoływania się do „sądu Bożego” wynikała z przekonania, że Bóg widzi 
nawet to, czego nie dostrzega człowiek (Prz 15,3; Za 4,10; 2 Krn 16,9), bada serce i nerki – 
symbole wnętrza człowieka, jego myśli, woli i sumienia45, a więc ma dostęp do tego, 
co nie zawsze wyrażane i pokazywane jest na zewnątrz (Jr 11,20; 17,10; 20,12; Ps 7,10; 
26,21). Towarzyszyło temu przekonanie, że przed Bogiem i Jego sprawiedliwością nie 
ma ucieczki (Ps 139,1–24). Bóg Izraela przypomina tu mezopotamskie bóstwo solarne 
Szamasz (Ps 19,7), gdyż w świetle Jego blasku (Ps 19,13) nie ukryje się żaden grzech.

37 Tak na przykład Rainer Albertz, Exodus 19–40, Zürcher Bibelkommentar Altes Testament 2.2 (dalej ZBK.AT) 
(Zürich: TVZ Theologische Verlag, 2015), 99.

38 Jan Christian Gertz, „Beobachtungen zu Komposition und Redaktion in Exodus 32–34”, w: Gottes Volk am Si-
nai. Untersuchungen zu Ex 32–34 und Dtn 9,1–10, red. Matthias Köckert, Erhard Blum, Veröffentlichungen der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 18 (dalej VWGT) (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2001), 98, 
przypis 52. Proch z cielca to nie to samo, co proch z sanktuarium, a ordalia to nie to samo, co rozstrzygnięty już 
kazus i orzeczenie winy w przypadku złotego cielca.

39 Tak sugeruje m.in. Van der Toorn, „Ordeal”, 40.
40 Anthony C. Thiselton, „Oath”, w: The New Interpretation’s Dictionary of the Bible, t. 4 (Nashville: Abingdon 

Press, 2009), 309–312.
41 Theodor Seidl, Der Becher in der Hand des Herrn. Studie zu den Prophetischen „Taumelbecher” – Texten, Arbe-

iten zu Text und Sprache im Alten Testament 70 (dalej ATSAT) (St. Ottilien: EOS Verlag, 2001).
42 William McKane, „Poison, Trial by Ordeal and the Cup of Wrath”, Vetus Testamentum 30 (1980): 474–492. 
43 Na ten temat porównaj: Georg Fischer, Jeremia 1–25, Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament 

(dalej HThKAT) (Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2005), 745–747.
44 Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. Ludwig Koehler, Walter Baumgart-

ner, Johan Jacob Stamm, t. 1–2 (dalej KBL) (Warszawa: Vocatio, 2008), 309–310.
45 Janusz Lemański, „Organy wewnętrzne oraz ich rola w wyrażaniu uczuć i emocji w Starym Testamencie”, 

w: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, red. Tomasz Bąk, Ana-
lecta Biblica Lublinensia 16 (dalej ABL) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019), 61–78, zwł. 65–72.
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W wielu psalmach stanowiących modlitwy/prośby o oczyszczenie badacze również 
doszukują się śladów dawnych sądów typu ordalia46. Zwłaszcza gdy prośby te wypowia-
dane są w kontekście społecznej jurysdykcji sądowej (Ps 3; 4; 5; 7; 17; 26; 27; 31,2–9; 
57; 139; 142; por. potem także Ps 11; 13; 23; 55; 56; 59; 63; 94,16–23; 109; 140). Teksty te 
nie zawierają, niestety, opisów samej procedury ordaliów i odwołania do niej można się 
z nich jedynie domyślać. Oranci często bowiem przywołują w swoich modlitwach motyw 
kielicha (kôs), który – jak się wydaje – stanowi element jakiejś próby lub kary (Ps 11,6; 
16,5; 17,14; 23,5; 116,13). We wszystkich tych sytuacjach oczekuje się albo ocalenia 
sprawiedliwego, albo ukarania grzesznika. Oczywiście, uznanie, że w tle tego rodzaju 
modlitw stoi praktyka „sądu bożego” przypominającego ordalia, jest jedynie hipotezą, 
ale wydaje się, że tego rodzaju tło jest tu wysoce prawdopodobne47.

3. Problemy z podejściem krytyczno-literackim do Lb 5,11–31

Choć od początku tekst uważano za „bliski” stylowi i zainteresowaniom szkoły kapłań-
skiej48, to jednocześnie dostrzegano w nim szereg napięć i powtórzeń, za którymi 
doszukiwano się bądź połączenia co najmniej dwóch odmiennych warstw literacko-teo-
logicznych49, bądź jakiegoś pierwotnego źródła uzupełnianego potem w kolejnych eta-
pach rozwoju tekstu50 czy wreszcie zakładano historyczny rozwój jakiejś pierwotnej 
wersji całej procedury. 

W istocie już Bernhard Stade zauważył, że w perykopie dwa razy mowa jest o wsta-
wieniu się kobiety przed Jhwh (ww. 16.18), składaniu przysięgi (ww. 19.2151), trzy razy 
o piciu wody (ww. 24.26.27; por. m. Sotah 3.2). Ponadto wiersz 20 wydaje się niekom-
pletny, a wiersz 22 stanowi dublet wiersza 21. Raz mowa jest o wątpliwościach co do 
winy kobiety (ww. 14.28), a innym razem nie (ww. 13.31). O podaniu kobiecie wody gory-
czy raz mowa jest przed ofiarą zazdrości (ww. 24–25), a potem po złożeniu tej ofiary (ww. 
26–27). Na tej podstawie Stade wnioskował, że aktualny tekst stanowi połączenie dwóch 
rodzajów sądu opartego na ordaliach, który charakteryzują dwa różne określenia ofiary 

46 Hans Schmidt, Das Gebet der Angeklagten im Alten Testament, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft 49 (dalej BZAW) (Giessen: De Gruyter, 1928); Karel van der Toorn, „Ordeal Procedure in the 
Psalms and the Passover Meal”, Vetus Testamentum 38 (1988): 427–445.

47 Van der Toorn, „Ordeal”, 41.
48 Tak m.in. Stanisław Łach, Księga Kapłańska, PŚST t. II/2 (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1970), 95.
49 Bernhard Stade, „Die Eiferopferthora”, Zeitschrift für die alttestamentlicher Wissenschaft 15 (1895): 166–178. 

Jego poglądy omawia m.in. Łach, Księga Liczb, 94–95. Podobnie, choć z drobnymi różnicami lub więcej niż 
dwiema warstwami literackimi Georg Buchanan Gray, A Critical and Exegetical Commentary on Numbers (ICC) 
(Edinburg: T&T Clark, 1903), 46–49; Heinrich Holzinger, Numeri erklärt, Kurzer Hand-Commentar zum Alten 
Testament 4 (dalej KHCAT) (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1903), 16–17, 19–21; R. Press, „Das Ordal im Alten Testa-
ment”, Zeitschrift für die alttestamentlicher Wissenschaft 51 (1933): 122–126 i wielu innych.

50 Gray, A Critical, 49.
51 Przekleństwo stanowiące jej integralną część składane jest ponadto przez kapłana (!), ani razu nie wybrzmiewa 

ono natomiast w ustach kobiety; Timothy Ashley, The Book of Numbers, New International Commentary on the 
Old Testament (dalej NICOT) (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 119.
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pokarmowej. W jednej wersji punktem wyjścia byłyby uzasadnione podejrzenia z akcen-
tem na ofiarę bezkrwawą (ww. 11–13.15–20.22a.23–26a.31), a w drugiej przypadek z wąt-
pliwościami w tej materii (ww. 14.21.22b.25.27.29.30a). Inni badacze52 rozróżniali z kolei 
w perykopie dwa odmienne rytuały: jeden – z piciem wody goryczy, a drugi – z ofiarą 
pokarmową i przekleństwem. 

W istocie wspomniane dublety mogą sugerować zarówno podział na co najmniej dwa 
źródła, jak i jedynie połączenie dwóch odmiennych procedur związanych z ordaliami53. 
Obie tendencje były z pomniejszymi wariantami obecne w dalszej dyskusji54. Jedynie 
Martin Noth55 sugerował, że w aktualnej perykopie nastąpiło połączenie w jedno aż trzech 
różnych rytuałów związanych z procedurą „sądu bożego”. Według niego zostało ono jed-
nak dokonane przez jednego redaktora tekstu i nie da się już dziś rozdzielić pierwotnych 
procedur składających się na aktualny kształt perykopy. Posługując się metodą krytycz-
noliteracką, nie można więc – zdaniem tego badacza – uniknąć zarzutu, że rekonstrukcja 
tego rodzaju ma walor wyłącznie hipotetyczny. W prostym określeniu „kapłan” Noth 
dostrzegał najstarszy element tradycji i sądził, że w obecnym tekście zostały zachowane 
także inne jej elementy. Jako potencjalnie odrębne rytuały połączone potem w obecnym 
tekście wskazywał on: 1) procedurę wywołującą efekty związane ze spożyciem „świętej” 
wody stanowiącej miksturę uzyskaną ze zmieszania wody z prochem z podłogi w sank-
tuarium (w. 17). Jej spożycie powodowało deformację ciała i bezpłodność (ww. 27–28); 
2) przysięgę z samoprzekleństwem, które także wywoływały spontaniczne efekty u win-
nego (ww. 19.21); 3) pisanie słów w księdze (w. 23). Zdaniem Notha „konsumowanie” 
tych słów miało także prowokować urzeczywistnienie się przekleństwa w przypadku 
winy.

Nowy sposób podejścia do tych kwestii zaproponował dopiero Diether Kellermann56, 
który w aktualnym tekście dostrzegał bardziej poszerzenie jakiejś pierwotnej wersji 
niż amalgamat dwóch czy trzech odrębnych wcześniej testów lub rytuałów. Badacz ten 
oryginalną wersję widział w procedurze przyprowadzenia podejrzanej o cudzołóstwo 

52 Heinrich Holzinger, R. Press, Rolf Rendtorff; Jules de Vaulx, Eryl W. Davies; porównaj omówienie w: Philip 
J. Budd, Numbers, Word Biblical Commentary 5 (dalej WBC) (Waco: Word Books Publisher, 1984), 62–63. 

53 Uwagę warto zwrócić szczególnie na R. Press, „Das Ordal”, 121–140, 227–255; Jules de Vaulx, Les Nombres, 
Sources bibliques (SB) (Paris: J. Gabalda, 1972), 93–95; Jacob Milgrom, The JPS Torah Commentary: Num-
bers (Philadelphia–New York: Jewish Publication Society, 1989), 347–348; Davies, Numbers, 51; Jaeyoung Jeon, 

„Two Laws in the Sotah Passage (Num. V 11–31)”, Vetus Testamentum 57 (2007): 181–207, zwł. 187–193. Kry-
tyczne uwagi, zwłaszcza odnośnie do tez ostatniego z autorów, w: Horst Seebass, „Ein Fall am Rande des Rechts. 
Das Gottesurteil vom Nm 5,11–31”, w: „Gerechtichkeit und Recht zu üben”. Studien zur altorientalischen und 
biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israels und zur Religionssoziologie, Festschrift für Eckart 
Otto, Beihefte zur Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 13 (dalej BZAR) (Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2009), 188–199, zwł. 194–195; Horst Seebass, Numeri. Kapitel 1,1–10,10, Biblischer Kommentar 
Altes Testament 4/1 (dalej BKAT) (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, 2012), 131–132.

54 Zwłaszcza wspomniani już Heinrich Holzinger, Georg Buchanan Gray, R. Press. 
55 Martin Noth, Das vierte Buch Mose. Numeri, Das Alte Testament Deutsch 7 (dalej ATD) (Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 1966), 45–48; porównaj też Ashley, The Book, 119, 121.
56 Diether Kellermann, Die Priesterschrift von Numeri 1,1 bis 10,10 literarkritisch und traditionsgeschichtlisch 

untersucht, BZAW 120 (Berlin: de Gruyter, 1970), 79–83.
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żony do kapłana, rytuale picia wody zmieszanej z prochem, geście rozpuszczenia włosów 
i wypowiedzeniu przysięgi–samoprzekleństwa (ww. 14a.15a*.17.18a.21a.22–24). W tym 
rytuale kapłan powtarzałby słowa kobiety (w. 22a), a ona wyrażała zgodę na konsekwen-
cje swoich słów (w. 22b). Po czym kapłan zapisywałby te słowa i obmywał wodą, którą 
następnie dawał do picia podejrzanej. Reszta perykopy stanowiłaby jedynie poszerze-
nie tej wersji. W pierwszej fazie chodziło o to, aby wykluczyć podejrzenia o magiczny 
wymiar całej procedury, podkreślając fakt, że wszystko dzieje się pod auspicjami Jhwh 
i to On wskazuje na winę lub niewinność kobiety. W drugiej fazie pojawiły się odnie-
sienia do ofiary pokarmowej i wymagań znanych z Kpł 2, a cała procedura przeniesiona 
została do świątyni. 

Słusznie jednak badacze w ostatnim czasie coraz częściej podkreślają, że w tej dys-
kusji nie tylko trudno osiągnąć jakiś konsensus, ale i w ogóle zakładać, że za obecnym 
tekstem w ogóle stoi jakiś konkretny „antyczny rytuał”57. Sąd Boży oparty na piciu gorz-
kiej wody nie ma swojej ścisłej paraleli w otoczeniu Izraela. Odwołanie do Kodeksu 
Hammurabiego (KH §132), jak czynią to cytowani już Milgrom i Jeon58, jest nietrafione. 
Ignoruje bowiem najpierw fakt, że w tym ostatnim nie ma procedury picia wody, lecz 
chodzi o „próbę rzeki”. W Lb 5,12b–13 – co prawda – można dostrzec jakieś podobień-
stwa z przepisem z KH §132, ale zarazem wyraźnie dopuszcza się również to, że kobieta 
może by niewinna (Lb 5,15–28) 59. Ponadto kodeks mezopotamski wskazuje na przy-
padek publicznie znany: „wskazana/wskazywana palcem”, zaś kazus biblijny dotyczy 
raczej samych tylko podejrzeń ze strony męża.

Z drugiej strony ordalia są na tyle znaną procedurą w regionie, że nie można wyklu-
czać, iż za obecnym tekstem stoi jedna lub nawet kilka ich form i to właśnie połączenie 
tych różnorodnych procedur sprawia kłopoty krytyce literackiej oraz metodzie historii 
form. Z tego powodu to, czy sam proces fuzji lub – jeśli ktoś woli – redakcyjnych uzupeł-
nień zatarł wiele detali i uniemożliwia precyzyjne odtworzenie pierwotnych wersji tekstu, 
tradycji czy rytuałów, jest kwestią sporną. 

Poza wspomnianymi napięciami i powtórzeniami w tekście uwagę badaczy zwraca 
bowiem także nagromadzenie trudnych zwrotów i nazw60. Wspomnieć tu można takie 
określenia jak: „ofiara posądzenia”, rozumiana też jako „ofiara pokarmowa zazdrości” 

57 Tak już De Vaulx, Les Nombres, 89. Dobre, krótkie omówienie dawnych i nowych sposobów interpretacji, zauwa-
żanych napięć i domniemanych różnic znaleźć można w: Davies, Numbers, 49–50; Cardellini, Numeri 1,1–10,10, 
244–245.

58 Jeon, „Two Laws”, 187, przypis 24 ze wskazaniem na Milgroma (Numbers, 347–348). Jacob Milgrom pisał już na 
ten temat wcześniej, porównaj: Jacob Milgrom, „The Case of the Suspected Adulteress: Redaction and Meaning”, 
w: The Creation of the Sacred Literature, red. Richard Elliot Friedmann (Berkeley: University of California Press, 
1981; reprint Eugene: Wipf and Stock, 2016), 69–75.

59 Eckart Otto, Theologische Ethik des Alten Testaments, Theologische Wissenschaft 3.2 (dalej ThW) (Stuttgart–
Berlin–Köln: Kohlhammer, 1994), 43–44; Seebass, Numeri, 131; Cardellini, Numeri, 256, przypis 277. Również 
Baruch A. Levine, [Baruch A. Levine, Numbers 1–20, The Anchor Yale Bible Commentaries 4 (dalej AB) (New 
York: Doubleday, 1993), 204–205, 210], choć cytuje KH §§131–132, to nie wyciąga z tej „paraleli” wniosków 
takich jak Milgrom, cytowany także przez wspomnianego Jeana.

60 Ashley, The Book, 120; Seebass, Numeri, 125.
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(ww. 15.25) (hebr. mnḥt qn’t)61, „święta woda” (hebr, mjm qdšjm) (w. 17); „ofiara wyjawie-
nia” – zwana też „ofiarą pamięci/przypomnienia” (hebr. mnḥt ḥzkrwn), identyfikowana 
potem także jako „ofiara posądzenia” i łączona z „wodą gorzką niosącą klątwę” (hebr. 
mj hmrjm hṭ’rrjm) (w. 18). Nieprzetłumaczalne jednym słowem jest w praktyce pojęcie 

’zkrh, którym opisuje się część ofiary przeznaczoną na spalenie (w. 26). Zwykle tłuma-
czy się je na polski słowem „pamiątka” (BT; BWP), „upamiętnienie” (BŚP) lub „ofiara 
pamiątki” (A. Kuśmirek), „ku upamiętnieniu” (BP; w pełnym masoreckim zapisie hebr. 
zwrot brzmi następująco: ’et ’azkkārātāh). Trudne do interpretacji są wreszcie szczegóły 
anatomiczne i medyczne z wierszy 21–22, 27.

Bez wątpienia procedura przekazana przez Mojżesza (Lb 5,11–12a) zawiera co naj-
mniej dwa odmienne rodzaje ordaliów. Jeden związany z piciem „wody przekleństwa”, 
a drugi ze złożeniem przysięgi zawierającej samoprzekleństwo. Do tego należy dodać 
akcenty położone dodatkowo na to, aby odbyło się to przed Jhwh i miało charakter 
kultowy, z rytuałem złożenia ofiary pokarmowej w samym centrum wydarzeń. Jhwh 
właśnie ma odegrać tu decydującą rolę w ukaraniu lub nieukaraniu kobiety podejrzanej 
o cudzołóstwo (Lb 5,21)62. Z tekstu nie wynika natomiast jasno, czy kapłan, podejrzliwy 
mąż oraz inni zainteresowani sprawą będą natychmiast, po jakimś czasie lub w ogóle 
zaznajomieni z tym wyrokiem63.

Z czasem więc pojawiły się propozycje, by nie tracić energii na poszukiwanie zawsze 
hipotetycznego „oryginalnego tekstu” lub „pierwotnej procedury”, ale skupić się raczej 
na obecnej formie tekstu. W istocie bowiem nie jest najważniejszym odkrycie jakiegoś 
oryginalnego „źródła”, lecz tego, co aktualna wersja tekstu ma do przekazania swoim 
czytelnikom64. Ponadto „powtarzalność” motywów to często kwestia stylu, a nie przyna-
leżności do odmiennych źródeł65.

61 KBL, t. 2, 175 nr 3.
62 Seebass, Numeri, 130.
63 Zwrócił już na to uwagę Walther Zimmerli, „Eigenart der prophetischen Rede des Ezechiel. Ein Beitrag zum Pro-

blem an Hand von Ez 14,1–11”, Zeitschrift für die alttestamentlicher Wissenschaft 66 (1954): 11–12.
64 Michael Fishbane, „Accusation of Adultery: A Study of Law and Tribal Practice in Numbers 5:11–31”, Hebrew 

Union College Annual 45 (1974): 25–45; Herbert Chanan Brichto, „The Case Law of the ŚŌTĀ and a Reconsi-
deration of Biblical Law”, Hebrew Union College Annual 46 (1975): 55–70; Milgrom, „The Case”, 69–75; Tikva 
Simone Frymer-Kensky, „The Strange Case of the Suspected Sotah (Numbers V 11–31)”, Vetus Testamentum 34 
(1984): 11–26; John H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative: A Biblical Theological Commentary (Grand 
Rapids: Zonderwen, 1992), 275–377.

65 Zatem, gdy B. Stade ramy tekstu (ww. 12–14, 29–30) wyjaśniał z pomocą podziału źródłowego (ww. 12–13 należą 
do odmiennego źródła niż w. 14), to Michael Fishbane (Fishbane, „Accusation”, 31–35) dostrzegał tu zamierzoną 
strategię literacką (ww. 12–13 = podejrzenie, że kobieta jest winna; w. 30 = możliwość, że może być niewinna; ww. 
29–30 = podsumowanie wszystkich elementów tego kazusu; tzw. concluding subscript). O ile jednak Fishbane 
widział tu dwa kazusy (ww. 12–13 = podejrzenie wyrażone publicznie; w. 14 = podejrzenie wyrażone prywatnie), 
o tyle Tikva Frymer-Kensky (Frymer-Kensky, „The Strange”, 17, przypis 11) widział tu dwie możliwości (winna: 
ww. 12–14a; niewinna: w. 14b). 
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W całości tekst robi wrażenie, jakby został skompresowany66 i skomponowany jako 
swego rodzaju „instrukcja dla kapłanów”67. Zauważane i wymienione powyżej dublety 
oraz napięcia logiczne można – jak wspomniano – z powodzeniem tłumaczyć również 
bez odwoływania się do krytyki literackiej68. Wielu badaczy w istocie wskazuje ostatnio 
na potrzebę integralnego potraktowania tekstu i interpretowania go jako jednolitej kom-
pozycji literackiej69. Akcent pada przy tym głównie na to, by zaznaczyć jednoczesność 
poszczególnych czynności. Niemniej nawet zwolennicy takiego podejścia do tekstu 
wskazują czasem na potrzebę dostrzeżenia późniejszych glos70. Całość stanowią (ww. 
12b–30) zatem w głównej mierze wspomniane instrukcje dla kapłanów (por. w. 30b), 
co robić w opisanym tu przypadku podejrzliwego męża i braku dowodów (ww. 25–26 
→ w. 24a; ww. 27–28 → w. 24b) 71. Końcowy wiersz (w. 31) pasuje do reszty tylko o tyle, 
o ile uwalnia męża od winy za jego podejrzliwość wobec żony (31a) w przypadku, gdyby 
była winna (w. 31b). Czy także w przypadku niewinności? To z tego tekstu jasno nie 
wynika. Winę zakłada się jednak także w wierszu 29b, chyba że przetłumaczy się jego 
treść jako tzw. eventualis72, czyli zakładając jedynie potencjalnie negatywny wynik całej 
procedury. Reszta procedury wydaje się nie rozstrzygać z góry całego kazusu, a wręcz 
nawet sugerować, że rozstrzygniecie będzie dla kobiety pozytywne. Trudno bowiem 
zakładać, że „brudna” woda, jaką w istocie stanowiła mikstura wody z pyłem z podłogi 
sanktuarium, mogła mieć jakieś natychmiastowe działanie73.

Pod względem języka tekstowi perykopy najbliżej do powygnaniowej tradycji kapłań-
skiej. Niemniej sam początek przywołuje także język tradycji mądrościowej. Czasownik 
śṭh – „zbaczać, zejść na złą drogę” (Syr 42,10), „zboczyć, pójść drogą «obcej kobiety»” 
(Prz 7,5.25), ale też „schodzić z bezbożnej drogi” (Prz 4,15), poza Lb 5,12.19.20.29, jak 
widać, pojawia się wyłącznie w tekstach mądrościowych, gdzie stanowi część ostrzeże-
nia przed „drogą «obcej kobiety»”. Dodatkowo zastosowany tu drugi czasownik m‘l (Lb 
5,12b.27) opisuje zwykle nieuczciwość w prawie sakralnym (Kpł 5,15.21; 26,40), odejście 
od Boga, przywłaszczenie sobie rzeczy zakazanej (Joz 7; 7,1; 22,20; 1 Krn 2,7)74. Te 

66 Tak już Leonard Elliott Binns, The Book of Numbers (London: Methuen, 1927), 31, a za nim podobnie Seebass, 
Numeri, 126.

67 Otto, Theologische Ethik, 44: „Priesterbelehrung”.
68 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 13–24; Seebass, Numeri, 126–129.
69 Oprócz wspomnianego już Jeon, „Two Laws”, 182–186, można wskazać jeszcze Bertram Herr, Deinem Haus 

gebührt Heiligkeit, Jhwh alle Tage: Typen und Funktionen von Sakralbauten im vorexilischen Izrael, Bonner 
Biblische Beiträge 124 (dalej BBB) (Berlin: Philo, 2000), 98–101.

70 Milgrom (Milerom, „The Case”, 350–354) za glosy uznaje np. ww. 21, 31.
71 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 24–25.
72 Seebass, Numeri, 129.
73 Niektórzy badacze zakładają jednak, że tak to mogło działać, m.in. Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 24–25; 

Ashley, The Book, 123–124. Większość badaczy uważa jednak inaczej; porównaj m.in. Gray, A Critical, 43; Budd, 
Numbers, 60; Gordon J. Wenham, Numbers (London: Tyndale Press, 1992), 75; Seebass, Numeri, 128, podobnie 
też Rüdiger Schmitt, Magie im Alten Testament, Alter Orient und Altes Testament 313 (dalej AOAT) (Münster: 
Ugarit-Verlag, 2004), 175–180.

74 KBL, t. 1, 576.
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tematy nie dominują jednak w perykopie z Lb 5,11–31. Chodzi w niej wyłącznie o tzw. 
prawo zazdrości (w. 29a: tôrat haqqĕnā’ōt), w którym rytuał samoprzekleństwa związany 
z piciem „świętej wody” stanowi podstawę do znacznie bardziej złożonego i wieloposta-
ciowego rytuału kultowego75. Odtworzenie pierwotnego rytuału/ów/, o ile taki istniał, 
jest dziś w praktyce niemożliwe, a dotychczasowe próby mało przekonujące. Faktem 
jest natomiast, że całość wpisana jest teraz wyraźnie w kontekst kultowy (ww. 15*[bez 
pierwszych czterech słów].18ab.25–26a) i reguły znane z prawa ofiarniczego zapisanego 
w Kpł 2. Można więc domniemywać, że równie dobrze występuje stosunkowo młody ryt, 
w którym wykorzystano jedynie starsze elementy (różne formy ordaliów)76.

Poza odniesieniami do powygnaniowego, kapłańskiego systemu ofiarniczego znaj-
duje się tu w istocie niewiele wskazówek lingwistycznych pomagających w analizie 
natury historyczno-krytycznej77. Te zaś, które są, jak wspomniano, odsyłają głównie 
do tekstów kapłańskich. Termin qōrbān – „ofiara, dar” (w. 15a) przynależy do języka 
charakterystycznego dla podstawowego tekstu PG; zwrot „dziesiąta część efy” (w. 15a) 
to również typowy element języka kapłańskiego (por. Wj 16,36; Kpł 5,11), podobnie 
zresztą jak zikkrôn – „(ofiara) pamięci” (w. 15b; por. Wj 28,12.29 [30,16; 39,7]) czy (ha)
mmiškkān (w. 17b) – „przybytek”. Najwięcej jednak aluzji – co słusznie zauważa Horst 
Seebass78 – jest do Księgi Kapłańskiej. Swoje naturalne Sitz im Leben mają tam zwroty 
z wprowadzenia do perykopy (Lb 5,11–12a): „leżeć z” (škb ’t) (Kpł 15,18; 18,22); „wyle-
wać nasienie” (škbt-zr‘; por. też Lb 5,13; Kpł 18,20.23; 20,15). Również niezwykle rzadki 
jest zwrot pr’ r’š – „rozpuścić włosy” (w. 18a), który pojawia się jedynie w przepisach 
z Kpł 10,6; 13,46; 21,10. Z tego zresztą powodu niejasne jest też odniesienie do tego gestu, 
brak bowiem dla niego w obecnym zastosowaniu dobrych paraleli i tym samym przeko-
nującego wyjaśnienia79. Kapłański jest wreszcie także techniczny zwrot z’t twrh – „to jest 
Prawo” (w. 29; por. Kpł 11,46; 12,7; 14,32.57; Lb 6,21) czy qmṣ ’zkrh – „zaczerpnąć jako 
pamiątkę (ofiary)” (w. 26; por. Kpł 2,2). Uzasadniona zatem wydaje się sugestia, że być 
może jest to późniejszy tekst kapłański z okresu po wygnaniu babilońskim. Zwłaszcza 
że, jak zauważają egzegeci80, tekst ten jest izolowany w swoim kontekście. Z drugiej 
strony zaklasyfikowanie całej perykopy jako „theokratische Bearbeitung” z pierwszej 
połowy IV wieku przed Chr., powstałe pod wpływem tzw. środowiska Gola i tradycji 
Ezechielowej81, może budzić wątpliwości82. Niemniej cały rytuał, choć skierowany do 
kapłanów (w. 15a), sklasyfikowany jest jako „prawo” (w. 29) przekazane przez Mojżesza 

75 Porównaj Seebass, Numeri, 133.
76 Kellermann, Die Priesterschrift, 82–83; Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 13–14; Seebass, Numeri, 133.
77 Zauważył to już Bruno Baentsch, Exodus–Leviticus–Numeri, Handkommentar zum Alten Testament I.2 (dalej 

HKAT) (Göttingen: Vandehoeck & Ruprech, 1903), 473–477.
78 Seebass, Numeri, 133.
79 Seebass, Numeri, 133.
80 Seebass, Numeri, 133.
81 Tak Reinhard Achenbach, Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des Numeribuches im Kon-

tekst von Hexateuch und Pentateuch, BZAR 3 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2003), 507.
82 Seebass, Numeri, 133.
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(w. 11) dla Izraelitów (w. 12a). Seebass83 zauważa przy tym, że kiedy w I wieku po Chr. 
świątynia jerozolimska straciła na znaczeniu (została zburzona przez Rzymian), rabbi 
Jochanan ben Zakkai (m.Sotah 9,9b), odnosząc się podobnego kazusu, nie odwołuje się 
już do przepisów z Lb 5,11–31.

4. Struktura Lb 5,11–31

Nie wchodząc w szczegóły, które znaleźć można w każdym w miarę nowym komen-
tarzu, zauważono tylko, że Tikva Frymer-Kensky84, poza końcowym podsumowaniem 
(tzw. repetitive summary), dostrzega w ramach tekstu również wewnętrzne, mniej-
sze powtórki, które określa mianem inclusion85. Każdą kolejną sekcję tekstu, jego zda-
niem, obramowuje powtórzenie związane z głównym działaniem w niej podjętym. Takie 
końcowe podsumowanie zawsze zawiera jednak więcej detali niż na początku. Pierw-
sza główna akcja w perykopie dotyczy faktu, że mąż przyprowadza swoją żonę i przy-
nosi dar-ofiarę dla Jhwh (w. 15). Druga (ww. 16–18) to postawienie kobiety przed Jhwh 
(ww. 16.18), a w międzyczasie (działanie skoordynowane z głównym) przygotowanie 
„świętej wody” (w. 17). Trzecia (ww. 19–23) to przekleństwo kobiety (ww. 20–23), zaś 
akcja z nim skoordynowana to obietnica, że w przypadku niewinności nie uczyni ono 
jej szkody (w. 19). Czwarta wreszcie główna akcja (ww. 24–28) dotyczy wypicia „świę-
tej wody” (ww. 24.27). Skoordynowane z tym działaniem jest z kolei złożenie ofiary 
pokarmowej (ww. 25–26). W konsekwencji badacz ten proponuje trzyczęściowy podział 
perykopy: A (ww. 12–14): główne działanie; B (ww. 15–28): skoordynowane działania; 
A’ (ww. 29–30): powtórzenie głównego działania z większą ilością detali. Jak można się 
domyśleć, wiersze 11.31 potraktowane są tu jako elementy pozwalające na narratywne 
obramowanie zasadniczej części perykopy. Całość rytuału (ww. 17–26) podporządko-
wana jest wyrokowi Bożemu (ww. 16.17.23–24).

5. Analiza egzegetyczna

Wyłączając obramowanie rytuału, a więc wstęp (11–14) i zakończenie (29–31), sama 
procedura opisana jest w ww. 15–28. Można znaleźć tu najpierw zagajenie (w. 15: ini-
tiation), potem opis przygotowania (ww. 16–18: preparation), procedurę złożenia przy-

83 Seebass, Numeri, 134.
84 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 13–16. W uproszczony sposób omawia tę propozycje strukturalną także 

Dennis R. Cole, Numbers: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New American Commen-
tary 3B (dalej NAC) (Nashville: Publishing Group, 2000), 116; Seebass, Numeri, 126–128.

85 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 12, przypisy 8–10 ze wskazaniem na Curt Kuhl, „Die Wiederaufnahme – ein 
Literarisches Prinzip”, Zeitschrift für die alttestamentlicher Wissenschaft 64 (1952): 1–11.
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sięgi (ww. 19–23: adjucation) i ostatecznie opis sposobu wykonania rytuału (ww. 24–28: 
execution)86.

5.1. Obramowanie perykopy (ww. 11/12–14; 29–30/31)

Cała procedura klasyfikowana jest jako zasady objawione przez Boga i przekazana za 
pośrednictwem Mojżesza (w. 11–12a; por. Lb 5,1.5). Chodzi o kazus, w którym brak 
świadków (w. 13b)87. Kobieta zatem nie została przyłapana na gorącym uczynku (brak 
rdzenia n’p – „cudzołożyć”) i nie można zastosować wobec niej normalnej procedury 
jurydycznej oraz przepisu z Kpł 20,10. Przypadek ten jest porównywany do praw z KH 
§§131–132, ale – co już zauważono – nie jest z nimi identyczny. W przypadku KH §132 
chodzi bowiem wyraźnie o sytuację, w której kobieta jest „wskazana palcem”, a więc 
podejrzenia mają charakter publiczny. W przypadku biblijnym podejrzewa ją o zdradę 
tylko jej własny mąż (w. 12a). Pod uwagę bierze się zarówno zasadność takich podejrzeń, 
a więc zakłada się, że kobieta jest w istocie winna (ww. 12–14a.29b), jak i możliwość, że 
podejrzenia mogą okazać się nieuzasadnione (ww. 14b.30a). Problem musi być rozstrzy-
gnięty przez Jhwh (ww. 15–28). Mąż zatem przyprowadza żonę przed Jhwh (ww. 15.30a), 
ale ostatecznie to kapłan stawia ją przed Nim (ww. 16.18) i ma wykonać podane zalecenia 
(w. 30b). Wtedy podejrzliwy mąż jest niewinny (w. 31a)88, zaś kobieta – jeśli jest winna – 
poniesie zasłużoną karę (w. 31b).

Na określenie zarzutów (dwukrotne ’îš; por. Kpł 15,2; 24,13; Lb 9,10: formuła ma sens 
prawny) ze strony męża w przypadku, jeśli (kî) 89 jego żona schodzi na złą drogę (śṭh – 

„zbaczać, zejść na złą drogę”), postępuje jak obce kobiety, przed którymi ostrzega często 
literatura mądrościowa, do której – jak już zauważono – ten termin przynależy (Prz 4,15; 
7,25; Syr 42,10), stosuje się słowo oznaczające „popełnienie przestępstwa” (w. 12b: mā‘al; 
por. Lb 5,6: przed Jhwh)90. Chodzi o sytuację, kiedy inny mężczyzna (nie jej mąż!) obcuje 
z nią (w. 13a: dosłownie: „leży jakiś mężczyzna z nią, składając nasienie”91) i nie ma na 
to świadków (w. 13b). Pewności nie ma tu sam podejrzewający ją o zdradę mąż. Przy-
padek określony jest bowiem również słowami „(ten potencjalny fakt) był zakryty (hebr. 
wĕne‘lam) przed oczami” jej męża (por. Kpł 4,13; 5,2–4)92. On sam zatem ma jedynie 
podejrzenia, ale niczego nie widział.

86 Davies, Numbers, 50.
87 Potrzeba co najmniej dwóch świadków (Pwt 17,6; 19,15; Lb 35; zwłaszcza gdy karą jest śmierć (Pwt 22,22–27; 

Kpł 20,10).
88 Chodzi chyba o obie możliwości, czyli zarówno wtedy, gdy okaże się, że kobieta mimo podejrzeń była niewinna, 

jak i wtedy, kiedy procedura wykaże jej winę (tak w. 31b).
89 GKC §159 D: „supposing that, if”.
90 Małżeństwo stanowi często obraz przymierza z Bogiem; por. Rdz 31,43–54; Prz 2,17; Ez 16,8; Oz 2,4–25; Ml 

2,13–16. Choć formuły zawierania obu tych rodzajów więzi są podobne, nie ma dowodów, by składano w przy-
padku małżeństwa ślubowanie z powołaniem się na Boga.

91 Chodzi o idiom (šiklat zera‘), który tworzy asonans ze słowem šākab – „leżeć (z)” – klasycznym eufemizmem na 
nielegalne pożycie seksualne; Levine, Numbers 1–20, 192.

92 Na temat męskiej formy czasownika porównaj Łach, Księga Liczb, 96.
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Cudzołóstwo uważane było za poważne naruszenie norm moralnych i społecznych na 
całym starożytnym Bliskim Wschodzie i jako takie najczęściej karano za nie śmiercią93. 
W obecnym przypadku nie można go jednak dowieść i kazus stanowi jedynie podejrze-
nie, a więc domniemanie, że mogło dojść do zdrady małżeńskiej. Chodzi o jedną z tych 
sytuacji, które naruszają normy społeczne i moralne dotyczące życia seksualnego (por. 
Kpł 15,18; 18,22). Mimo braku podstaw do wszczęcia normalnej procedury jurydycz-
nej istnieje realne zagrożenie dla społeczności dbającej o swoją świętość. Jeśli bowiem 
przypadek taki miał rzeczywiście miejsce, kobieta stała się „nieczysta” (niṭmā’â)94 (por. 
Kpł 18,20; 20,10) i jako taka zagraża nie tylko kondycji duchowej całej wspólnoty, ale 
i czystości znajdującego się pośród niej sanktuarium.

Na jakiej podstawie mąż tej kobiety opiera jednak swoje podejrzenia? Z opisanego 
dotychczas kazusu nie wynika to jasno. Tekst hebrajski nie potwierdza sugestii, że 
kobieta jest w widocznej ciąży i mąż wątpi w to, że to on jest ojcem95. Męża kobiety 
dosięga jednak „duch podejrzliwości” (w. 14ab: rûaḥ qin’â). Tak chyba lepiej jest rozu-
mieć drugi człon w tym zwrocie (tak BT; BE; BŚP), niż tłumaczyć go w tradycyjnym 
sensie „duch zazdrości” (tak A. Kuśmirek; BWP)96. Chodzi bowiem nie tylko o coś, co 
może okazać się nieprawdziwe (por. ww. 12b–13) i nie ma ku temu żadnych przesłanek. 
Na pierwszy plan wysuwa się tu wyraźnie i przede wszystkim zagrożenie potencjalną 
nieczystością (w. 13bA). To ono właśnie, a nie przyczyny podejrzeń ze strony męża, jest 
tu najistotniejsze. W całej perykopie rdzeń qn’ pojawia się trzy razy. Obecny zwrot (ww. 
14.30) akcentuje przede wszystkim właśnie to, że chodzi w istocie jedynie o wewnętrzne 
rozterki męża. Nie każdy akt zazdrości musi jednak prowadzić do wszczęcia procedury 
opisanej w Lb 5,15–28 (por. Prz 6,26–35)97. Podejrzenia, owszem, mogą rodzić złe emo-
cje i psują wzajemne relacje (por. Prz 27,4). Dlatego najlepiej je rozwiać. Tym razem 
chodzi jednak raczej przede wszystkim o to, że brak działania oznaczałby potencjalne 
zagrożenie dla całej wspólnoty (stąd akcent na potencjalną „nieczystość”).

Po zakończeniu opisu rytuału, jaki w powyższym przypadku można wykonać (ww. 
15–28), pojawia się podsumowanie (29–31). Cała procedura określona jest w nim mia-
nem „Tory-podejrzenia” lub – jak tłumaczą inni – „Tory-zazdrości” (w. 29: hebr. tôrat 
haqqĕn’ōt). W każdym razie jest to typowa kapłańska formuła prawna (Kpł 6,2.7.28; 

93 Milgrom, Numbers, 348–350; Raymond Westbrook, „Adultery in Ancient Near Eastern Law”, Revue Biblique 97 
(1990): 542–580.

94 Chodzi głównie o nieczystość rytualną, a rdzeń, od którego ukuty jest obecny przymiotnik, pojawia się głownie 
w tekstach z okresu wygnania i po nim; porównaj F. Maass, „Ṭm’ unrein sein”, w: Theologisches Handwörterbuch 
zum Alten Testament, t. 1, red. Ernst Jenni, Claus Westermann (dalej THAT) (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
1971; 51994), 664–667.

95 Tak McKane, „Poison”, 475. Krytycznie o tej propozycji Ashley, The Book, 226.
96 Rytuał, jak pisze w uzasadnieniu Ashley (Ashley, The Book, 126), wolny jest od emocji. Niemniej tu nie chodzi 

jeszcze o rytuał, ale stan umysłu męża, więc do końca nie da się wykluczyć, że kieruje się on też zazdrością. Nie-
mniej „podejrzliwość” mimo wszystko lepiej oddaje sytuację wyjściową (porównaj Budd, Numbers, 60; inaczej 
Levine, Numbers 1–20, 193: „possesive jelousy”). 

97 Milgrom, Numbers, 38; Seebass, Numeri, 135.
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7,1.11.37; 11,46–47; 12,7b; 13,59; 14,32.57; Lb 6,13.21)98. Wiersze 29–30a podsumowują 
cały kazus, akcentując bardziej podejrzliwość/zazdrość męża niż domniemaną winę 
kobiety. W pewnym sensie jego podejrzenia (w. 30a) znajdują uzasadnienie pod warun-
kiem, że kobieta była rzeczywiście wiarołomna (w. 29). Zrozumienie i tym samym 
tłumaczenie tych wierszy nie jest jednak łatwe99. Kapłan ma w każdym razie podjąć 
działania podane w „tej Torze” w przypadku, gdy mąż podejrzewa żonę o zdradę, ale nie 
jest tego pewny.

Wiersz 31 wydaje się być późniejszym dodatkiem100, w którym akcentuje się nie-
winność podejrzliwego męża (w. 31a) i słuszność kary, jaka spotka winną żonę (w. 31b). 
Zaskakuje tu nie tylko „przyjęte z góry” założenie, że kobieta jest winna i brak wskaza-
nia, co z podejrzliwym mężem, jeśli okazałoby się inaczej? Samo podejrzenie, oczywi-
ście, nie jest przestępstwem (por. Pwt 22,13–21). Wyraźnie widać tu jednak nierówność 
społeczną w sposobie traktowania mężczyzny i kobiety. On jest wolny od winy nawet 
w przypadku niewinności żony, a ona musi ponieść konsekwencje, jeśli jest winna?101.

W opisie procedury, jak zauważono, ani razu nie będzie mowy o tym, że „sąd Boży” 
dokona się w taki sposób, by jego efekty były widoczne w krótkim czasie. Zwrot nāśśā’ 

‘ãwōn – „nosić (jakąś) winę” wskazuje wręcz na to, że wykonanie oczekiwanej kary 
zarezerwowane jest wyłącznie Bogu102. Niemniej rodzajnik przy słowie „mąż” (ha’îš) nie 
musi wcale wskazywać na to, że chodzi tu o męża kobiety. Tak zwykle się to interpretuje. 
Trzeba jednak odnotować propozycję, by w owym „mężu/mężczyźnie” widzieć innego; 
wspomnianego w tekście mężczyznę (por. w. 13)103. Taką interpretację sugeruje fakt, że 
w prawie Ur-Nammu §7 zachodzi podobne rozróżnienie i mowa jest o LÚ – „mężu” (linie 
4.7) i NITA – „kochanku” (linia 8). Interpretacja tego rodzaju oznacza, że procedura 
wynikająca z podejrzeń męża wobec żony nie dotyczy potencjalnego kochanka i nawet 
jeśli okazałoby się, że kobieta została uznana za winną, to on nie poniesie odpowie-
dzialności za swój czyn. W ten sposób jeszcze bardziej uwidaczniałaby się wspomniana 
nierówność społeczna w sposobie traktowania mężczyzny i kobiety. Z kolei jednak za 
tym, że chodzi mimo wszystko o męża, przemawia argument zaczerpnięty z Kodeksu 
Hammurabiego §2 (ordalia w związku z oskarżeniem o czary). Jak było to wspomniane, 

98 Milgrom, Numbers, 42; Budd, Numbers, 65; Seebass, Numeri, 145.
99 Seebass, Numeri, 123 (tłumaczenie), 146 (komentarz). 
100 Ashley, The Book, 135: „later view”; Seebass, Numeri, 146: „Nachwort”.
101 De Vaulx, Les Nombres, 97.
102 Zimmerli, „Die Eigenart”, 8–11; Frymer-Kenski, „The Strange Case”, 22–24.
103 Tak Brichto, „The Case”, 63 + argumenty za tym w: Sophie Démare, „L’interpretation de Nb 5,31 à la lumière 

des droits cunéiformes”, w: La femme dans Le Proche-Orient Antique: Compte Rendu de la 33º Rencontre Assy-
riologique Internationale (Paris 7–10 juillet 1986) (Paris: Recherches sur les civilsations, 1987), 49–52. Potem 
także Guillaume Cardascia, „Sur quelques erreurs de la Vulgaté: Nombres 5,31 – Luc 10,36)”, Revue Biblique 
111 (2004): 419–422; Guillaume Cardascia, „«Trahisons» Bibliques Nb 5,31 & Lc 10,25–37”, Revue Biblque 112 
(2005): 369–371; Sophie Lafont, Femmes, Droit et Justice dans l’Antiquité orientale: Contribution à l’étude du 
droit pénal au Proche-Orient ancien, Orbis Biblicus Et Orientalis 165 (dalej OBO) (Fribourg–Göttingen: Vender-
hoeck & Ruprecht, 1999), 276; Jeon, „Two Laws”, 193.
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większość badaczy opowiada się za taką tradycyjną interpretacją. Niemniej opisanej 
powyżej alternatywnej interpretacji nie da się jednoznacznie wykluczyć.

Jest tu dodatkowy komentarz do procedury, co do której nie ma się pewności, czy 
w ogóle była stosowana w praktyce w okresie po wygnaniu babilońskim. Jeśli tak, to 
możliwości jej zastosowania były ograniczone w zasadzie do Jerozolimy i jej najbliż-
szej okolicy. Można wręcz domniemywać, że jej zasadniczym celem było nawet nie 
tyle zniechęcenie do nieuzasadnionej podejrzliwości, co raczej zadbanie o to, by jakiś 

„nieujawniony przypadek pobłądzenia” uczynił kobietę nieczystą przed Bogiem i tym 
samym zagroził całej wspólnocie104. Kapłani, zgodnie z przyjętą w Lb 5–10 koncepcją 
teologiczną105, ukazani są tu jako główni odpowiedzialni za tę wspólnotę i zachowanie 
przez nią rytualnej czystości. Samo „publiczne” orzeczenie o winie lub niewinności – jak 
się wydaje – nie było nadrzędnym celem tej procedury.

5.2. Wstawić się przed Bogiem (ww. 15–18)

Następuje teraz otwarcie procedury kultowej, która ma nie tyle rozwiązać dylemat 
moralny, co zneutralizować potencjalną nieczystość. Mąż przyprowadza żonę przed Jhwh 
(w. 15), ale to kapłan stawia ją ostatecznie przed Jhwh (w. 16.18). W międzyczasie przy-
gotowuje także specjalną „świętą wodę”, mieszając z nią pył wzięty z odłogi przybytku 
(w. 17). To czynności przygotowawcze (por. ww. 25–26). Właściwe działania: samoprze-
kleństwo (ww. 19–22 + ww. 23–24: zabiegi towarzyszące), składanie ofiary i wypicie 
przygotowanej uprzednio wody (ww. 25–26, 27–28) opisane zostaną zaraz potem.

Na uwagę zasługuje fakt, że mąż nie ma w takim przypadku obowiązku przyprowa-
dzić żony przed Jhwh (w. 15aA), co sugeruje tłumaczenie BT („wówczas winien mąż 
przyprowadzić…”; podobnie BE i BWP; BP: „ma zaprowadzić…”; inaczej zaś BŚP). 
Mając wątpliwości, może jedynie skorzystać z opisanej za chwilę procedury106. Trudno 
mieć pewność co do miejsca, w którym dokładnie zachodzi cały rytuał. „Brama Nika-
nora” w drugiej świątyni – jak sugeruje potem m.Sotah I.5? Dziedziniec kobiet? Dzie-
dziniec Izraela, pomiędzy dziedzińcem pogan i kobiet? Na pewno miejsce blisko ołtarza, 
ze względu na ofiarę, którą należy złożyć. Sama procedura picia wody i wypowiadania 
samoprzekleństwa nie musiała jednak odbyć się w tym samym miejscu.

Przed Bogiem nie staje się z pustymi rękami (Wj 23,15b; 34,20b; Pwt 16,16b). Dar, 
ofiara, o której jest tu najpierw mowa, to „jej dar”, czyli kobiety. Mając na uwadze jednak 

104 Autorzy biblijni w Lb 1,1–10,10 w głównej mierze zajmują się wpływem świętości Boga Izraela obecnego w obo-
zie tegoż Izraela na struktury społeczne, których odzwierciedleniem jest opisana tu organizacja obozu. Uwaga 
skupiona na świętości obozu stanowi tu kontynuację tematu świętości Izraela z Księgi Kapłańskiej. Prawa zawarte 
w Lb 5–6 dotyczą sposobów zapobiegania sprowadzenia nieczystości na ten obóz; szerzej porównaj: Thomas B. 
Dozeman, The Penateuch. Introducing the Torah (Minneapolis: Fortress Press, 2017), 420–431.

105 Won W. Lee, „The Conceptual Coherence of Numbers 5,1–10,10”, w: The Book of Leviticus and Numbers, red. 
Thomas Römer, Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium 215 (dalej BETL) (Leuven–Paris–Du-
dley: Peeters, 2008), 473–489, zwł. 483–484.

106 Ashley, The Book, 126–127.
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kontekst patriarchalny, tylko mąż mógł taki dar w jej imieniu ofiarować. Akcent pada 
mimo wszystko na fakt, że ofiara, która ma być złożona, włożona zostaje w jej ręce. 
Zatem jej złożenie nie tyle zabezpiecza ją w obliczu Jhwh, ile stanowi element formal-
nego wstawienia się przed Nim. Warto przy tym zauważyć, że w kontekście diaspory 
taka procedura była już niemożliwa107. Kolejność zdarzeń w obecnym wierszu nie jest 
jasna. Teraz wydaje się być taka, że kobieta najpierw wypije przygotowaną dla niej mik-
sturę, a dopiero potem kapłan złoży przyniesioną przez nią ofiarę. (por. ww. 24–25). Taki 
sens wydaje się mieć leksem ‘ālêhâ – „za nią”. Za chwilę jednak opis czynności (w. 26) 
sugeruje, że można tę kolejność odwrócić. Czy zatem aby na pewno chodzi o to, że bez 
tej ofiary procedura ordaliów byłaby nieskuteczna?108 W procedurze nie chodzi raczej 
o ich skuteczność, ale o fakt, że jeśli podejrzenia okazałyby się uzasadnione, to kobieta 
stanęłaby przed Bogiem jako nieczysta. Jest to zatem raczej ofiara „oczyszczenia”, spo-
sób ochrony świętości sanktuarium i w konsekwencji całej wspólnoty. Wskazuje na to 
zresztą dalszy opis samej ofiary.

Ofiara, o której będzie teraz mowa, przypomina ofiary pokarmowe (Kpł 2,1–3; 
6,14–23). Stosuje się tym razem jednak tańszą mąkę i pomija oliwę oraz kadzidło. Sam 
dar określa się mianem qōrbān – (od qrb – „zbliżać”). Chodzi o „najpowszechniejsze 
i najmniej dokładne określenie ofiary”109, swoisty ofiarniczy Oberbegriff110, charakte-
rystyczny jednak, poza Księgą Liczb, tylko dla Księgi Kapłańskiej i Ezechiela. W Kpł 
2,1.4.13 spotyka się zbitkę qōrbān minḥâ, opisującą ofiarę pokarmową. Z nią w istocie tu 
występuje, lecz samo słowo minḥâ pojawi się dopiero w drugiej części wiersza (w. 15b), 
gdy tę ofiarę określa się jako „ofiara zazdrości/podejrzenia” (minḥat qĕn’ōt) i „ofiara 
pamięci” (minḥat zikkārôn). Miara mąki jęczmiennej (qeṭaḥ śĕ‘ōrîm) to 1/10 efy, a więc 
pod względem ilości jest to miara standardowa (por. Kpł 6,20; Lb 28,5)111. Niemniej 
w systemie ofiarniczym w ofiarach pokarmowych stosowano raczej mąkę wyższej jako-
ści (sōlet; por. Kpł 2,1), uzyskiwaną z pszenicy (Wj 29,2). Można zatem sądzić, że jest to 
swoista ofiara „ubogich” (2 Krl 7,1; Ap 6,6). Jęczmień stanowił paszę dla zwierząt (1 Krl 
5,8) i pokarm prostych, często biednych ludzi (Sdz 7,13; 2 Krl 4,42; Ez 4,9; J 6,9.13). 
Nigdy nie stosowano go jednak w kulcie ofiarniczym. Co więcej, zaleca się niedołączanie 
do obecnie przepisanej ofiary typowych dodatków: oliwy i kadzidła (Kpł 2). Ich brak 
w pszenicznej – mimo wszystko (!) – ofierze pokarmowej dopuszczany był tylko w przy-
padku ubogich składających ofiarę przebłagalną za grzechy (Kpł 5,11–13)112. Zatem to 

107 Seebass, Numeri, 136.
108 Tak Levine, Numbers 1–20, 193.
109 KBL, t. 2, 196.
110 Thomas Hieke, Leviticus 1–15, HThKAT (Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2014), 84–85.
111 W sumie to ok. 2,l. Mając na uwadze brak precyzyjnych standardów, można to doprecyzować – 1,9–2,41 l; tak 

Johannes Renz, Wolfgang Röllig, Handbuch der althebräischen Epigraphik II/1 (Darmstadt: Wissenschaftlische 
Buchgesellschaft, 1995), 43–44. 

112 Seebass, Numeri, 137.
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ofiara najprostsza z możliwych113, bo i nie ma pewności, czy w ogóle został popełniony 
grzech, o który kobieta jest jedynie podejrzewana.

Właściwe tłumaczenie obu dookreślających tę ofiarę zwrotów nie jest łatwe. W pierw-
szym z nich lepiej jednak pasuje – jak wspomniano – sens „ofiara podejrzenia” (BT: 

„ofiara posądzenia”) niż „zazdrości”, choć to ostatnie tłumaczenie pojawia się nader 
często (tak m.in. H. Seebass). Drugi to hapax legomenon, tłumaczony w BT w sensie 

„ofiara wyjawienia”. Słowo zikkārôn zwykle oznacza „przypomnienie” lub „upomnienie”, 
które ma za zadanie przywieść coś na pamięć. W koniugacji hifil rdzeń zkr ma sens 

„sprawić, by pamiętać; przywołać; oskarżać”. Jeśli taki jest sens tego słowa w obecnym 
miejscu, to chodzi o ofiarę, której zadaniem jest o czymś przypomnieć, odwołać się do 
czyjejś pamięci. Co i komu ma jednak przypomnieć? Ofiara ma na celu przedłożyć przed 
Bogiem podejrzenia męża? Przypomnieć Mu, że mąż dochowuje troski o zachowanie 
rytualnej czystości przez żonę?114 A może chodzi raczej o to, że ofiara ma ujawnić grzech, 
przypomnieć o winie (por. 1 Krl 17,18; Ez 21,28–29; 29,16; Oz 8,13)115, jeśli taka jest 
faktem? Ostatecznie ofiara, o której mowa, ma być może wyłącznie zapobiegawczo oczy-
ścić sanktuarium, gdyby okazało się, że kobieta jest jednak winna?116 Ta ostatnia opcja 
interpretacyjna, mając na uwadze niepewność co do wyniku procedury, wydaje się tu 
najbardziej uzasadniona. Niemniej, składając „jej ofiarę”, która jest zarazem darem jej 
męża, jako „ofiarę podejrzenia/przypomnienia”, deklaruje się w pewnym sensie przeko-
nanie, że to, czego nie widziały ludzkie oczy, widział Bóg i przypomni o tym w razie 
zaciągnięcia jakiejś winy.

Kolejne wiersze precyzują, że ostatecznie przed Jhwh stawia kobietę kapłan 
(ww.16.18a). Opisuje się elementy rytuału (ww. 17.18bc). Najpierw ma miejsce – wspo-
mniana już – rytualna prezentacja kobiety przed Bogiem (w. 18a: „ofiara w jej rękach”). 
Pozostałe elementy są znacznie trudniejsze do zrozumienia. Czym jest „święta woda” 
(majim qĕdōšîm), z której kapłan ma przygotować w glinianym naczyniu miksturę zmie-
szaną z prochem z podłogi w przybytku? Targumy rozumiały takie określenie wody jako 
wskazówkę, że chodzi jedynie o „czystą wodę” (TgNeof; por. Ez 36,35: majim tehḥrîm), 
„wodę z pojemnika” (TgJon), zaś LXX, że chodzi o „żywą wodę” (źródlaną). Można 
wreszcie sugerować, że chodzi o „żywą, tj. bieżącą wodę” (por. Lb 19,12).

Choć procedura „picia” takiej wody nie stanowi typowego przykładu ordaliów, to sam 
zwyczaj picia wody sądu był mimo wszystko dość dobrze znany, zwłaszcza w Mezopo-
tamii. Przykłady można znaleźć również w tekstach z Suzy i być może w tekstach hetyc-
kich117. Nade wszystko jednak pojawiają się one w wielu tekstach z Mari oraz tekstach 

113 Taki był też pewnie cel prawodawcy przy ustalaniu jej formy, a nie chęć porównania zachowania kobiety do za-
chowania zwierząt (tak Sotah 2,1); słusznie zauważa to Łach, Księga Liczb, 96–97.

114 Brichto, „The Case Law”, 59, przypis j.
115 Seebass, Numeri, 136.
116 Tak Jacob Milgrom cytowany w Ashley, The Book, 127.
117 Frymer-Kensky, The Judical Ordeal.
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neoasyryjskich118. Opisany w nich zwyczaj picia z rytualnego dzbana (ṣarṣaru) wody 
tego rodzaju powiązany jest także ze składaniem przysięgi „oczyszczającej”. Z drugiej 
strony w serii tekstów typu šurpu mowa jest o „przekleństwie” (māmītu), które urzeczy-
wistni się poprzez picie wody z takiego dzbana (III.62)119. Można się jedynie domyślać, 
że działo się tak tylko w przypadku, gdyby przysięga była złożona fałszywie (por. Ps 
109,18)120. Niekoniecznie jednak trzeba sądzić, że do wody dodawano jakiejś trucizny. 
Pomijając to, że na starożytnym Bliskim Wschodzie woda sama w sobie – niefiltrowana 
i niegotowana – nie zawsze była zdrowa (por. 2 Krl 2,19–22), to w tym wypadku chodziło 
raczej jedynie o przekonanie, że stawała się ona zabójcza tylko dla winowajcy składają-
cego fałszywą przysięgę lub zaciągającego samoprzekleństwo.

W jednym z listów z Mari (ARM 10.9)121 można znaleźć interesującą paralelę (XVIII 
w. przed Chr.) dla procedury opisanej w tekście biblijnym. W rytuale tam opisanym 
również chodzi o wypicie wody zmieszanej z pyłem oraz złożenie przysięgi (por. Lb 
5,19). Praktyka tego rodzaju zatem – co zauważono wcześniej – była znana już od dawna. 
Samo spożywanie prochu może być czymś poniżającym (Rdz 3,14; Ps 79,9; Iz 49,23; Mi 
7,17)122, choć w obecnym rytuale chodzi raczej o symbol potencjalnego unicestwienia 
w przypadku krzywoprzysięstwa. Niemniej należy podkreślić raz jeszcze, że procedura 
„sądu bożego” w Mezopotamii zdominowana była przez rytuał „próby rzeki”123, a nie gest 
picia wody.

Okoliczności dla obecnej sceny tworzy pustynia, nie sanktuarium, choć procedura 
ewidentnie powiązana jest z tym ostatnim. W warunkach pustynnych trudno szukać 
jakiegoś specjalnego, „świętego źródła”, zaś w związku ze świątynią nie wspomina się 
nigdy, że na jej wyposażeniu była jakaś święta woda. Jednak przez sam fakt trzymania 
czegoś w świątyni na wyłączny w niej użytek mogło uświęcać wodę124. Kapłan korzysta 
tu bez wątpienia z wody dostępnej w obrębie świątyni. Zapewne skądś musi ją zaczerp-
nąć i wlać do „glinianego naczynia” (bikĕlî-ḥāreś). Najczęściej wskazuje się na kadź 
z brązu służącą kapłanom do rytualnych obmyć (por. Wj 30,18.28). Jeśli sugestia jest 
słuszna, to określenie „święta woda” może być dość stare125. Czemu jednak mowa jest 
o glinianym naczyniu? Może z troski o zachowanie rytualnej czystości naczyń świątyn-
nych wykonanych ze szlachetnych metali (por. Kpł 7)? Gliniane naczynie po wykorzy-
staniu w rytuale oczyszczającym, z jakim mamy – jak się wydaje – do czynienia, łatwo 
było rozbić (Kpł 6,21). W Kpł 14,5.50 mowa jest o ceramicznych naczyniach stosowa-

118 Jack M. Sasson, „Numbers 5 and the «Water of Judgment»”, Biblische Zeitschrift 16 (1972): 249–251.
119 Van der Toorn, „Ordeal”, 41.
120 Porównaj też Hans Wissmann, „Gottesurteil I”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 3 (Tübingen: Mohr 

Siebeck, 42000), 1128–1129.
121 Levine, Numbers 1–20, 210–211.
122 Tak Łach, Księga Liczb, 97.
123 Roland de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. 1–2 (Poznań: Pallottinum, 2004), 172.
124 Davies, Numbers, 53.
125 Seebass, Numeri, 137.
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nych w rytuale oczyszczenia po uzdrowieniu z chorób skóry (ṣāra‘t). Zniszczenie takiego 
naczynia było ważne, zwłaszcza gdyby kobieta okazała się jednak winna stawianych jej 
zarzutów. Nie można wszakże wykluczyć, że w istocie chodzi tylko o kolejny symbol 
prostoty całej ceremonii126.

Pył, który ma być dodany do tej wody, pochodzi z „podłogi przybytku”127. Rzecz dzieje 
się więc w pobliżu ołtarza. Traktat rabiniczny m.Sotah 2.2 sugeruje „miejsce u wejścia 
do świątyni”. Napój tak uzyskany – jak można sądzić – nie był najczystszy, ale na pewno 
nie był też trujący. Skosztowanie mikstury tego rodzaju mogło zaszkodzić, ale raczej nie 
zabić.

Kolejny wiersz (w. 18b; por. potem ww. 22.23.24) wydaje się coś jeszcze dodawać do 
opisu wody. Nazwana jest ona teraz „wodą gorzką, niosącą klątwę128”. Ten ostatni jej 
efekt zachodzi oczywiście tylko w wypadku, jeśliby kobieta okazała się winna (por. ww. 
21b.22a.27). W obecnym kontekście należy wykluczyć raczej jakikolwiek automatyzm 
działania wody. Tu rozstrzyga o wszystkim Bóg i żadna magia nie wchodzi w grę. Czym 
jest jednak „gorzkość” owej wody? O goryczy mowa może być wtedy, gdy szuka się 
w zwrocie mê hammārîm ham’ārăîm pochodnej rdzenia mrr. LXX tłumaczy już jed-
nak cały zwrot jako hydōr tou elegmou – „woda odrzucenia, powodująca wyklęcie” (tak 
R. Popowski)129. Hebrajskie mar może jednak znaczyć tu zarówno to, że woda stanie 
się infekcyjna dla winnej, jak i jedynie to, że nie będzie nadawała się do picia (por. Wj 
15,23)130. W każdym razie „gorzkość” wody przekleństwa nie odnosi się do jej toksycz-
nych właściwości, lecz do jej własności jako rytualno-symbolicznego medium [dla] 
przekleństwa oraz potencjalnego, tj. warunkowego zagrożenia nim”131. Innymi słowy, 
stwierdza się tu, że woda zawiera potencjalne przekleństwo za potencjalnie zły czyn, 
a nie fakt, że ma gorzki smak132. Tylko w przypadku winy staje się ona „wodą gorzką, 
niosącą przekleństwo” (por. ww. 21b.22a.27). To tradycyjne rozumienie tego opisu chyba 
najlepiej oddaje ogólny sens dopowiedzenia (por. też dalsze warianty ww. 24.27). Należy 
odnotować jednak także inne próby interpretacji. Niektórzy badacze133 sugerują bowiem, 
że chodzi tu o rdzeń mrj – „buntować się”. Nie do końca jednak wiadomo, co miałby on 
znaczyć w języku hebrajskim? Proponowany potem w nawiązaniu do języka arabskiego 

126 Na ten temat szerzej porównaj Levine, Numbers 1–20, 195–196. 
127 Na temat znaczenia tego pyłu porównaj: G. Rinaldi, „La donna che ha «deviato». Considerazioni su Num 5,11–

31”, Eunte Docete 26 (1973): 535–550, zwł. 540–541. 
128 W osnowie piel: „obłożyć klątwą” (The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, red. E. Brown, S. Dri-

ver, V. Briggs (Boston: Hendrickson, 1906; reprint 41999) (dalej BDB), 76b; KBL, t. 1, 88b).
129 W praktyce w greckim słowie elegmos chodzi jednak o odrzucanie (zarzutów), odganianie, potępienie, w sensie 

dowiedzenia (winy); porównaj: A Greek – English Lexicon of the Septagint, t. 1, red. Johan Lust i inni (Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft, 1992), 144.

130 Levine, Numbers 1–20, 196.
131 Schmitt, Magie, 178.
132 Rdzeń mrr często pojawia się na opisanie goryczy w życiu (1 Krl 4,27; Rt 1,3: czasownik; Hi 3,20; Am 8,10: 

rzeczownik); porównaj: BDB, 600.
133 Godfrey Rolles Driver, „Two Problems in the Old Testament Examined in the Light of Assyriology”, Syria 33 

(1956): 73–74; BDB, 598a. Uwagi krytyczne w: Davies, Numbers, 54.
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(arab.: mārar – „przejść przez”; arab. marmara: „sprawić, by [coś] przepłynęło”) sens 
„dokonać aborcji” spotyka się z zrzutem, że w obecnym tekście jednak nie ma mowy ani 
o ciąży, ani tym bardziej o przypadku aborcji134. Z kolei gramatyczne trudności napotyka 
inny proponowany rdzeń135: jrh – „rzucać”. Miałby on w obecnym zastosowaniu sens 
oracular waters. Ugaryckie mrr („błogosławić”) dałoby z kolei sens: „woda niosąca bło-
gosławieństwo, a nie przekleństwo”136. Jednak określenie nie ma w Lb 5 formy meryzmu, 
co sugeruje ugarycki przykład i – co ważniejsze – brak hebrajskiego słowa stanowiącego 
ekwiwalent dla wspomnianego ugaryckiego rdzenia137. 

Najbardziej intrygujący jest tu jednak gest odkrycia, rozpuszczenia włosów (pr’) 
kobiety przez kapłana (w. 18aB). Nie ma on żadnej paraleli w otoczeniu Izraela138 i głów-
nie z tego powodu jego sens w aktualnym kontekście jest sporny. Analogiczne odniesienia 
stanowić tu mogą inne zastosowania tego rdzenia w kapłańskich przepisach prawnych, 
gdzie czasownik ten odnosi się do włosów na głowie139. W Kpł 10,6; 13,45; 21,10 chodzi 
o sytuacje, w których może być lub już została zakłócona normalność w sposobie obec-
ności pośród społeczności Izraela. W Kpł 21,10 mowa jest o tym, że arcykapłan nie może 
brać udziału w ceremonii żałobnej, rozpuszczając swe włosy i rozdzierając szaty (gesty 
żałobne; por. Kpł 10,6; Ez 44,20)140. Z kolei w Kpł 13,45 rozpuszczone włosy to symbol 
choroby, nieczystości, nakazany trędowatym. Czy zatem teraz w grę wchodzi żałoba lub 
nieczystość? Na pewno nie chodzi tu o gest pohańbienia, jak często się to sugeruje (tak 
m.Sotha I.5c; Filon, SpecLeg. X)141. Jeśli już, to o symbol wskazujący na zmianę statusu 
społecznego. Rozpuszczone włosy mogą, w opinii badaczy, symbolizować potencjalną 
winę, a co za tym idzie – rytualną nieczystość, jak w przypadku trędowatego, lub też 

134 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 19, przypis 15.
135 Brichto, „The Case Law”, 59, przypis l. Proponowana droga rozwoju to odwołanie do tworzenia rzeczowników 

typu maddā‘ (rdzeń jd‘) ukutych jednak od osnowy od hifil, a nie od qal. Podobnie: jrh – „uczyć” = tȏrâ lub mȏreh 
(nauka; nauczyciel). W takim wypadku oczekiwać należałoby jednak formy mȏrîm, a nie mārîm; porównaj: Ash-
ley, The Book, 130 przypis 55.

136 Sasson, „Numbers 5”, 249–251.
137 Alexander Mackie Honeyman, „Merismus in Biblical Hebrew”, Journal of Biblical Literature 71 (1952): 11–18, 

cytowany w: Ashley, The Book, 130.
138 Potencjalną paralelę sugeruje jedynie Wolfram von Soden, „Eine altassyrische Beschwörung gegen die Dämonin 

Lamaštum”, Orientalia Nova Series 25 (1956): 141–148, zwł. 143. Tekst także w: Texte aus der Umwelt des Alten 
Testaments Neue Folge (dalej TUAT.NF), t. 4: Omina, Orakel, Rituale und Beschwörungen, red. Bernd Janowski, 
Gernot Wilhelm (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2008), 65. Rozpuszczone włosy i rozerwane na piersi szaty 
są tu gestami i symbolami zawstydzenia.

139 Tryggve Kronholm, „Pāra’”, w: Theological dictionary of the Old Testament, red. G. Johannes Botterweck, Hel-
mer Ringgren, Heinz-Josef Fabry (dalej TDOT), t. 12 (New York: Eerdmans, 2003), 98–101, zwł. 99–100.

140 Na ten temat porównaj: Janusz Lemański, „Czy w Biblii istnieje zakaz czynienia tatuaży”, Studia Paradyskie 28 
(2018): 30–37.

141 Gray, A Critical, 52; Milgrom, Numbers, 40, 303 przypis 55. Jako argument przywołuje się tu teksty z Ez 16,39 
i Oz 2,5: hańba za zdradę małżeńską; porównaj: Achenbach, Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktions-
geschichte des Numeribuches im Kontekst von Hexateuch und Pentateuch, 507. Za oznakę hańby uważa ten gest 
również Levine (Levine, Numbers 1–20, 196: Levine, „Shameful conditio”, 206: „Uncovering the hair and loose-
ning it were forms of shaming and these procedures made of the woman so treated someone to be shunned”), nie 
przywołując jednak żadnych paraleli.
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stanowić oznakę potencjalnego poczucia wstydu po ewentualnym oddaleniu się od Boga. 
Jeśli jednak kobieta jest niewinna, to dlaczego z góry traktowano ją w zawstydzający 
ją sposób? Być może zatem rozpuszczone włosy oznaczają raczej servile status142 lub 
wyłącznie „potencjalną” nieczystość, a nie jakikolwiek symbol winy? Rozpuszczone 
włosy są tu raczej wyłącznie symbolem „potencjalnej nieczystości”, sposobem stanięcia 
przed Bogiem w gotowości do przyjęcia jego wyroku. Procedura odbywa się wszak nie 
tyle w celu rozwiania lub potwierdzenia podejrzeń ze strony męża, ile w celu zlikwido-
wania groźby uczynienia nieczystą całej społeczności, gdyby taką okazała się podejrzana 
przez swego męża żona.

5.3. Przysięga i (samo)przekleństwo (ww. 19–23)

Główny temat tej części perykopy stanowi przysięga składana przez kobietę i rytualny 
sposób jej administrowania (ww. 19a.20–23). Akt ten jest warunkowy. Jeśli kobieta 
jest niewinna, nic ([samo]przekleństwo ani woda z prochem z ziemi) jej nie poszkodzi 
(w. 19b). Wiersz 21 stanowi tu wyraźny przerywnik uzupełniający opis rytuału przy-
sięgi z samoprzekleństwem o instrukcje dla kapłanów w procedowaniu tego rytuału143. 
Przysięgę z przekleństwem przywoływanym na siebie składa sama kobieta, ale kapłan 
wyjaśnia jej sens i skutki. Poprzez wtrącenie w wierszu 21 akcentuje się, że w samym 
centrum procedury, i tym samym perykopy, stoi działanie Boga144. Dwukrotnie pod-
kreśla się tu owe działanie Jhwh w wymierzaniu potencjalnej kary (nie wybrzmiewa to 
w tłum. BT; inaczej zaś w BŚP), który urzeczywistni słowa przysięgi (šĕbu‘â) i zawarte 
w nich (samo)przekleństwo (’ālâ) (w. 21a) w przypadku winy. Oba pojęcia często są ze 
sobą powiązane (Rdz 26,28; 1 Sm 14,24; Ez 17,19; Ne 10,30; Dn 9,11)145 i zwykle towarzy-
szy im partykuła warunkowa146. Przekleństwo działa tylko w przypadku, gdy złamane/
niedotrzymane zostaje to, co stanowi treść przysięgi. W ten sposób eliminuje się wszel-
kie podejrzenia o magiczne działanie rytuału. Kara pochodzi zatem wyłącznie od Boga, 
a nie wynika z magicznego czy nawet automatycznego działania samej wody.

Nie do końca jasne są szczegóły anatomiczne z opisu potencjalnych skutków kary 
(w. 21b)147. Z kontekstu wynika jednak, że chodzi o płodność. Kobieta będzie mogła bez 
problemów rodzić dalej dzieci (w. 28), o ile jest niewinna, albo nie, o ile okaże się winna 

142 Tak Cole, Numbers, 116.
143 Z tego powodu wielu badaczy uważa go za późniejszą glosę; Gray, A Commentary, 53; Milgrom, „The Case”, 71; 

Davies, Numbers, 56; porównaj jednak argumenty za integralnym potraktowaniem tego wiersza w: Kellermann, 
Die Piesterschrift, 75–76; Deborah L. Ellens, „Numbers: 5,11–31. Voluting Male Suspicion”, w: God’s Word for 
Our World, vol. 1, red. J. Harold Ellens, Deborah L. Ellens, Rolf P. Knierim, Isaac Kalimi, Journal for the Study of 
the Old Testament Supplement 388 (dalej JSOT.S) (London–New York: T&T Clark, 2004), 55–82, zwł. 59, 63–68. 

144 Milgrom, „The Case”, 71–72.
145 Manfred R. Lehmann, „Biblical Oaths”, Zeitschrift für die alttestamentlicher Wissenschaft 81 (1969): 77.
146 W pozytywnych przysięgach jest to ’im lō’, zaś w negatywnych ’im lub kî; porównaj: Lehmann, „Biblical Oaths”, 

86–91.
147 Dobre omówienie różnych propozycji interpretacyjnych, począwszy od Filona (SpecLeg 3.62) i Józefa Flawiusza 

(Ant. 3.271.273) aż po najnowsze rozwiązania, porównaj: Cardellini, Numeri, 253–254.
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(w. 21bB). Termin jārēk – „biodro” (por. Pnp 7,2) może tu stanowić eufemizm na kobiece 
narządy rodne (por. Rdz 46,26: w odniesieniu do mężczyzny). W takim wypadku „upad-
nięcie” (npl) bioder może oznaczać tu dysfunkcję (atrofię) organów płciowych uniemoż-
liwiającą poród148. Druga część opisu przewidywanych skutków przekleństwa zawiera 
słowo beṭen – ogólne określenie organów wewnętrznych lub brzucha149. Wraz z czasow-
nikiem ṣbh może chodzić tu o wzdęcie, opuchniecie brzucha150 lub – co jest bardziej 
prawdopodobne – organów wewnętrznych151. Wzdęty brzuch oznaczałby tu bowiem bar-
dziej ciążę niż bezpłodność152. W zasadniczym sensie w opisie chodzi o to, że kobieta 
stanie się bezpłodna, jeśli okazałoby się, że rzeczywiście jest winna, lub będzie dalej 
płodna, gdyby podejrzenia były nieuzasadnione (tak ww. 19–20).

W wierszu 22 przesuwa się akcent z działania Boga na działanie wody, choć rezultat 
ciągle pozostaje taki sam. Na słowa wypowiedziane przez kapłana kobieta odpowiada 
dwukrotnym „Amen, Amen” (w. 22bB; por. Pwt 27,15–26; Ne 5,13). Jako kultowa forma 
akceptacji słowo „amen” nie jest niczym zaskakującym. Zaskakuje natomiast jego 
podwójne wypowiedzenie (jeszcze tylko w Ne 8,8, ale w innym kontekście niż obecny)153. 
Może to oznaczać dystrybutywny charakter akceptacji (i to w razie gdyby się urzeczy-
wistniła którakolwiek z ewentualności; por. ww.19b vs. 20.21–22a)154 lub tylko mocne 
pokreślenie własnej niewinności155.

„Woda goryczy” służy nie tylko wypiciu przez kobietę. Obmywa się nią wcześniej 
również „księgę/zwój” (sēper) (kawałek skóry lub papirus) z zapisanym w niej przekleń-
stwem (w. 23)156. Kultura piśmiennicza pojawiła się dość późno na terenie Izraela (ok. 
800 lat przed Chr.), zatem procedura tego rodzaju też może być dość późna157, choć pew-

148 Tak Ashley, The Book, 131 ze wskazaniem na Brichto, „The Case Law”, 60–62, przypis r: „a shrivelled pubis” – 
„zwiędnięte łono”.

149 KBL, t. 1, 116–117.
150 KBL, t. 1, 117 dla Lb 5,21. Porównaj: Gesenius hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte 

Testament, red. Herbert Donner, t. 5 (Berlin: Springer, 182009), 1098; The Dictionary of Classical Hebrew, t. 7, 
red. David J.A. Clines (Sheffield: Phoenix Press, 2010), 69.

151 Gray, A Critical, 54: w połączeniu z poprzednim zwrotem może chodzić o „łono” kobiety. Frymer-Kensky (Fry-
mer-Kensky, „The Strange Case”, 20–21) wskazuje na akadyjskie ṣabû/ṣapû – „zatapiać/zalewać” i rozumie staro-
żytne tłumaczenia „puchnąć” jak swoisty „potop” wewnętrzny spowodowany przez wodę wypitą podczas rytuału. 
Z kolei Godfrey Rolles Driver (Driver, „Two Problems in the Old Testament Examined in the Light of Assyriolo-
gy”, 75) sugeruje coś odwrotnego (syryjskie sb‘ – „to by dry and hot”).

152 Tak słusznie Brichto, „The Case Law”, 66. Niekoniecznie chodzi jednak o pseudocyesis (= „histerical pregnancy”), 
a więc symptomy ciąży przy braku samej ciąży. Budd (Numbers, 65) sądzi jednak, że chodzi o realną ciążę, przy-
czynę podejrzeń ze strony męża i ostateczne poronienie (znak, że kobieta była winna i z grzechu nie ma owoców).

153 Na ten temat Janusz Lemański, „W poszukiwaniu źródeł i znaczenia liturgicznej afirmacji «amen»”, Studia Para-
dyskie 24 (2014): 173–192, zwł. 179–180.

154 Tak Levine, Numbers 1–20, 198.
155 Tak Ashley, The Book, 133; Cole, Numbers, 117.
156 Wiersz 23 zwykle bywa łączony z ww. 19–22, czasem jednak także z w. 24 (tak Seebass, Numeri, 142). Jeśli po-

traktować go jako jedną z czynności przygotowujących sam akt wypicia „wody goryczy”, to lepiej pasuje do ww. 
19–22.

157 André Lemaire, „Paläographie III.2”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 6 (Tübingen: Mohr Siebeck, 
42003), 811–812. Na temat techniki zapisu umożliwiającej późniejsze zmycie porównaj: Gerrit van der Kooij, 
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nie kręgi kapłańskie posługiwały się pismem dużo wcześniej niż stało się ono powszech-
nie znane (por. Jr 51,59–64). To kolejna czynność wykonana przez kapłana. Rodzajnik 
sugeruje, że to jakaś specjalna księga używana być może tylko na tę okazję158. Chodzi 
w każdym razie o gest symboliczny159, akcent położony na to, że woda zmieszana z pro-
chem świątynnym zmywa oskarżenie o grzech w przypadku, jeśli kobieta jest niewinna.

5.4. Wykonanie rytuału (ww. 24–28)

Zasadniczy moment całego rytuału to wypicie przygotowanej wcześniej wody przekleń-
stwa (ww. 24.26bB.27a) i spalenie na ołtarzu przeznaczonej do tego części daru ofiarnego 
(ww. 25–26abA). Wielu badaczy uważa, że sama ofiara stanowi młodszą część całego 
rytuału160. Trudno jest jednak – jak już zauważono – jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwe-
stię. Podobnie zresztą jak to, czy końcowe słowa w tekście hebrajskim uznać za glosę 
(por. przypis w BT), czy raczej za dowód, iż od początku do końca cały rytuał stanowi 
składową wielu różnych elementów powiązanych ze sobą przez jednego redaktora (tak 
M. Noth). Moment wypicia wody „przed Jhwh” jest tu w każdym razie rozstrzygający. 
Wiersz 24b opisuje działanie „wody przekleństwa”. Nie jest jednak jasne w tym opisie, 
czy sprawi ona „gorzki ból” tylko jeśli kobieta jest winna, czy też w przypadku niewin-
ności kobieta jedynie przetrwa taki „gorzki ból”161?

Końcowy moment rytuału to złożenie ofiary wziętej z rąk kobiety (ww. 25–26). 
Kapłan wykonuje „gest kołysania”, a następnie składa ofiarę na ołtarzu (w. 25). Potem 
bierze małą część ofiary i spala jako pamiątkę (od hebr. zkr; LXX: mnēmosynon; Wulg.: 
memoriale). Słowo ’azkkārātāh – jak już zauważono – oznacza spalaną na ołtarzu część 
ofiary pokarmowej (por. Kpł 2,2.9.16; 5,12; 6,8)162. Ofiara poprzedza wypicie mikstury163 
czy raczej dokonuje się dopiero po jej spożyciu? Ze „spornej”164 części w. 26b wynika, że 
kobieta wypija przygotowaną dla niej wodę raczej po akcie ofiarniczym (por. wĕ’aḥar – 

„a potem”)165. Niemniej sekwencja zdarzeń z wcześniejszego opisu (ww. 23–25) sugeruje 
odwrotną kolejność. Być może zatem w istocie zaszła jakaś zmiana w procedurze i jej 
śladem jest obecna niepewność.

„Paläographie II.1”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 6 (Tübingen: Mohr Siebeck, 42003), 805 (sadza 
z lampy lub czerwony tlenek żelaza).

158 GKC §126s.
159 Przykłady z Tybetu i z Egiptu (muzułmańskie) porównaj Gray, A Critical, 54.
160 Porównaj dyskusję w Seebass, Numeri, 143.
161 Seebass, Numeri, 143–144.
162 KBL, t. 1, 27. Na ten temat porównaj: Hieke, Leviticus, t. 1, 110–111, 204: Gedächtnisanteil.
163 Tak Levine, Numbers 1–20, 193 (przy interpretacji w. 15), 199 (przy interpretacji w. 26b).
164 Powtórzenie w. 24a w w. 26b (porównaj też w. 27a) tworzy problem natury krytycznoliterackiej; porównaj aparat 

krytyczny w Biblia Hebraica Stuttgartensia (dalej BHS). 
165 Ashley, The Book, 134.
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Ponieważ rzecz dzieje się wewnątrz sanktuarium, trudno ten moment uznać za 
public humiliation166. Takiego „poniżenia” można doszukiwać się już w samym fakcie 
wszczęcia przez męża całej procedury. Jednak w tekście biblijnym, inaczej niż w tradycji 
rabinicznej (m.Sotah), nie zakłada się jednoznacznie winy, lecz bierze pod uwagę to, że 
podejrzliwość męża może być nieuzasadniona. Zatem w przypadku winy spotka ją to, co 
jest spodziewanym efektem wypicia wody przekleństwa (gorzki ból) i treścią przekleń-
stwa (w. 27b; por. 21b), a jeśli nie jest winna (w. 28a), to ponownie będzie rodzić dzieci 
swemu mężowi (w. 28b). Innymi słowy, nie spełni się przekleństwo, o którym mowa była 
w wierszu 21. Bezpłodność w starożytnym Izraelu sama w sobie była czymś upokarzają-
cym i uznawano ją za jakiś rodzaj kary lub przynajmniej braku łaski ze strony Boga (por. 
Rdz 29–30; 1 Sm 1).

Opis procedury nie wyjaśnia w żaden sposób, jak rozpoznany zostanie właściwy 
wyrok Boży. Spekulowano więc, że być może oczekiwany speedy result167 polega na 
pojawieniu się u niej menstruacji lub jakichś innych fizjologicznych efektów zachodzą-
cych w jej łonie, które pozwolą poznać, że jest winna lub niewinna. Być może jednak 
oczekiwany efekt polegał na tym, że po całej procedurze mąż ponownie zacznie sypiać 
ze swoją żoną i ona zajdzie w ciążę? Jeśli nastąpiłoby to jednak dość wcześnie, to jak roz-
poznać, czy ciąża jest efektem sypiania z mężem, czy jakiejś niedowiedzionej nielegalnej 
relacji z innym mężczyzną?168 Jeśli zaś do poczęcia dojdzie dość późno, to czy mąż nie 
zacznie być znowu podejrzliwy? Opis procedury zostawia więc czytelnika z wielką nie-
wiadomą. Fakt ten jeszcze bardziej podkreśla, że nie o rozstrzygnięcie o winie tu chodzi, 
ale o zlikwidowanie potencjalnego źródła nieczystości rytualnej.

Zakończenie

Mając na uwadze kultowy kontekst całego rytuału, trzeba stwierdzić, że po wygnaniu 
niewielu Izraelitów, poza tymi żyjącymi w Jerozolimie i jej najbliższej okolicy, miało 
okazję do korzystania z tego rodzaju procedury (istniały jedynie „nielegalne” sanktu-
aria: na Elefantynie i w Leontopolis w Egipcie oraz na górze Gerizim w Samarii). W póź-
niejszym okresie zresztą legalistyczna dosłowność tego rodzaju przepisów także miała 
mniejsze znaczenie169, co widać w rabinicznym traktacie m.Sotah, gdzie jednoznacznie 
rozstrzyga się o tym, że kobieta jest winna (Sotah 9,9b). Androcentryzm widoczny już 

166 Adriane Leveen, Memory and Tradition in the Body of Numbers (Cambridge: University Press, 2008), 65–96, zwł. 
74–75.

167 Gray, A Critical, 56.
168 Takie pytanie słusznie stawia m.in. Seebass, Numeri, 145.
169 Hanna Liss, „Kanon und Fiktion. Zur literarischen Funktion biblischer Rechtstexte”, Biblische Notizen 121 (2004): 

7–38; Hanna Liss, „Das Problem des eifernden Mannes: Das «Eifer»-Ordal in der biblischen Überlieferung und in 
der jüdischen Tradition”, w: Behutsames Lesen: alttestamentliche Exegese im interdisziplinären Methodendiskurs; 
Christof Hardmeier zum 65. Geburstag, red. Sylke Lubs, Louis Jonker, Andreas Ruwe, Uwe Weise Arbeiten zur 
Bibel und ihrer Geschichte 28 (dalej ABIG) (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2007), 195–215.
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w zakończeniu biblijnej perykopy, ujawnił się potem jeszcze bardziej w jej późniejszej 
interpretacji. Trudno jednak orzec, czy w istocie stanowił on też fundament pierwotnej 
perykopy170, której brakowało jeszcze ewangelicznej przemiany (por. Mt 19,9; J 8,1–11). 
Jakkolwiek tekst biblijny sugeruje, że w okresie po wygnaniu babilońskim liczono się 
z wolą Boga w materii jurydycznej, a traktat rabiniczny m.Sotah potwierdza, że nie zmie-
niło się to także w czasach po Chrystusie, to sama analiza perykopy każe już być ostroż-
nym w ocenie jej praktycznego zastosowania. Rodzi się przy tym nieuniknione pytanie 
o to, czym w istocie jest opisana tu procedura i czemu ona ostatecznie służy? Chodzi 
o ordalia? Przysięgę z samoprzekleństwem w wypadku krzywoprzysięstwa? Procedurę 
ofiarniczą zbudowaną w oparciu na dwóch poprzednich? Rytuał oczyszczający w przy-
padkach podejrzenia o potencjalne zaciągnięcie nieczystości? Tekst czysto literacki i teo-
logiczny bez praktycznego zastosowania?

Stary Testament zna przede wszystkim procedurę składania przysięgi przed Bogiem 
z wypowiedzeniem samoprzekleństwa na wypadek, gdyby chodziło o krzywoprzysię-
stwo. Elementy tej procedury, jak już zauważono, obecne są także w perykopie z Lb 
5,11–31. Obok niej jest jednak także procedura składania ofiary pokarmowej o cechach 
bliskich „ofierze za grzechy” składanej przez ubogich i nade wszystko rytuał picia „świę-
tej wody” zmieszanej z prochem świątynnym. To ten ostatni sprawia, że wielu badaczy 
uważa, że mamy tu do czynienia z trial by ordeal171. Sprawa ta nie jest jednak wcale taka 
oczywista, gdyż procedura opisana w perykopie z Lb 5 nie do końca odpowiada typo-
wemu sądowi opartemu na ordaliach172. Przede wszystkim we wspomnianych ordaliach 
„narzędzie” próby (woda, ogień) stanowi zawsze realne zagrożenie dla osoby tej próbie 
poddawanej. Na niewinność wskazuje zatem fakt, że podczas próby osoba ta wycho-
dzi bez szwanku. W obecnym wypadku „święta woda”, choć jest miksturą zmieszaną 
z pyłem zebranym z podłogi, nie wydaje się jednak stanowić bezpośredniego zagrożenia. 
Nie ma więc sytuacji typowej dla ordaliów, kiedy zranienie, a być może nawet śmierć 
podczas procedury, od razu pozwalają ocenić, czy podejrzenia były słuszne. W obecnym 
przypadku kazus wydaje się raczej otwarty (por. ww. 12–14: kobieta postrzegana jest 
na początku zarówno jako potencjalnie winna, jak i niewinna), a efekty nie wydają się 
natychmiastowe. Zatem na ostateczny „wyrok” trzeba będzie raczej długo poczekać (por. 
w. 21), a można wręcz sądzić, że nigdy się on nie ujawni.

W ordaliach chodziło o procedurę „boskiego orzekania” o winie lub niewinności. Wła-
ściwą karę ostatecznie nakładał jednak sąd. Szkody na zdrowiu poniesione podczas próby 
związanej z ordaliami nie były bowiem tym samym, co jurydyczna penalizacja winnego. 

170 Tak m.in. Katharine Doob Sakenfeld, Numbers. Journeying with God: A Commentary on the Book of Numbers, 
International Theological Commentary (dalej ITC) (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 35–38; De Vaulx, Les Nom-
bres, 97. 

171 Do nazwisk, które wymienia Timothy R. Ashley (Ashley, The Book, 123, przypis 21) dodać można jeszcze Baru-
cha A. Levine [Levine, Numbers 1–20, 200–212], który pisze m.in.: „(Lb 5,11–31) prescribe an unusual ordeal” 
(182).

172 Tak słusznie Ashley, The Book, 123. 
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W obecnym przypadku ewentualne fizyczne konsekwencje krzywoprzysięstwa wydają 
się wychodzić poza ramy samego rytuału i trzeba będzie – jak wspomniano – długo 
czekać, aż się one ujawnią173. Cały przypadek zatem, od początku do końca, wydaje się 
tu być oddany w ręce Boga, gdyż ostatecznie nie ma mowy o żadnej karze wymierzonej 
przez ludzki sąd174. W wypadku winy powinna to być kara śmierci (por. Kpł 20,10). Nie 
ma o niej tu jednak mowy, podobnie zresztą jak i o samym cudzołóstwie (nō’āpet), za 
które ona groziła (Kpł 20,10a). Fizyczne konsekwencje wypicia „świętej wody” i wypo-
wiedzianego przekleństwa, cokolwiek oznaczają tu hebrajskie słowa opisujące szcze-
góły (BT: zwiotczałe biodra; opuchnięte łono), stanowią bez wątpienia wyłącznie efekty 
boskiej kary pojawiającej się tylko w przypadku winy. Zatem – jak słusznie zauważa 
Timothy Ashley175 – „to call this ritual an ordeal, however, is misleading and confusing”. 
Cała procedura stanowi swoiste uzupełnienie, czy raczej korektę, wobec prawa zawartego 
w Kpł 20,10. Bardziej ma na celu wyhamowanie zbyt daleko posuniętej i czasem kiero-
wanej emocjami podejrzliwości męża wobec żony. Jej złożony charakter ma tu wyraźnie 
wymiar czysto kultowy. Głównym celem jest zapewnienie rytualnej czystości podejrza-
nej kobiecie, a nie „loteryjne” decydowanie o jej winie lub niewinności. Całość nie ma 
charakteru magicznego, lecz teocentryczny – podkreśla dalej wspomniany Ashley. Cała 
procedura bowiem stanowi boskie objawienie (w. 11), podejrzewana kobieta staje przed 
Jhwh (ww. 16.18.30) i to On decyduje o karze (w. 21). Bez wątpienia zatem głównym 
bohaterem tej procedury pozostaje od początku do końca sam Bóg176. Zatem na pierwszy 
plan wydaje się wysuwać troska prawodawcy o potencjalną, rytualną nieczystość (w. 
29b; por. Wj 19,7–13; Kpł 10,1–10; Lb 1,51; 3,10), a nie troska o dowiedzenie tego, czy 
zazdrość męża jest uzasadniona, czy nie. W tle rytuału nie stoi żadne przekonanie o tym, 
że woda podana kobiecie może być w jakikolwiek sposób zatruta czy nawet w naturalny 
sposób niebezpieczna. Nie bierze się pod uwagę nawet siły autosugestii powodowanej 
strachem przed konsekwencjami przekleństwa177. Jedyne zagrożenie stanowi tu konfron-
tacja z sacrum178. Woda, czy raczej jej gorycz (mārȋm) niosąca klątwę (w. 24), mogą być 
wyłącznie efektem obecności kobiety przed Jhwh w stanie rytualnej nieczystości. Cała 
procedura ofiarnicza wydaje się zatem ostatecznie bardziej próbą wykazania łaskawości 
Boga niż rytuałem mającym doprowadzić do ukarania podejrzanej kobiety. Jej ochrona 
przed nadmierną lub wręcz nieuzasadnioną podejrzliwością męża w sprawach, za które 
grozi nawet kara śmierci (Kpł 20,10), wydaje się tu jednak stanowić jedynie pośredni, 
a nie główny cel całego rytuału. W pierwszym rzędzie – jak zauważono – rytuał ten 
dotyczy troski o zachowanie czystości kultowej zarówno kobiety, wspólnoty, do której 

173 Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 24.
174 Ashley, The Book, 124.
175 Ashley, The Book, 124 ze wskazaniem na Brichto, „The Case Law”, 66; Frymer-Kensky, „The Strange Case”, 

24–25.
176 Brichto, „The Case Law”, 65.
177 Brichto, „The Case Law”, 66–67.
178 McKane, „Poison”, 476–478.
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przynależy, jak i w konsekwencji samego sanktuarium będącego źródłem uświęcającym 
Izraela.
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BIBLIJNA TEOLOGIA GÓRY JAKO MIEJSCA 
SPOTKANIA Z BOGIEM

Streszczenie

Góra jest miejscem, które ma przede wszystkim znaczenie geograficzne. Góra jest również 
pojęciem, którym zajmują się teologowie. W Piśmie Świętym wzgórza pełnią różnorodne 
funkcje, co jest właściwe wszystkim ludom starożytnym, które łączyły górę z kultem. Na 
wzniesieniach nawiązywano dialog z Bogiem. Na górach objawia się Jahwe i proklamowana 
jest Jego wola. Hebrajczycy mieli wielki szacunek do gór i uważali, że jest to teren, prze-
bóstwiony, gdzie czuje się obecność Stwórcy panującego nad światem. Jahwe jest wychwa-
lany na wzgórzach. Góry łączą się także z działalnością Jezusa, który wielokrotnie modlił 
się na górze, na górze proklamował swoje błogosławieństwa, przemienił się na górze i zmarł 
na górze Kalwarii. Góra jest miejscem spotykania osób – Boga i człowieka. Góry w Piśmie 
Świętym stanowią nieodłączny element kultury religijnej.

Słowa kluczowe: góra, teologia góry, mistyka

Abstract

BIBLICAL THEOLOGY OF A MOUNTAIN AS A PLACE OF ENCOUNTER 
WITH GOD

A mountain is primarily a place of geographical significance. However, a mountain is also 
a concept that theologians deal with. In the Scriptures, mountains perform a variety of func-
tions, a rule common for all ancient civilizations, which associated them with worship. It is 
on a hill where the dialogue with God takes place. Jehovah reveals Himself in the mountains 
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and there His will is proclaimed. The Hebrews respected the mountains and believed that they 
were an area that is divinized, where one can feel the presence of the Creator ruling over the 
world. As a result, Jehovah is praised in the hills. The mountains are also connected with the 
activity of Jesus, who repeatedly prays on the them and proclaims his blessings there. His 
transfiguration and takes place on a mountain and He dies on the mount of Calvary. Mountains 
are places of meeting – God and men. In the Holy Bible they are an inseparable element of 
religious culture.

Keywords: mountain, theology of the mountain, mysticism

Wstęp

Gdy mówi się „góra”, często kojarzy się ten wyraz z wysokim wzniesieniem, a przed 
oczami są skalne tereny Tatr czy Alp. Czasami są to odległe zakątki Azji, czyli pokryte 
lodem i śniegiem pasma Himalajów, bądź dzikie zakątki polskich Bieszczad. Góra jest 
przedmiotem badań wielu nauk. Przede wszystkim jest to pojęcie związane z geogra-
fią. Góry to tereny o dużym zróżnicowaniu rzeźby, które mają strome uskoki i wysoko-
ści względne przekraczające 100 m2. Według Słownika języka polskiego „góra” ma kilka 
znaczeń, oczywiście na pierwszym miejscu słownik podaje znaczenie geograficzne: 

„w naukowej terminologii: wyniosłość skorupy ziemskiej powstała w wyniku działal-
ności górotwórczej, wulkanicznej i procesów denudacyjnych; potocznie: każde większe 
wzniesienie terenu, odcinające się od niżej położonego otoczenia”3.

Terminu tego używa się również w mowie potocznej w kontekście zajmowania sta-
nowiska kierowniczego4. Czasem można usłyszeć też frazy: „w górę serca” albo „wiara 
góry przenosi”. Są to biblizmy, które funkcjonują na co dzień, nie tylko w życiu religij-
nym5. Góra jest też pojęciem teologicznym. Wielu teologów zajmuje się wzgórzami czy 
górami w dosłownym sensie, mówią o zdobytych doświadczeniach w górach, o górach 
w kontekście stworzenia. Inni natomiast zajmują się jej metaforycznym znaczeniem. 
Mówiąc o wzgórzach, będą mieli na myśli doświadczenia duchowe, pewne odczucia, 
które przyrównywali do wyżyn, wejścia na ponadludzki poziom, bądź też zejście. Kla-
sycznym przykładem jest tutaj św. Jan od Krzyża, który życie duchowe przyrównuje do 
drogi na Górę Karmel6. Góry pojawiają się także w pobożności ludowej opartej na Biblii. 
W dawniejszej wersji Litanii do Serca Jezusa istniało wezwanie „Serce Jezusa, pożąda-

2 Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1 (Kraków: Nowa Era, 2012), 222.
3 „Góra”, w: Słownik języka polskiego, t. 1, A–K, red. Mieczysław Szymczak (Warszawa: Państwowe Wydawnic-

two Naukowe, 1984), 686–687.
4 „Góra”, 686.
5 Jan Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego (Kraków–Warszawa: 

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1995), 73.
6 Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, tłum. Bernard Smyrak (Warszawa: De Agostini, 2002).
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nie wzgórz wiekuistych” (Cor Iesu, desiderium collium aeternorum), które odnosiło się 
do starotestamentalnego oczekiwania przyjścia Mesjasza7.

Góra jest nieodłącznym elementem krajobrazu biblijnego, co nie powinno dziwić ze 
względu na naturalne ukształtowanie terenu Ziemi Świętej. Ziemia Obiecana jest małym 
obszarem o bardzo zróżnicowanym terenie, ma 26 tys. km2. Można wyróżnić trzy pasy: 
Dolinę Jordanu, nizinne tereny i góry. Góry mają wysokość od 3360 m n.p.m. (Liban) do 
256 m n.p.m. (Gilboe)8. W Biblii góra nie jest jednak wyłącznie „miejscem geograficz-
nym”, ale także „miejscem teologicznym”, to znaczy takim, które ma – prócz natural-
nego – znaczenie symboliczne.

Jednym z istotnych pojęć, które pojawia się w kontekście góry, jest miejsce. Ency-
klopedia katolicka mówi o miejscu w kontekście przestrzeni, rozciągłości, próżni 
i o konkretnym ciele materialnym, które zajmuje miejsce. W języku potocznym miejsce, 
według Encyklopedii katolickiej, ma odniesienie do jakiegoś otoczenia, w którym znaj-
duje się dane ciało. W fizyce bada się położenie obiektu. Założenie filozoficzne stawia 
pytanie, jaka jest istota, możliwości oraz jakim bytem jest i w jaki sposób istnieje miej-
sce? W myśli greckiej miejsce nie było wyraźnie oddzielone od przestrzeni. Często też 
Grecy wyobrażali je sobie jako wielki pojemnik dla ciał materialnych. Miało ono dwa 
znaczenia: pierwsze dotyczące położenia przedmiotów fizycznych oraz drugie – arysto-
telesowskie – mówiące o nieruchomej i bezpośredniej powierzchni ciała otaczającego. 
Arystoteles wprowadził również pojęcie toposów, by ukazać, w metaforyczny sposób, 
istnienie pewnych norm idealnych, w których znajdują się argumenty niezbędne do dys-
kusji. Według filozofa są one miejscem, skrytką, gdzie znajduje się podłoże do debaty. 
Tomasz z Akwinu położył nacisk na to pojęcie w sensie formalnym, a nie materialnym. 
Nie musi ono być – według Akwinaty – określone przez bezpośrednią powierzchnię ciała 
wokół niego. Może oznaczać również relację, np. do ciała mniej bądź bardziej oddalo-
nego. Istotnym elementem jest położenie ciała do układu nieruchomego. Stoicy nie uzna-
wali miejsca jako globalnej sumy miejsc. Mówili raczej o odległości między leżącymi 
naprzeciwko siebie punktami powierzchni ciała otaczającego9.

Praktyczny słownik biblijny nie podaje odrębnej definicji miejsca. Wyraz ten zawsze 
łączony jest z np. miejscem modlitwy czy miejscem kultu. O świętych miejscach nie 
można, według słownika, mówić we właściwym sensie, gdyż dochodzi do desakralizacji 
świata. Już w starożytnym Izraelu Boga przypisywano do świątyni, gdzie przebywał. 
W narodzie wybranym było jednak stałe napięcie między wiarą w osobiste spotkanie 
Pana a miejscem, gdyż lud wędrował do Ziemi Obiecanej10.

7 Andrzej Draguła, „Czerwiec, czyli pożądanie Boga”, Więź 1.06.2018, dostęp 21.03.2019, http://wiez.com.pl/ 20 18/ 
06/ 01/czerwiec-czyli-pozadanie-boga/.

8 Eugeniusz Król, Ziemia święta (Kraków: Powściągliwość i Praca, 1936), 27–28, dostęp 28.03.2019, http://www.
rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=29840&from=&dirids=34&ver_id=&lp=2&QI=.

9 Józef Turek, „Miejsce”, w: Encyklopedia katolicka, t. 12 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008), kol. 887–
891. 

10 Peter Trummer, „Święte miejsca”, w: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 2016), kol. 1297.
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1. Góra miejscem kultu

Góra w Piśmie Świętym łączy w sobie trzy elementy: niebo, ziemię i podziemia. Niebo 
kojarzy nam się z czymś dobrym, z czymś duchowym11. Góry są bardzo często niedo-
stępne i mogą zawierać w sobie pierwiastek boski. Wśród wielu ludów zamieszkują-
cych historyczny obszar Ziemi Świętej powszechne było przekonanie, że to terytorium, 
gdzie przebywają bogowie. Na wzgórzach stawiano im świątynie. Z czasem, przez opo-
wiadania mityczne, zaczęto także utożsamiać górę z samym bóstwem12. Hołd odbie-
rali różni bogowie m.in. Baal, którego ołtarze nakazano zburzyć, gdy nastał kult Boga 
Jahwe. Zatem nie tylko Bóg Jedyny był przedmiotem oddawania chwały na wzniesieniu. 
Dopiero z czasem politeizm przeradzał się w monoteizm i konsekwentnie cześć zaczął 
odbierać Bóg Abrahama. Teksty Starego Testamentu mówią o strefie kultu. Starożytni 
Izraelici uważali nawet, iż wzgórza zostały stworzone jako pierwsze. Mimo, że oficjalny 
kult odbywał się w świątyniach, wyżyny cieszyły się wciąż dużym powodzeniem13.

Jednym z biblijnych wzgórz jest położona na ziemiach Samarii góra Garizim, zwana 
też górą błogosławieństw. W pewnym okresie stała się świętą górą dla tamtejszej ludno-
ści. Zbudowano na niej również ołtarz, o czym mówią Księgi: Powtórzonego Prawa (Pwt 
11,29–27) oraz Jozuego (Joz 8,33); potwierdziły to również badania archeologiczne14.

Kolejnym ośrodkiem kultu była świątynia na szczycie Góry Oliwnej. Tam została 
umieszczona Arka Przymierza wraz z tablicami Dziesięciorga Przykazań15. Była to naj-
świętsza rzecz dla Izraela. Góra ta zyskała sławę i była czczona ze względu na to, co tam 
umieszczono. W tym samym miejscu Ezechiel zobaczył chwałę Pańską (Ez 10,4)16.

Religijne odczucia osób są wyrazem przekonania, iż góry są bliżej usytuowane Boga 
niż np. równiny. Każde spojrzenie ku szczytowi, ku górze, jest wyrazem zwrócenia się 
do Najwyższego17. Pierwsza wzmianka o tym, iż Jezus przebywał w górach i wzniesie-
niach znajduje się już w czwartym rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza: „(…) wziął Go 
diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych” 
(Mt 4,8)”18. Tradycja wiąże post Jezusa na pustyni z Górą Kuszenia (obecnie znajduje 

11 Mariusz Rosik, „Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie. O religijnej symbolice gór”, Archeologia Żywa 4, 66 
(2017): 54–59. 

12 Crista Breuer, „Góra”, w: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (Warszawa: Instytut Wydawni-
czy Pax, 2016), kol. 394.

13 Breuer, „Góra”, kol. 394.
14 „Garizim”, w: Encyklopedia Biblii, red. Ryszard Frączek (Warszawa: Świat Książki, 1997), 261.
15 John Bright, Historia Izraela (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1994), 222–223.
16 „Góra Oliwna”, w: Encyklopedia Biblii, red. Ryszard Frączek (Warszawa: Świat Książki, 1997), 262.
17 Manfred Lurker, „Góra”, w: Słownik obrazów i symboli religijnych, tłum. bp Kazimierz Romaniuk (Poznań: 

Pallottinum, 1989), 62.
18 Jan Flis, „Góra”, w: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia (Warszawa: Vocatio, 1991), 

357.
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się tam klasztor). Jest to również miejsce, gdzie Chrystus się modlił; dziś nadal jest to 
miejsce oracji19.

Jedną ze scen, która rozgrywa się na górze, jest tzw. Kazanie na górze; opisuje je św. 
Mateusz (Mt 5–7). Wzgórze to nazwano Górą Błogosławieństw. Termin ten jest bez-
pośrednim nawiązaniem do tekstu Ewangelii. Jest tu także nawiązanie do góry Synaj. 
W Kazaniu na górze Marcin Luter widzi Jezusa jako Mojżesza. Chrystus nie obala Prawa, 
ale – jak to określa użyty w języku greckim czasownik pleroun – dokonuje rozwinię-
cia czy też wypełnienia20. Pomiędzy Mojżeszem a Jezusem istnieje duże podobieństwo. 
Obydwaj wchodzą na górę, by następnie dać ludziom przykazania, ogłosić to, co Bóg 
nakazał. Mojżesz na Horebie mógł zwracać się do Najwyższego. Był pośrednikiem mię-
dzy Bogiem a ludźmi21. Jezus, podobnie jak Mojżesz, ma wielki autorytet wśród ludu. 
Podczas Kazania na górze uświadamia ludziom, że Prawo dane przez „ręce” patriarchy 
jest ważne. Mesjasz mówi ludziom o tym, iż Bóg „nie wymaga od człowieka tej czy 
innej rzeczy, ale rości sobie prawo do całego człowieka. Bóg wymaga bezwarunkowego 
posłuszeństwa i nieograniczonej miłości”22.

2. Góra jako miejsce objawienia Boga i Jego woli

Góry wiążą się przede wszystkim z objawieniem Boga (Rdz 16,14), dlatego wznoszono 
na nich świątynie, ołtarze, były one miejscami modlitwy oraz sanktuariami, do których 
pielgrzymowano23.

Jahwe przekazuje swoją wolę na kamiennych tablicach danych Mojżeszowi na górze 
(Wj 24,12–18). To spotkanie z Bogiem odbyło się na wzniesieniu, na które Bóg sam 
wezwał Mojżesza24. Jezus podczas Kazania na górze przekracza całkowicie pojmowanie 
Żydów dotyczące Prawa, które znają od czasów Mojżesza. Znosi On pobożność prawną 
i kładzie nacisk na wolę Bożą. Jezus uświadamia apostołom, iż mają być doskonali 
w wypełnianiu Prawa i bardziej sprawiedliwi niż faryzeusze, którzy byli przywiązani 
bardziej do wypełniania przykazań zewnętrznie, materialnie, na pokaz. W ten sposób 
Chrystus pokazuje, co jest ważniejsze (Mt 5,1–48)25. Na wspomnianej górze Horeb Bóg 

19 Gianfranco Ravasi, Góry Boga: tajemnica gór w słowie i obrazie (Kielce: Jedność, 2002), 40.
20 Ravasi, Góry Boga: tajemnica gór w słowie i obrazie, 40–42.
21 Michał Bednarz, Historia zbawienia (Tarnów: Biblos, 2000), 125–126.
22 Abraham Meister, „Jezus”, w: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (Warszawa: Instytut Wy-

dawniczy Pax, 2016), kol. 513.
23 Stanisław Haręzga, „Modlitwa”, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. Henryk Witczak (Lublin–Kielce: Towa-

rzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność, 2017), 581.
24 Władysław Kopaliński, „Góra”, w: Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

„Rytm”, 1990), 102.
25 Meister, „Jezus”, kol. 512–513.
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ukazuje się także Eliaszowi (1 Krl 19,11–18). Najpierw mówi, by wszedł na górę, następ-
nie objawia mu się i daje nakazy26.

Jednym z ważniejszych wierzchołków nowotestamentalnych jest góra Tabor (jej 
wysokość to 588 m n.p.m.). Roman Rogowski opisuje ją jako świętą, stojącą samotnie, 
majestatyczną. W Nowym Testamencie można znaleźć opis, jak Jezus bierze na nią Pio-
tra, Jakuba i Jana; na górze Tabor Jezus przemienił się wobec tych trzech uczniów. „Po 
sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17,1–2). Zbawca objawia się wobec swoich 
uczniów; wskazuje na to, kim jest. Odsłania wobec nich swoją boskość. Święty Piotr 
pisał o tym wydarzeniu jako o okazaniu najwyższej chwały Ojcu w niebie (2 P 1,17–18). 
Rogowski porównuje oddanie chwały Bogu przez stworzenie i odnosi to do Psalmu 
(Ps 89,13); opowiada, że jest to najpiękniejsza góra kraju, sławiona również przez pro-
roków. Na wzgórzu nabiera się mocy. W człowieku dokonuje się przemiana po to, by 
kroczyć przez życie i umieć zmagać się z różnymi sytuacjami, by żyć „przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie”27.

W słownikach i innych książkach można spotkać określenie „gór Jezusa”. Od samego 
początku góry są tłem w Jego życiu. Jezus urodził się w Betlejem, które wznosi się 800 m 
n.p.m. Często przechadzał się ścieżkami na zboczach wzniesień Galilei, czy stromych 
wzniesieniach Samarii. W Ewangeliach nierzadko można dostrzec, że Mesjasz wchodzi 
na górę. Znaczy to, że jest to góra bliżej określona lub jakaś szczególnie wyjątkowa dla 
Niego. Teologowie różnie tłumaczyli Jego wchodzenie, często byli przekonani, iż chodzi 
o umiłowanie tych miejsc. Było to dla Niego miejsce odpoczynku, modlitwy. Jezus cza-
sem wchodził na wzniesienia, by tłum Go usłyszał28. Zdarzało się, że Jezus nie pozostawał 
sam na górze; towarzyszyły mu tłumy. Wśród zgromadzonych byli ułomni, niewidomi, 
czy głusi, jednym słowem – chorzy. Mieli oni nadzieję na uzdrowienie. Jezus, widząc 
ludzi, którzy przynosili do Jego stóp swoich schorowanych znajomych czy krewnych, 
uzdrawiał ich. Cały lud, widząc Jego cuda, wielbił Boga (Mt 15,29–31). Ewangelista nie 
podaje przyczyn, dlaczego Jezus udał się nad Jezioro Galilejskie, ani dlaczego wszedł na 
wyżyny. Przypuszcza się, iż chciał oddać się modlitwie i kontemplacji29.

Gdy Jezus rozmnożył chleby, ludzie mówili, iż jest obiecanym prorokiem. Chcieli 
więc obwołać Go królem. Nie chciał, by to zrobili, i oddalił się na górę (J 6,14–15). Przed 
wyborem Dwunastu również spędza noc na górze, w samotności i ciszy, na modlitwie, by 
Jego wybór był słuszny (Łk 6,12–13)30.

26 Kopaliński, „Góra”, 102.
27 Roman Rogowski, Mistyka gór (Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985), 205–

207.
28 Ravasi, Góry Boga: tajemnica gór w słowie, 39.
29 Kazimierz Romaniuk, Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu  

(Poznań–Kraków: Pallottinum, 1999), 93.
30 Ravasi, Góry Boga: tajemnica gór w słowie, 40–42.
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3. Góra jako miejsce przebywania i panowania Boga

Góra jest często ujmowana jako miejsce panowania bóstw. Jest to motyw często spoty-
kany w mitologii, poezji, prozie, również na obrazach czy w filmach. Literatura biblijna 
ukazuje ją jako ostoję. Na górze Ararat podczas potopu znajdowała się Arka Noego. Mito-
logia również postrzega wzniesienia jako święte. Dla starożytnych ludów były to siedziby 
bóstw31. Grecy uważali, że na Olimpie mieli swe mieszkanie wszyscy ważniejsi bogowie. 
Właściwie prawie wszystkie mitologie znają górę Olimp32. Mieszkańcy Grecji wyobra-
żali sobie bogów jako ludzi siedzących na krzesłach albo wylegujących się na łożach, 
choć ich mieszkanie nie jest do końca wyraźnie określone, gdyż Olimp jest zasłonięty 
chmurami, niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Gdy któryś z bogów wchodził lub 
wlatywał na szczyt, wchodził w zupełnie inną strefę33. Również lud Ajnów wskazywał 
na to, iż bóstwa mieszkały na wyżynach. Każde z bóstw było jednakowo ważne. Podczas 
różnych ceremonii czy modłów zapraszano bogów do swoich domów, lecz później odsy-
łano ich do swoich siedlisk34.

Również w tradycji Izraela góry uważane są za święte. Biblia ukazuje to m.in. w Księ-
dze Powtórzonego Prawa (Pwt 11,29). Góry budziły wielki szacunek. Bóg Hebrajczy-
ków nazywany jest Bogiem gór. Nawiązuje się tu również do kultury Kananejczyków, 
w której bóg Baal mieszkał w górach35. Przeor karmelitów, Mikołaj Francuz, zakonnik 
i pustelnik, wspominał o górach, cytując psalm: „Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie 
w Jego świętym miejscu?” (Ps 24). Zakonnik nie pozostawił pytania bez odpowiedzi. 
Mówi, że wtedy czuje się Jego obecność. Mikołaj Francuz mocno wskazuje na to, że góry 
należą do Boga, podobnie jak cała przyroda, wszystko, co nas otacza36.

Góra jest szczytem majestatu Boga, Jego królowania i panowania. Gdy została zdo-
byta Jerozolima (2 Sm 5,7), wzgórze stało się terenem, gdzie zamieszkał Jahwe. Stamtąd 
ma płynąć pomoc (Ps 121,1) i tam ma być świątynia, pałac Stwórcy37.

Bardzo ważnym wzgórzem jest Golgota, leżąca za Jerozolimą. Tłumaczy się jej nazwę 
jako „miejsce czaszki”, nazywana jest również Kalwarią. Wspomina o niej trzech Ewan-
gelistów (Mt 27,33–35; Mk 15,22–24, J 19,17). Jest to miejsce ukrzyżowania Jezusa; 
nieopodal znajduje się również grób Chrystusa. Śmierć na Kalwarii miała szczególne 
znaczenie w dziejach ludzkości; w każdej Ewangelii jest ona ukazana inaczej38. Święty 
Jan Ewangelista wskazuje na królewskość Chrystusa: „Wypisał też Piłat tytuł winy 

31 Agnieszka Nawrot, „Góra, góry”, w: Słownik motywów literackich, red. Agnieszka Nawrot, Gabriela Sękowska-
-Steczek, Anna Łęcka (Kraków: Greg, 2005), 115.

32 Jacek Woźniakowski, Góry niewzruszone (Kraków: Czytelnik, 1995), 65.
33 Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian (Warszawa: Świat Książki, 2008), 69–73.
34 Alfred Majewicz, Dzieje i legendy Ajnów (Warszawa: Iskry, 1983), 66.
35 Gertrud Herrgott, „Wyżyny”, w: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (Warszawa: Instytut 

Wydawniczy Pax, 2016), kol. 1447.
36 Woźniakowski, Góry niewzruszone, 144.
37 Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 62.
38 Edward Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu (Poznań: Pallottinum, 1990), 187.
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i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski»” 
(J 19,19). Jezus jest Panem, Królem i przebywał na Golgocie. Ojcowie Kościoła dopatry-
wali się w Jezusie i Jego śmierci podobieństwa do Izaaka, który niósł drzewo na górę, by 
zostać ofiarowany39. Ponadto św. Jan pisze, że w godzinie Syna Człowieczego Mesjasz 
zostanie wywyższony i przyciągnie wszystkich do siebie (J 12,32). Po ukrzyżowaniu 
Jezus zostaje pochowany niedaleko Kalwarii, więc Jego śmierć i zmartwychwstanie są 
związane z górą. Golgota wieńczy w sobie panowanie Boga, strefę kultu i królewskość40.

4. Góra jako miejsce spotkania

Encyklopedia katolicka wyjaśnia „spotkanie” jako „przeżycie egzystencjonalne wykra-
czające poza indywidualistyczne doświadczenia poznawcze i aksjologiczne, polegające 
na nawiązaniu bezpośredniej relacji interpersonalnej, służącej poznaniu drugiej osoby, 
jej poglądów i uznawanych wartości (personalizm); jako wyraz afirmacji godności oso-
bowej drugiego człowieka jest podstawą kategorii filozofii dialogu oraz personalistycz-
nej pedagogiki”41. Z punktu widzenia filozofii dialogu spotkanie dotyczy ja osoby. Jest 
to najgłębsze miejsce, w którym można człowieka bezpośrednio poznać. W pedagogice 
dialogu natomiast jest to wyrażenie pojmowane jako efekt dialogu, który jest istotą edu-
kacji. W spotkaniu dokonuje się aktualizacja relacyjnej natury człowieka, co jest począt-
kiem wychowania. Socjologia natomiast mówi o podwójnym charakterze spotkania i jest 
podstawą wszelkich interakcji społecznych. Jest pojmowane zewnętrznie jako współo-
becność, ufność oraz wewnętrznie jako czasowość, rutynowość42.

Podobny sens spotkanie ukazuje Anton Grabner-Haider, lecz odnosi je do Boga. Wska-
zuje, że to Jahwe spotyka człowieka w całym swoim stworzeniu. Biblia mówi, że Naj-
wyższy doświadcza ludzi w siłach natury, czyli burzy, wietrze, błyskawicy, grzmotach 
(Wj 19,18nn), w ognistym słupie podczas drogi (Wj 13,21). Spotkanie może się również 
dokonać przez drugiego człowieka czy przez posłańców, proroków – nie wypowiadają 
wtedy swoich słów, lecz przekazują wszystko to, czego dowiedzieli się od Boga i co muszą 
oznajmić. W sposób ostateczny i w pełni spotkanie z Bogiem dokonuje się w Chrystusie. 
Wszechmocny jest wtedy sędzią i wybawcą od grzechu i śmierci43.

Jak pisze Luigi Giussani, każdy człowiek posiada religijny zmysł, który jest niczym 
innym jak pierwotną naturą, poprzez którą szuka ostatecznego sensu życia we wszyst-
kich dziedzinach. Bóg jako przedmiot ludzkiego poszukiwania wymaga świadomości 

39 Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, 196.
40 Zbigniew Sobolewski, Andrzej Sochal, Barbara Wysokińska, Leksykon wiedzy religijnej (Warszawa: Wydawnictwo 

„Adam”, 2009), 61.
41 Anna Szczudra–Barszcz, „Spotkanie”, w: Encyklopedia katolicka, t. 17 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 

2013), kol. 714.
42 Szczudra–Barszcz, „Spotkanie”, kol. 714–715.
43 Anton Grabner-Haider, „Spotkanie”, w: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (Warszawa: 

Instytut Wydawniczy Pax, 2016), kol. 1223–1224.
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oraz rozumu. Jest obecnością, która trwa nieustannie na ludzkim horyzoncie44. Człowiek 
całym swoim istnieniem musi być posłuszny obecności, której nie widzi i nie jest w sta-
nie zmierzyć45. Papież Franciszek przywołuje pojęcie wiary, która otwiera na przemianę. 
Przytacza przy tym fragment z Księgi Wyjścia. Ludzie nie mogli oglądać oblicza Boga, 
jednak Mojżesz pełnił rolę pośrednika, przekazywał wolę Jahwe. Przywódca Izraela roz-
mawiał z Bogiem na górze, następnie głosił ludziom, co powinni czynić. Jeden człowiek 
jest odpowiedzialny za całą wspólnotę, jego wiara wpisuje się we wspólnotę, a lud i jego 
mediator stanowili jedność. Pośrednictwo staje się otwarciem w spotkaniu i kieruje ku 
najwyższej prawdzie. Wiara staje się darem, by zaufać i dostrzec drogę spotkania pomię-
dzy Bogiem i człowiekiem46.

Opisując swoją podróż do Indii, Rogowski próbuje ukazać, iż dla ludzi Wschodu życie 
religijne jest ich codziennością i siłą. W tym kontekście wspomina również o klasztorze, 
który znajduje się na zboczu góry i w którym panuje cisza i skupienie. „Jest to miejsce, 
gdzie można, jak to opisuje, wyjść z siebie, ze sfery zmysłów, wręcz z własnego «ja», 
by wznieść się i zjednoczyć z Boskim «Ty»”47 – jest to ekstaza. Wyróżnia także enstazę, 
czyli pewnego rodzaju wchłonięcie ludzkiego „ja” w Boskie „Ty”. Są tu zatarte granice 
bóstwa i człowieczeństwa. W chrześcijaństwie odbywa się to z zachowaniem norm i gra-
nica jest widoczna. W kulcie hinduskim może również pojawić się pokusa subiektyw-
nego kryterium oceny osoby. Chrześcijaństwo jednak dzięki Jezusowi weryfikuje stany 
wewnętrzne przez miłość drugiej osoby48.

Zakończenie

W Biblii znajduje się wiele opisów dotyczących gór. W Starym Testamencie pierwszy 
z nich pojawia się już w Księdze Rodzaju. Tekst mówi o wzniesieniach, które zostały 
przykryte wodami podczas potopu (Rdz 7,19–20)49. Historia o rozlaniu wód zwraca 
uwagę na zaburzenie równowagi kosmosu. Góry są wysokie, a jednak zostały zatopione. 
Wody są tu symbolem otchłani, grzechu. Wody zatopiły wierzchołki. Gianfranco Ravasi 
zwraca uwagę na to, iż człowiek nie potrafi uszanować świata, dlatego Wszechmocny 
ukazuje swoją potęgę i zatapia wzgórza50. Dopiero w siódmym rozdziale Księgi Rodzaju 
można zobaczyć, że góry w ogóle istnieją; nie ma natomiast żadnej informacji dotyczącej 
ich stworzenia. Jedyne co można znaleźć w trzecim dniu, w opisie kapłańskim, to infor-

44 Luigi Giussani, Chrześcijaństwo jako wyzwanie – u źródeł chrześcijańskiego roszczenia (Poznań: Pallottinum, 
2002), 10–13.

45 Giussani, Chrześcijaństwo jako wyzwanie – u źródeł chrześcijańskiego roszczenia, 15.
46 Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”. Światło wiary (Kraków: Wydawnictwo M, 2013), 13–15.
47 Roman Rogowski, Tarasy świata (Wrocław: Trzeci Świat, 1999), 277–278.
48 Rogowski, Tarasy świata, 277.
49 Flis, „Góra”, 353.
50 Gianfranco Ravasi, Księga Rodzaju (I–II): Zrozumieć Stary Testament (Kraków: Wydawnictwo M, 1997), 142–

145.
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macja, że Bóg uczynił ziemię (Rdz 1,10). Starożytni uważali jednak wzgórza za pierw-
sze dzieło istnienia51.

W Palestynie są dwa pasma otaczające Jordan, właśnie przez nie przebiegały wszelkie 
szlaki komunikacyjne i handlowe. W historii narodu wybranego możemy znaleźć opo-
wiadania o zgromadzeniach (Joz 8,33), obozach wojskowych (1 Sm 17,3) oraz bitwach 
(1 Sm 23,26), które miały miejsce na górach. Znajdują się również opisy miejsc na górach, 
gdzie wypasane są owce (Ps 104,18). Pojęcie góry wiąże się z poszczególnymi wierzchoł-
kami, a przede wszystkim z Synajem, gdzie ustanowione zostało przymierze (Wj 24,1), 
oraz Syjonem. Na tej pierwszej górze lud otrzymał Prawo, natomiast drugą uważa się za 
miejsce przebywania Boga. Wiele wzgórz ma nie tylko znaczenie pod względem wyzna-
czenia granic czy ważnych bitew, ale mają konotacje religijne. Nie jest to zaskoczeniem, 
ponieważ starożytny świat jest otoczony aurą religijności oraz posiada wiele symboli. 
Góry w Piśmie Świętym stanowią zatem nieodłączny element kultu. Ziemia Izraela jest 
terenem górzystym. Lud wykorzystywał ten fakt początkowo m.in. do czczenia bożków, 
następnie Boga Jahwe. Jest to strefa spotkania Boga z człowiekiem. Przez różne prak-
tyki religijne ludzie mogli doświadczyć Boga, komunikować się ze Stwórcą. Jedni sta-
wiali ołtarze, inni świątynie, jeszcze inni, jak np. Mojżesz, na górach rozbijali namioty. 
Wzgórze pełni funkcję łączącą niebo z ziemią przez kult. Nowy Testament ukazuje góry 
przez osobę Jezusa Chrystusa. Wiele wydarzeń historycznych jest związanych z górami: 
choćby modlitwa na górze czy oddalenie się na górę, by rozmawiać z Ojcem. Na górze 
Bóg objawia także swoją wolę przez nadanie Prawa, następnie wypełnienie go. Uzdro-
wienia, przemienienie były jednymi z ważniejszych momentów dla człowieka, który 
spotkał Chrystusa. Wtedy człowiek doświadczał interwencji Boga. Mesjasz nawiązywał 
do wzniesień również w przypowieściach52. Jezus opowiada o pasterzu i jego zagubionej 
owieczce, przytacza historię o dziewięćdziesięciu dziewięciu, które zostawia na górach, 
by szukać tej jednej (Mt 10,12). Góra jest także ilustracją wykorzystaną przez Jezusa, gdy 
mówi o sile wiary. Jeśli będzie się miało wiarę jak ziarnko gorczycy i powie się górze, 
aby się przesunęła, ona to zrobi (Mt 17,20)53. Wiele wydarzeń biblijnych miało miejsce na 
górach lub nieopodal nich. Niekiedy zanoszono modlitwy ku Bogu54.

Góry są miejscem spotkania człowieka z Bogiem. To wyjątkowa strefa, w której styka 
się niebo z ziemią, rzeczywistość materialna z niematerialną. Dlatego Roman Rogowski 
we wstępie do książki pt. Góry jak ołtarze dziękuje poecie Machowiakowi, że w jego 
tomiku każdy może dostrzec coś dla siebie55. Podkreśla także, iż w życiu każdego czło-

51 Breuer, „Góra”, kol. 394.
52 Stanisław Machowiak, Góry jak ołtarze (Poznań: nakład własny, 2007), 68.
53 Ravasi, Góry Boga: tajemnica gór w słowie, 43.
54 Machowiak, Góry jak ołtarze, 68.
55 Poezje Stanisława Machowiaka, który zadebiutował w 1982 r., ukazują jego fascynację górami. Sam we wstępie 

pisze, że nigdy ich nie widział. Wymieniał jednak korespondencję z księdzem Romanem Rogowskim, doskonale 
znającym góry nie tylko z teorii; przybliżał więc poecie temat wzgórz. Machowiak pisał m.in. o wzgórzach biblij-
nych, o tym, że są jak ołtarze, wznoszą ofiarę. Nawiązuje tu do starotestamentalnych ołtarzy.
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wieka spełniają się słowa: „Bóg który jest / schodzi do człowieka / w milczeniu gór / 
człowiek nieustannie / wspina się na spotkanie”56.
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“EDUCARE IL CORPO PER SALVARE L’ANIMA”. 
SULLO SPLANAMENTO DE LI PROVERBII 
DI SALOMONE DI GIRARDO PATECCHIO

Riassunto

Si può salvare l’anima educando il corpo? La dinamica espansione della civiltà comunale in 
Italia determinò l’affermazione della letteratura dal carattere prevalentemente pratico e con 
chiarissimi intenti moralisti, tutta concentrata su elementi didattico-religiosi e didattico-so-
ciali, che vide nel cremonese Girardo Patecchio uno degli autori che si distinsero particolar-
mente in questo genere in Italia settentrionale. Dalla sua opera Splanamento de li Proverbii di 
Salomone, di stampo espressamente religioso-pedagogico, emerge chiaro e forte l’assunto che 
è possibile avere salva l’anima salvando il corpo. Dove per “salvezza del corpo” Patecchio 
intende “educare” il corpo poiché è solo grazie ad un corpo costumato e virtuoso si evita di 
cadere in tentazione e si può giungere alla salvezza eterna dell’anima.

Parole chiave: Patecchio, letteratura didattica, educazione morale, proverbi, Sacre Scritture, 
letteratura italiana delle origini

Abstract

“EDUCATE THE BODY TO SAVE THE SOUL”. ON THE GIRARDO 
PATECCHIO’S SPLANAMENTO DE LI PROVERBII DI SALOMONE

Can the soul be saved by educating the body? The dynamic expansion of municipal civiliza-
tion in Italy led to the affirmation of a kind of literature with a predominantly practical charac-
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ter and very clear moralistic purpose, all concentrated on didactic-religious and didactic-social 
elements. Girardo Patecchio is one of the authors who distinguished themselves particularly 
in this literary genre in northern Italy. From his Splanamento de li Proverbii di Salomone, 
rises the assumption that it is possible to have the soul saved by saving the body. Where by 

“salvation of the body” Patecchio means to “educate” the body because it is only thanks to 
a costumed and virtuous body that one avoids falling into temptation and can reach the eternal 
salvation of the soul.

Keywords: Patecchio, didactic literature, moral education, proverbs, Holy Scriptures, Italian 
literature of the origins

Streszczenie

„EDUKOWAĆ CIAŁO, ABY ZBAWIĆ DUSZĘ” WEDŁUG SPLANAMENTO  
DE LI PROVERBII DI SALOMONE GIRARDO PATECCHIO

Czy duszę można uratować poprzez edukację ciała? Dynamiczna ekspansja cywilizacji miej-
skiej we Włoszech doprowadziła do powstania pewnego rodzaju literatury, głównie o cha-
rakterze praktycznym i bardzo wyraźnym celu moralistycznym, a wszystkie skoncentrowane 
na elementach dydaktyczno-religijnych i dydaktyczno-społecznych. Girardo Patecchio jest 
jednym z autorów, którzy wyróżnili się szczególnie w tym gatunku literackim w północnych 
Włoszech. Z Splanamento de li Proverbii di Salomone rodzi się założenie, że można urato-
wać duszę, ratując ciało. „Zbawienie ciała” u Patecchio oznacza „wychowanie” ciała, ponie-
waż tylko dzięki kostiumowi i cnotliwemu ciału unika się pokusy i można osiągnąć wieczne 
zbawienie duszy.

Słowa kluczowe: Patecchio, literatura dydaktyczna, edukacja moralna, przysłowia, Pismo 
Święte, początki literatury włoskiej

Introduzione

Si può salvare l’anima educando il corpo? Lo sviluppo della civiltà comunale in Italia 
portò all’affermazione di un tipo di letteratura dal carattere prevalentemente pratico con 
finalità dichiaratamente moralistiche, fondata su elementi didattico-religiosi e didattico-
sociali. Girardo Patecchio fu uno degli autori lombardi che si distinsero particolarmente 
in questo genere. Dal suo lavoro emerge chiaro il presupposto che è possibile avere salva 
l’anima salvando il corpo. Dove per ‘salvezza del corpo’ Patecchio intende ‘educare’ il 
corpo poiché è solo grazie ad un corpo costumato e virtuoso che si schivano le tentazioni 
e si può giungere ad una completa salvezza dell’anima.
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1. Corpo e Anima nel Medioevo

L’antichità classica tramandò al pensiero medievale la scissione dell’essere umano in due 
costituenti fondamentali: l’anima, sostanza spirituale raziocinante, designata al comando, 
o controllo, dell’altra, il corpo, sostanza materiale. Dualità, questa, in ogni tempo avver-
tita dall’essere umano, che sin dalle origini della speculazione filosofica prendeva atto 
tanto della sua prerogativa di comprendere il mondo, avendone un’idea, un concetto, 
quanto del suo essere irrimediabilmente radicato nella stessa realtà, materia della sua 
conoscenza (il mondo), pertanto corpo tra corpi. Ed è proprio su questo dualismo della 
natura umana che la tradizione filosofica cristiana si innesca, individuando la fattibi-
lità dello spiegare razionalmente le verità di fede che attribuiscono all’uomo una natura 
a immagine e somiglianza di Dio, ma al contempo una natura finita, quindi mortale, sal-
vifica e peccatrice2.

Insomma, il mondo concepito nell’alto medioevo altro non era che un rigoroso para-
digma fondato su base binaria e verticale; una realtà in cui vigevano le antinomie cielo-
terra, inferno-paradiso, angelo-diavolo, anima-corpo. Pertanto, riferendosi a questo 
ultimo binomio, l’essere umano diviene esempio ideale di un modello binario, poiché egli 
stesso rappresenta la lotta tra salvezza e dannazione, tra anima e corpo. Di conseguenza, 
il corpo, in modo particolare quello femminile, giungeva a simboleggiare l’ostruzione 
principale al conseguimento della redenzione e della salvezza tanto da meritare controlli, 
castighi e costrizioni.

Fu necessario attendere una reazione della tradizione popolare per ravvisare i primi 
cambiamenti di questa austera concezione e angosciosa idea del corpo. Furono la gioio-
sità del Carnevale e le feste di piazza ad offrire occasioni deputate all’insegna del trionfo 
e celebrazione radiosa del corpo. Tuttavia, per un decisivo e definitivo distacco dall’idea 
demonica della corporeità e di tutto ciò che è materiale, bisognò aspettare gli albori del 
XII secolo. Fu proprio allora, infatti, che il corpo cominciò ad essere giudicato come 
espressione dell’anima stessa in termini di stretta analogia: un corpo bello e la bellezza 
in genere iniziarono ad essere associati all’idea di virtù e salvezza.

Inoltre, nella cultura medievale del XIII secolo, così intimamente pervasa della visione 
cristiana del mondo, l’importanza di ogni opera umana veniva giudicata solo in rapporto 
alla salvezza spirituale dell’essere umano. Pertanto, anche la letteratura, ed in particolare 

2 Questa dualistica mozione antropologica fece emergere con rapidità la questione riguardante la modalità di re-
ciprocità dei due principi, tra di loro eterogenei: nel pensiero medievale, parallelamente alla ridefinizione del 
rapporto anima/corpo, venne alla luce un terzo elemento, lo spiritus. Il concetto di ‘spirito’, già esposto nella 
riflessioni agostiniane, dove il senso privilegiato è quello di mens, anima, sostanza incorporea (che permane e si 
radica nel pensiero occidentale), è presente sin nei trattati altomedievali: In ambiente scolastico, e in modo parti-
colare in ambito medico e della filosofia naturale, assume una connotazione più vicina agli assunti stoici, ripresi 
in epoca ellenistica da Galeno, del pneuma, principio a metà tra anima e corpo, tra spirituale e materiale. Nell’alto 
medioevo gli autori di ambiente monastico fecero del corpo un elemento oscuro, che ingabbia l’anima nel mondo 
terreno, corrompendola. La supremazia dell’anima sul corpo, dello spirituale sul materiale e della ragione sugli 
impulsi naturali è il obiettivo del buon cristiano. Aa.Vv., L’anima dell’uomo. Trattati sull’anima dal V al IX secolo 
(Milano: Rusconi, 1979).
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quella in volgare indirizzata ad un più vasto pubblico, venne per molto tempo intesa 
primariamente quale utile tramite per l’educazione morale e pratica e non unicamente 
come fonte di piacere estetico e di svago. Ed è per questa ragione che, nel contesto della 
letteratura italiana delle origini, le opere di letteratura didattica rivestono un ruolo assai 
rilevante3.

Le tematiche di questa letteratura non concernevano solo aspetti religiosi o dottrinali; 
di frequente, intendevano trasmettere i più compositi dettami morali, dalle considerazioni 
di ispirazione filosofica fino all’elencazione delle più basilari norme di buona educazione. 
Inoltre, queste opere divulgarono ad un pubblico non colto, ma desideroso di conoscere, 
l’immenso patrimonio di nozioni e conoscenze, anche tecniche e scientifiche, custodite 
nelle tradizionali fonti latine.

Questa concezione educativa della letteratura era strettamente congiunta all’idea che si 
aveva in epoca medievale della scienza: un sapere non incentrato sull’indagine o sull’os-
servazione della realtà, ma che era spesso una registrazione di informazioni e conoscenze 
consegnate dall’antichità giovevoli per la comprensione e spiegazione del mondo così 
com’era, o come si figurava che fosse.

Questa concezione statica riportava sempre il sapere alla verità fondamentale rivelata 
dalle Sacre Scritture, o dagli autori su cui si erigeva il credo della Chiesa. Questo credo 
e patrimonio di conoscenze – costante di generazione in generazione – doveva essere 
tramandato in qualche forma affinché non andasse perduto. Trasmissione e conserva-
zione del sapere che avveniva in forma scritta diversificata, che spaziava dalla prosa 
alla poesia, spesso senza finalità letteraria, ma con il chiaro intento di essere facilmente 
fruibile dal pubblico4. Fattore questo caratterizzante che determinava anche lo stretto 
rapporto autore-lettore, nelle sue più svariate eccezioni legate alla classe sociale, al luogo 
di appartenenza, e ne definiva la funzione espressamente pedagogica.

3 Alla fine del XIII i medievali si ritrovarono a dibattere sulla questione dell’unicità/pluralità delle forme. Alberto 
Magno e Tommaso d’Aquino, sostenitori dell’unicità della forma sostanziale ritenevano che la forma animatrice 
fosse superiore alle altre (l’anima razionale dell’essere umano) e che inglobasse tutte le funzioni proprie delle 
forme inferiori (vegetativa e sensitiva). La scuola francescana sosteneva la tesi opposta, quella della pluralità delle 
forme, secondo cui le forme che si succedono nel corpo persistono in esso sostanzialmente distinte tra di loro. La 
controversia dell’epoca parve tendere al concetto francescano della pluralità delle forme. Più tardi, Duns Scoto 
formulò la tesi secondo cui l’uomo è il risultato dell’unione del corpo a sua volta informato dalla forma corporei-
tatis (la forma che consenta al corpo di permanere dopo la morte) con l’anima che gli da vita. Anche Guglielmo 
di Ockham seguirà questo cammino, che considerava l’uomo una unità di corpo, forma materiale, forma sensitiva 
e forma intellettiva; un articolato complesso di componenti capaci di interagire tra loro dando vita un’unità funzio-
nale complessa. Cfr. Carla Casagrande e Silvana Vecchio, a cura. Anima e corpo nella cultura medievale (Firenze: 
SISMEL-Edizioni Il Galluzzo, 1999).

4 In Toscana, riprendendo un’antica tradizione, la letteratura didattica fece un ampio uso retorico dell’allegoria, di 
cui la Divina Commedia di Dante ne è l’esempio più alto. Altre forme sotto cui si presentò la letteratura didattica 
furono i Bestiari, Lapidari ed Erbari. Conoscenze queste, che non solo quietavano il desiderio di conoscenza, ma 
in esse si potevano altresì rintracciare segni divini. Carlo Delcorno, a cura di. Sotto il cielo delle scritture. Bibbia, 
retorica e letteratura religiosa (secc. XIII–XVI) (Firenze: Olschki, 2009); Francesco Mattesini, Letteratura italia-
na e cultura religiosa (Roma: Arcgivio Izzi, 1993).
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2. Girardo Patecchio e lo Splanamento de li Proverbii di Salomone

La dinamica espansione della civiltà comunale in Italia determinò l’affermazione di que-
sta letteratura dal carattere prevalentemente pratico e con chiarissimi intenti moralisti, 
tutta concentrata su elementi didattico-religiosi e didattico-sociali, che vide nel cre-
monese Girardo Patecchio uno degli autori che si distinsero particolarmente in questo 
genere in Italia settentrionale. Dalla sue opere, di stampo espressamente religioso-pe-
dagogico, emerge chiaro e forte l’assunto che è possibile avere salva l’anima salvando il 
corpo. Dove per ‘salvezza del corpo’ Patecchio intende ‘educare’ il corpo poiché è solo 
grazie ad un corpo costumato e virtuoso si evita di cadere in tentazione e si può giun-
gere ad una completa salvezza dell’anima. L’opera di Patecchio, pregna di valori cristiani 
e chiaramente ispirata ad un tema biblico, si iscrive appieno in quella varietà di lette-
ratura didattica e moraleggiante per imparare a vivere meglio su questa terra al fine di 
garantirsi la salvezza eterna post mortem5. Poiché, val bene ancora una volta ribadirlo, la 
salvezza eterna è la componente fondamentale e costitutiva di questa letteratura che tra-
smetteva insegnamenti in ambito pratico, teorico, sacro, profano ad un pubblico basso.

Girardo Patecchio6, laico e uomo politico, a cui secondo il Novati “spetta il vanto 
di essere per ragioni di tempo il primo poeta volgare fiorito in Lombardia”7, si colloca 
accanto alle personalità mature del suo tempo – Bonvesin da la Riva – che furono in 
grado di rendere in volgare cittadino le più articolate aspirazioni letterarie, scientifiche 
e teoretiche del proprio tempo. Egli seppe ben muoversi in quel multiforme ambiente 
di scrittori il cui il credo e dottrina affondavano le radici nei valori cristiani delle Sacre 

5 Oltre allo Splanamento de li Proverbii de Salomone di Patecchio, intrise di temi biblici e virtù cristiane sono anche 
altre opere della letteratura didattica e moraleggiante; si pensi al Sermone di Pietro da Bascapè, che racconta la 
vicenda di Adamo ed Eva, agli altri testi di Bonvesin de la Riva De Cruce, un poemetto sulla leggenda della croce, 
e numerosi racconti sui miracoli della Madonna; sono opere, come ricorda Pietro Gibellini, “scritte in facili versi 
narrativi e in volgare ovunque giustificato dalla volontà di farsi intendere anche dalle persone umili e indotte”. Cfr. 
Gibellini, Pietro, “Letteratura italiana e religione: uno sguardo panoramico”, in: I cantieri dell’italianistica. Ricer-
ca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso dell’ADI – Associazione degli 
Italianisti (Padova, 10–13 settembre 2014), a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, G. Ferroni, E. Pietrobon (Roma: 
Adi editore, 2016), accesso 15.12.2019, http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms &ext=p&cms_cod-
sec=14&cms_codcms=776.

6 Di Gerardo Patecchio, figlio di Pietro e noto con i nomi di Gerardus Pateclus e Girad Pateg, sappiamo essere 
stato notaio cremonese che rappresentò la propria città alla sottoscrizione del trattato di pace con Parma, ai danni 
di Piacenza, il 9 luglio 1228. Altri documenti che ne attestano l’esistenza sono l’uno un atto notarile circa una 
contestazione riguardante la vendita di frumento, datato 1253 che recita “facto a magistro Girado Pateclo notario” 
(documento pubblicato da Lorenzo Astegiano, “Codex Diplomaticus Cremonese”, Historia patria Monum., seria 
II, vol. XXI (1895): 288; e altre due pergamene di natura ecclesiastica stipulate nella canonica del duomo di Cre-
moma in data 11 e 12 febbraio 1238. Le due pergamene furono pubblicate da Ireneo Affò nel 1793 in Storia della 
città di Parma, vol. III, doc. 62 e 63). Più tardi sui due documenti ripose la sua attenzione Albino Zenatti, Gerado 
Patecchio e Ugo di Perso (Atti della Regia Accademia Lucchese, vol. XXIX) (Lucca: Giusti, 1897), 24.

7 Francesco Novati, “Girado Pateg e le sue «Noie», Testo inedito del primo Dugento”, Rendiconti del Regio Istituto 
Lombardo, serie II, vol. XXXIX (1896): 2.
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Scritture e il suo Splanamento de li Proverbii de Salomone8 si pone come il più impor-
tante “collettore dell’autorevolezza scritturale di stampo sapienziale”9.

Genesi dello Splanamento è da ricercarsi nelle massime etiche e nei precetti del Sira-
cide (27,7) o Ecclesiastico, come venne chiamato da San Cipriano di Cartagine nel III 
secolo dopo Cristo, che si avvicinava molto al libro dei Proverbi e al quale Patecchio fa 
esplicito riferimento (10,19; 14,3; 16,23). Ammonimenti e prescrizioni, quelli del notaio 
cremonese, che ricordano varie sentenze dei Proverbi, e florilegi medievali di proverbi 
e precetti morali molto spesso attribuiti a Salomone o a Catone (il Dionisio Catone dei 
Disticha).

L’ambizioso notaio, confidando nell’autorevolezza dei libri antichi, con misura e abilità 
decostruisce, combina e rimaneggia i testi originali dando vita ad un sentenzioso “sermo-
ne”10 poetico che attribuisce al grande personaggio biblico conferendo così al suo lavoro 
autorevolezza e perciò meritevole di considerazione da parte del lettore per “esortandolo 
all’obbedienza”11.

Come evidenziato da Corrado Bologna, nell’ambito della letteratura didattico-reli-
giosa l’opera del Patecchio è quella più strettamente congiunta agli ideali degli ambienti 
scolastico e conventuale12. Il notaio, che intendeva chiaramente col suo poemetto diffon-
dere l’insegnamento religioso cristiano, unisce all’arte retorica dell’omiletica francescana 
l’originalità della letteratura cortese occitanica13, all’autorevolezza delle Sacre Scritture 
i semplici precetti di una morigerata devozione. Col suo lavoro, ma questo vale anche per 

8 Lo Splanamento de li Proverbii di salomone, è contenuto nel famoso codie saibante-Hamilton 390 che fu acqui-
sito nel 1882 dalla Königliche Bibliothek zu Berlin. Adolf Tobler, tra il 1883 e il 1888 ne pubblicò i contenuti in 
forma quasi integrale, quasi seguendo l’ordine del volume. ordine molto simile a quello rispecchiato dal volume. 
In questa sede ci limitiamo ad indicare la sequenza i testi principali, la sequenza: i Disticha Catonis, accompagnati 
da una trasposizione in volgare (ff. 3rA–26vB); una collezione di exempla latini (ff. 27r–48r); un almanacco diete-
tico in latino e tre ricette (ff. 48r-–49r); il Libro di Uguccione da Lodi (ff. 50r–62v), a cui segue immediatamente 
l’Istoria dello pseudo-Uguccione (ff. 62v–83r); lo Splanamento deli proverbii de Salamone di Girardo Patecchio 
(ff. 86r–96v); una parafrasi in endecasillabi volgari el Pater noster (ff. 96v–97v); i Proverbia que dicuntur super 
natura feminarum (ff. 98r–113v); il Liber Panfili in versi latini, con un volgarizzamento veneziano (ff. 114r–157r); 
ed una novella latina tratta dalla Disciplina clericalis (ff. 157r–158r).

9 Gian Luca Barbieri, “Studio sullo «Splanamento» di Girardo Patecchio”, Strenna dell’ADAFA per l’anno 1988 
(1988): 7–34.

10 Piera Tomasoni, “Poesia didattica del Nord”, in: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola 
(Torino-Parigi: Einaudi-Gallimard, 1997), 193.

11 Roberto Tagliani, “La Bibbia nella poesia didattica dell’Italia settentrionale”, in: La Bibbia nelle letteratura italia-
na – Vol. 5 Dal Medioevo al Rinascimento, a cura di P. Gibellini, G. Melli, M. Sipione (Brescia: Ed. Morcelliana, 
2013), 222.

12 Corrado Bologna, “La letteratura dell’Italia settentrionale nel Duecento”, in: Letteratura Italiana. Storia e geogra-
fia, diretta da A. Asor Rosa (Torino: Einaudi, 1987), 101–188 (ripreso, in forma abbreviata e con aggiornamenti, 
in: Corrado Bologna, “Poesia didattica del Nord”, in: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato (Roma: 
Salerno editrice, 1995): 459–491.

13 Giovanni Gaetano Persico per primo indicò le analogie tra il nobile monaco trovatore Pèire de Vic e Girardo 
Patecchio. Giovanni Gaetano, “Le imitazioni dagli «enuegs» del Monaco di Montaudon nelle «noje» cremonesi 
e il testo del Monaco noto a Cremona nel secolo XIII”, Cultura neolatina 3 (1943): 71–78; Gianfranco Contini, 
Poeti del Duecento, vol. I, II (Milano–Napoli: Ricciardi, 1960), 558 ne ripropose i risultati quale agevole rapporto 
tematico.
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l’opera di Giacomino da Verona14, Uguccione da Lodi15, Pietro da Barsegapè16 (solo per 
citarne alcuni dell’area lombarda), Patecchio non intendeva misurarsi con i maestri del 
sapere antico, ma si volgeva, con intento più utilitaristico e funzionale, a lettori semplici, 
pressappoco analfabeti, che partecipavano alla realtà municipale in maniera corale17.

Lo Splanamento de li Proverbii di re Salomone che possiamo leggere in due mano-
scritti (Canoniciano XLVIII della biblioteca Bodlejana di Oxford18, che contiene solo 
i primi 42 alessandrini, e il Codice CCCXC dalla biblioteca Reale di Berlino – noto come 
codice Saibante-Hamilton – che lo riporta per intero) fu scoperto da Adolfo Tobler che 
nel 1886 lo pubblicò integralmente in appendice al suo studio sulla lingua di Girardo 
Patecchio19.

3. Educazione e salvezza dell’anima

L’intento del Patecchio di tradurre in volgare le sentenze morali contenuti nei libri 
della Bibbia è dichiarato sin da subito e ben si iscrive nella tendenza letteraria che 
coglieva l’esi genza, sempre più diffusa delle classi mercantili ed artigiani delle città 
alle quali “la tradizione clericale cominciava ad andare stretta”20, innanzitutto perché 
non padroneggiava la lingua latina, e poi perché questa era sempre più distante dalla 
realtà. Date queste premesse, l’opera di Patecchio oltre a promuovere in forme “facili” 
una diffusione puntuale e chiara dei precetti e degli insegnamenti morali, funzionali 
all’apprendimento e alla memorizzazione, rientra in un quadro pedagogico più ampio 
che ripropone in una lingua accessibile molti passi topici delle Sacre Scritture.

14 Del frate francescano veronese ci restano Babilonia civitate infernali e il De Jerusalem celesti, opere scritte con 
molta probabilità in gioventù, intorno al 1275. 

15 Riguardo alla produzione di Ugiccione da Lodi, l’unico riconoscimento certo è il Libro di Uguçon da Laodh, un 
poema moraleggiante scritto prima del 1265, in veneto e non in lombardo. Il componimento costituito da due parti, 
l’una in lasse monorime di versi alessandrini ed endecasillabi e l’altra in novenari a rima baciata, ha fatto nascere 
l’idea che sia in realtà una giustapposizione di due differenziati componimenti.

16 Di Pietro da Barsegapè, abbiamo già ricordato il Sermon Divino un componimento popolare del 1274 con toni di 
critica nei riguardi della ricchezza e della superbia. Il poema, di circa 2500 versi, è diviso in tre parti: la creazione 
del mondo, la vita di Gesù Cristo e il giudizio universale.

17 Roberto Tagliani, “La Bibbia nella poesia didattica dell’Italia settentrionale”, 204.
18 Nel 1878, il filologo veneziano Emilio Teza pubblicò per la prima volta i 42 alessandrini nel Giornale di Filologia 

romanza, I versi venero accompagnati dalla seguente annotazione del Teza: “Le cose piccole vogliono poche pa-
role. Di Girado cremonese ho alcuni versi da aggiungere a quelli ricopiati dallo Zenoboe già stampati (Jahrb. für 
rom. u. engl. Liter. VIII, 210). Sono tolti ad un codice di Oxford; cioè al XLVIII degli italiani canoniciani: e li do, 
quali me li trascrisse nel settantacinque un amico gentile che non è più, il Wellesley: solo unisco o divido le silla-
be, e metto le virgole, punti ed accenti”. Emilio Teza, “Alcuni versiinediti del Patecchio”, Giornale di Filologia 
romanza 3 (1878): 233–234.

19 Adolf Tobler, “Das Spruchgedicht des Girard Pateg”, in: Abhandlung der Königlichen Preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin (Abh. II, Phil.-hist. Klasse, 1886), 52–73.

20 Roberto Tagliani, “La Bibbia nella poesia didattica dell’Italia settentrionale”, 204.
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Classicamente sapienzale è l’esordio che si rifà alla solenne tradizione laudistica21. Il 
notaio si affida alla Santa Trinità affinché gli dia la forza di portare a compimento il suo 
intento pedagogico, forte dell’autorità dei giusti insegnamenti salomonici.

Ê nome del Pare altissemo          e del Fig beneeto
e del Spirito Santo,           en cui força me meto,
comenz e voig fenir          e retrat per rason 
un dret insegnamento          ch’afermà Salamon.
Sì con’ se trova scrito          en Proverbi per letre,
Girard Pateg l’esplana          e ’n volgar lo vol metre22.

Levi aveva già messo in evidenza la similitudine della formula di apertura “quasi 
identica” all’incipit del Prologo di Uguccione da Lodi, anche se a noi in quest’ultima pare 
di cogliere un tono più laico e un intensità meno evocativa:

Al To nome començo,          pare Deu creator,
divina maiestà,          verasio salvator:
a Ti prega et adora          li grandi e li menor,
li principi e li re,          li marqes e i contor23.

Oltre allo scopo divulgativo del testo, anche per anticiparne la limitazione del campo 
di ricezione con rigorosa percezione socio-culturale, il “piano dell’opera’ è enunciato 
nel prologo in modo esplicito: ammaestramenti morali dal tono marcatamente suasorio 
sulla lingua, sulla superbia, rabbia e umiltà, sulla follia, sulle donne, sull’amicizia, sulla 
ricchezza e povertà. Patecchio spera di non essere biasimato dai sapienti se non “parlerà 
bene come si dovrebbe parlare”, non per essi è questo poema, ma per coloro ‘chiun-
que essi siano’ che vogliono rendersi migliori e che, anche se non comprenderanno tutto 
subito alla prima lettura, di certo alla fine ‘saranno migliorati almeno un poco”:

de quili qe parla tropo          com’ se’n debia mendar, 
con’ li irosi e li soperbii          se possa omilïar
com’ li mati se varde          et emprenda saver 
com’ a le done coven          boni costumi aver
com’ un amig a l’autro          dé andar dretamente 
e con’ povri e riqi          dé star entre la çente.
Li savi no’m reprenda          s’eu no dirai sì ben 
com’ se vorave dir,          o s’eu dig plui o men,
q’eu no trovo per lor,          q’ig sa ben ço q’ig dé, 
anz per comunal omini,          qe no san ogna le’.

21 Ezio Levi, Poeti antichi lombardi. Prefazione, commento, note e biografia (Milano: Casa Editrice L.F. Cogliati, 
1921), 59. 

22 L’edizione di riferimento per tutte le citazioni è: Gianfranco Contini (a cura), Poeti del Duecento, Vol. I e II (Mi-
lano–Napoli: Ricciardi, 1960); Patecchio, Splanamento del li proverbii de Salomone, 557. 

23 Gianfranco Contini (a cura), Poeti del Duecento; Uguccione da Lodi, Libro, I, 597.
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Mai, cui illi vol sì sia,          se tuto ’l ben adovra 
q’eu voi dir e ’l mal lassa,          no pò far meior ovra; 
mai qi no porà tuto          retegnir ad un flado, 
sì poco no’n terrà          qe no sea meiorado24.

Anche la conclusione ha lo stesso tono solenne: Patecchio ringrazia Dio per avergli 
dato la forza e la perseveranza di portare a compimento il suo lavoro. Egli si rimette 
nelle mani del Signore, invero è quello che spera facciano i suoi lettori, affinché possano 
mettere in pratica i precetti appena letti: parlare come piace a Dio e a tutti, guardarsi 
dalla superbia, allontanare le donne malvagie, usare buone maniere, coltivare l’amicizia 
e tenersi lontano dai peccati perché solo così, il giorno del giudizio, si sarà ricompensati 
con la vita eterna:

L’Altisemo Re de Gloria          ne preg, lo Signor meu,
al cui nom començai          et al cui finisc eu
ke’n dea sì aparlar          c’a Lui e a tuti plaça 
e si’n guard da soperbia,          ch’umilitad descaça 
e livre’n de mateça          et anc da povertad 
e guarde’n da ree femene          qed à ’l mond enganad;
sì toia vïa l’ira,          umilitad ne dia, 
voia q’ig bon costumi          adovrem tutavia,
faça’n soi boni amisi          e guarde’n dai peccadhi, 
sì c’al dì del çudisio          seam encoronadhi

en vita eterna. Amen25.

Il poema di Patecchio risulta più completo, più centrato e pervaso di insegnamenti 
e riferimenti all’auctoritas delle Sacre Scritture di tutte le opere coeve che si prefigge-
vano finalità simili. Qui facciamo solo riferimento alla semplice e monotona struttura di 
quel testo anonimo che Contini intitolò Insegnamenti a Guglielmo26, un testo scritto quasi 

“a braccia”27, per usare l’espressione di Rossi, privo di una chiara visione d’insieme, sce-
vro da ogni competenza biblica o intento paremiologico, pregno di grossolana misoginia 
e traboccante di ovvietà cortesi, a cui va tuttavia riconosciuto di essere il più antico testo 
della scuola veronese28 che in qualche maniera offre, a noi oggi, la possibilità di sapere di 
più sui costumi del tempo29:

24 Contini, Poeti del Duecento, 560–587.
25 Contini, Poeti del Duecento, 558.
26 Contini, Poeti del Duecento, 516–519, 837.
27 Aldo Rossi, “Poesia didattica e poesia popolare del Nord”, in: Storia della letteratura italiana, vol I, a cura di 

E. Cecchi, N. Sapegno (Milano: Garzanti, 1965), 434–440.
28 Contini, Poeti del Duecento, 558.
29 Gerolamo Lazzeri, Antologia dei primi secoli della letteratura italiana (Milano: Hoepli, 1942), 136–137.
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Compagno Guliemo, tu me servi tropo,
e no me lo çitar possa adosso; 
mandote saluto quanto e’ posso: 
Deo te faça a bon porto arivar. 
Ve’ e recevo ço ke te mando in scrito, 
e no fastidïare lo me’ dicto: 
pregote ke tu ’l debie governare. 
Questo te consegi o de schivare, 
ke multi n’à fato desvïare: 
lo zogo de la buschaça a lo ’mprumar.
E l’autro: eser tropo bevatore, 
quel conduçe l’omo tosto a desenore 
e falo de grant presio desmontare. 
Brigar cu le puitane e mortal peccà; 
l’anima e ’l corpo sì n’e forto damnà;
ki l’à per usu, ben dé mendigar30.

Lo Splanamento, per seguitare a tenere alta la solennità ed il proposito stabilito nel 
prologo, principia, certamente influenzato ma altresì per ribadirne la centralità, come 
il Vangelo di Giovanni parlando “de la lengua”; “In principio c’era il lógos”, da inten-
dersi nella duplice accezione di “parola” e di “progetto”; cifra stessa dell’essere umano 
e, secondo Giovanni, del disegno di Dio insito nell’uomo del raggiungimento della con-
dizione divina. Della beatitudine, della salvezza.

La lingua è il discrimine fondamentale sia poiché divide gli uomini dalle altre creature 
del regno animale, sia gli stessi uomini per ceppi linguistici. Ma Patecchio allerta i lettori 
che la lingua divide più della spada, separa i padri dai figli, i mariti dalle mogli, allontana 
gli amici, vero tesoro di questo mondo e può ferire mortalmente il prossimo. Il notaio 
di Cremona conosce bene il peso delle parole e mette in guardia i lettori dai pericoli del 
troppo parlare, poiché chi non sa zittirsi non sa nemmeno valutare, riflettere, tenderà 
a sovrapporsi al suo interlocutore. È basilare saper parlare, poiché attraverso la parola 
esprimiamo noi stessi, ci identifichiamo, ci definiamo, diamo vita alla nostra unicità pur 
nel disegno divino. Dio tiene in grande stima coloro che parlano ai bisognosi, che sanno 
tacere quando è necessario, che non si lodano vanamente “de soa propria boa”, poiché 
solo il Signore conosce la vera bontà degli uomini. Saremo giudicati anche per i frutti 
della nostra bocca, per quanto detto e omesso, per le buone o le “mal” parole proferite 
e per non aver lodato, a parole, quanto ricevuto da Dio.

De la lengua voi’ dir          alò primeramente,
per quel q’ela nos plu          a gran part de la cente.(…)
[M]at’ è l’om qe no lauda          o ben, quand Dieu ie’l dà, 
[e] se ’l ben ie desplase,          del mal como farà? (…)

30 Anonimo Veronese, Insegamenti a Guglielmo, vv. 1–16, in: Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini; 
Uguccione da Lodi, Libro, I, 516–519.
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Ki no vol fir enteso,          è mato s’el favela, 
mai s’elo tas fai ben,          s’el non è qi l’apela:
grand gracia à de Deu          l’omo qe pò tasere 
segond qe se coviene;          bïà se’n pò tenere.
No se dé alcun laudar          de soa propïa boca,
qé Deu sa ben e i omini          quanta bontà lo toca31.

L’esigenza di tramandare ad un pubblico privo di cultura il messaggio delle Sacre 
Scritture, in maniera preciso e comprensibile ed evitare di incorrere nelle sanzioni previ-
ste dal Sinodo di Tolosa del 1229 per chi traduceva la Bibbia, diede origine ad una vasta 
produzione “letteraria” di chiara ispirazione moralistico-didattica, finalizzata a mettere 
in pratica i dettami scritturali con un duplice risultato: vivere meglio questa vita e avere 
salva l’anima dopo la morte. Ovviamente il materiale, le fonti, sono da ricercarsi tutto 
nel Vecchio e Nuovo Testamento. Da uno sguardo d’insieme, si ha l’impressione che 
i rimatori laici avessero proteso per il Vecchio Testamento, mentre gli ecclesiastici traes-
sero ispirazione dai Vangeli32. Invero, l’esperienza francescana che funse da volano sia 
per le nuove forme di partecipazione degli umili ad un’attiva vita religiosa, sia da fonte 
di ispirazione dei movimenti laicali si rivelò determinate anche nella selezione e forma 
espressiva dei testi, tanto della letteratura religiosa quanto di quella didattico-moralista.

Per il suo carattere didattico, lo Splanamento adempie appieno ad una funzione pre-
scrittiva e persuasiva in senso moralistico, nei riguardi delle condotte giornaliere della 
società comunale. I precetti religiosi che ogni buon cristiano è tenuto a rispettare sono 
nel testo continuamente richiamati e sottintesi e, grazie all’autorevolezza della fonte, l’ef-
ficacia e la credibilità del testo si potenziano. Ad essere “esposta” da Patecchio, prima 
che quella di Salomone, è la parola di Dio. È Egli stesso ad indicare la via, il modo, per 
ambire alla salvezza; una salvezza dell’anima che si fonda esclusivamente sull’attuazione 
dei suoi “facili” insegnamenti su questa terra.

La riscrittura in volgare operata da Patecchio diventa luogo dell’esegesi biblica, atte-
stata dalle molte parafrasi versificate di passaggi fondamentali della Sacra Scrittura 
sull’amicizia, sulla ricchezza e povertà, sull’empietà e la superbia, sulla donna. Insegna-
menti di Dio che diventano precetti per l’uomo:

31 Ed ancora: “Lengua part li fradeli, qe se vol mal da morte, / e pare da fiioli (rar è qi la comporte), / la mugier dal 
mario, q’è per lengua blasmado, / e le fine amistate ch’à quarant’a[n]g dorado. // Da tropo dir se varde qi se vol 
far laudar / e dëa luog ad altri s’ig vol anq’ ig parlar, / q’el ge n’è fors de lor qe vol dir qualqe causa, / m’el no dé 
començar finqé l’autro no pausa.(…) No fi tegnudo savio qi parla sovra man / da piçol ni da grande, da par ni da 
sovran: (…) Ki respont umelmentre, ira no se ie tien, / mai qi favel’ a orgoio, / s’ela no’nd’è, sì vien. // Per lengua 
se departe / l’amor dig compagnon, / e no è maior tesauro êl mond, qi ’l truova bon. // Con l’om ch’à tropo lengua 
non è bon far tençone, / q’entre ’l so tan’ parlare se perd bona rasone.(…) L’om ch’usa dir pur mal, e’l ben e l’onor 
sciva, /a pena se’n partrà tro q’en ’sto mondo viva.(…) Ognucan’ om se guarde qe reu dito / no porte, qé lengua 
à bailia de dar e vita e morte: / del fruito de soa boca çascun se pagarà; / o ben o mal q’el [di]ga, tut a lui tornarà”. 
Contini, Poeti del Duecento, 557–580.

32 Primi fra tutti i Vangeli della passione e morte del Cristo, si pensi a Donna de Paradiso di Jacopone da Todi quale 
prima e celebre lauda drammatica.
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Sovra tute maltate          don’ Deu e’l mondo s’ira, 
è l’om qe trata mal          d’amig q’en lui s’enfìa:
Qi ama dretamentre          Deu, e’l prosem altresì, 
starà seguramentre          a l’autro mond e qui.(…)
Or e arçent, qi n’à,          sì va forte seguro, 
mai plui va quel asai          ch’ama Deu de cor puro.
Pur en le soi riqeçe          s’enfida l’omo reu: 
meio s’enfida ’l pover          qe à sperança en Deu. (…)
La povertà de Deu          en ca’ de l’empio sta,  
la riqeça col largo          qe serve là o’ el va. 
Aver tute riqece          e ço qe l’om dirà
val men q’esser mendigo,          se l’amor Deu non à33.

Di particolare rilevanza è la parte dedicata alle donne soprattutto in considerazione del 
precedente dei Proverbia quae dicuntur super natura feminarum34 che Girardo teneva 
ben presenti. La tematica misogina era tradizionale nel Medioevo ed in particolar modo 
nella letteratura moraleggiante dell’Italia del Nord. All’immagine della donna lussuriosa, 
priva di morale e malvagia, fonte di tutti i mali, Patecchio offre quella, ugualmente tra-
dizionale e convenzionale, trasmessa dalla letteratura cortese, della donna civilizzatrice 
dell’uomo. Alla negatività della donna “comune” e viziosa contrappone l’energia profusa 
dalla donna saggia e onesta, vera benedizione del Cielo, da curare e custodire poiché 

“Deu dà la gracia c’al so servir la meta”.
Lo Splanamento va ben oltre la mera spiegazione dei Proverbi di Salomone, più in là 

della facile contaminazione dei vari testi biblici, o le brevi pedisseque citazioni letterali 
dei Disticha Catonis; il poema si richiama ad una concezione forte della consuetudine 
letteraria, arduo indicarla come laica o ecclesiastica, lontana alla elementare trasmis-
sione orale resta sempre ‘alta’ e come già detto vicina alle forme conventuali e scolastiche, 

33 “Mieg è un amig visino, qi l’à presso de ca’, / qe un fradel luitano bïad a cui Deu ’l dà. // Quel non è bon amigo qe 
parla con doi lengue / e va menand sofismi e briga con losenghe. (…) L’omo qe vol far ben en log qe tiegna e vaia, 
/ s’el pò servir a l’umel, del soperbio no i caia. (…) Quel qe visita l’omo en soa enfermitad, / fa ’l servisio de Deu; 
a lui ’n ven sanitad. (…) Quelui qe vol far ben, temporivo se leva; / qi dà pas e la tien, Deu l’exalta e l’aleva. (…) 
Grand çent q’è sença guida, sì è quasi perdua; / un sol om ch’ama Deu si à pas retegnua. // Se Deu s’acorce qe 
l’omo a servirlo deleta, / de li soi enemisi alò ie fai vendeta”. Contini, Poeti del Duecento, 557–580.

34 I Proverbi, composti da un anonimo veneto (sec. XII) sul modello del poemetto francese Chastiemusart – in quar-
tine monorime di alessandrini – rappresentano il più antico scritto antifemminista italiano. Il testo, un veemente 
libello che risuona delle invettive misogine dei padri della Chiesa e degli esilaranti improperi dei versi goliardici, 
presenta degli exempla delle infide arti delle donne, da Eva alla marchesa del Monferrato, allo scopo di screditare, 
paragonandole ad animali viziosi, giovani fanciulle, maritate signore e persino suore. Nel testo si legge: “Bona 
çent, entendetelo, perqué ‘sto libro ai fato: / per le malvasie femene l’aio en rime trovato, / quele qe ver’ li omini 
no tien complito pato; / cui plui ad elle servene, plui lo tien fol e mato. // Saçai, per ogna femena ‘ste cause no vien 
dite, / k’asai creço qe sëa ‘nde cui no plas queste scrite: / le bone se n’alegra, de queste rime drete, / e le rei, quando 
le aude, sta ‘ne dolente e triste. (…)Tanto è strabelisema la bestïa panthera, / a lié’ cor’ ogna bestia, per vederla, 
vontera: / et el’ è tanto pessima e de forte mainera,/ quela qe plui l’aprosema, mestier è q’ela piera. // Femena con 
beleçe qe no è naturale, / aucì l’om e confondelo qe la va per vardare: / quando l’omo plui sieguela, plui lo fai 
desvïare, / l’anema li fai perdere e lo corpo penare. Contini, Poeti del Duecento, 173–185.
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e grazie anche ad un’assidua frequentazione della poesia occitanica. Particolarità della 
scrittura di Patecchio che ritroviamo anche nelle meno divulgate Noie35:

Noioso son, e canto de noio
qe me fai la rëa çent noiosa.
Eu veço l’omo, com’ l’è plui croio,
Tant eleçe vita plui grecosa
en vestir e ’n parlar de regoio
e ’n far ogna causa desdegnosa.
Sì m’è noia, no sai que me faça,
q’ eu no trovo compagno qe m plaça:
tanta noia me destrenz e abraça,
o’ qe m sia, enoia me menaça.
Ben me noia e sta contra core
cativo omo podhestà de terra;
rico bausaro qe è traitore;
e pover soperbio qe vol guerra;
çascun om qe è reu pagadore;
sescalco q’entro ’l desco me serra.
Molto me noia for de mesura
omo veglo prestar ad usura;
long arengar; vïa de coltura:
not e çorno me sta en rancura36.

Conclusione

Patecchio e molti scrittori suoi coevi – laici o chierici – sentirono fortemente l’urgenza di 
rileggere e chiarire, in una lingua più accessibile alla gente comune ed influenzata dalla 
letteratura occitanica, dalla cultura epica e romanzesca della Francia settentrionale, i fon-
damenti della tradizione scolastica e prescrittiva che, rifacendosi alle Sacre Scritture pro-
fessavano agli homines novi, attraverso una letteratura didattico-religiosa, i valori senza 
tempo di una civitas cristiana e il suo messaggio di salvezza.

35 Oltre allo Splanamento de li Proverbii de Salomone datati intorno al 1229, Girado Patecchio compose le Noie, un 
inventario poetico di ogni cosa molesta. Il poemetto fu un primo tentativo di imitazione nel nostro Paese degli 
enuegz provenzali del Monaco di Montaudon alle quali replicò per le rime Ugo di Perso. La “cançoneta”, come 
la definì l’autore – otto strofe di dieci decasillabi (sei a rima alternata e quattro monorimi) con un ‘congedo’ di 
sei – non è semplicemente un esercizio letterario. Patecchio non nasconde la sua finalità moralistica, l’avversione 
dell’uomo di cultura per le miserie della vita di ogni giorno e i vizi del mondo in cui vive.

36 Contini, Poeti del Duecento, 839–840.
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UZASADNIENIE HISTORYCZNOŚCI PRYMATU 
BISKUPA RZYMU W APOLOGII PAWŁA 
LISICKIEGO

Streszczenie

W artykule autor zajmuje się uzasadnieniem historyczności prymatu biskupa Rzymu, jakie 
przedstawia w swojej apologii Paweł Lisicki. Tekst składa się z sześciu części. Jego główną 
oś stanowi rekonstrukcja argumentacji Lisickiego. Składają się na nią racje, które wypływają 
z badań archeologicznych, analizy przekazów tradycji oraz interpretacji tekstów Nowego 
Testamentu. Autor przedstawia również założenia metodologiczne, jakie formułuje Lisicki. 
W zakończeniu formułuje wnioski w perspektywie teologii fundamentalnej.

Słowa kluczowe: apologia, prymat, historia, archeologia

Abstract

A JUSTIFICATION OF THE HISTORICITY OF PRIMACY OF THE BISHOP 
OF ROME IN THE APOLOGIA OF PAWEŁ LISICKI

In the article, the author deals with justification of the historicity of – primacy of the bishop 
of Rome, which Paweł Lisicki presents in his apologia. The text consists of six parts. Its main 
axis is the reconstruction of Lisicki’s arguments. It consists of reasons that arise from archaeo-
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logical research, the analysis of tradition and the interpretation of the New Testament texts. 
The author also presents methodological assumptions formulated by Lisicki. Finally, he draws 
conclusions from the perspective of fundamental theology.

Keywords: apology, primacy, history, archaeology

Wstęp

Paweł Lisicki (ur. 1966 r.) należy obecnie do grona najważniejszych polskich apologetów2. 
Świadczy o tym jego olbrzymi dorobek pisarski, stała obecność w przestrzeni medial-
nej, aktualność i szeroki wachlarz podejmowanych zagadnień oraz styl argumentacji, 
który cechuje naukowa kompetencja. Jako dziennikarz posiada zdumiewającą zdolność 
syntezy. W jego pracach apologetycznych można spotkać najnowszą literaturę biblijną 
i teologiczną. Własne racje buduje, odwołując się do licznych źródeł. Kluczem do zrozu-
mienia twórczości Lisickiego pozostaje słowo apologia3. Jest ona wyczuwalna w niemal 
każdej publikacji redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy”4.

Po pracach poświęconych Jezusowi5 oraz polemikach z islamem i judaizmem, w apo-
logii Lisickiego przyszedł czas na obronę początków Kościoła6. W takiej perspektywie 
należy sytuować najnowszą pracę Grób Rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajem-
nicy watykańskich podziemi. Opublikowana w czerwcu 2019 r., nie jest jedynie repor-
tażem z przebiegu dziennikarskiego śledztwa. W rzeczywistości otrzymano napisane 
w sposób niezwykle interesujący uzasadnienie historyczności prymatu biskupa Rzymu7. 
Sięgając do niej, autor ukaże najpierw uzasadnienie historyczności prymatu biskupa 
Rzymu, jakie przedstawia redaktor „Do Rzeczy”, a następnie odniesie je do eklezjologii 
fundamentalnej i w tej perspektywie sformułuje wnioski8.

2 Na temat apologii Pawła Lisickiego zob.: Przemysław Artemiuk, Renesans apologii (Płock: Płocki Instytut Wy-
dawniczy, 2016), 477–540; Henryk Seweryniak, Apologia i dziennikarstwo (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
UKSW, 2018), 78–82.

3 Na temat wczesnej apologii Pawła Lisickiego zob.: Przemysław Artemiuk, „Pawła Lisickiego apologia Nie-
ludzkiego Boga”, Studia Teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża 31 (2013): 47–63.

4 Paweł Lisicki, Kto zabił Jezusa? Prawda i interpretacja (Kraków: Wydawnictwo M, 2013).
5 Lisicki, Kto zabił Jezusa? Prawda i interpretacja; Paweł Lisicki, Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrze-

ścijaństwa (Kraków: Wydawnictwo M, 2014); Paweł Lisicki, Tajemnica Marii Magdaleny. Fakty i mity (Kraków: 
Wydawnictwo M, 2014).

6 Paweł Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu (Lublin: Fabryka Słów, 2015); Paweł Lisicki, Krew na naszych 
rękach. Religia Holocaustu i tożsamość Europy (Lublin: Fabryka Słów, 2016).

7 Temat ten i szerzej obrona Kościoła zdają się dominować obecnie w apologii Lisickiego. Potwierdza to ostatni 
wywiad, jakiego redaktor „Do Rzeczy” udzielił Tomaszowi D. Kolankowi, zobacz: Paweł Lisicki, Tomasz D. Ko-
lanek, Czas szaleństwa czy czas wiary? O kryzysie w Kościele, fałszywym ekumenizmie, „myślicielach” nowej 
lewicy i czasach ostatecznych. Z Pawłem Lisickim rozmawia T.D. Kolanek (Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2019).

8 Ostatnie prace poświęcone kwestii papieskiego prymatu zobacz: Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Koście-
le, zbawieniu, historii i współczesności z kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki (Łomża: 
Wydawnictwo Spes, 2018), 47–77; Gerhard L. Müller, Papież. Posłannictwo i misja, tłum. Joachim Kobienia 
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017); Gerhard L. Müller, Drogowskazy na dzisiaj, tłum. Stanisław Tasiemski 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2018), 29–42.
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1. Założenia metodologiczne badań nad grobem św. Piotra

Badania archeologiczne odgrywają istotną rolę zarówno w uzasadnieniu historyczno-
ści Jezusa, jak i w refleksji nad początkami Kościoła9. W przypadku grobu św. Piotra 
okazują się nie tylko przełomowe dla kwestii prymatu, ale także niezwykle istotne dla 
samego Kościoła. Sprawa grobu Kefasa skupia w sobie, jak w soczewce, wątpliwości 
zarówno liberalnych badaczy, jak i ostrożnych katolików, którzy zamiast bronić świętych 
relikwii, wolą poddać się sceptycznej retoryce. Zdaniem Lisickiego, grób galilejskiego 
rybaka to rzecz fundamentalna. Wierzący potrzebują bowiem dzisiaj, wyjaśnia redak-
tor „Do Rzeczy”, jak nigdy wcześniej, mocnej opoki, skały, na którą wskazał sam Jezus10.

Lisicki, wywołany do obrony Kefasa – spór bowiem wziął się z negacji obecności 
Apostoła w Rzymie – przyznaje, że interesuje go „Piotr jako Skała, na której sam Boski 
Zbawiciel wzniósł swój Kościół. Nie tylko w sensie symbolicznym, metaforycznym, prze-
nośnym, literackim, ale konkretnym, cielesnym, zmysłowym, dosłownym”11. Redakto-
rowi „Do Rzeczy” od początku, wbrew głosom sceptyków, towarzyszy pewność: „Jedno 
na pewno mogę zrobić i to, wierzę, dobrze: zdać rację ze swojej pewności, że byłem 
obok grobu Piotra i że kości, które ledwo, ledwo widziałem, należały do niego, Rybaka 
z Galilei, później opoki, na której Jezus wzniósł swój Kościół, fundamentu i założyciela 
Kościoła rzymskiego, którego i ja po dwóch tysiącach lat jestem niegodnym i miernym 
członkiem”12. 

Osobiste doświadczenie Lisicki zestawia z głosami krytyków, którzy twierdzą, że 
nie można udokumentować w sposób pewny odnalezienia grobu św. Piotra13. Opinie 
sceptyków stanowią punkt wyjścia. W swoich badaniach redaktor „Do Rzeczy” chce 
znaleźć odpowiedź na następujące kwestie: po pierwsze, „czy istnieją dowody na to, że 
Piotr przebywał w Rzymie w okresie między ukrzyżowaniem Jezusa w roku 30 lub 33 
a śmiercią samego Apostoła w roku 64 lub 67. Po drugie, czy istnieją dowody na to, że 
Kefas zginął śmiercią męczeńską w Wiecznym Mieście? I wreszcie pytanie trzecie, nie 
mniej ważne: jakie argumenty przemawiają za tym, że został pochowany nie gdziekol-
wiek, ale na Watykanie, dokładnie cztery metry pod ołtarzem, który miliony pielgrzy-
mów i turystów odwiedza co roku, podziwiając stojący nad nim wspaniały baldachim 
z brązu wykonany przez Berniniego?”14.

Aby mieć pewność własnej argumentacji, wyjaśnia Lisicki, „należy zgromadzić 
poszlaki i w oparciu o nie dopiero wydać sąd. Każdy element musi tu do siebie paso-

9 Henryk Seweryniak, Geografia wiary (Warszawa: Wydawnictwo Więź, ²2010), 293–297.
10 Paweł Lisicki, Grób rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi (Warszawa: 

Wydawnictwo Fronda, 2019), 13.
11 Lisicki, Grób rybaka, 19.
12 Lisicki, Grób rybaka, 20.
13 Lisicki, Grób rybaka, 22–29.
14 Lisicki, Grób rybaka, 29.
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wać”15. Redaktor „Do Rzeczy” rozpoczyna od antycznej historii i badań archeologicz-
nych. W tym celu przenosi czytelnika do starożytnego Rzymu. Pyta o specyfikę antycznej 
metropolii, pojawienie się w niej i obecność chrześcijan. Bada wszystkie możliwe prze-
kazy, które potwierdzają obecność w Świętym Mieście Piotra. Nieobce redaktorowi „Do 
Rzeczy” są także przekazy pogańskie. Dokonując ich interpretacji, na przykład Satyryk 
Petroniusza, w porównaniu z A. Soccim16 zachowuje dystans i uznaje ich hipotetyczność. 
Powołując się na włoską historyczkę M. Sordi17, wskazuje na wyraźną zmianę nastawie-
nia władz rzymskich wobec chrześcijan po roku 62. Lisicki, badając antyczne przekazy 
(szczególnie Tacyta, por. Roczniki XV, 44), swoją narrację doprowadza do momentu 
prześladowań chrześcijan w czasach Nerona18.

2. Historia grobu Kefasa

W swoich badaniach Lisicki nie lekceważy żadnej wątpliwości, stara się możliwie najdo-
kładniej odtworzyć zarówno dzieje watykańskiej nekropolii, jak i samą historię grobu św. 
Piotra. Krok po kroku odsłania kolejne warstwy historii, ponieważ wie, jak wiele zna-
czy to miejsce. Pozwala zatem, aby przemówiła archeologia. Redaktor „Do Rzeczy” nie 
jest jednak jedynie słuchaczem, który na wiarę przyjmuje ustalenia i głosy sceptyków. 
Korzystając z prac archeologów, potrafi w gąszczu opinii i specjalistycznych uwag odna-
leźć istotę poszukiwań. Historia grobu Piotra okazuje się pełna tajemnic. Jego odkrycie, 
tak uroczyście ogłoszone przez Piusa XII całemu światu 23 grudnia 1950 roku, to pyr-
rusowe zwycięstwo. Grób bowiem okazał się pusty i nikt z badaczy nie znajdował na to 
wyjaśnienia. Nie tylko nie było w nim kości Piotra, ale też żadnych oznak pamięci o nim. 
W tym miejscu w narracji Lisickiego pojawia się prof. Guarducci19. Dzięki jej uporowi, 
odwadze, a przede wszystkim naukowym kompetencjom udało się rozwiązać tę niebaga-
telną zagadkę. Lisicki szczegółowo opisuje jej badania, których początkiem było odczy-
tanie napisu z muru G nekropolii. Interpretacja graffiti: PETR ENI – greckie PETROS 
ENI, czyli „Piotr jest tu wewnątrz”, okazała się kluczem do odnalezienia relikwii św. 
Piotra20. Włoska archeolog udowodniła, że imię Piotra zapisane na murze wskazuje bli-
skość jego pochówku. Odnalezienie kości świętego nie było jednak wcale taką prostą 
sprawą. Trochę zadziały tutaj intuicja i szczęście. Okazało się bowiem, że kości świętego 
już wcześniej zostały odnalezione przez ks. Kaasa podczas pierwszych prac archeolo-
gicznych (1942–1949), chociaż ani on, ani archeolodzy z nim współpracujący nie zda-
wali sobie z tego sprawy. Dopiero wysiłek prof. Guarducci doprowadził do odnalezienia 

15 Lisicki, Grób rybaka, 31.
16 Antonio Socci, Wojna przeciwko Jezusowi, tłum. Anna Gogolin (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 

2012), 169–175.
17 Marta Sordi, I Cristiani e l’impero Romano (Milano: Jaca Book, 2017).
18 Tacyt, Roczniki, tłum. S. Hammer (Wrocław: Ossolineum, 2004), 190–191.
19 Margherita Guarducci, La Tomba di San Pietro. Una straordinaria vicenda (Milano: Saggi Bompanini, 1989).
20 Henryk Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwo Więź, 2010), 122–128.
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25 września 1953 roku kości, a następnie ich identyfikacji przez antropologa. Ustalenia 
trwały od października 1962 do czerwca 1963 roku i dały następujący wynik: wszystkie 
kości należały do jednej osoby, mężczyzny, który zmarł między sześćdziesiątym a sie-
demdziesiątym rokiem życia i odznaczał się krzepką budową ciała. Słysząc ustalenia 
badań antropologicznych, prof. Guarducci zestawiała je z rozszyfrowanymi napisami. 
W tym momencie nie miała już żadnych pytań. Była przekonana, że odnalazła kości 
św. Piotra. Dla pewności zweryfikowała inne możliwe hipotezy. Całość badań opubliko-
wała w lutym 1965 roku. Trzy lata później, 26 czerwca 1968 roku, papież Paweł VI ogło-
sił, że relikwie św. Piotra zostały odnalezione. Dzień później wróciły na swoje miejsce, 
czyli do marmurowego schowka w murze G. To wydarzenie nie zamyka jednak sprawy 
grobu Kefasa. Ma ona swoją dalszą historię. Niebawem włoska badaczka została zdys-
kredytowana przez o. Ferruę. Jezuita oskarżył ją o naiwność i brak krytycznej analizy 
archeologicznych danych. W roku 1968 na wieść o odnalezieniu kości św. Piotra także 
środowiska protestanckie zareagowały krytycznie, odrzucając wyniki badań (G.F. Sny-
der artykułem w „The Biblical Archeologist”). Oskarżenia nie odstraszyły prof. Guar-
ducci. W roku 1977 opublikowała kolejną pracę, zatytułowaną „Piotr – Skała, na której 
zbudowany jest Kościół”, gdzie we wstępie Paweł VI podziękował jej za watykańskie 
badania archeologiczne. Jednak wraz ze śmiercią tego papieża, jak relacjonuje Lisicki, 
kwestia uznania relikwii św. Piotra jakby zanikła. Nie wolno było o nich mówić, „stały 
się one nagle, z dnia na dzień, prawdziwą informacją zastrzeżoną”21. W kolejnych publi-
kacjach archeologicznych nie pojawiają się wzmianki ani o najnowszych badaniach 
watykańskich podziemi, ani o odkryciu prof. Guarducci. Pielgrzymom, odwiedzającym 
watykańską nekropolię, zaprzestano pokazywać mur G. „Przez cały ten czas, [podkreśla 
Lisicki – P. A.], ojciec Ferrua nie ustawał w atakach na włoską profesor – jeszcze w marcu 
1990 roku opublikował gwałtowną napaść, gdzie całkowicie odrzucał możliwość odnale-
zienia relikwii Piotra!”22. Włoska badaczka konsekwentnie jednak prezentowała światu 
swoje wyniki badań. Ostatnią pracę poświęconą tej kwestii opublikowała w roku 1998. 
Zmarła 2 września 1999 roku w Rzymie. Pamięć o jej odkryciach zaczęła wracać po 
śmierci o. Ferrui w roku 2003. Kolejni archeolodzy potwierdzili ustalenia prof. Guar-
ducci (C. Papi, R.J. Landry). Przełomem w kwestii grobu św. Piotra okazały się badania 
grobu św. Pawła prowadzone już w czasie pontyfikatu Benedykta XVI. Odkrycia tam 
dokonane (kości, fragmenty dwóch tkanin z lnu laminowanego złotymi nićmi), okazały 
się istotne także dla grobu Kefasa. „Skoro okazało się, że szczątki Pawła są autentyczne, 
to musiało to za sobą pociągać przekonanie, że również w przypadku Piotra sceptycyzm 
był za daleko posunięty”23. Nie bez znaczenia były także badania grobu apostoła Filipa 
w Bitynii w Azji Mniejszej. Potwierdziły one, że „budowniczowie w IV wieku powielali 
ten sam model działania”, czyli wzorowali się na rzymskiej nekropoli24.

21 Lisicki, Grób rybaka, 345.
22 Lisicki, Grób rybaka, 345.
23 Lisicki, Grób rybaka, 351.
24 Lisicki, Grób rybaka, 351–353.
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Badania archeologiczne prowadzone po roku 1999 okazały się dla kwestii grobu 
św. Piotra niezwykle istotne. Z inspiracji Benedykta XVI dokonano weryfikacji wszyst-
kich ustaleń, zarówno prof. Guarducci, jak i o. Ferrui, a także najnowszych odkryć. Prace 
te kontynuowano za pontyfikatu Franciszka, który zakończył je w sposób uroczysty 
24 listopada 2013 roku. Zamykając Rok Wiary, papież Franciszek pokazał światu kości 
ze schowka w murze G. Kilka dni później, 5 grudnia 2013 roku, przeniósł je w czasie 
uroczystej procesji i umieścił we wnętrzu muru G25. 

3. Śmierć Piotra w Rzymie

Weryfikacja historycznych przekazów dotyczących męczeństwa Piotra to drugi wymiar 
uzasadnienia. Ustalenia prof. Guarducci, które przywołuje red. Lisicki, także tutaj pozo-
stają kluczowe26. Wczesna tradycja za Euzebiuszem dzień 29 czerwca 67 roku podawała 
jako datę męczeństwa (w czasach współczesnych zarówno Pius IX, jak i Paweł VI ją 
potwierdzili). On sam śmierć Piotra sytuował między 13 października 67 a 9 czerwca 
68 roku. Jednak dla historyków ustalenie to nie było pewne. Prof. Guarducci, sięgając 
do opisów Tacyta, sugeruje wcześniejszą datację śmierci św. Piotra i przedstawia nastę-
pujące uzasadnienie. Jej zdaniem, rzeczywiście cesarz mógł uczestniczyć w rzymskich 
igrzyskach, a nawet mieszał się z tłumem przebrany za zwykłego obywatela lub brał 
udział w zawodach. Nie mogło to dziać się jednak w roku 67, wtedy bowiem Neron prze-
bywał w Grecji. Czas jego nieobecności w Rzymie przypadł na czas od września 66 do 
początku 68 roku. Wrócił do Wiecznego Miasta, ponieważ sytuacja stała się niebez-
pieczna. Trwała wojna z Żydami, a na horyzoncie pojawił się także bunt legionów. Jako 
władca tracił gwałtownie stabilność. Ostatecznie nie odzyskał kontroli nad cesarstwem. 
Dlatego też został zmuszony do abdykacji i samobójstwa, którego dokonał 9 czerwca 
68 roku. Fakty te mają decydujący wpływ na ustalenie daty śmierci Piotra. Zdaniem 
Guarducci, Kefas poniósł śmierć męczeńską 13 października 64 roku. Argumenty prze-
mawiające za tą datą są następujące. Najostrzejsze prześladowania chrześcijan miały 
miejsce na początku, zaraz po pożarze Rzymu (pożar wybuchł w nocy z 18 na 19 lipca 
i trwał do 28 lipca), wtedy bowiem pragnienie zemsty i zrzucenia na kogoś odpowiedzial-
ności były największe. Ponadto igrzyska nie mogły odbyć się w listopadzie czy grud-
niu, ponieważ zmienna pogoda na to nie pozwalała. Skoro urządzano je pod odkrytym 
niebem, dostępne pozostają jedynie miesiące sierpień, wrzesień i październik. Pierwszy 
z nich wydaje się jednak zbyt wczesny, biorąc pod uwagę koniec pożaru. Potrzeba było 
znaleźć winowajców, a to zabiera przecież trochę czasu27.

25 Lisicki, Grób rybaka, 352–354.
26 Lisicki, Grób rybaka, 145–167.
27 Lisicki, Grób rybaka, 145–146.
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Drugi argument Guarducci znajduje w apokryficznym Wniebowstąpieniu Izajasza28, 
dziele pochodzącym z przełomu I i II w. Tekst ten mówi o Neronie opanowanym przez 
demona. Cesarz ogarnięty przez złego ducha nie boi się wydać na śmierć św. Piotra. 
Demoniczne panowanie ma trwać trzy lata, siedem miesięcy i dwadzieścia siedem dni. 
Jeśli zostanie odjęty ten czas od daty śmierci cesarza, uzyska się dokładnie 13 paździer-
nika 64 roku. W ten sposób włoska historyk ustala dzienną datę śmierci Piotra29.

Argument trzeci, zdaniem Guarducci, odnaleźć można w życiorysie cesarza. 13 paź-
dziernika przypadały tzw. dies imperii, czyli coroczne święto objęcia tronu przez Nerona. 
Dzień ten był świętym, w którym w sposób wyjątkowy podkreślano boskość cesarza. 
Najprawdopodobniej wybrano go na inaugurację igrzysk, a więc również na moment 
ukrzyżowania Piotra, przywódcy chrześcijan w Wiecznym Mieście. „Byłoby to logiczne 
i odpowiadało kontekstowi historycznemu: jeśli Neron chciał uświetnić rocznicę obję-
cia tronu nadzwyczajnymi igrzyskami, to stracenie Piotra idealnie się do tego celu 
nadawało”30.

Lisicki podkreśla, że samo ustalenie tak dokładnej daty jest jedynie spekulacją, nie 
można przecież wykluczyć, że Piotr został stracony później, warto jednak wziąć ją pod 
uwagę. Sugeruje bowiem, że chrześcijan zabijano wprost w cyrku Nerona. Poza tym 
autor apokryficznego Wniebowstąpienia Izajasza podał nie liczbę symboliczną, ale 
moment, kiedy cesarz został opętany przez demona. Oznacza to, że widział on „w tym 
dniu początek procesu, który doprowadził do stracenia Piotra, a nie samo określenie 
momentu śmierci”31.

Redaktor „Do Rzeczy” ma świadomość, że śledztwo w sprawie grobu św. Piotra opiera 
się na poszlakach; niemniej jednak należy ich szukać i wydobywać z nich rzeczy pewne. 
Odtwarzając śmierć męczeńską Kefasa, Lisicki sięga także do tekstu Nowego Testa-
mentu, który odrzucają liberalni badacze. Jego zdaniem, fragment Ewangelii według 
św. Jana (21,18–19), dobitnie świadczy o tym, że Jezus wieści Piotrowi śmierć męczeńską 
na krzyżu. Jak uzasadnia to Lisicki? Zdaniem redaktora „Do Rzeczy”, w przypadku 
tego tekstu występuje przykład spełnionego proroctwa. Autor perykopy, „znając prze-
szłość – śmierć Piotra na krzyżu – przedstawia to wydarzenie jako wypełnienie pro-
roctwa skierowanego ku przyszłości”32. Według Lisickiego, słowa z Ewangelii według 
św. Jana należy odczytywać jako opis zdarzenia przeszłego. Świadczy o tym w pierw-
szej kolejności zwrot „wyciągniesz ręce”, który oznacza gest skazanego na śmierć krzy-
żową. Był on znany zarówno starożytnym Grekom, jak i Rzymianom. Przytacza go 
poeta Plautus, piszący pod koniec II w. przed Chr., używając zwrotu dispessis manibus 
(z wyciągniętymi rękami). Taką interpretację sugeruje sam św. Jan. Ewangelista, pod-

28 Ignacy Radliński, „Apokryfy Judaistyczno-Chrześcijańskie/Apokryfy prorocze/II.V”, dostęp 10.12.2019, https://
pl.wikisource.org/wiki/Apokryfy_Judaistyczno-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skie/Apokryfy_prorocze/II.V.

29 Lisicki, Grób rybaka, 146.
30 Lisicki, Grób rybaka, 146.
31 Lisicki, Grób rybaka, 147.
32 Lisicki, Grób rybaka, 148.
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kreśla Lisicki, „wie [bowiem], że słowa Jezusa do Piotra nie są niejasną metaforą opi-
sującą dość enigmatyczną przyszłość Apostoła, ale konkretnym obrazem wskazującym, 
jaka śmierć spotkała Piotra”33. Pojawiające się dalej Jezusowe wezwanie „pójdź za Mną” 
ponownie wskazuje na męczeństwo. „Nie da się uznać tych słów za niejasną metaforę: 
kontekst, sens i odniesienie do innych fragmentów są jednoznaczne”34. Wniosek, jaki 
formułuje Lisicki w odniesieniu do Janowego fragmentu, jest następujący: „można zatem 
stwierdzić, że święty Jan pod koniec I wieku po Chr. wiedział, że Piotr zmarł śmiercią 
krzyżową”35.

Obok tekstu Nowego Testamentu wczesna tradycja potwierdza śmierć Piotra w Rzy-
mie. Redaktor „Do Rzeczy” najpierw sięga do listu św. Klemensa, kierowanego do 
Koryntian. Tekst ten pochodzi z końca pierwszego wieku (ok. 96 r.)36. Fragment odno-
szący się do męczeństwa Kefasa staje się w pełni zrozumiały, kiedy zestawi się go, jak 
sugeruje Lisicki, z Rocznikami Tacyta. Tekst zawiera bowiem kilka kluczowych zwro-
tów, świadczących o męczeństwie Piotra. Najpierw terminy „świadectwo” – martyrein, 

„miejsce chwały” i „miejsce święte”. Zgodnie z ówczesnym kontekstem wskazują one na 
krwawą śmierć apostołów, Piotra i Pawła. Klemens, nazywając apostołów „kolumnami 
Kościoła”, stwierdza, że „potykali się aż do śmierci”. Stawia ich również w kontekście 
innych postaci biblijnych, które albo zginęły męczeńsko, albo doświadczały zazdrości. 
Wniosek wypływający z analizy tego tekstu jest, zdaniem Lisickiego, jednoznaczny: 
chociaż Klemens nie mówi wprost o śmierci męczeńskiej Piotra i Pawła w Rzymie, „to 
kontekst, analogia z wcześniejszymi męczennikami Starego Testamentu i szczegóły 
językowe nie pozwalają na wyciągnięcie innych wniosków”37.

Lisicki przywołuje również bardzo ważne świadectwo Ignacego Antiocheńskiego38. 
Biskup ten pisze w roku 106 list do Kościoła w Rzymie. Tekst Ignacego to „odpowiedź na 

33 Lisicki, Grób rybaka, 149.
34 Lisicki, Grób rybaka, 149.
35 Lisicki, Grób rybaka, 149.
36 „Pozostawmy jednak przykłady zaczerpnięte z przeszłości, a przejdźmy do bliższych nam w czasie dzielnych 

zawodników. Rozważmy szlachetne przykłady ludzi z naszego własnego pokolenia. Z powodu zazdrości i zawiści 
najwięksi i najwspanialsi z nich, prawdziwe kolumny [Kościoła], zaznali wielu prześladowań i potykali się aż do 
śmierci. Popatrzmy na świętych Apostołów: Piotra nie raz i nie dwa, ale wiele razy, spotykała ciężka próba z po-
wodu niegodziwej zazdrości, a złożywszy w ten sposób swoje świadectwo, odszedł do chwały, na którą sobie do-
brze zasłużył. Przez zazdrość i niezgodę również Paweł [znalazł sposobność, by nam] wskazać, jaka jest nagroda 
wytrwania: więziony siedem razy, skazywany na wygnanie, kamienowany, stał się heroldem Pana na Wschodzie 
i na Zachodzie, pozyskał też za swoją wierność szlachetną sławę. Uczył sprawiedliwości ziemię całą i dotarł aż 
do zachodnich jej granic, a złożywszy wobec przedstawicieli władz swoje świadectwo, odszedł ze świata i został 
przyjęty w miejscu świętym, stanowiąc [dla nas] najwspanialszy wzór wytrwania. Oprócz tych mężów, żyjących 
tak święcie, pamiętać trzeba jeszcze o całym mnóstwie wybranych, którzy cierpiąc z powodu zazdrości rozmaite 
zniewagi i tortury stali się dla nas najpiękniejszym przykładem” (V,1–VI,1)”; Klemens Rzymski, „List do Kościo-
ła w Koryncie”, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. Anna Świderkówna, wstęp, komentarz 
i opracowanie Marek Starowieyski (Kraków: Wydawnictwo M, ²1998), 53.

37 Lisicki, Grób rybaka, 156.
38 Ignacy Antiocheński, „Ignacy do Kościoła w Rzymie”, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. 

Anna Świderkówna, wstęp, komentarz i opracowanie Marek Starowieyski (Kraków: Wydawnictwo M, 1998²), 
128–131.
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informacje przekazane mu przez posłańca z Rzymu, który próbował odwieść biskupa od 
męczeńskiej śmierci na arenie, gdzie miał zostać rzucony na pożarcie dzikim bestiom”39. 
W tym kontekście najważniejszy jest następujący fragment listu: „Błagajcie za mnie 
Chrystusa, abym z pomocą dzikich zwierząt stał się ofiarą dla Boga. Nie wydaję wam 
rozkazów jak Piotr i Paweł. Oni – Apostołowie, ja – skazaniec, oni – wolni, ja – do dziś 
dnia niewolnik. Kiedy jednak będę cierpiał, wtedy stanę się wyzwoleńcem Jezusa Chry-
stusa i zmartwychwstanę w Nim wolny. Teraz, będąc więźniem, uczę się niczego nie pra-
gnąc” (IV,1–8)40. Ignacy, jak wyjaśnia Lisicki, pragnie męczeństwa. Wierzy bowiem, że 
w ten sposób najpełniej zjednoczy się z Chrystusem. Rzymianie z kolei chcą go zachować 
przy życiu. Stąd jego prośba zawarta w liście, aby nikt nie utrudniał mu śmierci. Z tego 
tekstu wynika zatem, podkreśla to Lisicki, że „już w II wieku po Chr. musiał szerzyć 
się kult grobów męczenników”41. Gdyby nie było tak, jaki sens mogłyby mieć słowa św. 
Ignacego, pragnącego śmierci, pochowania i uczczenia go? „Podobnie, wynika z listów, 
że właśnie z tego powodu – prawdopodobnie kultu zwłok złożonych w grobie – obawy 
żywiły władze Antiochii, dlatego podjęto decyzję, by męczennika rzucić na pożarcie 
bestiom. W ten sposób uniemożliwiono późniejszy kult zwłok”42.

Wprawdzie kwestia męczeństwa św. Piotra pojawia się jeszcze w apokryficznych Dzie-
jach Piotra z drugiej połowy II wieku43, gdzie jest mowa o męczeństwie i pochówku 
apostoła, dokonanym przez niejakiego senatora Marcellusa oraz w Liber pontificalis – 
historii papieży – zredagowanym w VI w.44, to kluczowym świadectwem, które przywo-
łuje Lisicki, jest list prezbitera rzymskiego Gajusza – który pełnił swoją posługę w czasie 
pontyfikatu papieża Zefiryna (199–217) – do montanisty Proklusa45. Tekst ten znamy 
dzięki Euzebiuszowi z Cezarei, który go przechował w swojej Historii Kościoła (II,25)46. 
W kontekście uzasadnienia prymatu i męczeńskiej śmierci Piotra jest on nadzwyczaj 
istotny. Pokazuje bowiem wyższość autorytetu Piotra i jego następców, także Kościoła 
rzymskiego nad wspólnotami lokalnymi, nawet jeśli zostały one ufundowane przez 
innych apostołów, na przykład Filipa, na którego powołuje się Proklos. „Co do mnie, mogę 
ci pokazać znaki zwycięstwa (tropaia) apostołów. Czy chcesz iść na Watykan, czy na 
drogę wiodącą do Ostii, znajdziesz tropaia tych, którzy założyli ten Kościół”47. Tropaia 

39 Lisicki, Grób rybaka, 156.
40 Ignacy Antiocheński, „Ignacy do Kościoła w Rzymie”, 129.
41 Lisicki, Grób rybaka, 157.
42 Lisicki, Grób rybaka, 157.
43 „Dzieje Piotra Apostoła i Szymona”, tłum. Zbigniew Izydorczyk i Mirosław Bielewicz, oprac. Zbigniew Izydor-

czyk, Warszawskie Studia Teologiczne 16 (2003): 101–150, dostęp 15.12.2019, http://pwtw.pl/wp-content/uplo-
ads/wst/16/Izydorczyk.pdf.

44 „Księga Pontyfików 1–96 (do roku 772)”, tłum Przemysław Szewczyk (1–90), Małgorzata Jesiotr (91–96), oprac. 
Monika Ożóg, Henryk Pietras SJ, Synody i Kolekcje Praw 9 (Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wy-
dawnictwo WAM, 2014), dostęp 15.12.2019, https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/72858_skrot.pdf.

45 Lisicki, Grób rybaka, 158–159.
46 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Lisiecki (Poznań: Fiszer i Ma-

jewski, 1924), 88.
47 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna. O męczennikach palestyńskich, 88.
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to greckie słowo oznaczające pomnik zwycięstwa. „Stawiali go żołnierze zwycięskich 
wojsk na polu, na którym pobili przeciwników”48. Używając tego terminu w kontekście 
apostołów, Gajusz wskazuje na wagę cmentarzy, gdzie zostali obaj pochowani. Pokazuje 
równocześnie wyższość Rzymu, gdzie spoczywają dwaj najwięksi z apostołów. Ich groby 
stają się powodem chluby i znakiem zwycięstwa. Tekst ten, zdaniem Lisickiego, posiada 
wyjątkowe znaczenie. „Nie miał charakteru urzędowego, co dodatkowo wzmacnia jego 
autentyczność. Gdyby Proklos go nie sprowokował, Gajusz nigdy nie napisałby odpo-
wiedzi, a gdyby tego nie zrobił, to nie istniałby żaden literacki dowód na to, że rzymscy 
chrześcijanie znali miejsce grobu Piotra! Toż to byłaby gratka dla współczesnych racjo-
nalistów i krytyków! Dopiero mogliby podważać, negować, nie rozumieć. Na szczęście 
jednak list się zachował i to niezwykle ważne świadectwo dotarło do naszych czasów”49.

Uzasadniając historyczność śmierci Piotra w Rzymie, Lisicki odwołuje się zarówno 
do źródeł rzymskich (Tacyt), jak i chrześcijańskich (fragment Ewangelii według św. Jana, 
list Klemensa Rzymskiego do Koryntian, list św. Ignacego Antiocheńskiego do Rzymian, 
list Gajusza do Proklusa). Pomocne okazują się także źródła apokryficzne (Wniebowstą-
pienie Izajasza czy Dzieje Piotra), których krytyczna lektura pozwala wyprowadzić 
cenne informacje. Jego konkluzja jest następująca: „Piotr zginął śmiercią męczeńską na 
krzyżu w Rzymie za czasów Nerona i było to najprawdopodobniej w okresie pierwszych 
prześladowań, wkrótce po pożarze w stolicy Imperium, a zatem późną jesienią 64 roku 
po Chr. Następnie został pochowany w Watykanie. Tyle wynika z lektury źródeł”50.

4. Analiza tekstów nowotestamentowych

Nie sposób zrozumieć sensu watykańskich poszukiwań bez odkrycia znaczenia osoby 
św. Piotra, który „okazuje się świadkiem kluczowym. Tę rolę i znaczenie pokazują naj-
wcześniejsze przekazy, zarówno cztery Ewangelie, jak i Dzieje”51. Lisicki, analizu-
jąc dzieje Piotra, zwraca uwagę na jego pochodzenie, powołanie do grona Dwunastu, 
misję zleconą przez Jezusa, uczestnictwo w decydujących wydarzeniach (przemienie-
nie, odkrycie pustego grobu, spotkanie ze Zmartwychwstałym) oraz pierwszeństwo we 
wspólnocie popaschalnej.

Analizę tekstów redaktor „Do Rzeczy” rozpoczyna od opisu domu rodzinnego i miej-
sca pochodzenia Szymona, czyli Betsaidy (por. J 1,44)52. W tej właśnie okolicy Jezus 
dokonywał cudów (por. Mk 8,22–26; Łk 9,10; Mt 11,20–21), jednak mieszkańcy pozo-
stali oporni i nie nawrócili się; niemniej jednak tutaj, zaledwie trzydzieści kilometrów 
na północ od Betsaidy, Piotr wyznał wiarę w mesjańskość Jezusa w okolicach Cezarei 

48 Lisicki, Grób rybaka, 161.
49 Lisicki, Grób rybaka, 161.
50 Lisicki, Grób rybaka, 161–162.
51 Lisicki, Grób rybaka, 276.
52 Joachim Gnilka, Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach, tłum. Wiesław Szymona (Kraków: 

Wydawnictwo M, 2002), 19–32.
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Filipowej. Rodzinna miejscowość Piotra znajdowała się na skrzyżowaniu ważnych dróg. 
Blisko biegła via Maris, a także szlak ze wschodu na zachód, zmierzający do Akki i Tyru. 
Lisicki podkreśla, że to miejsce z pewnością wywarło wpływ na Piotra. Nie mógł on 
pozostać zamknięty jedynie we własnym zaściankowym świecie, musiał otwierać się na 
kontakty ze światem. Podobnie inni uczniowie pochodzący z Betsaidy. Miejsce zamiesz-
kania i pracy zmuszało ich do rozmów z podróżującymi, stawali się zatem poliglotami. 
Poza językiem codziennym, czyli aramejskim, znali liturgiczny hebrajski, a także w stop-
niu dobrym grekę, która była wtedy językiem świata. Przekazy ewangeliczne, zauważa 
Lisicki, pozwalają nam stwierdzić, że Szymon należał do klasy średniej. Zarówno on, jak 
i bracia Jan oraz Jakub byli przedsiębiorcami posiadającymi najemnych pracowników. 
W rejonie przez nich zamieszkiwanym przemysł rybny był doskonale rozwinięty.

Kafarnaum leżące blisko Betsaidy w Galilei, po ożenieniu się Szymona, pozostało 
jego miastem. Tutaj kontynuował wraz z bratem swój fach. I z pewnością w Kafarnaum 
doczekałby swych dni, gdyby nie osoba proroka Jana Chrzciciela i podsycane przez 
niego oczekiwanie mesjańskie. Lisicki konkluduje, że „wszystko to pozwala sądzić, że 
również w Betsaidzie i Kafarnaum krąg złożony z Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba i Filipa 
żył nadzieją na przyjście Zbawiciela świata, władcy, tego, kogo przepowiedzieli prorocy. 
Nie sposób dowiedzieć się, jakie dokładnie były oczekiwania Piotra, ale kilka wska-
zówek przekazanych przez Ewangelię, a szczególnie słynny dialog w okolicach Ceza-
rei Filipowej wskazuje, że być może również pierwsi uczniowie czekali na Mesjasza, 
wybawiciela spod pogańskiej władzy i dominacji. Radośnie i bez zastrzeżeń podążyli za 
Jezusem, bo dostrzegli jego moc i władzę”53. Lisicki, podążając za sugestiami Epifaniu-
sza i chrześcijańskiej pątniczki Egerii54, uważa, że Szymon był „w Kafarnaum postacią 
znaczącą, kimś z kim się liczono i czyje zdanie brano pod uwagę. Choć (…) nie otrzymał 
formalnego wykształcenia, to musiał znać dobrze Pisma. Z pewnością uczęszczał do 
pobliskiej synagogi i interesował się nowymi ruchami religijnymi, choćby tym, który 
założył Chrzciciel”55.

Zdaniem redaktora „Do Rzeczy”, pierwszym z kluczowych wydarzeń w życiu Szy-
mona było nadanie mu nowego imienia. „Jak pokazuje cała tradycja biblijna, wiązało 
się to ze szczególną misją, którą poznać od początku mógł jedynie wybrany przez Boga 
na proroka człowiek, mimo swoich słabości i grzechów”56. Imię Szymon (Symeon), 
uchodzące za symbol nadziei, powróciło do łask wraz z epoką Machabeuszy. Lisicki, 
przychylając się do opinii Bockmuehla, twierdzi, że „Petros mógł być istniejącym już 
wcześniej greckim przydomkiem, który to Szymon nosił od młodości i którego używał 

53 Lisicki, Grób rybaka, 282.
54 Seweryniak, Geografia wiary, 178–201; zob. także Paul Badde, Ziemia Boga w 20 tajemnicach, tłum. Marcin Ma-

sny (Bytom: Wydawnictwo Niecałe, 2013); Michael Hesemann, Na tropie Jezusa z Nazaretu. Ziemia Zbawiciela, 
tłum. Paulina Kolińska (Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2012).

55 Lisicki, Grób rybaka, 285–286.
56 Lisicki, Grób rybaka, 286.
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w zhellenizowanym środowisku Betsaidy-Julii” (por. Mt 4,18; 10,2)57, podkreśla jednak 
nowe znaczenie, jakie Jezus nadaje temu przydomkowi (por. Mt 16,13–20). „Pierwszy 
raz w dziejach określenie Kefas zostaje wykorzystane przez Jezusa jako imię własne, 
które nadaje Piotrowi. Jednocześnie jest to tytuł i nazwa misji, którą mu powierza”58. 
Teksty ewangeliczne to potwierdzają, zwłaszcza spisy uczniów u synoptyków (Mk 3,13–
19; Mt 10,1–4; Łk 6,12–16). Nie są one w żaden sposób przypadkowe lub chronologiczne. 
Ich porządek raczej akcentuje hierarchiczność, która ma charakter „emblematyczny 
i symboliczny”59. Synoptycy „widzą w Piotrze przewodnika grupy Dwunastu, podob-
nie jak wskazują na odrzucenie i potępienie Judasza z powodu jego zdrady”60. Jest on 

„przywódcą, reprezentantem i rzecznikiem grupy uczniów, powołanym przez samego 
Jezusa”61. Nowy Testament wspomina go wielokrotnie, 50 razy jest wymieniany jako 
Szymon, 2 razy jako Symeon, 9 razy jako Kefas i 154 razy jako Petros/Piotr62.

Piotr należy do najbliższego grona uczniów Jezusa. Świadczy o tym jego obecność na 
górze Tabor podczas przemienienia. Scena ta jest autentyczną teofanią, w której Jezus 
objawia uczniom swoją boską chwałę63. Dla Piotra przemienienie staje się fundamental-
nym doświadczeniem, a z czasem częścią jego przepowiadania. Potwierdza to fragment 
2 Listu św. Piotra: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy 
daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] 
jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, 
gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim 
razem byliśmy na górze świętej” (2 P 1,16–18). Redaktor „Do Rzeczy” widzi w tym 
tekście dowód autentyczności. Piotr staje się „wybranym świadkiem największej Bożej 
tajemnicy, jako jeden z trzech uczniów widzi chwałę Chrystusa, jako jedyny odzywa 
się i proponuje wzniesienie przybytku”64. O jego wyjątkowej roli może także świadczyć 
również organizowanie ostatniej wieczerzy, którą jemu i Janowi powierzył Jezus (por. 
Mk 14,13–14).

Piotr, będąc pierwszym z uczniów, który widział pusty grób, staje się także gwaran-
tem prawdziwości zmartwychwstania. Przekonały go, co skrupulatnie analizuje Lisicki, 
leżące płótna. Wcześniej ściśle opasywały zwłoki. Kiedy wszedł do grobu, znajdowały 
się w takiej pozycji, jakby ciało Jezusa się ulotniło. Obserwacja ich wprawiła apostoła 
w zachwyt i podziw. Wrócił on z wiarą, „bo na własne oczy widział, że to, jak leżały 

57 Lisicki, Grób rybaka, 286.
58 Lisicki, Grób rybaka, 288.
59 Lisicki, Grób rybaka, 288.
60 Lisicki, Grób rybaka, 288.
61 Lisicki, Grób rybaka, 288.
62 Settimio Cipriani, Św. Piotr Apostoł, tłum. Agata Ryndak-Laciuga (Kraków: Wydawnictwo Bratni Zew, 2008), 

28–29.
63 Lisicki, Grób rybaka, 289.
64 Lisicki, Grób rybaka, 291.
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płótna w komorze grobowej, wskazywało nieodparcie, że nikt, żadna ludzka ręka nie 
mogła ich dotknąć, przesunąć, rozwiązać, odłożyć, przełożyć, poruszyć. Zobaczył płótna, 
które zostały dokładnie w takim ułożeniu, w jakim byłby, gdy skrywały zwłoki, tyle 
tylko, że całkowicie wygładzone. Jakby uszło z nich powietrze. Jakby opadły, nie znaj-
dując w środku ciała, które obwiązywały”65. To doświadczenie staje się dla Piotra nie-
zwykle ważne. Od wizyty w grobie, zanim spotka zmartwychwstałego Pana osobiście, 
twarzą w twarz, już wie, „że obietnica była prawdziwa, że Jezus w przedziwny sposób 
żyje, że wstał z grobu i pokonał śmierć”66.

Wśród kluczowych tekstów Piotrowych, analizowanych przez Lisickiego, pojawia 
się także fragment Ewangelii według św. Mateusza 16,13–20. Redaktor „Do Rzeczy” 
zauważa, że wszelkie próby dyskredytacji tego tekstu upadły67. Podkreśla również, że 

„wypowiedziane tam słowa Jezusa muszą mieć ogromne znaczenie, tym bardziej że jest 
to jeden z dwóch przypadków we wszystkich Ewangeliach, kiedy Jezus mówi o «Koście-
le»”68. W jaki sposób Lisicki interpretuje Mateuszowy fragment? Po pierwsze, zwraca 
uwagę na objawienie, którego Piotr dostąpił od Ojca. Został przez Boga wybrany, ponie-
waż „ma do odegrania osobną, wyjątkową, nie dającą się zamienić rolę”69. Świadczą 
o tym słowa Jezusa skierowane do ucznia po jego wcześniejszym wyznaniu: „nie objawiły 
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Samo zaś wyznanie, 
pojawiające się wcześniej, potwierdza nadprzyrodzone objawienie, którego doświadczył 
Piotr. W pierwszej części wypowiedzi apostoł wyznaje wiarę w mesjańskość Jezusa. Do 
tego, jak zauważa Lisicki, nie potrzeba było Boskiego objawienia. „Dlatego tak ważne 
musi być całe zdanie, całe wyznanie, w którym faktycznie pierwszy raz publicznie czło-
wiek wypowiada głośno, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. To właśnie 
jest tym ściśle nadprzyrodzonym, nie-ludzkim, nie pochodzącym od «ciała i krwi», nie 
wymyślonym i nie wyobrażonym wnioskiem. To jest ta prawda, do której żaden czło-
wiek, nawet cała ludzkość ze wszystkimi swoimi mędrcami, filozofami, myślicielami 
i mistrzami dojść nie mogła: Mesjasz jest Synem Boga żywego, jest nie tylko wysłańcem, 
przekazicielem, ale synem, a więc ma tę sama naturę, co Bóg. Ten nieskończony Bóg, ten 
wszechmocny, wieczny, doskonały, sprawiedliwy i miłosierny jest oto w Jezusie. To, co 
nieogarnione, zostało ogarnięte, wieczne przyszło w czasie. Mesjasz okazał się Synem. 
Żadna z zapowiedzi proroków wprost i całkiem jasno o tym nie mówiła, żaden głos 
ani żadna myśl tak tego wyraźnie nie połączyła, tak tego nie dostrzegła i nie nazywała. 
W tym sensie słowa Piotra są objawieniem, są słowem, które przyszło do niego z góry, 
z Nieba, z zewnątrz. I to, łatwo zrozumieć, tak boli współczesnych krytyków, którzy 
prędzej uznają, że Piotra nie było, niż zgodzą się, że to wyznanie faktycznie pochodziło 

65 Lisicki, Grób rybaka, 294.
66 Lisicki, Grób rybaka, 295.
67 Na temat interpretacji tego klasycznego tekstu prymacjalnego zobacz: Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, 

106–110.
68 Lisicki, Grób rybaka, 296.
69 Lisicki, Grób rybaka, 297.
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z Nieba. Że nie było rozwinięciem, dopełnieniem, radykalizacją, przekroczeniem tego, 
co już wcześniej mówiła mądrość pogańska i żydowska. Temu wszystkiemu Mateusz 
w swym opisie się przeciwstawia. Temu mówi «nie». Wynosząc Piotra, broni absolutnie 
nienaruszalnych prerogatyw Boga”70.

Po wyznaniu Piotra padają następujące słowa Jezusa: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»” 
(Mt 16,18–19). Zdaniem Lisickiego fragment ten to akt inwestytury. Król-suweren, 
w tym przypadku Jezus, deleguje swą władzę i administrowanie. Ten akt dotyczy tylko 
Piotra. „Klucze, które przekazuje Piotrowi, są znakiem władzy i należą do Niego. Jezus 
po tym, jak zasiadł na tronie Dawida, przez swą śmierć i zmartwychwstanie rozsze-
rzył dawne przymierze z Bogiem tak, że objęło ono wszystkich ludzi, nie tylko Żydów. 
Otóż ten Jezus, który jest Królem świata, tak jak starożytni królowie, jak sam Dawid 
i jego następcy, przekazał klucze Piotrowi. «Szymon-rybak stał się Piotrem–królewskim 
sługą»”71. Symbolika klucza posiada biblijne uzasadnienie. Opis przekazania kluczy 
spotykamy już u Izajasza, gdzie zostają one odebrane Szebnie, a dane Eliakimowi (por. 
Iz 22,22). Można w tym tekście odnaleźć pewną analogię do Mateuszowej Ewangelii. 
„W obu przypadkach chodzi o królestwa, w obu mowa jest o delegowaniu władzy, w obu 
wspomina się o mianowaniu królewskiego sługi. W obu przypadkach też mianowanie 
sługi ma decydujący wpływ na każde z królestw. A jednak klucze ofiarowane Piotrowi 
oznaczają znacznie większą władzę niż ta, którą mógł się cieszyć sługa Dawida, Eze-
chiasza lub pozostałych królów Izraela”72. Symbolika kluczy zdaje się być tutaj kwestią 
fundamentalną. „Klucze wskazują na wyłączną władzę. Klucze do czyjegoś domu dają 
temu komuś wyłączną władzę nad domem. Posiadanie kluczy z konieczności wyłącza 
innych od władzy i kontroli. Piotr zostaje zaopatrzony w klucze i w ten sposób zostaje 
mu przekazana wyłączna władza nad królestwem niebieskim i autorytet”73. Od chwili 
przekazania kluczy, Piotr staje się wyłącznym zastępcą Jezusa i jego sługą w nowym 
królestwie74.

Ten fragment Mateuszowy zawiera również argumentację przemawiającą za sukcesją 
prymacjalną. Redaktor „Do Rzeczy” uzasadnia to w następujący sposób: „Jeśli prawdą 
jest, że powierzenie Piotrowi kluczy do królestwa należy rozumieć w odniesieniu do 
urzędu sługi króla ze Starego Testamentu, to pozwala to od razu odpowiedź na pyta-
nie o sukcesję. To, że urząd królewski sługi był dziedziczny, że był stały, ma ogromne 
znaczenie, jeśli chce się zrozumieć urząd Piotra”75. Według Lisickiego, to w Starym 

70 Lisicki, Grób rybaka, 297.
71 Lisicki, Grób rybaka, 298.
72 Lisicki, Grób rybaka, 299.
73 Lisicki, Grób rybaka, 299.
74 Lisicki, Grób rybaka, 299.
75 Lisicki, Grób rybaka, 300.
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Testamencie należy widzieć źródło sukcesji. „Ponieważ Jezus odtworzył tron Dawida, 
odbudował On również urząd królewskiego sługi. Jezus nastąpił po Dawidzie, Piotr po 
Eliakimie. Obecnie papież jest następcą nie tylko Piotra, ale także w pewnym sensie 
pierwszego królewskiego sługi z czasów królestwa Dawida”76. Zgodnie z tym tokiem 
uzasadnienia nie można sobie wyobrazić, że po śmierci Piotra nagle urząd przestaje 
istnieć. Według Lisickiego, „myśl, że Jezus głosi królestwo, które znika wraz z Jego 
śmiercią, i powierza władzę kluczy słudze, wikariuszowi tylko na czas jego życia, jest 
w kontekście historycznym niedorzeczna”77. Trwałość królestwa domaga się raczej 
stałej obecności urzędu wikariusza. To właśnie słowa Jezusowe „bramy piekielne nie 
przemogą Kościoła” pośrednio wskazują na trwałość misji Piotra. „Bramy piekielne, 
[wyjaśnia Lisicki – P. A.], to inaczej bramy szeolu, bramy podziemia, bramy śmierci. 
Nie chodziło zatem o moce zła i diabła, ale o moc śmierci”78. Jezus, zdaniem publicy-
sty, chciał więc wyraźnie powiedzieć, że wraz ze śmiercią Piotra Kościół nie zakończy 
swojej działalności. Jego urząd nie zniknie wraz z odejściem Apostoła do wieczności. 
I Kościół, i urząd są „wieczne i nieprzemijające”79. Wprawdzie Ewangelie nie informują, 
w jaki sposób będą powoływani następcy Piotra, ale w Dziejach Apostolskich można 
spotkać już pierwsze akty sukcesyjne (ustanowienie Siedmiu w Jerozolimie czy star-
szych w gminach zakładanych przez Pawła)80. W odniesieniu do urzędu Piotrowego 
Lisicki zwraca uwagę na list św. Klemensa Rzymskiego do Koryntian, który nie tylko 
pisał o mianowaniu biskupów i diakonów, ale także wskazywał na sposób zachowania 
w wypadku ich śmierci (por. XLII,1–XLIV,6)81. „Skoro określenie Kefa było nie tylko 
imieniem własnym, ale też tytułem i określeniem funkcji, to naturalnie wynika z tego, że 
miało ono trwać po śmierci Piotra. Trwałość Kościoła ściśle wiąże się z trwałością Kefy, 
wikariusza, Opoki. Jednego bez drugiego nie ma”82. W tej argumentacji rozumienie ory-
ginalności wschodnich monarchii jest niezwykle istotne. „Współczesnym wydaje się, że 
władza pochodzi zawsze od dołu, od ludzi, przekazywana jest tymczasowo i w określo-
nych granicach, jest efektem umowy i porozumienia. Jednak Kościół założony na Opoce, 
na Piotrze, miał zupełnie inny charakter. Był odnowionym królestwem Dawida. Chociaż 
duchowym i nadprzyrodzonym, to jednak królestwem, w którym głową był Chrystus, 
a jego wikariuszem ziemskim Piotr”83.

Piotrowa władza kluczy ujawnia się bardzo wyraźnie po zmartwychwstaniu Jezusa. 
Ukazują to przede wszystkim Dzieje Apostolskie,  ale także listy św. Pawła (por. Ga 1,18; 

76 Lisicki, Grób rybaka, 300.
77 Lisicki, Grób rybaka, 300.
78 Lisicki, Grób rybaka, 300.
79 Lisicki, Grób rybaka, 301.
80 Walter Kasper, Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, przekład Grzegorz Rawski (Kraków: Wy-

dawnictwo WAM, 2014), 392–402.
81 Klemens Rzymski, „List do Kościoła w Koryncie”, 69–71.
82 Lisicki, Grób rybaka, 303; Klemens Rzymski, „List do Kościoła w Koryncie”, 69–71.
83 Lisicki, Grób rybaka, 303–304.
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2,1–10; 2,11–14). Piotr wyróżnia się spośród innych uczniów należących do grona Dwu-
nastu. Dzieje Apostolskie akcentują jego przywództwo w pierwotnym Kościele. On 
zaś, świadomy misji powierzonej mu przez Jezusa, wygłasza przed Jerozolimą pierw-
szą katechezę (por. Dz 2). Figury pojawiające się w niej będą powracały w kolejnych 
nauczaniach. Można je odnaleźć także w drugim z Piotrowych listów (por. 2 P 3,7–13). 
Teksty te świadczą o ciągłości i spójności przepowiadania apostoła. Zdaniem Lisickiego, 
św. Łukasz wyraźnie w swoim dziele akcentuje „nadprzyrodzoną moc Piotra”. O ile przed 
zmartwychwstaniem uczniowie byli pełni obaw, ze strachu nie opuszczali Wieczernika, 
nie byli w stanie także dokonywać cudów, o tyle potem zyskują dzięki Duchowi Świę-
temu nadzwyczajną moc. Piotr w imię Jezusa uzdrawia, ale również naucza. Wzywa 
Jerozolimę do nawrócenia i przyjęcia wiary w ukrzyżowanego Mesjasza, który zmar-
twychwstał. „Ten sam Piotr [akcentuje jego przemianę Lisicki – P. A.], który w okolicach 
Cezarei Filipowej nie chciał pogodzić się z zapowiedzią cierpienia Jezusa, teraz jest tym, 
który właśnie cierpiącego Mesjasza głosi”84.

W postawie Piotra jeszcze jeden element jest godny podkreślenia. Świadczy on wyraź-
nie o władzy otrzymanej przez apostoła od Jezusa. Chodzi o uniwersalność chrześci-
jaństwa. Lisicki podkreśla, że w początkowej fazie nauczania, po zmartwychwstaniu 
Jezusa, Piotrowi wydawało się, że da się pogodzić Jezusową Ewangelię z tradycyjnym 
judaizmem (por. Dz 2,46)85. „Jednak ten stan dojrzewania i kiełkowania chrześcijań-
stwa w obrębie judaizmu nie mógł trwać w nieskończoność”86. O rozdziale Kościoła od 
synagogi zdecydowało nie tylko sprawowanie Eucharystii przez uczniów Jezusa, które 
Dzieje Apostolskie nazywają „łamaniem chleba” po domach, ale przede wszystkim samo 
głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego, „wywołujące coraz większą niechęć i irytację 
władz żydowskich”87. Eskalacja konfliktu, o czym świadczy ukamienowanie Szczepana 
(por. Dz 7,56–59), uświadamia Piotrowi, że adresatami Dobrej Nowiny mogą stać się 
także ludzi niebędący Żydami. Spotkanie z Szymonem garbarzem, a przede wszyst-
kim zetknięcie się z Korneliuszem, staje się decydujące dla misji Piotra, który zrywa 
z żydowskim ekskluzywizmem i zaczyna wszystkim głosić orędzie Jezusa. Zbawienie 
przyniesione przez Nazarejczyka nabiera cech uniwersalnych. W nauczaniu Piotra Jezus 
jawi się jako Sędzia żywych i umarłych, a odpuszczenia grzechów mogą doświadczyć ci, 
którzy w Niego wierzą (por. Dz 10,34–35,42–43). Ludem Bożym (laos) nie jest już jedy-
nie Izrael. Stają się nim wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa (por. 1 P 2,9–10). Głoszenie 
uniwersalizmu chrześcijaństwa, zdaniem polskiego publicysty, wskazuje jednoznacznie 
na władzę Piotra. Jednak ta perspektywa, w gruncie rzeczy bardzo rewolucyjna, zdaje 

84 Lisicki, Grób rybaka, 305.
85 Na temat relacji wczesnych chrześcijan z judaizmem zobacz: Mariusz Rosik, Kościół a Synagoga (30–313 po 

Chr.) na rozdrożu (Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2016); Henryk Seweryniak, „Geneza Kościoła i pierwsze 
etapy jego rozwoju”, w: Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa, red. H. Sewery-
niak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011), 185–211.

86 Lisicki, Grób rybaka, 305.
87 Lisicki, Grób rybaka, 306.
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się być niezauważana. A przecież „tak wielkiego przewrotu mógł dokonać tylko ten, kto 
dysponował nieograniczoną niemal władzą”88. Według redaktora „Do Rzeczy”, „nawet 
Jezus za swego ziemskiego życia, mimo że stykał się z poganami, mówił, że został posłany 
tylko do domu Izraela. Piotr idzie do domu pogańskiego setnika i przyjmuje go w obręb 
Izraela bez obrzezania. Nawet kilka lat po śmierci Jezusa Piotr ogłasza, że prawdziwym 
laos nie jest już dawny Izrael, oparty na wspólnocie krwi, obrzezania, posłuszeństwa 
prawu, ale Izrael nowy, który opiera się na wierze w Chrystusa jako cierpiącego Mesja-
sza. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie autorytet i władza, jaką dysponował Piotr. Tylko 
jeśli w oczach ówczesnych chrześcijan był on prawdziwym wikariuszem niewidzialnego 
Chrystusa, mógł oczekiwać posłuszeństwa dla swej decyzji tak bardzo wykraczającej 
poza całą tradycję żydowską”89. 

Teksty nowotestamentowe dotyczące Piotra nie pozostawiają wątpliwości. Odgrywał 
on wyjątkową rolę najpierw w gronie Dwunastu, a potem w pierwotnym Kościele. Wła-
dza kluczy udzielona Piotrowi przez Jezusa, zaczyna w czasach apostolskich nabierać 
konkretnych ram. Wniosek, jaki na podstawie nowotestamentowych tekstów wyprowa-
dza Lisicki, jest następujący: „chrześcijanie od początku rozumieli, że Kościół bez Piotra 
nie może istnieć. Nie był on tylko jednym z wielu uczniów, ale tym, bez którego wspól-
nota musiałaby się rozpaść. Tak zdecydował Jezus, który powierzył mu władze wiązania 
i rozwiązywania, władzę kluczy; który jako król świata zrobił go swoim wikariuszem na 
ziemi. Zapomnieć o Piotrze oznaczałoby zdradzić swoją wiarę i zaprzeć się Chrystusa. 
Pamięć o nim była obowiązkiem chrześcijanina”90. 

Zakończenie – wnioski w perspektywie eklezjologii fundamentalnej

Lisicki zdecydował się na napisanie Grobu rybaka. Śledztwo w sprawie największej 
tajemnicy watykańskich podziemi z jednego powodu. Chodziło mu o apologię św. Pio-
tra. Należy zapytać więc, jaką wartość mają te analizy w perspektywie eklezjologii 
fundamentalnej.

Po pierwsze, kwestia autentyczności grobu apostoła stała się doskonałym pretekstem, 
aby przeprowadzić całościową apologię św. Piotra. Lisicki, podejmując się tej obrony, 
dokonuje jej w sposób systematyczny oraz integralny. Łączy zarówno argumentację 
pochodzącą z archeologii, jak i racje wypływające z tekstów Nowego Testamentu, czy 
w końcu przekazy wczesnej tradycji. W pracy wyraźnie widać, jak argumenty zazę-
biają się, zachodzą na siebie. Lisicki nie skupia się jedynie na jednym wymiarze obrony, 
ale stopniowo odsłania kolejne racje, jakby wyciągał asy z rękawa. Mocną cechą jego 
apologii jest rozpoznanie argumentów strony przeciwnej. Odpowiedź, której udziela 
apologeta, jest wyraźnie uporządkowana. Lisicki w argumentacji jest logiczny i kon-

88 Lisicki, Grób rybaka, 309.
89 Lisicki, Grób rybaka, 309.
90 Lisicki, Grób rybaka, 313.
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sekwentny. Maksymalnie wykorzystuje przedstawione racje, które stają się argumen-
tami nie tylko za obecnością Piotra w Rzymie, jego śmiercią i kultem, ale w przede 
wszystkim są obroną prymatu biskupa Rzymu, a także apologią samego Kościoła. Teolog 
fundamentalny, podejmując obronę prymatu biskupa Rzymu, może skorzystać w swoim 
wykładzie z apologii Lisickiego, zwracając uwagę na integralność i wielowymiarowość 
argumentacji.

Po drugie, Lisicki ukazuje, jak istotne jest poprawne odczytanie i zinterpretowanie 
źródeł. Ta kwestia cechuje niemal każdą pracę polskiego apologety. W Grobie rybaka. 
Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi systematycznie pod-
daje analizie teksty źródłowe, zarówno dane archeologiczne, jak i pisane. W jego apologii 
widać zarówno oryginalność, jak i odwagę. Redaktor „Do Rzeczy” nie boi się stawiać 
wyraźnych tez, nawet jeśli mają polemiczny charakter. Odpowiadając na zarzuty, obronę 
formułuje wielowymiarowo. W przypadku Grobu rybaka. Śledztwo w sprawie najwięk-
szej tajemnicy watykańskich podziemi zaczyna od dziejów rzymskich nekropolii, zesta-
wia je ze źródłami pisanymi dotyczącymi antycznego Rzymu, bada wszystkie przekazy, 
zapoznaje się ze sztuką funeralną, by potem przejść już tylko do kwestii watykańskich 
podziemi. Wie jednak, że archeologia nie odpowie na wszystkie pytania, dlatego szuka 
pomocy w przekazach nowotestamentalnych oraz wczesnej tradycji Kościoła. W przy-
padku tych źródeł jego interpretacja jest oryginalna. Lisicki odwołuje się do najnowszych 
prac poświęconych historii św. Piotra. Zwraca się ku biblistom, którzy w swoich inter-
pretacjach wyraźnie odcinają się od ideologicznego nurtu Third Quest (np. R. Bauckham, 
L.W. Hurtado, S.K. Ray). Teologa fundamentalnego uderza w tej apologii wszechstronne 
wykorzystanie źródeł. Umieszczenie ich we właściwym kontekście oraz interpretacja, 
stanowią największą siłę argumentacji Lisickiego.

Po trzecie, teolog fundamentalny docenia wymiar apologijny pracy Grób rybaka. 
Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi. Współczesna fun-
damentalistyka odzyskała swój rys apologijny, dlatego w pracach współczesnych 
apologetów szuka wsparcia i inspiracji. Obrona grobu Kefasa, jaką podejmuje Lisicki, 
staje się pochwałą prymatu biskupa Rzymu. Chociaż dotyczy wczesnego chrześcijań-
stwa, pozostaje nad wyraz aktualna. Argumenty, jakimi posługują się dzisiaj krytycy 
Kościoła katolickiego, odmawiają mu elementu nadprzyrodzoności. Kwestia Piotra sku-
pia jak w soczewce ich zarzuty. Dlatego Lisicki, formułując racje przeciwne, dokonuje 
w rzeczywistości apologii samego Kościoła. Praca redaktora „Do Rzeczy” wpisuje się 
w nurt współczesnej eklezjologii fundamentalnej, do której należy również kwestia pry-
matu biskupa Rzymu. Lisicki wyraźnie bowiem ukazuje, że negacja obecności św. Piotra 
w Rzymie, jego męczeńskiej śmierci, a potem kultu, pozbawia w zasadzie Kościół rzym-
ski racji, które przemawiają za jego pierwszeństwem i historycznością. Argumentacja, 
jaką przedstawia Lisicki, szczególnie interpretacja Mateuszowego tekstu prymacjalnego, 
świadczy także o tym, że pierwszeństwo Piotra zostało wpisane w Boży plan i ma swoje 
mocne podstawy. Akcent położony na Piotrowe wyznanie, rodzące się z objawienia, 
jakiego udzielił Apostołowi Bóg, a potem słowa Jezusa dotyczące misji ucznia wobec 
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rodzącego się Kościoła, to w ocenie Lisickiego mocny argument za wiecznotrwałością 
wspólnoty, którą etapami powołuje do istnienia Chrystus.
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MARYJA JAKO WSPOMOŻYCIELKA OSÓB 
STARSZYCH

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę spojrzenia na zjawisko starości w perspektywie mariologii. Opierając 
się na tekstach Pisma Świętego, ojców Kościoła, świętych, a także współczesnych teologów, 
ukazuje szczególną relację Maryi wobec osób starszych. Matka Boża pomaga tym osobom 
zbliżyć się do Chrystusa i odkryć w Nim sens swojego życia. Wspiera w oczyszczeniu uczuć, 
w przezwyciężeniu postawy ciągłego niezadowolenia. Umacnia w sytuacji pokus, cierpień 
i lęków. Umożliwia nawrócenie tym, którzy – wydawało się – ostatecznie odeszli przed laty 
od Boga. Niekiedy uzdalnia do podejmowania nowych wyzwań. Jest obecna przy człowieku, 
który przeżywa czas próby i ciemności, jakim jest umieranie. Starszy człowiek może odna-
leźć w Maryi oparcie i głęboki pokój.

Słowa kluczowe: Maryja, mariologia, starość, osoba starsza, duchowa dojrzałość, umocnie-
nie, dobra śmierć

Abstract

MARY AS A HELPER FOR THE ELDERLY

The article is an attempt to look at the phenomenon of old age in the perspective of Mariology. 
Based on the texts of the Holy Scriptures, church fathers, saints and contemporary theologians, 
he shows Mary’s special relationship with the elderly. The Mother of God helps these people 
get closer to Christ and discover the meaning of her life in Him. It helps in cleansing feelings, 
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overcoming the attitude of constant dissatisfaction. It strengthens in a situation of temptation, 
suffering and fear. It enables conversion for those who seemed to have finally left God years 
ago. Sometimes it enables you to take on new challenges. It is present with a man who is going 
through the time of trial and darkness, which is dying. An elderly man can find support and 
deep peace in Mary.

Keywords: Mary, Mariology, old age, elderly person, spiritual maturity, strengthening, good 
death

Wstęp

Starość jest rzeczywistością realnie istniejącą i doświadczaną przez ogromną liczbę osób, 
z drugiej strony jednak niełatwą do precyzyjnego zdefiniowania. W dużej mierze zależy 
od punktu odniesienia, czyli wieku obserwatora, a także siły ducha2, zdrowia, sprawno-
ści, samopoczucia człowieka, który zastanawia się, czy ta rzeczywistość stała się także 
jego udziałem.

Pismo Święte ukazuje wielkość i piękno podeszłego wieku, szczególnie gdy łączy się 
on z mądrością i satysfakcją z dobrze przeżytego życia. Ale też nie ukrywa związa-
nych ze starością problemów: kłopotów z poruszaniem się, spadku możliwości władz 
umysłowych, frustracji wynikającej z poczucia bezużyteczności, braku szacunku oto-
czenia, dotkliwego i narastającego lęku przed śmiercią. Ze starością wiążą się nierzadko 
specyficzne wady, takie jak upór, nadmierna ambicja, krzywdzące osądy, lekceważenie 
młodszych. Pierwszy List do Tymoteusza sugeruje próg ukończonych 60 lat jako począ-
tek starości (1 Tm 5,9)3.

Obecnie zarówno w Polsce, jak i w całej Europie występuje zjawisko starzenia się 
społeczeństwa4. Wzrasta liczba osób, które z racji wieku są już niezdolne do pracy, a nie-
rzadko także do samodzielnej egzystencji. Z powodu słabnących więzi społecznych wiele 
z tych osób boleśnie przeżywa sytuację osamotnienia. Słabnące ciało i sprawność umy-

2 Jan Klinkowski, „Starość w kontekście społeczno-kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu”, Ateneum Ka-
płańskie 172, 3 (2019): 427. Można próbować określać pojęcie starości na płaszczyźnie nauk biologicznych i me-
dycznych, psychologii, socjologii, filozofii czy teologii. Niektórzy z teologów ujmują starość jako uwyraźnienie 
celu życia człowieka w odniesieniu do Boga. Porównaj: Jarosław Babiński, „Filozoficzne problemy w opisie sta-
rości, w: Opieka nad osobą starszą. Studium moralno-społeczne, red. Janusz Szulist, Wojciech Cichosz (Pelplin: 
Wydawnictwo Bernardinum, 2018), 14–15.

3 Waldemar Chrostowski, „«Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże». Starość w Biblii”, 
Ateneum Kapłańskie 172, 3 (2019): 442–448.

4 Jednym z przejawów tego zjawiska jest wzrost przewidywanej przeciętnej długości trwania życia, który w Polsce, 
w latach 1950–2013, w przypadku mężczyzn zwiększył się o 17, a w przypadku kobiet o ponad 19 lat. Innym 
przejawem jest wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, który w niektórych krajach Europy sięga nawet 
1/3 populacji. Porównaj: Marta Karkowska, „Starość w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i począt-
ku XXI wieku”, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), 
t. 1: Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej 
Szwarc (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016), 53–54.
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słowa prowadzą do bezradności wobec zadań, które wcześniej wydawały się łatwe do 
wykonania.

W świetle wiary chrześcijańskiej możemy dostrzec w Maryi Wspomożycielkę osób 
starszych, wspierającą ich zarówno w codziennej, doczesnej egzystencji, jak i w walce 
o życie wieczne.

1. Prowadząca ku Bożej prawdzie

Święty Efrem (+373 r.) ukazuje Dziewicę Maryję i starca Symeona, świadczących wspól-
nie o Dziecięciu, ponieważ wiedzą, czyim jest Synem5. Rene Laurentin, komentując 
Łukaszowy opis ofiarowania w świątyni (Łk 2,28), zaznacza, że Symeon może wziąć 
w ramiona Jezusa, bo Maryja nie jest zazdrosną Matką, ale podaje swoje Dziecię star-
cowi, który uznaje w Nim Zbawiciela6. Maryja jest Tą, która pomaga starszemu człowie-
kowi odkryć blask wiary, zbliżyć się do Chrystusa, dostrzec w Nim wypełnienie sensu 
swojego życia. W tym spotkaniu Maryja milczy, nie wypowiada słów, ale Jej nasycona 
modlitwą obecność odgrywa tutaj istotną rolę. Także licząca osiemdziesiąt cztery lata 
prorokini Anna, dzięki Maryi, może ujrzeć Chrystusa i zbliżyć się do Niego (Łk 2,37–38).

Według tradycji św. Jan Apostoł miał przeżyć ponad sto lat, przekazując współwyznaw-
com świadectwo Ewangelii odznaczające się wyjątkową głębią spojrzenia na tajemnicę 
wcielenia7. Ewangelia św. Jana pokazuje szczególną więź umiłowanego ucznia z Matką 
Pana, która zostaje mu powierzona z krzyża przez umierającego Mistrza (J 19,26–27). 
Można domyślać się tutaj związku mądrej starości czwartego Ewangelisty i opieki ze 
strony Maryi. Maryja została posłana przez Chrystusa, by czuwała nad Jego uczniami 
i wspierała ich w przeżyciu także trudnego czasu starości.

Święty Jan Damasceński (+ ok. 749 r.), mówiąc o tajemnicy Wniebowzięcia NMP, 
zachęca do duchowego opuszczenia świata doczesnego wraz z Maryją, do wstąpienia 
tęsknotą serca do Jej grobu, do odrzucenia namiętności ciała i podjęcia życia bez grze-
chu. Całe stworzenie jest wezwane do wysławiania Bożej Matki – chóry młodych, umy-
sły mędrców, języki mówców. Także czcigodni starcy są wezwani, by wydawać owoce 
kontemplacji8.

Starość może być czasem odkrywania Bożej prawdy. Chociaż szybkość, błyskotliwość 
i oryginalność myślenia często ulegają obniżeniu, to modlitwa, a w szczególności modli-
twa maryjna, wprowadza głębiej w świat Bożych tajemnic. Maryja, Matka Pana i Jego 

5 Efrem Syryjczyk, „Pieśń o Maryi, Symeonie i Dziecięciu”, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce 
Bożej, tłum. Wojciech Kania (Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie, 1981), 67.

6 Rene Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988), 54.
7 Szczepan T. Praśkiewicz, „Starzy wiekiem – młodzi duchem. Sylwetki wybranych dawnych i współczesnych 

świętych starców”, Ateneum Kapłańskie 172, 3 (2019): 472.
8 Janusz Królikowski, Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia, cz. 1 (Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 1999), 159–

160.
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uczniów, odgrywa w tym procesie istotną rolę. Człowiek starszy odkrywa Bożą prawdę 
dla siebie, ale także dla innych.

Pisząc o Maryi, nie można pominąć roli Ducha Świętego, którą objawia Chrystus Pan 
podczas Ostatniej Wieczerzy: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy” (J 16,13). Życie Maryi na ziemi było życiem w Duchu Świętym. Przez 
Niego dokonywało się Jej dzieło uświęcenia. On był w Niej sprawcą radości. Wlał peł-
nię wiary, którą Maryja mogła umacniać uczniów swojego Syna. Pod wpływem Ducha 
Świętego doświadczała w wyjątkowym stopniu głębi Bożej prawdy. Ale Duch Święty 
obdarzył Maryję pełnią łask, by one mogły stawać się i naszym udziałem. Maryja, rzecz 
jasna, nie współzawodniczy z rolą Ducha Świętego, ale współpracuje z Nim.

2. Pomagająca osiągnąć duchową dojrzałość

W niektórych tekstach mariologicznych spotykamy spojrzenie na starość jako czas ducho-
wej dojrzałości. Św. Ludwik Grignion de Monfort (+1716 r.) zachęca do nabywania takiej 
dojrzałości poprzez oddawanie czci Maryi i całkowite posłuszeństwo wobec Niej. W Jej 

„łonie” stajemy się ludźmi świętości, oświecenia, doświadczenia i mądrości9. Takie spoj-
rzenie pozwala na łatwiejszą akceptację zjawiska starości, a równocześnie dostrzeżenie 
w nim duchowego wyzwania.

Jacek Bolewski rozważając postać i nauczanie długowiecznego Jana Apostoła, wska-
zuje na związek pobożności maryjnej ze sferą uczuć. Dzięki wzrastaniu w czułej, intym-
nej relacji do Boga jako Ojca i do Matki danej człowiekowi przez Jezusa, jego życie 
duchowe może stawać się serdeczne i ciepłe, jego uczucia mogą zostać oczyszczone10. 
Szczególnie świat uczuć osoby starszej może potrzebować oczyszczenia m.in. z rozdraż-
nienia, irytacji na otaczające zło, poczucia niespełnienia, niedoceniania, rozczarowania 
otaczającym światem i zmianami, które w nim zachodzą.

Komentując myśl św. Jana, autora Apokalipsy, Romano Guardini (+1968 r.) widzi 
w dwudziestu czterech Starcach uosobienie ludzkości przed Bogiem. W tym obrazie 
biblijnym (Ap 4,1–4) dostrzega przeświadczenie, że ostatecznym wyrazem człowieczeń-
stwa jest wiek starczy, kiedy człowiek wypróbował swoje siły, przeżył głębie i wyżyny, 
i wszystko w nim dojrzało. Według niemieckiego myśliciela ten obraz biblijny próbuje 
przekazać współczesnemu człowiekowi, że życie nie jest przede wszystkim zmianą, 
napięciem, czymś nieustannie nowym, ale raczej obecnością, trwaniem, spokojem peł-
nym mocy11.

9 Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, tłum. Jan 
Rybałt (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1997), 125.

10 Jacek Bolewski, Odrodzenie – teraz i w godzinę śmierci. Rekolekcje z Maryją – drogą serca (Niepokalanów: Wy-
dawnictwo Ojców Franciszkanów, 2006), 72–73.

11 Romano Guardini, Bóg nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, tłum. Juliusz Zychowicz (Warszawa: Stowarzy-
szenie Kulturalne Fronda, 1999), 485–486.
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Maryja pomaga starszemu człowiekowi w oczyszczeniu swojego życia uczuciowego, 
w przezwyciężeniu postawy ciągłego niezadowolenia, stałego napięcia, w spokojnej 
akceptacji swojego istnienia w bliskiej relacji do Boga jako Ojca. Ludzie starsi często 
nie mają już żyjących na ziemi rodziców. Tym bardziej potrzebują Matki powierzonej im 
przez Chrystusa.

3. Miejsce spoczynku, oparcie i umocnienie

Patriarcha Konstantynopola, św. Tarazjusz (+806 r.) zwraca się w modlitwie do Maryi: 
„Bądź pozdrowiona bezpieczna podporo starców”12. Wskazuje w ten sposób na problem 
wielu ludzi starszych, jakim jest brak poczucia bezpieczeństwa, doświadczenie lęku, 
obaw, różnego rodzaju zagrożeń. Człowiek starszy może się oprzeć na Maryi, zaufać jej, 
powierzyć swoje życie i troski.

Św. German (+733 r.), którego życie trwało około stu lat, wkłada w usta kapłana 
Zachariasza słowa prośby skierowane do Maryi: „podtrzymuj mą rękę, złamanego wie-
kiem, skorego do przekraczania przykazań, zatopionego w rzeczach ziemskich, zapro-
wadź mnie do wiecznego życia! Ty jesteś mą podporą dla chorej po grzechu natury”13. 
Człowiek starszy może szczególnie boleśnie odczuwać swoją słabość także w wymiarze 
duchowym, podatność na uleganie pokusom, na łamanie Bożego prawa. Stąd przyzywa 
pomocy Maryi, nie chcąc utracić daru zbawienia.

Maryję można porównać do palmy, która, chociaż rośnie w gorącym piasku południo-
wych krajów i znosi upał słońca, nie więdnie. Tak Maryja, stojąc pod krzyżem Syna, zno-
siła zwycięsko najcięższe cierpienia. Dla chrześcijanina Maryja jest miejscem spoczynku, 
umocnieniem w walce z pokusami. Jej obecności towarzyszy źródło łaski Bożej. Dusza, 
która utraciła miłość Jezusa i Maryi, staje się podobna do pustyni wyniszczonej upałem 
grzechów. Jak wycięcie gajów palmowych niszczy oazy życia, tak odejście od Maryi 
pozbawia ludzką duszę jej piękna i żyzności. Nawet jeśli na starość ciało człowieka nie 
może już grzeszyć, to ogień, wzniecony we wcześniejszych latach, nadal niszczy duszę14. 
Starość jest czasem zbierania owoców z całego życia, czasem, w którym ujawniają się 
skutki także złych wyborów i decyzji wcześniej podejmowanych.

Stefan Wyszyński zwraca uwagę na niezwykły spokój Maryi wypływający z wielkiej 
wiary. Ten spokój jest wyraźnie widoczny w Betlejem, przy zapowiedzi starca Symeona, 
podczas ucieczki do Egiptu, w Kanie Galilejskiej, a przede wszystkim podczas Męki 

12 Tarazjusz, „Homilia na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny”, w: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej 
(w. VIII–XI), tłum. Wojciech Kania (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1986), 42.

13 German, „Homilia na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny”, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty 
o Matce Bożej, tłum. Wojciech Kania (Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie, 1981), 160.

14 Norbert Bończyk, Wykład godzinek o Niepokalanem Poczęciu N. P. Maryi czyli Nowy Miesiąc Maryi, w trzydzieści 
i dwóch rozmyślaniach (Wrocław: Nakładem Franciszka Goerlicha, 1872), 202–209.
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Syna15. Taki spokój jest potrzebny każdemu, a szczególnie człowiekowi starszemu, doty-
kanemu doświadczeniem straty osób bliskich, sprawności, zdrowia i jest wielkim szczę-
ściem, w przedziwny sposób się udziela.

Rozważając ikonę Narodzenia Chrystusa, która w swoim klasycznym kształcie istnieje 
w Kościele wschodnim od IV wieku, Joseph Ratzinger zwraca uwagę na doświadczenie 
pokusy, jakie spotyka starszego św. Józefa16 w obliczu nowiny o stanie błogosławio-
nym Maryi. To doświadczenie pokusy przeciwko wierze, pokusy odrzucenia tajemnicy 
wcielenia, dziewictwa Maryi, możliwości działania Boga w świecie, powtarza się także 
w naszych czasach17. Starszy, głęboko pobożny człowiek niejednokrotnie doświadcza 
pokusy przeciwko wierze, zagubienia, rozdarcia, a w jego sercu szaleje burza sprzecz-
nych myśli.

Maryja jest podporą osób starszych, które bezpiecznie mogą się na Niej oprzeć, szukać 
pomocy w sytuacji pokus, cierpień i lęków, także długotrwałych. Maryja Wniebowzięta, 
duchowa Matka uczniów Chrystusa, uczestniczy w ten sposób w realizacji powszech-
nego planu odkupienia Boga Trójjedynego. Modlitewna bliskość z Maryją może być źró-
dłem głębokiego pokoju płynącego z wiary.

4. Maryja a starość pełna wiary i nadziei

Niejednokrotnie osoby starsze unikają kontaktów z ludźmi, izolując się od otoczenia. 
Obawiają się upadku, nieporozumień z innymi. Nie wierzą, że mogą sprostać trudno-
ściom, buntują się przeciwko najbliższym, a nierzadko nawet przeciwko samemu Bogu18.

Możliwa jest jednak inna postawa. Gianfranco Ravasi widzi w prorokini Annie sta-
rość szczęśliwą i błogosławioną przez Boga, czynną, pełną wiary i miłości. W tej postaci 
rozpoznaje siebie wiele kobiet, czcicielek Maryi, które, pomimo podeszłego wieku, 
potrafią dawać świadectwo swojej wiary, pomagać innym w ukryciu, pocieszać strapio-
nych. Żyją nie tylko wspomnieniami, nie uważają swojej teraźniejszości za czas stracony, 
ale – zgodnie ze słowami psalmu 92 – wydają obfite owoce19.

Towarzyszący Annie starzec Symeon przedstawiany jest na chrześcijańskich ikonach 
jako Theodochos (ten, który przyjmuje Boga), w wyraźnym nawiązaniu do Theotokos 
(Matki Boga). Prorockie przewidywanie trudnych wydarzeń nie budzi w nim lęku. Wie, 
że Maryja znajduje się w samym centrum zmagania o przyjęcie Chrystusa i w związku 

15 Stefan Wyszyński, Matka Syna Człowieczego (Poznań: Pallottinum, 1984), 94–95. Współcześnie pojawiają się 
prace wskazujące na pozytywną rolę religijności w radzeniu sobie ze stresem przez osoby starsze. Porównaj: 
Barbara Woźniak, Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań 
(Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015), 77–83.

16 W odniesieniu do wieku św. Józefa ikona Narodzenia Chrystusa nawiązuje do Protoewangelii Jakuba.
17 Joseph Ratzinger, Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, tłum. Jarosław Merecki (Kraków: Wydaw-

nictwo Salwator, 2005), 65–66.
18 Kazimierz Romaniuk, Lata podeszłe i starość według Biblii (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1993), 

19–20.
19 Gianfranco Ravasi, Maryja Matka Jezusa, tłum. Krystyna Kozak (Kielce: Jedność, 2018), 126–127.
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z tym musi doznać odrzucenia; ale tracąc wszystko pod krzyżem wraz ze śmiercią Syna, 
odzyskuje wszystko, stając się Matką Kościoła20. Przyjęcie Boga na wzór Maryi sprawia, 
że człowiek, który czuje zbliżający się koniec swojego życia, może go przyjąć w wielkim 
pokoju, pozostać mężem ufności i nadziei, nie skupiać się na swoich problemach i cier-
pieniu, ale z radością witać nadchodzącego Pana.

Maryja niekiedy uzdalnia osoby starsze do podejmowania wielkich zadań. Ojciec 
Juliusz Mancinelli SJ (1537–1618), w wieku ponad siedemdziesięciu lat, po otrzymaniu 
objawienia Królowej Polski, wyruszył z dalekich Włoch do Rzeczypospolitej i 8 maja 
1610 roku, po pełnej niebezpieczeństw podróży, dotarł do katedry wawelskiej. Dzięki 
niemu rozpoczął się kult Królowej Polski Wniebowziętej21.

Starość nie musi być czasem braku aktywności czy kontaktów z ludźmi, lęku czy 
buntu. Może być przeżywana w postawie wiary i nadziei na wzór Maryi. Łączyć się 
z akceptacją swojego życia, zainteresowaniem problemami innych, niesieniem pociechy 
i pomocy, niekiedy podejmowaniem nowych i trudnych zadań.

5. Inspirująca do troski o starszych

Ewangelia św. Łukasza ukazuje Maryję troszczącą się o swoją krewną, „posuniętą 
w latach” (Łk 1,7) św. Elżbietę. Aby ją nawiedzić, udaje się „z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy” (Łk 1,39–40). Droga z Nazaretu do Ain Karim 
w linii prostej to ponad 100 km. Pomimo swojego błogosławionego stanu Maryja wyru-
sza w długą i niezbyt bezpieczną drogę. Nie tylko wspiera Elżbietę swoją obecnością 
i słowem, ale opiekuje się nią przez około trzy miesiące.

Katarzyna Laboure (+1876 r.), orędowniczka Matki Bożej czczonej w Cudownym 
Medaliku, doświadczyła objawień w 1830 roku, czterdzieści pięć lat swojego zakonnego 
życia poświęciła ubogim starszym osobom, pracując z ogromnym pokojem serca we 
wspólnocie zakonnej w Reuilly. W życiu tej świętej można dostrzec związek pobożności 
maryjnej i troski o osoby starsze pozbawione opieki22.

W życiu wielkiego czciciela Maryi św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (+1895 r.) 
wyraźna jest konkretna troska o osoby starsze wyrażająca się w osobistej pomocy, 
ale także w tworzeniu środowisk, w których takie osoby mogą odnaleźć swoje miej-
sce. W ostatnich latach swojego życia osobiście pielęgnuje dziewięćdziesięcioletniego 
ks. Bartłomieja Grykietysa, m.in. myjąc nogi tego zniedołężniałego, głuchego, niezdol-
nego już do opuszczenia łóżka, człowieka23. Wcześniej zakłada Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, którego jednym z celów było wspieranie osób starszych 

20 Ravasi, Maryja Matka Jezusa, 119–125.
21 Józef Stanisław Pietrzak, Niepokalana Królowa Polski (Kraków: Drukarnia Głosu Narodu, 1926), 22–24.
22 Mały słownik maryjny, tłum. Konstanty Brodzik (Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987), 

51.
23 Grzegorz Bachanek, Teologiczna odpowiedź Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na zagrożenia Kościoła w czasach 

zaborów (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2015), 19, 462.
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zmagających się z ubóstwem i bezdomnością. Organizuje w Petersburgu schronisko dla 
ubogich rzymskokatolickiego wyznania. Jako biskup Warszawy dąży do założenia insty-
tutu dla księży emerytów. Współpracuje w dziele pomocy zesłańcom.

Stefan Wyszyński wskazuje na Maryję jako umocnienie osób starszych cierpiących 
z powodu samotności, ale także przypominającą o potrzebie pamięci i towarzyszenia 
tym osobom: „Pocieszycielko Strapionych i Uzdrowienie Chorych! Tobie oddajemy star-
ców i chorych, do których już nikt nie dąży, których już nikt nie odwiedza, tylko my, 
kapłani, kierowani posługą kapłańską i sercem wspólnej Matki Kościoła świętego”24.

Matka Boża często działa poprzez ludzi. Osoby przyjmujące wezwanie Maryi nie-
kiedy same są już u schyłku swojego doczesnego życia, a ich zasób sił i zdrowia jest 
ograniczony. Tym niemniej potrafią dostrzec tych, którzy są jeszcze słabsi. W szczególny 
sposób Maryja zachęca kapłanów i osoby życia konsekrowanego do towarzyszenia oso-
bom starszym i wspierania ich. Kościół może stawać się uprzywilejowanym miejscem 
pamięci i troski o osobę starszą.

6. Umożliwiająca nawrócenie

Starość może być także, niestety, czasem otwierania się na zło człowieka, który boi się, 
że ucieka mu życie. Starości może towarzyszyć pokusa kurczowego trzymania się stano-
wiska, pysznego odrzucania z góry opinii innych, trwania w urazach, zgorzknieniu czy 
zrzędliwości25. Starszy człowiek może niestety być przewrotnym, sprzeniewierzyć się 
swemu powołaniu, wzgardzić Bogiem, upokarzać i niszczyć niewinnych26. Stąd nagląca 
potrzeba nawrócenia.

Ojciec Celestyn Napiórkowski wspomina najpiękniejszy dzień swojego kapłańskiego 
życia. W czasie nawiedzenia pewnego miasta przez kopię obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej przyszedł do spowiedzi starszy człowiek, wyznając, że ostatni raz podszedł 
do konfesjonału sześćdziesiąt dwa lata wcześniej. Nie miał zamiaru się spowiadać, 
ale, kiedy w sąsiednim mieszkaniu było nawiedzenie obrazu, odczuł dziwny niepokój 
i naglące wezwanie, by pojednać się z Bogiem. Przyszedł do kościoła, stanął za fila-
rem na końcu kolejki, zmagał się ze sobą w czasie liturgii i po niej. Zmagał się ze sobą 
jeszcze wtedy, gdy wszyscy ludzie wyszli już z kościoła. Wreszcie podszedł do kapłana, 
który, mimo nieomal pustej świątyni, nie wychodził z konfesjonału. W czasie wyzna-
nia grzechów i później płakał z radości, przeżywając swoje nawrócenie27. Matka Boża 
zadziałała w życiu starszego człowieka, głęboko zagubionego, który odszedł od Boga 

24 Stefan Wyszyński, Gody w Kanie (Paris: Société d’Éditions Internationales, 1962), 138.
25 Klinkowski, „Starość w kontekście społeczno-kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu”, 438.
26 Eugeniusz Sakowicz, „Teologia starości”, Ateneum Kapłańskie 173, 1 (2019): 11–12.
27 Stanisław Celestyn Napiórkowski, „Maryjne ikony, które żyją na wschód od Odry”, w: W nurcie polskiej mario-

logii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin, 24 października 2007, red. Kazimierz Pek, Teofil Siudy (Częstochowa–Lublin: 
Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2008), 176–177.
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przed dziesiątkami lat i, jakby się wydawało, zamknął za sobą drogę powrotu. Zadziałała 
poprzez kopię swojej ikony. Uzdolniła do pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramen-
cie pokuty.

7. Pani dobrej śmierci

Wybitny mariolog Rene Laurentin nazywa Maryję Patronką przejść i przełomów, a także 
nocy duchowych. Człowiek może polecać punkty zwrotne w swoim życiu, okresy opusz-
czenia i ciemności, a w szczególności ostatnią próbę jego życia, jaką jest umieranie. Jest 
Ona jego Matką w godzinie narodzin dla nieba28.

Na Kaszubach do dzisiaj odmawia się przy konającym różaniec, Litanię loretańską, 
Pod Twoją obronę, Polecenie się opiece Najświętszej Maryi Panny, Obranie Najświętszej 
Maryi Panny za Patronkę i Opiekunkę w życiu i przy śmierci. Używana jest także Lita-
nia do Matki Bożej Bolesnej. Jest to wyraz przekonania, że Maryja jest patronką dobrej 
śmierci29.

Maryja w szczególny sposób towarzyszy człowiekowi, który zbliża się do kresu swo-
jego ziemskiego życia i przeżywa czas próby, jakim jest umieranie. To umieranie może 
dokonywać się w otoczeniu rodziny i przyjaciół albo w samotności, w domu lub w szpi-
talu, w czasie pokoju lub wojny, z poczuciem satysfakcji z życiowych osiągnięć lub ze 
świadomością osobistej lub społecznej klęski, z modlitwą, której towarzyszy świado-
mość obecności Boga albo w duchowej ciemności; ale w każdej z tych sytuacji Maryja 
jest obecna przy umierającym. Warto odchodzić z tego świata z Jej imieniem na ustach.

Zakończenie

Najświętsza Maryja Panna w różnorodny sposób wspiera osoby starsze, które doświad-
czają utraty bliskich, słabnięcia swoich sił, cierpią z powodu samotności, chorób, lęków 
i przeżywają różnego rodzaju trudności, niekiedy rozdrażnione otaczającym światem. 
Prowadzi je ku Bożej prawdzie, pomaga osiągnąć duchową dojrzałość, umacnia w walce 
z pokusami, a także uzdalnia do przetrwania czasu cierpienia. Zachęca do przeżywania 
starości w sposób czynny, aktywny, otwarty na potrzebujących, niekiedy do podejmo-
wania wielkich zadań, które wydają się przekraczać miarę ludzkich możliwości. Inspi-
ruje do płynącej z wiary troski o ludzi przygniecionych wiekiem. Wzywa grzeszników 
do nawrócenia. Wspiera w ostatniej walce w godzinie śmierci. Człowiek starszy może 
bezpiecznie oprzeć się na Maryi, zaufać Jej, powierzyć swoje życie.

28 Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, 130–131.
29 Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach 

(Gdańsk–Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2017), 132.
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POŚREDNICTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY WEDŁUG KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO (1901–1981). PRÓBA SYNTEZY

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób kardynał Stefan Wyszyński nauczał o pośred-
nictwie Najświętszej Maryi Panny. Przedłożenie ma charakter chronologiczny. Obejmuje trzy 
okresy w życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia: przed Soborem Watykańskim II, podczas 
udziału w pracach soboru oraz w okresie posoborowym. Analiza tekstów pozwala zauważyć 
bogactwo ujęć oraz pewną ewolucję w nauczaniu. O ile przed soborem dominowało ukazy-
wanie Maryi jako Pośredniczki wszystkich łask, o tyle w czasie soboru i po soborze na pierw-
szym miejscu znajduje się nauka o macierzyństwie duchowym Maryi (Matka Kościoła), 
a kwestia pośrednictwa Maryi stanowi pewien aspekt tego macierzyństwa. Ponadto uza-
sadniona wydaje się teza, że dla kardynała Wyszyńskiego soborowa nauka o uczestnictwie 
Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa stanowi fundament teologiczny dla ukazywania 
roli wstawienniczej Maryi i Jej szafarstwa łask. Kardynał Wyszyński, którego zawołaniem 
biskupim było: Soli Deo per Mariam, potrafił pogodzić w roztropny sposób ujęcie teolo-
giczne soboru z praktyką duszpasterską. Dzięki temu jego mariologia kerygmatyczna przy-
niosła błogosławione owoce dla życia Kościoła w Polsce.

Słowa kluczowe: Najświętsza Maryja Panna, kardynał Stefan Wyszyński, pośrednictwo 
Maryi, Sobór Watykański II, Pośredniczka łask wszelkich, per Mariam ad Jesum, per Jesum 
ad Mariam
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Abstract

THE MEDIATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY ACCORDING TO 
CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI (1902–1981). SELECTED ASPECTS

The purpose of the article is to show how Cardinal Stefan Wyszyński taught on the mediation 
of the Blessed Virgin Mary. The presentation is chronological. It covers three periods in the 
life and teaching of the Primate of the Millennium: before the Second Vatican Council, par-
ticipation in the work of the Council and the post-conciliar period. The analysis of the texts 
shows the richness of approaches and some evolution in teaching. While before the Council it 
was dominated by showing Mary as the Mediatrix of all graces, during the Council and after 
the Council the teaching on the spiritual motherhood of Mary (Mother of the Church) comes 
first, and the issue of Mary’s mediation is an aspect of this motherhood. In addition, the thesis 
that the conciliar teaching on Mary’s participation in Christ’s only mediation is for Cardinal 
Wyszyński a theological foundation for showing Mary’s intercessory role and her distribution 
of graces seems justified. Cardinal Wyszyński, whose Episcopal motto was: Soli Deo per 
Mariam, was able to reconcile wisely the theological approach of the Council with pastoral 
practice. Thanks to this, his kerygmatic Mariology brought blessed fruits for the life of the 
Church in Poland.

Keywords: Blessed Virgin Mary, Cardinal Stefan Wyszyński, Mary’s mediation, Second Vati-
can Council, Mediatrix of all graces, per Mariam ad Jesum, per Jesum ad Mariam

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób kardynał Stefan Wyszyński 
nauczał o pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny. Wiara w pośredniczącą rolę Maryi 
odegrała bowiem wyjątkową rolę w jego życiu osobistym i posłudze duszpasterskiej, 
z której do dziś czerpie Kościół w Polsce. Niniejszy artykuł jest więc próbą dania odpo-
wiedzi na pytania o to, czy rozumienie pośrednictwa maryjnego w myśli Kardynała ule-
gało ewolucji, jak jego nauczanie było powiązane z nauką Soboru Watykańskiego II oraz 
na ile ta nauka jest aktualna dzisiaj.

Źródłami niniejszego opracowania są homilie, listy pasterskie, przemówienia i inne 
wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego wydane dotychczas bądź w jego Dzie-
łach zebranych2, bądź w innych publikacjach. Wykorzystane zostały również istniejące 
opracowania tego zagadnienia. Dotychczas tą tematyką zajmowało się tylko kilku bada-

2 Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 1–19 (Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego „Soli Deo”, 1991–2019) (dalej SWDZ). Dotychczas ukazało się 19 tomów obejmujących okres od roku 
1949 do lipca 1967 roku. Na publikację czekają jeszcze jego dzieła od sierpnia 1967 do maja 1981 roku.
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czy, takich jak: o. Jan Pach OSPPE3, ks. Janusz Królikowski4, ks. Dariusz Kozłowski 
SDB5 i o. Marian Marszalik OFMConv6, którzy jednak tylko ogólnie dotykali tej kwestii 
w ramach szerszych opracowań.

W pracy badawczej posłużono się metodą analizy i syntezy. Najpierw dokonano 
analizy zgromadzonego materiału źródłowego, a następnie na jego podstawie skonstru-
owano syntezę na temat określony w tytule. Niniejsze przedłożenie ma strukturę chrono-
logiczną. Obejmuje trzy okresy w życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia: przed Soborem 
Watykańskim II, okres udziału w pracach soboru oraz okres posoborowy.

Artykuł został opatrzony podtytułem Próba syntezy. Nie jest to bowiem opracowanie 
kompletne i ostateczne. Fakt ten wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, temat pośred-
nictwa maryjnego w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego jest tak bogaty i wielowąt-
kowy, że zasługuje na szerokie opracowanie w postaci obszernej monografii. Po drugie, 
pełne i ostateczne opracowanie tego zagadnienia będzie możliwe dopiero po ukazaniu 
się drukiem wszystkich tomów jego Dzieł zebranych (także tych po roku 1967). W tym 
artykule korzystano bowiem tylko z niektórych, choć najważniejszych wypowiedzi z lat 
1967–1981.

1. Nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego o pośrednictwie 
maryjnym przed Soborem Watykańskim II

Pośrednictwo maryjne ma swoje uzasadnienie biblijne (zwłaszcza jako wstawiennic-
two Maryi w Kanie Galilejskiej – por. J 2,1–11). Już najstarsza, pochodząca z końca III 
wieku, modlitwa maryjna Pod Twoją obronę, zawiera bardzo wyraźne odwołanie się do 
opieki i pośrednictwa Maryi7. Wątek pośrednictwa występuje również w najstarszej pol-
skiej pieśni maryjnej pt. Bogurodzica8. W średniowieczu największy wpływ na kształ-

3 Jan Pach, Maria nell’insegnamento del Cardinal Stefan Wyszyński. Tesi di Laurea in Sacra Teologia con specializ-
zazione in Mariologia (Roma: Pontificia Facultas Theologica Marianum, 1989), 237–241; Jan Pach „Przez Jezusa 
do Maryi w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, w: Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum ma-
riologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Licheń, 26–27 października 2001, red. 
Stanisław Celestyn Napiórkowski, Kazimierz Pek (Częstochowa–Licheń: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 
2002), 155–161.

4 Janusz Królikowski, „Maryja – Matka Kościoła w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Collectanea The-
ologica 61, 4 (1991): 101–103; Janusz Królikowski, „Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne w czasie 
Vaticanum II”, w: Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Pasierbiec, 
21–22 października 2006 roku (Częstochowa–Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2007), 99–129.

5 Dariusz Kozłowski, Odnowa polskiej teologii pośrednictwa maryjnego po Soborze Watykańskim II (rozprawa 
doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, 2005), 137–140.

6 Marian Marszalik, Maryja jako Służebnica w pismach Stefana Kardynała Wyszyńskiego w latach 1949–1962 (pra-
ca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2012), 77–83.

7 Johannes Madey, „Sub tuum praesidium”, w: Marienlexikon, red. Remigius Bäumer, Leo Scheffczyk, t. 6 (St. Ot-
tilien: EOS Verlag, 1994), 327–328.

8 Bogusław Kochaniewicz, „Pieśń Bogurodzica wyrazem kultu maryjnego na przestrzeni wieków”, w: Polski Tyś 
Królową i najlepszą Matką. Maryja w dziejach Polski i Europy, red. Grzegorz Maria Bartosik, Ireneusz Klimczyk, 
Iwona Krysiak (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2018), 158.
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towanie się nauki o pośrednictwie maryjnym wywarł św. Bernard z Clairvaux. Swoją 
koncepcję pośrednictwa maryjnego zawarł przede wszystkim w kazaniu De aquaeductu. 
Ukazał on w nim Maryję jako „akwedukt”, poprzez który płyną do człowieka wszyst-
kie łaski ze Źródła, którym jest Chrystus. Człowiek może dojść bez obaw do Chrystusa 
i do Ojca przez Maryję, bo Maryja oczyści swoją świętością i godnością jego uczynki 
i prośby9. W tym kazaniu św. Bernard sformułował też maksymę, która przez wieki stała 
się główną zasadą teologii pośrednictwa maryjnego, mianowicie, że „Sic est voluntas 
eius, qui totum nos habere voluit per Mariam” [taka jest wola Boża, byśmy wszystko 
mieli przez Maryję], co przyjęło skróconą formę w powiedzeniu per Mariam ad Jesum10.

W I połowie XX wieku koncepcja ta znalazła swój wyraz w działalności tzw. ruchu 
mediacyjnego, dążącego do ogłoszenia dogmatu o Maryi jako Pośredniczce wszelkich 
łask. Promotorem tego ruchu był prymas Belgii, kardynał Desiré Mercier, który w roku 
1922 uzyskał od papieża Benedykta XVI zgodę na ustanowienie w Belgii święta Maryi 
Pośredniczki wszystkich łask11. Naukę tę popierali także w swoim zwyczajnym naucza-
niu papieże począwszy od Leona XIII aż do Piusa XII12. Odpowiadając na prośby w spra-
wie ogłoszenia dogmatu o Maryi Pośredniczce łask wszelkich, papież Pius XI ustanowił 
w roku 1922 trzy komisje teologiczne: w Belgii, Hiszpanii i w Rzymie, które miały 
zbadać zasadność ogłoszenia tej prawdy jako dogmatu wiary. Komisje nie dały jednak 
jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi w tej kwestii13.

Jak łatwo zauważyć, lata formacji seminaryjnej oraz pierwsze lata posługi kapłańskiej, 
biskupiej i prymasowskiej Stefana Wyszyńskiego przypadły na czas, gdy model pośred-
nictwa maryjnego per Mariam ad Jesum oraz wzywanie Maryi jako Pośredniczki wszel-
kich łask było czymś oczywistym, zgodnie z nauczaniem ówczesnych papieży. Dlatego 
nie może dziwić fakt, że treści te pojawiają się bardzo często w doświadczeniu osobistym 
i posłudze pasterskiej kardynała Wyszyńskiego.

9 Stanisław Celestyn Napiórkowski, „O wodociągu. Wprowadzenie, przekład i komentarze do kazania św. Bernarda 
z Clairvaux”, Roczniki Teologiczne 46, 4 (1999): 195–206.

10 Stanisław Celestyn Napiórkowski, Matka naszego Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy) (Tarnów: 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1992), 168; Grzegorz Bartosik, „Mediatrix in Spiritu Mediatore”. 
Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle 
teologii współczesnej (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2006), 268–269.

11 Manfred Hauke, Maria „Mediatrice di tutte le grazie”. La mediazione universale di Maria nell’opera teologica 
e pastorale del cardinale Mercier (Lugano: Europress FTL, 2005); Carlos Ignazio González, Mariologia. Maria, 
Madre e Discepola (Casale Monferrato: Piemme, 1988), 254.

12 Bartosik, „Mediatrix in Spiritu Mediatore”. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośred-
niczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, 271.

13 Giuseppe Maria Besutti, „La mediazione di Maria secondo gli studi di due Commissioni istituite da Pio XI”, 
Marianum 47 (1985): 37–41. Mimo trudności teologów, wiara w pośrednictwo Maryi wciąż się rozwijała. Jej wy-
razem stało się na przykład niezwykle popularne jeszcze od czasów przedsoborowych, a także dziś rozpowszech-
nione w całym Kościele nabożeństwo do Maki Bożej Nieustającej Pomocy, gdy wierni podczas Nowenny często 
z pamięci powtarzają słowa: „Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego 
Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś 
wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję”. „Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy”, dostęp 15.01.2020, https://www.mbnp.religia.net/nowenna-do-matki-bozej-nieustajacej-

-pomocy-i.
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Maryja odgrywała w życiu kardynała Wyszyńskiego rolę wyjątkową, począwszy od 
jego dzieciństwa poprzez kolejne etapy jego życia14. Kardynał sam o tym mówił 12 maja 
1971 roku na Jasnej Górze, w 25. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej: „Wydaje mi się, że 
najbardziej bezpośrednią Mocą w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, 
której w pełni nie rozumiem, została Ona postawiona na mej drodze (…). Stało się to 
pamiętnego dnia, 25 marca 1946 roku, gdy mój Poprzednik, wielkiej pamięci kardynał 
prymas Hlond, sprawował wobec mnie zwiastowanie woli Ojca świętego Piusa XII”15. 
Do swojego hasła umieszczonego w herbie biskupim: Soli Deo, kardynał Wyszyński czę-
sto zwykł dodawać: per Mariam. Tę maksymę uzasadniał zarówno w sposób teologiczny, 
jak i doświadczeniem swego życia16. Ta forma służby Bogu i Chrystusowi per Mariam 
towarzyszyła mu przez całe życie, co potwierdza ostatnie kazanie koronacyjne, wygło-
szone przez niego w Wambierzycach 17 sierpnia 1980 roku, w którym jednocześnie 
zaznaczył, że nie ma obawy, aby ten model pobożności i ta zasada osłabiły wrażliwość 
na obecność Chrystusa17.

Oprócz zasad per Mariam – soli Deo i per Mariam ad Jesum, wyrazem wiary 
w pośredniczącą moc i skuteczność wstawiennictwa Maryi było częste odwoływanie się 
do Maryi jako do Pośredniczki wszystkich łask. W okresie przedsoborowym tytuł ten 
należy do określeń najczęściej używanych przez kardynała Wyszyńskiego w stosunku 
do Najświętszej Maryi Panny, obok takich tytułów jak: Królowa Polski, Matka Boga 
(Bogurodzica), Dziewica Wspomożycielka, czy Służebnica Pańska18.

Wezwanie Maryi tytułem Pośredniczki wszelkich łask pojawia się w niezwykle waż-
nym dla prymasa Akcie Osobistego Oddania się Matce Bożej, dokonanym 8 grudnia 
1953 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w Stoczku Warmińskim, dwa 
i pół miesiąca po uwięzieniu go przez władze komunistyczne. W akcie tym prymas obrał 

14 Grzegorz Bartosik, „Orędzie fatimskie w życiu i posłudze pasterskiej Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyń-
skiego”, Salvatoris Mater 18, 1–4 (2016): 197–199; Robert Wyszomirski, „Maryjna droga kardynała Stefana 
Wyszyńskiego”, Teologia Polityczna 23.05.2016, dostęp 30.12.2019, https://teologiapolityczna.pl/ks-robert-
wyszomirski-maryjna-droga-kardynala-stefana-wyszynskiego-tpct-8-.

15 Stefan Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję (Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego „Soli Deo”, 2007), 15.

16 „Dziś, po 25 latach, lepiej rozumiem, że w życiu kapłana, biskupa, papieża, Kościoła i całego Ludu Bożego, 
wszechmocny jest tylko Bóg, a wszechsłaby jest człowiek (…). Chciałbym (…), abym nadal mógł jak dotąd 
rozumieć tylko to: nic dla siebie – wszystko – Soli Deo. Chociaż takie ujęcie może wydać się ryzykowne, ale 
doświadczenie minionych lat każe mi dodać: Per Mariam – Soli Deo. Bywają takie tajemnice, które interpretują 
się tylko na dnie ludzkiego sumienia. Patrząc na Maryję, zawsze widzę na Jej ramionach Dziecię Boże. Dlatego 
działam per Mariam, bo wiem, że wszystko staje się przez Chrystusa, na którego Ona wskazuje. Bogurodzica jest 
po to, aby nam nieustannie pokazywać swego Bożego Syna”. Wyszyński, Wszystko postawiłem, 16.

17 „(…) per Mariam – ad Jesum. Tak było od początku w zamiarach Opatrzności Bożej. Przez Maryję prowadził 
nas Ojciec Niebieski do swojego Syna. Jej bowiem powierzył Go w Nazaret, w Betlejem i na Kalwarii. Wszędzie 
widzimy przedziwną obecność Matki Chrystusowej, która nieustannie ukazuje nam Syna (…). Wnikając w tę 
przedziwną tajemnicę obecności Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła widzimy, że prawdziwie Ona prowadzi 
nas do swojego Syna i nie ma obawy, aby przez rozwój życia maryjnego w Polsce osłabiła się wrażliwość na 
obecność Chrystusa. Stefan Wyszyński, Kościół w służbie Narodu (Rzym: Ośrodek „Corda Cordi” i Delegatura 
Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie, 1981), 8; Kozłowski, Odnowa, 139–140.

18 „Maryja”, w: Indeks rzeczowy, SWDZ, t. 1–8.
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Maryję za: „Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę swoją”19. Na zakończe-
nie zaś tego aktu woła: „Wszystko cokolwiek czynić będę, przez twoje ręce niepokalane, 
Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo! Maryjo Jasno-
górska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę 
śmierci mojej. Amen”20.

Tytuł „Pośredniczki łask wszelkich” powraca w drugim niezwykle istotnym akcie, 
napisanym przez kardynała Wyszyńskiego w czasie uwięzienia, mianowicie w Jasno-
górskich Ślubach Narodu. Śluby te, ułożone w Komańczy 16 maja 1956 roku z racji 
300-lecia ślubów króla Jana Kazimierza, stały się nie tylko zobowiązaniem całego narodu 
do wierności Panu Bogu, Jego przykazaniom i Maryi – Królowej Polski, ale także stały 
się pierwszym długofalowym programem duszpasterskim, realizowanym przez Kościół 
w Polsce w ramach tzw. Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski (1957–1966). 
W tekście Ślubów Jasnogórskich – kolejne zobowiązania są poprzedzone tytułem maryj-
nym związanym z treścią danego ślubu. Jednakże w inwokacji wstępnej pojawiają się 
trzy grupy tytułów, którymi jest nazwana Maryja. Są to tytuły: Bogarodzica, Królowa 
świata i Polski oraz „Pośredniczka łask wszelkich, Matka miłosierdzia i wszelkiego 
pocieszenia”21.

W obu tych ważnych aktach z okresu uwięzienia widać głęboką wiarę prymasa w sku-
teczność wstawiennictwa Maryi – Pośredniczki wszelkich łask u Boga. Dlatego przywo-
łuje on Maryję tym tytułem, ufając w Jej ratunek i pomoc zarówno dla siebie, jak i dla 
całej Ojczyzny, będącej w trudnej sytuacji pod rządami komunistów.

Ze względu na dużą liczbę wezwań do Pośredniczki wszelkich łask w okresie przed-
soborowym niemożliwe jest omówienie i przedstawienie w ramach niniejszego artykułu 
ich wszystkich oraz kontekstu, w jakim zostały wypowiedziane. Ich cechą wspólną pozo-
staje fakt, że prymas wzywa Maryję tym tytułem w chwilach cierpienia, trudu i ważnych 
przedsięwzięć, gdy oczekuje szczególnego wsparcia i łaski od Boga za Jej przyczyną. 
Przykładowo, w roku 1961, w czasie wzmożonej walki z Kościołem prymas wezwał 
kapłanów archidiecezji warszawskiej, aby nie ustali w zmaganiach o wolność i prawdę 
i by jego wskazania przyniosły plon stokrotny przez Pośredniczkę łask wszelkich22.

W działaniu Maryi jako Pośredniczki wszelkich łask kardynał Wyszyński dostrzega 
wyraźną dwukierunkowość. Jest to pośrednictwo zarówno odgórne, jak i oddolne: 
„Z woli Boga, przez Jej dłonie otrzymujemy wszystko i przez Jej dłonie oddajemy 
wszystko Bogu”23. Jak widać, zdaniem prymasa Wyszyńskiego, tytuł ten obejmuje więc 
pośrednictwo oddolne (wstawiennictwo), jak i pośrednictwo odgórne (szafarstwo łask).

Zdaniem Mariana Marszalika, według kardynała Wyszyńskiego „jako Pośredniczka 
między Bogiem a człowiekiem oraz człowiekiem a Bogiem, Maryja jest także «Bramą 

19 SWDZ, t. 2, 7.
20 SWDZ, t. 2, 7.
21 SWDZ, t. 2, 9.
22 SWDZ, t. 7, 69–70.
23 SWDZ, t. 6, 281.
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niebieską», ponieważ przez Nią Bóg zstąpił na ziemię i przez Nią człowiek wstępuje 
do Boga. «Maryja jest nie tylko drogą Jezusa na ziemię. Jest również drogą ludzi do 
nieba. Niesie w ramionach Prawdę i ukazuje Ją ludziom. Ludzie widzą tę Prawdę i idą 
za Nią!»”24.

Wspomniany Marian Marszalik podkreśla także, że w omawianym okresie rozumienie 
pośrednictwa maryjnego przez prymasa nie ogranicza się tylko do tytułu Pośredniczki 
łask wszelkich. Franciszkański autor dostrzega także bardzo wyraźnie występujące 
pośrednictwo inkarnacyjne, a więc rolę pośredniczącą Maryi w dziele wcielenia25. Zda-
niem kardynała Wyszyńskiego – pośrednictwo inkarnacyjne Maryi jest fundamentem 
Jej obecności zarówno w życiu ziemskim Jezusa, jak i w życiu Kościoła i poszczególnych 
ludzi: „przez pośrednictwo Maryi, za sprawą Ducha Świętego, dokonało się na tej ziemi 
wcielenie Syna Bożego (…). Przez Nią Chrystus wszedł w życie tej ziemi, we wszystkie 
sprawy ludzkie (…). Po tych śladach nieustannie idzie za Nim, za Bogiem Wcielonym 
i wcielającym się w życie ludzkie – Maryja, Matka Słowa Wcielonego. Skoro zadanie 
nasze polega na konkretyzowaniu wcielenia Syna Bożego, to w jakiś sposób w życie 
nasze i życie Kościoła «wciela się» również Maryja (…). Ona wszystkiego szczegółowo 
i detalicznie dotyka, tak jak dotykała swego Dziecięcia (…). Jest jakaś szczególna i deli-
katna forma tego «wcielania się» Maryi w codzienne życie Kościoła powszechnego, 
Kościołów poszczególnych, żyjących w jedności z Kościołem rzymskim i Kościołem 
naszej duszy”26.

2. Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w naukę Soboru 
Watykańskiego II o pośrednictwie Maryi

Przygotowania i obrady Soboru Watykańskiego II obejmowały trzy etapy. Były to: 
faza przedprzygotowawcza (antepreparatoria: styczeń 1959 – czerwiec 1960), przy-
gotowawcza (czerwiec 1960 – wrzesień 1962) oraz obrad soborowych (11 paździer-
nika 1962 – 8 grudnia 1965). W czasie fazy przedprzygotowawczej na sobór napłynęły 
472 propozycje (vota) o tematyce mariologicznej, zawierające 576 zagadnień szczegóło-
wych. W tej liczbie 382 vota dotyczyły kwestii powszechności pośrednictwa maryjnego 
(tytułu i funkcji Maryi jako Pośredniczki wszelkich łask), z czego 266 vota zawierały 
formalną prośbę o ogłoszenie tej nauki jako dogmatu wiary27. Polacy wysłali na sobór 

24 SWDZ, t. 4, 256.
25 Marszalik, Maryja jako Służebnica w pismach Stefana Kardynała Wyszyńskiego w latach 1949–1962, 78.
26 SWDZ, t. 8, 79–80.
27 Szczegółowych obliczeń dokonała Maria Kajdan w swojej pracy licencjackiej: Maria Kajdan, L’interpretazione 

della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II nelle opere di Stanisław Celestyn Napiórkowski. Licenza in 
Sacra Teologia con spezializzazione in Mariologia (Roma: Pontificia Facoltà Teologica Marianum, 1992), 18–28; 
Grzegorz Maria Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Con-
cilio Vaticano II. Studio teologico-storico (Roma: Pontificia Facultas Theologica S. Bonaventurae, 1993), 63.
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48 próśb28, z czego 22 zawierały tematykę mariologiczno-maryjną, w tym w 15 votach 
była prośba o ogłoszenie dogmatu o Maryi jako Pośredniczce wszelkich łask. Z kolei 
jeden z biskupów, abp Eugeniusz Baziak z Krakowa, wyraził pragnienie, aby sobór nie 
ogłaszał żadnych nowych dogmatów29. Interesujące, że kardynał Stefan Wyszyński, choć 
złożył oficjalnie dwa vota (jedno jako arcybiskup gnieźnieński, a drugie jako arcybi-
skup warszawski), to w żadnym z nich nie było formalnej prośby dotyczącej kwestii 
mariologiczno-maryjnych30.

W drugiej fazie przygotowań do soboru kardynał Wyszyński pełnił funkcję członka 
Przygotowawczej Komisji Centralnej. Mógł więc niejako z urzędu wywierać wpływ 
na kształtowanie się dokumentu mariologicznego przygotowywanego na sobór pod 
kierownictwem o. Carlo Balicia. Niestety sytuacja polityczna w kraju i przeszkody 
komunistycznego rządu – dotyczące zwłaszcza wyjazdu za granicę31 – sprawiły, że 
kardynał Wyszyński wziął udział tylko w jednym – czwartym posiedzeniu Komisji 
Centralnej w dniach 20–27 lutego 1962 roku, na którym jednak nie omawiano kwestii 
mariologicznych32.

Same obrady Soboru Watykańskiego II rozpoczęły się 11 października 1962 roku, 
a zakończyły 8 grudnia 1965 roku i przebiegały w ciągu czterech jesiennych sesji. Kardy-
nał Wyszyński uczestniczył tym razem już we wszystkich sesjach. Z roku na rok zwięk-
szała się też liczba biskupów polskich, biorących udział w obradach. Dla powstawania 
dokumentu mariologicznego decydujące znaczenie miała 57. Kongregacja Generalna 
Soboru (29 października 1963 r.), podczas której ojcowie podjęli decyzję o włączeniu 
dokumentu mariologicznego do Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Z tego powodu 
udział kardynała w soborowej debacie na temat pośrednictwa maryjnego zostanie przed-
stawiony w dwóch etapach: przed i po 29 października 1963 roku. Warto zaznaczyć na 
wstępie, że od 31 sierpnia 1963 roku kardynał Wyszyński był członkiem Rady Prezydial-
nej Soboru (Consiglio di Presidenza)33.

28 Były to vota 44 biskupów z Polski, dwóch spoza kraju (Gawlina i Kozłowiecki) oraz wnioski Zakonu OO. Paulinów 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della 
dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. Studio teologico-storico, 34.

29 Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. 
Studio teologico-storico, 35.

30 Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. 
Studio teologico-storico, 33–35.

31 Andrzej Micewski, Kardynała Wyszyński Prymas i Mąż Stanu, t. 1 (Paris: Éditions du Dialogue, 1982), 199.
32 Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparendo. Series II (Praeparatoria). Cura et studio Secre-

tariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II, series II, volume II, pars 2 (Civitas Vaticana: Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964–1987), 483–940. Podczas posiedzenia tej Komisji 20 lutego 1962 r. papież Jan XXIII wyraził swą 
miłość do Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei wielką oznaką szacunku dla kardynała Wyszyńskiego był niespo-
tykany dotychczas fakt, że prymas stanął w oknie razem z papieżem podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 
25 lutego 1962 r.; Stefan Wyszyński, „Był człowiek posłany od Boga. Jan mu było na imię. Wspomnienie o papie-
żu Janie XXIII”, w: Jan XXIII i jego dzieło, red. Bohdan Bejze, Bogdan Dziwosz, Władysław Ziółek (Warszawa: 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1972), 79.

33 Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. 
Studio teologico-storico, 243.
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Pierwszy etap prac soborowych nad dokumentem mariologicznym obejmował więc 
okres do 57. Kongregacji Generalnej34. W czasie między 7 grudnia 1962 a 29 paździer-
nika 1963 roku kardynał Wyszyński złożył wypowiedź pisemną, w której krytycznie 
odniósł się do zaproponowanego przez Przewodniczącego Papieskiej Akademii Maryj-
nej – o. Carlo Balicia – schematu maryjnego. Przede wszystkim postulował, aby doku-
ment maryjny nie był dokumentem autonomicznym, ale stanowił część Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele, będąc jej drugim rozdziałem35. Wśród innych uwag pocze-
sne miejsce zajmowała kwestia pośrednictwa Matki Bożej. Prymas Polski krytykuje 
w swym przedłożeniu schemat Balicia za to, że z powodów ekumenicznych usunął 
z dokumentu niektóre wypowiedzi papieskie na temat pośrednictwa maryjnego. Zamiast 
wykreślania tych tekstów kardynał Wyszyński proponuje, aby ponownie przepracować 
schemat maryjny w taki sposób, by problematyka współodkupicielstwa i pośrednictwa 
Maryi znalazły swoje szerokie i pełne wyjaśnienie. Nie należy się tego obawiać, bo tylko 
dzięki prawidłowemu wyjaśnieniu pośrednictwo i kult Maryi nie będą umniejszać, ani 
eliminować pośrednictwa i kultu Chrystusa36. W dalszej części swego wywodu kardy-
nał Wyszyński podkreśla, że przyczynę pośrednictwa Maryi należy ukazywać nie tyle 
w kategoriach przywileju, ile raczej w perspektywie historyczno-zbawczej, akcentując 
Jej wielką i rzeczywistą rolę w tajemnicy wcielenia i męki Chrystusa37. Mówiąc o Maryi 
należy podkreślać, że jest Ona Matką Boga i naszą Matką, a także Towarzyszką Chry-
stusa Odkupiciela. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że Jej wyjątkowe miejsce w Kościele, 
nie wynika tylko z tego, że została włączona w Mistyczne Ciało Chrystusa, tak jak czło-
wiek, ale z tego, że jako Matka Boga i ludzi współcierpiała z Chrystusem dla naszego 
Zbawienia38.

Omawiając aktywność kardynała Wyszyńskiego na soborze, trzeba również zauwa-
żyć, że w pierwszej fazie dyskusji nad soborowym dokumentem mariologicznym swoje 
stanowisko na piśmie wyraził też cały Episkopat Polski. Wypowiedź została sformuło-
wana przez biskupa Antoniego Pawłowskiego, jednakże niewątpliwie kardynał Wyszyń-
ski jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nie tylko podzielał i akceptował 
to stanowisko, ale był głównym inicjatorem tego przedłożenia. Wypowiedź episkopatu 
jest zbliżona do wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego. Dokument poddaje krytyce sche-

34 Przebieg prac nad powstawaniem dokumentu mariologicznego Soboru Watykańskiego II – zobacz: Stanisław 
Celestyn Napiórkowski, „Trudne dojrzewanie mariologii soborowej”, w: Stanisław Celestyn Napiórkowski, Jan 
Usiądek, Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Fran-
ciszkanów, 1992), 11–182.

35 Stefan Wyszyński, Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Cura et studio Archivi Concilii 
Oecumenici Vatisani II, volume 2, parte 3 (Civitas Vaticana: Typis Polyglottis Vaticanis, 1970–1990) 683 (dalej 
Acta); SWDZ, t. 18, 79–80.

36 Wyszyński, Acta, volume 2, parte 3, 683; Janusz Królikowski, „Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne 
w czasie Vaticanum II”, w: Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Pa-
sierbiec, 21–22 października 2006 roku (Częstochowa–Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2007), 
107.

37 Wyszyński, Acta, volume 2, parte 3, 684.
38 Wyszyński, Acta, volume 2, parte 3, 683–684.
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mat Balicia, podkreślając, że stawianie w dokumencie na pierwszym miejscu kwestii 
pośrednictwa Maryi nie jest najszczęśliwsze, bowiem prowokuje polemiki oraz skupia 
się zasadniczo na przywilejach Maryi39. Podobnie w wypowiedzi kardynała Wyszyń-
skiego pojawia się stwierdzenie, że wykład o Maryi powinien uwzględniać perspektywę 
historii zbawienia. Natomiast nowością jest propozycja, aby mariologiczny dokument 
soborowy, po ukazaniu roli Maryi w dziele wcielenia i zbawienia, postawił w centrum 
wykładu nie tyle pośrednictwo Maryi, co Jej duchowe macierzyństwo40. Zarysowuje się 
więc już w tym dokumencie tendencja, która potem stanie się największym wkładem 
polskich biskupów w maryjne nauczanie soboru, czyli wkład w ogłoszenie Najświętszej 
Maryi Panny „Matką Kościoła”.

W czasie 57. Kongregacji Generalnej stosunkiem głosów 1114:1074 sobór podjął 
decyzję o włączeniu dokumentu mariologicznego do dokumentu De Ecclesia. Kardynał 
Wyszyński był przekonany, że wszyscy biskupi polscy poparli jego stanowisko za włą-
czeniem dokumentu mariologicznego w dokument De Ecclesia41. Jednakże wynik głoso-
wania, przechowywany w watykańskim Archiwum Soboru Watykańskiego II, pokazuje, 
że głosy były podzielone i wśród biskupów polskich wynik ten wynosił 13:1342.

Drugi etap wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego dotyczył poprawionego schematu 
maryjnego przygotowanego przez ks. prałata Gerarda Philipsa na bazie schematu Balicia 
i miał miejsce podczas III sesji soboru na jesieni 1964 roku.

W czasie przygotowania do soboru i samych obrad w wypowiedziach polskich bisku-
pów widać pewną ewolucję. O ile maryjne vota przedsoborowe koncentrowały się na 
kwestii pośrednictwa Maryi, o tyle w czasie soboru o wiele ważniejsze dla polskich 
biskupów od kwestii pośrednictwa maryjnego staje się zagadnienie macierzyństwa 
duchowego Maryi. Do tej zmiany akcentów doszło już w czasie II sesji, a apogeum osią-
gnęła w czasie III sesji soboru w Memoriale Episkopatu Polski do Ojca Świętego Pawła 
VI w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła i oddania Jej świata podczas obrad 
Soboru Watykańskiego II (Jasna Góra, 4 września 1964)43 i w wypowiedzi kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w auli soborowej.

Genezy memoriału należy upatrywać w obradach I Kongresu Mariologicznego 
w Polsce, który miał miejsce w dniach 9–15 września 1960 roku. Na zakończenie tego 
kongresu członkowie Jasnogórskiego Studium Mariologicznego postanowili pogłębiać 
tematykę duchowego macierzyństwa Maryi w celu przygotowania odpowiedniego votum 
na Sobór Watykański II. Chociaż nie zdołano przedłożyć tego votum w fazie przygoto-

39 Episkopat Polski (Bp Pawłowski), Acta, volume 2, parte 3, 761.
40 Episkopat Polski (Bp Pawłowski), Acta, volume 2, parte 3, 761.
41 Stefan Wyszyński, Matka Kościoła (Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1966), 8.
42 Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. 

Studio teologico-storico, 141.
43 Episkopat Polski, „Memoriał Episkopatu Polski do Ojca Świętego Pawła VI w sprawie ogłoszenia Maryi Matką 

Kościoła i oddania Jej świata podczas obrad Soboru Watykańskiego II (Jasna Góra, 4 września 1964)”, w: Matka 
Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, wybór i oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, red. Adam Wie-
czorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990), 9–19.
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wawczej soboru, to jednak prace Studium Mariologicznego posłużyły Komisji Maryjnej 
Episkopatu Polski do ostatecznego przygotowania memoriału, który został zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu Polski 4 września 1964 roku na Jasnej Górze44. Kardynał 
Wyszyński, wiedząc o oporach Świętego Oficjum dotyczących nadania Maryi tytułu 
Matki Kościoła45, nie przekazał tego dokumentu drogą urzędową do sekretariatu soboru, 
ale wręczył osobiście papieżowi Pawłowi VI podczas audiencji 15 września 1964 roku, 
o którą papieża poprosił46.

Memoriał zawiera formalną prośbę o poświęcenie świata Matce Bożej, odwołując się 
do poświęcenia, jakiego dokonał papież Pius XII w roku 1942 (a więc w duchu objawień 
fatimskich)47 oraz uzasadnia rolę duchowego macierzyństwa Maryi w stosunku do ludzi 
oraz znaczenie tytułu Matka Kościoła48.

W memoriale w argumentacji za macierzyństwem duchowym Maryi biskupi polscy 
przytaczają przede wszystkim świadectwa biblijno-teologiczne, liturgiczne, zwyczajne 
nauczanie papieży oraz naukę polskich teologów i kaznodziejów. Za jeden z wyrazów 
duchowego macierzyństwa Maryi autorzy memoriału uważają Jej pośrednictwo, które, 
ich zdaniem, ściśle wiąże się z macierzyństwem duchowym Maryi. Oto kilka przykła-
dów występujących w memoriale:
 – oracja na uroczystość Maryi – Pośredniczki: „Panie, Jezu Chryste, Pośredniku nasz 

u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, swoją Matkę, raczyłeś ustanowić także naszą 
Matką i Pośredniczką u Ciebie”49,

 – Pius X, encyklika Ad diem illud (1904): „Maryja stała się wytrwałą towarzyszką 
Jezusa od domku nazareńskiego aż po Kalwarię i poznała tajemnice Jego serca, jak 
nikt inny, i skarbami Jego zasług rozporządza jakby prawem matczynym”50,

44 Bartosik, Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. 
Studio teologico-storico, 155–157. Memoriał został przygotowany w dwóch wersjach. Wersja krótsza (około 25 
stron) została przekazana papieżowi Pawłowi VI. Natomiast wersja obszerna (około 70 stron) miała być jeszcze 
dopracowana przez biskupa Antoniego Pawłowskiego. Antoni Pawłowski, Jasnogórskie Studium Mariologiczne. 
Załącznik do protokołu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 4.09.1964, Jasna Góra, rękopis. Dokument znajduje 
się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

45 Vincenzo Carbone, „Maria Madre della Chiesa. Una pagina di storia del Concilio Vaticano II”, L’Osservatore 
Romano 2 (1988): 5.

46 Micewski, Kardynał Wyszyński Prymas i Mąż Stanu, 231.
47 Biskupi polscy proponują, aby ten akt poświęcenia świata Maryi, zgodnie z treścią objawień fatimskich, miał cha-

rakter kolegialny, tzn. aby najpierw papież dokonał go wraz z biskupami zgromadzonymi na soborze, a następnie 
biskupi dokonaliby go łącznie z proboszczami i wiernymi w swoich diecezjach w jednym dniu wyznaczonym 
przez papieża.

48 W memoriale nie ma formalnej prośby o ogłoszenie Maryi Matka Kościoła, bowiem biskupi polscy byli przekona-
ni, że to dokona się na soborze. To ich przekonanie było oparte na wypowiedzi papieża Pawła VI na zakończenie 
drugiej sesji obrad soborowych (Wyszyński, Acta, volume 3, parte 1, 442); Paulus pp. VI, „Allocutiones II Ad 
Patres Conciliares habita, altera exacta Concilii Oecumenici Vaticani secundi sessione”, Acta Apostolacie Sedis 56 
(1964): 37.

49 Memoriał, 14.
50 Memoriał, 17.
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 – Pius XII, encyklika Ad Caeli Reginam (1954): „W rozdawnictwie łask Najświętszej 
Maryi Pannie została udzielona prawie niezmierzona władza (…). Spełnia Ona to 
zadanie jakby prawem macierzyńskim”51,

 – Fabian Birkowski OP (1566–1636), Kazania obozowe: Chrystus chciał mieć Maryję za 
„towarzyszkę i pomocnicę Odkupienia naszego i dlatego nie masz tej łaski i tego daru, 
które by z nieba nie schodziły na ziemię bez Jej interwencji”52,

 – arcybiskup Józef Bilczewski (1860–1923): słowa Chrystusa na Krzyżu „poświęciły, 
konsekrowały Maryję na Matkę całej ludzkości, a ludzkość na Jej dzieci. Jako Matka 
Jezusowa i Matka ludzi, jako łącznik między niebem i ziemią, jako pomoc i współ-
pracownica Jezusa w dziele Odkupienia ludzkości jest Maryja także pośredniczką 
i pierwszą Służebnicą Pańską w łask rozdawnictwie”53.
Jak łatwo zauważyć, w argumentacji polskich biskupów na rzecz duchowego macie-

rzyństwa Maryi – misja pośrednicząca Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej wszech-
pośrednictwo łask, pojawia się bardzo wyraźnie i ukazana jest jako jedno z podstawowych 
zadań Maryi jako Matki Kościoła.

Najważniejszym wkładem w dyskusję dotyczącą nauki mariologicznej Soboru Waty-
kańskiego II było przemówienie kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas 81. Kon-
gregacji Generalnej 16 września 1964 roku, a więc nazajutrz po wręczeniu papieżowi 
memoriału Episkopatu Polski. Wypowiedź kardynała była w praktyce syntetyczną pre-
zentacją treści memoriału54. Na wstępie prymas Polski zaznaczył, że jego przedłożenie 
dotyczy rozdziału o Najświętszej Maryi Pannie, Bogurodzicy, w misterium Chrystusa 
i Kościoła oraz że przemawia w imieniu wszystkich siedemdziesięciu biskupów Polski55. 
Kardynał Wyszyński skierował do papieża i ojców soborowych dwie prośby, jednakże 
ściśle ze sobą powiązane: prośbę o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i uznanie Jej 
macierzyństwa duchowego w stosunku do całego rodzaju ludzkiego oraz prośbę o kole-
gialne oddanie Jej świata56. W swoim uzasadnieniu prymas w sposób ogólny odniósł 
się do argumentów przedstawionych szczegółowo w memoriale. Podkreślił zwłaszcza 
nauczanie ostatnich papieży od Leona XIII, kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
i Nieustającej Pomocy, nabożeństwo całkowitego oddania się Maryi propagowane przez 
św. Ludwika Marię Grignion de Montfort oraz świadectwa skuteczności opieki Maryi 
nad narodem i Kościołem w Polsce. Choć wprost nie mówił o pośrednictwie Maryi, to 

51 Memoriał, 18.
52 Memoriał, 15.
53 Memoriał, 16.
54 Wyszyński, Acta, volume 3, parte 1, 441–444. Tłumaczenie polskie: Stefan Wyszyński, „Wypowiedź Prymasa 

Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego, podczas III sesji Soboru Watykańskiego II w sprawie ogłoszenia Ma-
ryi Matką Kościoła i oddania w Jej macierzyńską opiekę Kościoła i całego świata (Rzym, 16 września 1964)”, 
w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, wybór i oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, red. 
Adam Wieczorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990), 20–22 (dalej Wypowiedź).

55 Wypowiedź, 20.
56 Wypowiedź, 20–21.
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jednak implicite przedstawione argumenty zawierają tę myśl, zwłaszcza gdy podkreślił, 
że jest ona tak wyraźnie obecna w nauczaniu papieży, poczynając od Leona XII57.

Ostatecznie tytuł „Matka Kościoła”, ze względu na opór Kongregacji Świętego Ofi-
cjum i część ojców soborowych, nie pojawił się w tekście VIII rozdziału konstytucji 
Lumen gentium, choć występuje tam wiele odniesień do duchowego macierzyństwa 
Maryi58. Papież jednak wysłuchał prośby biskupów polskich i ogłosił Maryję Matką 
Kościoła 21 listopada 1964 roku na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II oraz 
poświęcił Jej cały świat. Jak Paweł VI sam zaznaczył podczas audiencji udzielonej bisku-
powi Bronisławowi Dąbrowskiemu w marcu 1965 roku, w kwestii nadania Maryi tego 
tytułu wahał się ze względu na dużą liczbę głosów przeciwnych, jednakże zdecydowana 
postawa biskupów polskich przeważyła szalę wagi59.

W świetle wspomnianych wypowiedzi warto zapytać, jaki wpływ wywarł kardynał 
Wyszyński na naukę mariologiczną Soboru Watykańskiego II. Na ogół nie dostrzega 
się tego wpływu na sam tekst VIII rozdziału konstytucji Lumen gentium. Komentato-
rzy soborowi zwykle ograniczają mariologiczny wkład Episkopatu Polski i kardynała 
Wyszyńskiego jedynie do ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Czy rzeczywiście takie 
zawężone stanowisko jest uzasadnione?

Niewątpliwie wkład i głos kardynała Wyszyńskiego w dyskusję nad dokumentem 
mariologicznym soboru był znaczący. Był on przecież członkiem Rady Prezydialnej 
soboru. Warto zauważyć, że z tematów, które pojawiły się w wypowiedziach kardynała 
Wyszyńskiego i polskich biskupów, następujące elementy można znaleźć w nauce soboru:
 – włączenie dokumentu maryjnego do Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen 

gentium”,
 – perspektywa historiozbawcza wykładu o Najświętszej Maryi Pannie, wskazana 

zarówno przez kardynała Wyszyńskiego, jak i Episkopat Polski jako podstawowy spo-
sób mówienia o Maryi i dopiero w tej perspektywie umieszczenie tematyki pośred-
nictwa Maryi,

 – w wykładzie o pośrednictwie Maryi użycie tytułów: „Wspomożycielka” i „Pośred-
niczka” oraz odwołanie się w przypisie 16 ósmego rozdziału konstytucji Lumen gen-
tium do encykliki Piusa X Ad diem illud, która była przywołana w memoriale,

 – wyraźna obecność tematyki duchowego macierzyństwa Maryi w VIII rozdziale 
Lumen gentium,

57 Wypowiedź, 20–22.
58 Matka członków Chrystusowych, Matka najmilsza (Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

«Lumen gentium»”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Wy-
dawnictwo Pallottinum, 1986), nr 53 (dalej KK), Matka w porządku łaski (KK, nr 61), macierzyńska miłość Maryi 
w stosunku do ludzi (KK, nr 62), współdziała swą miłością macierzyńską w rodzeniu wiernych (KK, nr 63), Matka 
nasza (KK, nr 67).

59 Stefan Wyszyński, Dziennik pro Memoria. Zapis z 22.03.1965, godz. 10:00. Archiwum Instytutu Prymasowskiego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
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 – ogłoszenie Maryi Matką Kościoła podczas zakończenia III sesji soboru60,
 – oddanie świata Maryi Matce Kościoła – będące znakiem także jej misji pośredniczą-

cej w Kościele61.
Kardynał Wyszyński jako ojciec Soboru Watykańskiego II w pełni utożsamiał się jego 

nauką. Po ogłoszeniu konstytucji Lumen gentium i jej maryjnego rozdziału wielokrot-
nie w swoich przemówieniach nawiązywał do przebiegu prac soborowych, zwłaszcza 
do prac nad maryjnym rozdziałem wspomnianej konstytucji62. Komentował też jej treść. 
Chyba najpełniejszy komentarz zamieścił w opublikowanej w języku polskim w Waty-
kanie w 1966 roku w książce Matka Kościoła63. Podkreślił w niej jedyne pośrednictwo 
Chrystusa oraz fakt, że Maryja jako Służebnica Pańska uczestniczyła w misji Chrystusa 
i dziś z woli Boga troszczy się o Kościół64. Odnośnie do pośrednictwa maryjnego pisał: 
„A chociaż wzięta jest do nieba, nadal działa przez swoje wstawiennictwo, opiekując się 
braćmi swojego Syna. Dlatego nazywamy Ją Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomoc-
nicą i Pośredniczką. Wszystkie te tytuły konstytucja dogmatyczna aprobuje i wszyst-
kie je wymienia. Chociaż tytuły te są wielkie, konstytucja dogmatyczna nie waha się 
ich wymienić i przyznać Maryi. Zadanie Jej bowiem jest z woli samego Boga ogromne, 
chociaż Kościół uznaje je w dziele Chrystusa za całkowicie podporządkowane Chry-
stusowi i Jego zbawczej misji”65. Zgodnie z nauką soboru, kardynał Wyszyński widzi 
więc pośrednictwo Maryi w kategoriach uczestnictwa w jedynym pośrednictwie Chry-
stusa. W tej perspektywie postrzega też tytuły, którymi w swej tradycji nazywał Maryję 
Kościół i które przypomina sobór.

Lektura Dzieł zebranych kardynała Wyszyńskiego z czasu obrad soborowych pozwala 
zauważyć, że nadal z dużą częstotliwością wzywał On Maryję tytułem „Pośredniczka 
wszelkich łask”66. Ten tytuł pojawia się zwłaszcza w kontekście trudnych sytuacji, jakie 

60 Paweł VI, „Przemówienie Ojca Świętego Pawła VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II (fragment) 
(Rzym, 21 listopada 1964)”, w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, wybór i oprac. Instytut Pryma-
sowski Ślubów Narodu, red. Adam Wieczorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990), 210–211.

61 Paweł VI, „Przemówienie Ojca Świętego Pawła VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II (fragment) 
(Rzym, 21 listopada 1964)”, 212–213.

62 Np. SWDZ, t. 14, 158–202.
63 Wyszyński, Matka Kościoła, 7–40.
64 „Konstytucja podkreśla dobitnie, że jeden jest Pośrednik na ziemi między Rodziną Ludzką a Ojcem Niebieskim – 

Jezus Chrystus. Podkreśla to dlatego, że wysuwano obawy, że iż nadmierny wzrost czci Maryi w pobożności 
chrześcijańskiej, może przysłonić Chrystusa. Jest to niemożliwe, gdyż Maryja prowadzi do Syna i mówi do nas 
zawsze, jak mówiła do sług weselnych w Kanie: «Cokolwiek wam powie (Syn mój) czyńcie» (…). Maryja go 
nie przesłania i przesłonić nie może, bo On jest Bogiem, chociaż także Człowiekiem, a Ona tylko człowiekiem, 
chociaż Bogurodzicą. – Maryja jest Żywicielką Odkupiciela, Towarzyszką Jego życia i wędrówki od Zwiastowa-
nia poprzez wszystkie etapy życia aż do Wieczernika Zielonych Świąt. Ale wszystko to uczyniła jako Służebnica 
Chrystusa, bo tak określiła swoje zadanie. Chrystus stał się nam we wszystkim podobny prócz grzechu i przyjął 
postać Sługi. Matka Tego, który przyjął postać Sługi, mogła być tylko Służebnicą Pańską. Dzisiaj nazywamy Ją 
Matką, Królową i Panią, jednak rozumiemy, dlaczego Ona sama nazwała się tylko Służebnicą. Współpracowała 
z Jezusem Chrystusem jako Towarzyszka Jego drogi i Służebnica Pańska”. Wyszyński, Matka Kościoła, 15; Kró-
likowski, „Maryja – Matka Kościoła w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 103.

65 Wyszyński, Matka Kościoła, 15–16.
66 Np. SWDZ t. 10, 32, 130; 139, 157–158; SWDZ t. 13, 427, 438; SWDZ t. 14, 157, 171.
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stawały przed nim i przed Kościołem w Polsce (np. ataki państwa ludowego na program 
peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiego po polskich diecezjach w ramach przygotowań 
do Millenium Chrztu Polski).

3. Nauczanie o pośrednictwie NMP po Soborze Watykańskim II

W recepcji soborowego nauczania o pośrednictwie Matki Bożej można wyróżnić trzy 
zasadnicze nurty. Pierwszy z nich to nieuzasadnione twierdzenie, że sobór, ucząc 
o uczestnictwie Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa, zakazał używania ter-
minu „Pośredniczka łask wszelkich”67. Drugi biegun tworzą zwolennicy stanowiska 
o kontynuowaniu dążeń do dogmatyzacji tej nauki68. Stanowisko kardynała Wyszyń-
skiego dotyczące recepcji soborowej nauki o pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny 
idzie natomiast drogą trzecią, drogą środka. W jego nauczaniu po Soborze Watykań-
skim II dostrzegamy, że naukę o uczestnictwie Maryi w jedynym pośrednictwie Chry-
stusa traktuje on jako teologiczny fundament maryjnego pośrednictwa, które konkretnie 
realizuje się jako wstawiennictwo i szafarstwo łask. Prymas, komentując VIII rozdział 
konstytucji Lumen gentium, przypomina, że pośrednictwo Maryi jest podporządkowane 
zbawczej i pośredniczącej misji Chrystusa69. W tym nowym soborowym kontekście nie 
przestaje Jej nazywać „Pośredniczką wszelkich łask”70, ucząc też i przyzywając mocy 
Jej wstawiennictwa71. Choć tego nie mówi wprost, to w jego nauczaniu bardzo wyraź-

67 Ani sobór, ani inne wypowiedzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła nie zakazały używać tego określenia. So-
bór w numerze 54 KK dopuszcza możliwość głoszenia poglądów jeszcze nierozstrzygniętych ostatecznie przez 
Kościół. Sam Jan Paweł II używał tego określenia, między innymi wtedy, gdy w roku 1980 podniósł kościół 
w Niepokalanowie do godności bazyliki mniejszej, potwierdzając tytuł świątyni: Bazylika Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. W tzw. Deklaracji Częstochowskiej, a więc opinii Międzywyzna-
niowej Komisji powołanej w roku 1996 przez Międzynarodową Papieską Akademię Maryjną można przeczytać, 
że komisja jest przeciwna dogmatyzacji nauczania o Maryi jako Pośredniczce wszelkich łask, z drugiej jednak 
strony, stwierdza, że tytuł ten „wciąż potrzebuje dalszego pogłębiania w odnowionej perspektywie trynitarnej, 
eklezjologicznej i antropologicznej”; „Richiesta della definizione del dogma di Maria Mediatrice, Corredentrice 
e Avvocata. Dichiarazione della Commisione teologica del Congresso di Częstochowa”, L’Osservatore Romano 
137, 126 (1997): 10.

68 Z tą inicjatywą wystąpił ruch Vox Populi Mariae Mediatrix. Zobacz: Mark Miravalle, Maryja Współodkupicielka, 
Pośredniczka, Orędowniczka. Z dedykacją papieżowi Janowi Pawłowi II i Biskupom Kościoła Powszechnego 
(Santa Barbara: Queenship Publishing Company, 1993).

69 Wyszyński, Matka Kościoła, 15.
70 Np. SWDZ, t. 16, 219, 275, 400; SWDZ, t. 17, 117, 256, 428.
71 Np. SWDZ, t. 17, 8–10, 23–24, 256–257.
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nie występuje wezwanie do naśladowania Maryi72, co w duchu dzisiejszej teologii można 
postrzegać jako promocję „pośrednictwa przykładu”73.

Jak już autor zaznaczył we Wstępie, dokładne zbadanie koncepcji pośrednictwa 
w nauczaniu posoborowym kardynała Wyszyńskiego będzie w pełni możliwe dopiero po 
zakończeniu publikacji wszystkich posoborowych tomów jego Dzieł zebranych.

Natomiast wydaje się, że już dziś, na podstawie dostępnych wypowiedzi, można 
wskazać dwie cechy charakterystyczne w tym okresie. Po pierwsze, w nauczaniu o roli 
Maryi w życiu Kościoła podkreśla On przede wszystkim Jej duchowe macierzyństwo 
i tytuł „Matka Kościoła”, czego przejawem są inicjatywy zmierzające do wprowadzenia 
w poszczególnych krajach święta Matki Kościoła74. W tej perspektywie pośrednictwo 
Maryi ukazywane jest jako jeden z przejawów macierzyństwa duchowego. Ta swoista 
ewolucja w rozłożeniu akcentów jest potwierdzeniem zmiany, jaka w nauczaniu polskich 
biskupów dokonała się między fazą przedprzygotowawczą soboru, a jego trzecią sesją. 
Kardynał Wyszyński był głównym autorem i promotorem tych zmian.

Po drugie, niezmiernie interesujące jest to, że kardynał Karol Wojtyła komentując 
milenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wol-
ność Kościoła Chrystusowego, Jasna Góra, 3 maja 1966 r., napisany przez kardynała 
Wyszyńskiego, dostrzega w nim koncepcję pośrednictwa per Jesum ad Mariam75. Oto 

72 Np. Stefan Wyszyński, „List pasterski Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego, wzywający ludzi do-
brej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej ojczyźnie przez Bogurodzicę, Matkę Kościoła (Jasna Góra, 
26 sierpnia 1969)”, w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, wybór i oprac. Instytut Prymasowski 
Ślubów Narodu, red. Adam Wieczorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990), 49; Stefan Wyszyński, 
Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana. Wybór przemówień i listów (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Francisz-
kanów, 1996), 144.

73 Ideę pośrednictwa przykładu można dostrzec zwłaszcza w adhortacjach Pawła VI Signum magnum (13.05.1967) 
(Paweł VI, „Adhortacja «Marialis cultus»”, w: Tak czcić Matkę Bożą. Paweł VI o kulcie Najświętszej Maryi Panny 
[Signum magnum, Marialis cultus], red. Stanisław Celestyn Napiórkowski (Niepokalanów: Wydawnictwo Oj-
ców Franciszkanów, 2004), 31–118) i Marialis Cultus (2.02.1974) (Paweł VI, „Adhortacja «Signum magnum»”, 
w: Tak czcić Matkę Bożą. Paweł VI o kulcie Najświętszej Maryi Panny [Signum magnum, Marialis cultus], red. 
Stanisław Celestyn Napiórkowski (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2004), 5–29) oraz w en-
cyklice Jana Pawła II Redemptoris Mater (25.03.1987); Jan Paweł II, „Redemptoris Mater”. Matka Odkupi-
ciela. Encyklika o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (Warszawa: Katolicka 
Agencja Informacyjna, 2007. Janusz Kumala, „Maryjne pośrednictwo przykładu w świetle «Redemptoris Mater»”, 
w: Matka Odkupiciela. Tekst i komentarze, red. Stanisław Celestyn Napiórkowski (Lublin: Redakcja Wydawnictw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993), 263–270.

74 Stefan Wyszyński, „List Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego, do Ojca Świętego Pawła VI o oddaniu 
świata Maryi, Matce Kościoła (Warszawa, 25 września 1971)”, w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumen-
ty, wybór i oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, red. Adam Wieczorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży 
Marianów, 1990), 87–89. Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zostało wprowadzone w Polsce przez 
Konferencję Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI w dniu 4.05.1971 r. Święto to wprowadzono również 
w Argentynie. Dopiero jednak w roku 2018 papież Franciszek rozszerzył jako obowiązkowe wspomnienie Matki 
Kościoła na Kościół powszechny.

75 Teologowie polscy tę koncepcję powszechnie wiązali dopiero z wypowiedzią Jana Pawła II 25.09.2000 r., podczas 
homilii kończącej XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Rzymie. Stanisław Celestyn Napiórkowski, 

„«Per Iesum ad Mariam». Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II”, w: Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympo-
zjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Licheń, 26–27.10.2001, red. 
Stanisław Celestyn Napiórkowski, Kazimierz Pek (Częstochowa–Licheń: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 
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jego słowa: „Na drodze refleksji zwyczajna droga nabożeństwa do Matki Najświętszej, 
droga per Mariam ad Jesum, winna być wspierana i uzupełniana drogą per Jesum 
ad Mariam. Poznanie Matki, a w związku z tym także pełna Jej chwała, dokonuje się 
poprzez poznanie Syna oraz Jego dzieł – tych, w których Matka uczestniczyła. Tą drogą 
poszedł Sobór w VIII rozdziale Konstytucji Lumen gentium, tą drogą idzie też właści-
wie i Akt Jasnogórski. Jest to droga trudniejsza i dalsza. Ale chyba tylko na tej drodze 
dokonuje się to, o co Maryi zawsze jedynie chodzi: świadome zaangażowanie się czło-
wieka w dzieło Jej Syna. To dzieło realizuje się w Kościele. Prawdziwe nabożeństwo 
do Maryi musi przejawiać się jako umiłowanie Kościoła, rzetelna odpowiedzialność 
za Kościół w każdym zakresie. Angażując się w dzieło Chrystusa Pana, poczuwając 
się do odpowiedzialności za Kościół, musimy co krok zawierzać bez reszty Najświęt-
szej Wspomożycielce. Wydaje się, że to jest właśnie duch Aktu jasnogórskiego, którym 
trzeba stopniowo – zarówno dyskretnie jak skutecznie – przepajać całe duszpasterstwo 
i apostolstwo świeckich. Na tym też będzie polegała realizacja tego Aktu”76. Jak widać 
przyszły papież dostrzegł już w milenijnym akcie oddania napisanym przez kardynała 
Wyszyńskiego nowe ujęcie pośrednictwa. Jan Paweł II przedstawił tę koncepcję całemu 
Kościołowi dopiero w roku 2000.

Zakończenie

Papież Franciszek zwracając się 29 listopada 2019 roku do teologów, powiedział: „Teolog 
musi iść naprzód, musi więcej studiować. Musi też zajmować się tym, co nie jest jasne, 
ryzykując, że wzbudzi dyskusję. Ale musi się to odbywać w gronie teologów. Natomiast 
Ludowi Bożemu teolog musi dawać niezawodny pokarm wiary. Nie może karmić Ludu 
Bożego sprawami dyskusyjnymi. Aspekt relatywizmu, tak to nazwijmy, który zawsze 
będzie obecny w dyskusji, niech pozostanie między teologiami. Takie jest wasze powo-
łanie! Ale nigdy nie wprowadzać tego do ludu, bo lud na tym traci. Traci orientację i traci 
wiarę. Ludowi dawajcie zawsze pewny pokarm, który buduje wiarę”77.

W świetle tej papieskiej wypowiedzi warto podsumować nauczanie kardynała 
Wyszyńskiego na temat maryjnego pośrednictwa. Przeprowadzone badania upoważniają 
do wyprowadzenia następujących wniosków:
1. Kardynał Wyszyński jako Pasterz Kościoła, prymas Polski i niekwestionowany przy-

wódca duchowy Ojczyzny w niezwykle trudnym okresie jej historii, potrafił prze-

2002), 9–29; Stefan Kardynał Wyszyński, „Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, 
za wolność Kościoła Chrystusowego, Jasna Góra, 3 maja 1966 r.”, dostęp 9.01.2020, http://centrumzawierzenia.
jasnagora.pl/milenijny-akt-oddania-polski-matce-bozej/.

76 Karol Wojtyła, „Komentarz teologiczno-duszpasterski do aktu dokonanego na Jasnej Górze 3.05.1966 roku”, 
w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, wybór i oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, red. 
Adam Wieczorek (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990), 45.

77 Franciszek, Papież do teologów: dyskutujcie między sobą, nie wśród wiernych, dostęp 30.12.2019, https://papiez.
wiara.pl/doc/6012162.Papiez-do-teologow-dyskutujcie-miedzy-soba-nie-wsrod-wiernych.
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prowadzić bezpiecznie swych rodaków przez zagrożenia wiary. Czynił to na drodze 
maryjnej, zawierzając Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, Pośredniczce 
wszelkich łask, Wspomożycielce Wiernych i Matce Kościoła siebie i cały naród. Sku-
teczność polskiej drogi maryjnej opierał na wierze w szczególną moc wstawiennictwa 
Maryi u swego Syna.

2. Analiza tekstów kardynała Wyszyńskiego pozwala zauważyć bogactwo ujęć oraz 
pewną ewolucję w nauczaniu o pośrednictwie Matki Bożej. O ile przed soborem 
dominowało ukazywanie Maryi jako Pośredniczki wszystkich łask, o tyle w czasie 
soboru i po nim na pierwszym miejscu znajduje się nauka o macierzyństwie ducho-
wym Maryi (Matka Kościoła), a kwestia pośrednictwa Maryi stanowi pewien aspekt 
tego macierzyństwa.

3. Uczestnicząc w Soborze Watykańskim II jako członek Rady Prezydialnej, kardynał 
Wyszyński odegrał niewątpliwie dużą rolę w procesie kształtowania się soborowego 
nauczania o Najświętszej Maryi Pannie. Dotyczyło to zwłaszcza doktryny o ducho-
wym macierzyństwie Maryi (zarówno w VIII rozdziale konstytucji Lumen gentium, 
jak i w fakcie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła) oraz w kształtowaniu nauki o maryj-
nym pośrednictwie.

4. Będąc ojcem Soboru Watykańskiego II, prymas wcielał w życie soborową naukę 
o pośrednictwie Maryi. Uzasadniona wydaje się teza, że soborowa nauka o uczest-
nictwie Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa była dla kardynała Wyszyńskiego 
zasadniczo fundamentem teologicznym, z którego wyprowadzał naukę o roli wsta-
wienniczej Maryi i Jej szafarstwie łask.

5. Kardynał Wyszyński był człowiekiem o głębokiej wierze, roztropności i odpowie-
dzialności za Kościół. Dlatego szczegóły dyskusji i sporów soborowych przedstawiał 
zasadniczo tylko kapłanom i teologom, natomiast zwykłym wiernym przybliżał tylko 
ostateczny owoc pracy soboru, czyli treść VIII rozdziału konstytucji Lumen gentium 
oraz znaczenie tytułu Matka Kościoła.

6. W recepcji nauki Vaticanum II Prymas Tysiąclecia potrafił umiejętnie łączyć dotych-
czas istniejące modele pośrednictwa maryjnego z nowością nauki soborowej oraz 
przekładać je na codzienną praktyką duszpasterską. Dzięki temu jego mariologia 
kerygmatyczna przyniosła błogosławione owoce dla życia Kościoła w Polsce.
Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia wymagają dalszego pogłębienia. 

Niewątpliwie wskazane byłoby bardziej szczegółowe omówienie koncepcji pośrednictwa 
maryjnego w nauczaniu prymasa po Soborze Watykańskim II. Interesujące byłoby też 
zbadanie, czy (jeżeli tak, to na ile) jego nauka o macierzyństwie duchowym i pośred-
nictwie Maryi znalazła swe odbicie w III rozdziale encykliki Redemptoris Mater Jana 
Pawła II zatytułowanym Pośrednictwo macierzyńskie? Niemniej ciekawe byłoby też 
przebadanie, czy koncepcja per Jesum ad Mariam, obecna według kardynała Wojtyły 
w milenijnym akcie oddania, znajduje swe uzasadnienie także w innych tekstach kardy-
nała Wyszyńskiego?
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AMOR SAPIENTIAE W ITINERARIUM DUCHOWYM 
ŚW. AUGUSTYNA

Streszczenie

Artykuł ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy nauczania św. Augustyna na temat 
amor sapientiae. Stanowi on syntetyczną analizę opartą na wypowiedziach z całego życia 
myśliciela z Tagasty. Opracowanie to kreśli zarazem główne rysy Augustyńskiego itinera-
rium duchowego. Augustyn był głęboko przekonany, że to sama opatrzność Boża nie tylko 
przyprowadziła go do philospophie portus, ale i rozpaliła duszę wielką miłością do mądro-
ści. U początku umiłowania mądrości przez Augustyna stoi przeczytany w dziewiętnastym 
roku życia dialog Cycerona Hortensjusz. O ile amor sapientiae wprowadził Augustyna naj-
pierw w krainę filozofii, tak od momentu nawrócenia i przyjęcia chrztu jego poszukiwa-
nia mądrości będą oparte głównie na powadze Pisma Świętego i autorytecie wiary Kościoła. 
Stąd augustyński amor sapientiae ma wymiar filozoficzny, teologiczny i mistyczny. Tak jak 
mądrość jest dla św. Augustyna wiedzą spraw ludzkich i boskich, intelektualnym poznaniem 
spraw wiecznych, najwyższą światłością czy prawdą, tak również droga do niej prowadzi tak 
przez poznanie, jak i umiłowanie. Ukoronowaniem augustyńskich poszukiwań mądrości jest 
dotarcie do samego Boga, Mądrości, która jest wcielonym Synem Bożym, Jezusem Chry-
stusem. Tak jak wielkiemu myślicielowi z Samos, Pitagorasowi, tak również myślicielowi 
z Tagasty, Augustynowi, w pełni przysługuje tytuł miłośnik mądrości (amator sapientiae).

Słowa kluczowe: Święty Augustyn, miłość mądrości, mądrość, miłość, filozofia, itinerarium
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Abstract

AMOR SAPIENTIAE IN THE SPIRITUAL ITINERARY OF SAINT 
AUGUSTINE

The article shows the most characteristic elements of the teaching of St. Augustine on the sub-
ject of amor sapientiae. It represents a synthetic analysis, based on statements from the whole 
life of a thinker from Thagaste. At the same time, this work sketches the main features of the 
Augustinian spiritual itinerary. Augustine was deeply convinced that God’s providence not 
only brought him to philospophie portus, but also ignited the soul with a great love of wisdom. 
At the beginning of Augustin’s love of wisdom, Cicero Hortensius, read in the nineteenth year 
of age, stands. While amor sapientiae introduced Augustine first to the land of philosophy, 
so from the moment of conversion and baptism, his search for wisdom will be based mainly 
on the seriousness of the Holy Scripture and the authority of the Church’s faith. Hence the 
Augustinian amor sapientiae has a philosophical, theological and mystical dimension. Just as 
wisdom is for St. Augustine knows human and divine matters, intellectual knowledge of eter-
nal matters, the highest light or truth, so also the path leads to her through knowledge and love. 
The culmination of the Augustinian search for wisdom is to reach God himself, the Wisdom 
who is the Son of God incarnate, Jesus Christ. Like the great thinker with Samos Pythagoras, 
the thinker with Thagase Augustine is fully entitled to the title of lover of wisdom (amateur 
sapientiae).

Keywords: Saint Augustine, love of wisdom, wisdom, love, philosophy, itinerary

Wstęp

Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie została ukuta łacińska sentencja amor sapientiae 
i uznana za nazwę filozofii2, to z całą pewnością znana jest doskonale św. Augustynowi. 
Myśliciel z Tagasty, podobnie jak wielcy myśliciele starożytni, używa z pewną predylek-
cją tego zwrotu, przez co rodzi się pytanie: jak go pojmuje? Czym jest dla niego miłość 
mądrości i jak rozumie zwłaszcza tą ostatnią? Papież Jan Paweł II w swoim Liście apo-
stolskim „Augustinum Hipponensem” napisał z wielkim uznaniem: „Miłość stanowi 
duszę wszystkiego, źródło promieniowania i tajemniczą siłę życia duchowego. Należy się 
przeto Biskupowi Hippony wielka chwała, że do miłości sprowadza całą doktrynę i całe 
chrześcijańskie życie”3. Sprowadzając filozofię do umiłowania mądrości i starając się 
ustalić, czym charakteryzuje się postawa miłośnika mądrości, na znaczeniu nabiera kwe-
stia, czy rozmiłowanie się w mądrości oznacza już jej posiadanie, czy też ciągłe dążenie 

2 Piotr Jaroszyński, „Od sophia do philospohia”, Człowiek w Kulturze 17 (2005): 145–157.
3 Jan Paweł II, „List apostolski «Augustinum Hipponensem»” II, 5, L’Osservatore Romano wyd. polskie 7, 9 (1986): 

8; Remo Piccolomini, Natalino Monopoli, L’Attualità di Agostino. Commento alla Lettera apostolica Agostino 
d’Ippona di Giovanni Paolo II (Roma: Città Nuova Editrice, 2005), 154–155. 
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do niej i jej poszukiwanie. Przylgnięcie przez miłość do mądrości nie może pozostać bez 
wpływu na życie samego myśliciela. Odnosząc sentencję amor sapientiae do łacińskiego 
słowa itinerarium (łac. iter „podróż”), które już od starożytności zwykło łączyć się z opi-
sem podróży, planem czy mapą4, warto zapytać także o jej wpływ na całe duchowe życie 
św. Augustyna.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna przedstawiając podstawowe perspektywy, 
zasady, a także kryteria, które charakteryzują teologię katolicką w dokumencie zatytu-
łowanym: Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria (2011), w ostatniej jego części 
wyraźnie podkreśliła, że teologia nie jest tylko nauką, ale także mądrością5. Zebranie 
i ukazanie wkładu św. Augustyna w tym właśnie kontekście wydaje się być szczególnie 
aktualne.

1. Philosophie portus

Gdy pod koniec sierpnia 386 roku Augustyn przerwał swoją dotychczasową karierę 
wykładowcy retoryki w Mediolanie i wraz ze swoją matką oraz grupą przyjaciół6 przybył 
do Cassiciacum (rus Cassiciacum), nie wiedział jeszcze, jak bardzo ważny i obfitujący 
w różnorakie dobrodziejstwa będzie to etap w jego życiu7. To właśnie tam, w wiejskiej 
posiadłości swojego mediolańskiego przyjaciela Werekundusa8, w oddaleniu od gwaru 
ówczesnej stolicy cesarstwa zachodniorzymskiego, Augustyn poświęca czas na modli-
twę i rozmyślania. Rozprawia o wszystkim, a więc o tym, co wydaje się być pożyteczne, 
ale i o tym, co dotychczas wydarzyło się w jego życiu. Tak dochodzi do przekonania 
o działaniu jakiejś niewidzialnej Opatrzności, która różnymi drogami przyprowadziła 
go aż do philosophie portus9. Słowo portus oznaczające „port, przystań” – przynależy 
do języka marynarskiego, którym posługiwał się już Platon10. Również Augustyn korzy-
sta chętnie z metafory portus, o czym dowiadujemy się już z pierwszego dialogu O życiu 
szczęśliwym, który jest relacją trzydniowych rozmów rozpoczętych 13 listopada 386 
roku, z racji kolejnej rocznicy urodzin Augustyna. Ponieważ, jak wskazuje tytuł dia-

4 Aleksandra Witkowska, „Itinerarium”, w: Encyklopedia katolicka, t. 7 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997), kol. 551. 

5 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria, nr 86–99, tłum. Krzysz-
tof Stopa (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 2012), 91–104.

6 Augustyn wymienia z imienia: Alipiusza, Nawigiusza, Licencjusza oraz Trygecjusza. Augustyn, O porządku II, 5, 
tłum. Józef Modrzejewski, w: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko (Kraków: Wydawnic-
two Znak, 2001), 158–159 (dalej DF).

7 Augustyn, Wyznania IX, 4, tłum. Zygmunt Kubiak (Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1978), 156.
8 Angelo Di Berardino, „Cassiciaco”, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. Allan Fitzgerald, edizione italiana 

a cura di Luigi Alici, Antonio Pieretti (Roma: Città Nuova Editrice, 2007), 347–348 (dalej ADE).
9 Augustyn, O życiu szczęśliwym, I, 1, tłum. Anna Świderkówna, w: DF, 15.
10 Dla Platona szczególnie cenna była zaczerpnięta z języka „morskiego” metafora „drugiej nawigacji” (deuteros 

pluos). Giovanni Reale, Agostino. Amore Assoluto e „Terza Navigazione” (Milano: Bompiani Editore, 2000), 
49–53.
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logu, rozmowa dotyczyła problemu szczęścia i możliwości jego osiągnięcia, stąd uka-
zanie roli filozofii jako przystani ma niebagatelne znaczenie. Są przede wszystkim dwie 
racje, które, zdaniem Augustyna, należy mieć na uwadze. Po pierwsze, dotarcie do przy-
stani filozofii oznacza uporanie się z niebezpieczeństwami burzliwego morza życia. Sam 
Augustyn doświadczył najlepiej, jak burzliwe potrafi być morze życia i jak daleko poja-
wiające się w nim burze potrafią zapędzić człowieka. Drugą niezwykle ważną racją jest 
fakt, że z przystani filozofii wydaje się już niemalże pewne dotarcie do lądu, a więc 
do krainy życia szczęśliwego. W praktyce, choć dotarcie do przystani filozofii oznacza 
pokonanie już największego niebezpieczeństwa, to jednak, jak wyznaje Augustyn Teo-
dorowi, sama przystań filozofii jest tak rozległa, że łatwo w niej pogubić się i pomylić 
drogę. Stąd Augustyn ośmiela się prosić zaufanego przyjaciela o podanie mu ręki, a więc 
o bezpośrednie poprowadzenie do krainy, która jest Teodorowi doskonale znana11.

2. Prawdziwa filozofia to amor sapientiae

O niezaprzeczalnym wpływie jednego z najwybitniejszych rzymskich mówców, poli-
tyków i filozofów, Marka Tulliusza Cycerona (106 p.n.e. – 43 p.n.e.), na życie i poglądy 
Augustyna, dowiadujemy się bezpośrednio z jego dzieł12. Myśliciel z Tagasty jest głę-
boko zainteresowany cyceroniańską teorią i sztuką retoryczną, jego myślą polityczną 
i etyczną, a w obrębie filozofii cenił szczególnie przybliżenie czytelnikom łacińskim filo-
zofii greckiej. Już jako dziewiętnastoletni wówczas student w Kartaginie, Augustyn bie-
rze po raz pierwszy do rąk znany dialog Cycerona Hortensjusz (Hortensius), i zostaje 
urzeczony zawierającą się w nim zachętą do filozofii (philosophia).

Już od czasu, kiedym w dziewiętnastym roku życia poznał w szkole retora dzieło Cycerona 
pod tytułem Hortensjusz, zapłonąłem tak wielką miłością do filozofii, że od razu zamierzałem 
poświęcić się jej całkowicie13.

Zagubiony dziś dialog Cycerona, który jest w swej istocie rozmową Lukullusa, Katul-
lusa i Cycerona o roli i znaczeniu filozofii – w tak owocny sposób wprowadził Augustyna 
w istniejącą od dawien dawna „krainę”, że zrodził w nim do niej miłość.

W zwyczajnym porządku studiów natrafiłem wówczas na jedną z książek autora imieniem Cyce-
ro, którego styl podziwiają wszyscy bardzo, a jego ducha – już nie tak. Książka ta zawiera zachę-
tę do filozofii, a nosi tytuł Hortensjusz. To właśnie ona zmieniła uczucia moje i ku Tobie, Panie 
zwróciła moje modlitwy; i nowe, odmienne wzbudziła we mnie życzenia i pragnienia. (…) 
Umiłowanie zaś mądrości, jakie we mnie rozniecała ta książka, nosi greckie miano: filozofia14.

11 Augustyn, O życiu szczęśliwym, I, 5, w: DF, 20.
12 Częstotliwość odniesień do wielkiego myśliciela z Arpinum w dziełach Augustyna pozwala wyodrębnić zwłasz-

cza trzy okresy oddziaływania: do momentu święceń kapłańskich, w czasie powstawania De civitate Dei, a także 
w czasie sporu z Julianem. Augustine Curley, „Cicerone, Marco Tullio”, w: ADE, 396.

13 Augustyn, O życiu szczęśliwym, I, 4, w: DF, 18.
14 Augustyn, Wyznania, 37 (III, 4).
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Przejęta przez Augustyna od Arpinaty miłość do filozofii jest w rzeczywistości od 
samego początku pragnieniem i umiłowaniem mądrości, bo właśnie filozofia z greckiego 
oznacza miłość mądrości (amor sapientiae)15. Takie określenie filozofii bardzo szybko 
zadomowi się w umyśle poszukującego Augustyna, co więcej, urośnie do rangi właści-
wej jej definicji16.

3. Czym jest mądrość?

Choć słowo mądrość (sapientia) jest słowem często używanym, to jednak jego sens nie 
jest wcale taki jednoznaczny. Dla Licencjusza i Trygecjusza, wiernych przyjaciół i towa-
rzyszy Augustyna w Cassiciacum, „mądrość jest prostą drogą życia” albo też „mądrość 
jest prostą drogą, która prowadzi do prawdy”17. W istocie jednak, jak wyjaśnia sam Augu-
styn stając się w prowadzonej przez przyjaciół dyspucie sędzią i obrońcą mądrości, należy 
odwołać się do powszechnie znanej a przekazanej przez Cycerona definicji, która mówi, 
że „mądrość jest to wiedza spraw ludzkich i boskich”18. Nie umniejszając w niczym auto-
rytetu Cycerona, Augustyn posługuje się także innymi definicjami mądrości. Korzysta-
jąc z myśli Platona, a zwłaszcza pozostając pod wyraźnym wpływem platońskiej teorii 
iluminacji, Augustyn podkreśli, że „Mądrość jest jakąś nie dającą się wyrazić ani pojąć 
światłością umysłu”19. Podejmując zaś zagadnienie poznania duszy powie, że „Mądrość 
jest (…) właściwą miarą duszy – jej równowagą”20. O ile przytoczone określenia mądro-
ści zdają się w pierwszej kolejności uwypuklać jej wymiar teoretyczny, tak kolejne lata 
poszukiwań Augustyna, a zwłaszcza przyjęcie wiary chrześcijańskiej, przyczynią się do 
dowartościowania także jej wymiaru religijnego i praktycznego zarazem. W swym dia-
logu z Ewodiuszem podkreśli:

Czy nie sądzisz, że mądrość to nic innego jak prawda, dzięki której widzimy i posiadamy naj-
wyższe dobro?21.

Ponieważ prawdziwą mądrość stanowi prawda, stąd niejednokrotnie pojęcia te utoż-
samiają się ze sobą. Prawda w swej istocie nie jest celem samym w sobie, ale drogą, 
która prowadzi do osiągnięcia najwyższego Dobra. Przylgnięcie do najwyższego Dobra 
wymaga jego uprzedniego poznania, które staje się aktem miłości. W ten sposób na dro-
dze mądrości, czyli poszukiwania i odkrywania prawdy, Augustyn dochodzi ostatecz-

15 „Amor autem sapientiae nomen graecum habet philosophiam”, Confessionum III, 4.8, Patrologia Latina 32, 686 
(dalej PL).

16 Giovanni Catapano, „Filosofia, Idea di”, w: ADE, 730.
17 Augustyn, Przeciw akademikom, I, 5.13–15, tłum. Katarzyna Augustyniak, w: DF, 71–73.
18 Augustyn, Przeciw akademikom, I, 4.16, w: DF, 74. Giovanni Catapano, „Filosofia, Idea di”, 731.
19 Augustyn, Solilokwia, I, 13.23, tłum. Anna Świderkówna, w: DF, 261.
20 Augustyn, O życiu szczęśliwym, IV, 33, w: DF, 47.
21 Augustyn, O wolnej woli, II, 9.26, tłum. Anna Trombala, w: DF, 552.
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nie do Boga, który jest Mądrością22. Im bardziej słowa świętych Ksiąg czyni on swoim 
duchowym pokarmem, tym bardziej przekonuje się, że „mądrość polega na poznaniu 
i umiłowaniu tego, co trwa zawsze i zarazem niezmiennie, i tym jest Bóg”23. Bóg jest 
najwyższą i niezmienną Mądrością.

4. Miłośnik mądrości (amator sapientiae)

We właściwym ujęciu relacji do mądrości, w tym także swojej osobistej, Augustyn korzy-
sta z przykładu jednego z najsławniejszych myślicieli starożytności, Pitagorasa (ok. 572 r. 
p.n.e. – ok. 497 r. p.n.e.).

Lecz jeśli dyskutować o mądrości jest przywilejem samych tylko mędrców, to co my mamy 
począć? Czy ośmielimy się może podawać za mędrców, żeby nie poczytano nam za bezczel-
ność dyskutowania o mądrości? Czy też powstrzyma nas przykład Pitagorasa, który nie śmiał 
podawać się za mędrca i dlatego nazywał siebie filozofem, to jest miłośnikiem mądrości? Słowo 
to zyskało następnie tak wielkie powodzenie u tych, którzy po nim przyszli, że żaden człowiek, 
najbardziej celujący we wszystkim, co dotyczy mądrości – tak we własnym mniemaniu, jak 
i w oczach innych – nie był już nazwany inaczej, jak filozofem24.

Myśliciel z Tagasty, idąc za wielkim myślicielem z Samos, przyznaje filozofowi, 
a więc miłośnikowi mądrości, przywilej dyskutowania o niej. Osobiście również nie boi 
się wyznać swojej miłości do mądrości.

A ja jedynie mądrość kocham dla niej samej – wszystko inne: życie, spokój, przyjaciół, cenię 
tylko ze względu na nią i tylko ze względu na nią obawiam się ich utraty. Jakąż zaś miarę może 
mieć miłość owego piękna?! Nikomu go przecież nie zazdroszczę, ale przeciwnie – szukam 
jeszcze jak najliczniejszych towarzyszy, którzy by ze mną do niego dążyli, ze mną zdobywali 
i cieszyli się nim razem ze mną. I tym milsi mi oni będą, im bardziej będzie nas łączyć wspól-
nota miłości mądrości25.

Augustyn, deklarując swoją miłość do mądrości, nie pozostał jedynie na poziomie 
słów, ale bardzo wyraźnie potwierdził ją swoim życiem, uwalniając się od bogactw, 
zaszczytów, rozkoszy czy sławy. Życie zgodne z zasadami mądrości to dla Augustyna 
życie według cnoty26. Dzięki cnocie następuje rozwój duszy.

22 Rudolfo Doni, Święty Augustyn. Poszukiwanie prawdy. Biografia, tłum. Lucyna Rodziewicz (Kraków: Wydawnic-
two M, 2003), 43–47.

23 Augustyn, Objaśnienie psalmów (124–150), 125, 8, tłum. Jan Sulowski, oprac. Emil Stanula, Pisma Starochrze-
ścijańskich Pisarzy t. 42/1 (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986), 142 (dalej PSP).

24 Augustyn, O Trójcy Świętej, XIV, 1.2, tłum. Maria Stokowska (Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996), 422.
25 Augustyn, Solilokwia, I, 13.22, w: DF, 261.
26 Leszek Misiarczyk, „Św. Paweł i «Corpus Paulinum» w «itinerarium spirituale» św. Augustyna”, Studia Płockie 

37 (2008): 68.
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5. Mądrość filozoficzna

Augustyn mówiąc często o mądrości, dzieli ją przede wszystkim na ludzką, naturalną 
oraz boską, nadprzyrodzoną27. To właśnie pragnienie mądrości ludzkiej skłoniło Augu-
styna do porzucenia kariery światowej i poświęcenia się jej szukaniu28. Ważnym etapem 
tego poszukiwania były podjęte przez Augustyna, wraz z grupą najbliższych przyjaciół 
w Casicciacum, rozważania filozoficzne. Trzeba tu jednak od razu dodać, że nie tylko 
dysputy, czy czytanie ksiąg filozofów, pozwalają zaczerpnąć prawdziwej mądrości, gdyż 
przykład Moniki potwierdza najwyraźniej, że mądrość godna podziwu wypływa ze źró-
dła boskiego29. Mądrość jest wartością, która stanowi wielkie dobro duchowe człowieka 
w jego poszukiwaniu szczęścia30. Podczas gdy wielkim nieszczęściem dla człowieka 
jest brak mądrości, jej posiadanie sprawia, że niczego mu nie brakuje31. Mądrość, będąc 
największym dobrem duszy, jest właściwą jej miarą32. Niebezpieczeństwem dla duszy 
jest oddalenie się od mądrości, a oddanie się różnego rodzaju rozkoszom, ambicjom czy 
pysze, a także wszystkim innym tego typu uczuciom i występkom, które zamiast dać jej 
prawdziwą radość, w efekcie odrywają ją od Boga i skazują na nieszczęście. Posiadanie 
mądrości nie jest czymś statycznym, trwałym i pełnym dla duszy, ale raczej oznacza cią-
głe jej poszukiwanie.

Mądrość ludzką sprowadza Augustyn, za Cyceronem, do dwu fundamentalnych kwe-
stii: poznania Boga i duszy33. Jak bardzo ważne dla Augustyna było poznanie duszy, jej 
pochodzenia i natury, związków z prawdą, świadczą najlepiej tytuły jego pierwszych 
dzieł (Solilokwia, O nieśmiertelności duszy, O wielkości duszy). Aby ukazać związek 
duszy34 z mądrością, Augustyn koncentruje swoją uwagę na jej najwyższej części, czyli 
na intelekcie (intellectus) albo umyśle (mens)35. Dzięki różnym funkcjom, jakie pełni 

27 Catapano, „Filosofia, Idea di”, 730–731; Stanisław Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna  
(Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych ODiSS, 1987), 25; Edward Sienkie-
wicz, „Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy i źródłem szczęścia według św. Augustyna”, Studia Koszaliń-
sko-Kołobrzeskie 17 (2011): 152–153.

28 Augustyn, Przeciw akademikom, III, 20.43, w: DF, 149.
29 Augustyn, O życiu szczęśliwym, IV, 27, w: DF, 41–42.
30 Mądrość nie tylko jest dobrem duszy, ale jej największym dobrem. W sensie jeszcze bardziej ogólnym należy 

podkreślić, że nie ma wyższego dobra dla człowieka, jak być mądrym. Augustyn, Solilokwia I, 12.21, w: DF, 261.
31 Augustyn, O życiu szczęśliwym, IV, 27, w: DF, 42.
32 Augustyn, O życiu szczęśliwym, IV, 33, w: DF, 47.
33 W oryg.: „Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnio”, Soliloquiorum Liber Primus, 2, 7 (PL 32, 

872). Wskazując na przedmiot wiedzy filozoficznej, Augustyn wyjaśnia: „Wyłaniają się w niej dwa zagadnienia: 
pierwsze dotyczy duszy, drugie – Boga. Pierwsze pozwala nam poznać samych siebie, drugie – źródło naszego po-
chodzenia. Pierwsze jest dla nas przyjemniejsze, drugie bardziej drogie; pierwsze czyni nas godnymi szczęśliwego 
życia, drugie – szczęśliwymi; pierwsze należy do studiujących jeszcze, drugie – do ludzi już wykształconych”, 
Augustyn, O porządku, II, 18,47, tłum. Józef Modrzejewski, w: DF, 227.

34 Oprócz terminu anima, Augustyn posługuje się terminami: animus (duch, dusza rozumna), mens (umysł), spiritus 
(duch) oraz ratio (rozum). Często też używa zaimków: se, ipse. Agnieszka Kijewska, Święty Augustyn (Warszawa: 
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 2007), 161.

35 Augustyn, O Trójcy Świętej, 473 (XV, 7.12); Augustyn, O wolnej woli I, 8.18, w: DF, 509–510.
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dusza ludzka wobec ciała, które Augustyn ujmuje w siedem etapów36, u szczytu wznosze-
nia się duszy, na siódmym etapie, możliwa jest kontemplacja Mądrości, a więc widzenie 
Boga i pełnia szczęścia. Trzeba tu jednak podkreślić przynajmniej dwie prawdy, które 
uwidaczniają, w jaki sposób pragnienie mądrości ludzkiej spaja się z miłością do mądro-
ści boskiej37. W pierwszej kolejności Augustyn zdaje sobie sprawę z ograniczeń ludzkiej 
natury, a co za tym idzie, przekonuje się, że znalezienie mądrości nie jest koniecznym 
następstwem jej szukania. Zaczyna więc z całą swą pokorą i pobożnością prosić o pomoc 
Boga, idąc szczególnie za autorytetem apostoła Pawła.

Zwracam zaś swe błagania do tego, który jest Mocą i Mądrością najwyższego Boga. Bo czy nie 
w ten sposób Objawienie przedstawia nam Syna Bożego? (1 Kor 1,24)38.

Mądrości Bożej nie można osiągnąć ludzkim wysiłkiem. Jest Nią sam Bóg, Jezus 
Chrystus, odwieczne Słowo, które stało się ciałem. 

Jakaż zaś jest mądrość godna swego imienia, jeżeli nie mądrość Boża? Wiemy także z Objawie-
nia, że Syn Boży jest właśnie Mądrością Bożą (por. 1 Kor 1,24) i że Syn Boży jest prawdziwie 
Bogiem. Każdy zatem człowiek szczęśliwy posiada Boga – a na to już dawniej, na początku tej 
uczty wszyscyśmy się zgodzili. Ale czy uważacie mądrość za coś innego niż prawdę? Przecież 
i to także zostało powiedziane: „Jam jest Prawda” (J 14,6)39. 

Mądrość Boża, która nieskończenie przekracza wymiar ludzki i historyczny, w Jezu-
sie Chrystusie rozbłyska w całej swej okazałości i udziela się każdemu człowiekowi.

6. Mądrość teologiczna

W przeciwieństwie do mądrości filozoficznej, mądrość w znaczeniu teologicznym to 
mądrość, która w autorytecie wiary znajduje swój fundament, pokarm i siłę. Zanim 
wiara stanie się odpowiedzią człowieka, najpierw jest darem Bożym, który dociera do 
człowieka poprzez Kościół. Wiara jest wiarą Kościoła i to Kościół odrzuca jako here-
tyckie to, co jest z nią niezgodne. Augustyn, zanim wiarę katolicką uznał za własną, 
jak pokornie zauważa w Wyznaniach, pojmował Chrystusa Pana jedynie za niezwy-

36 Augustyn opracował dwie różniące się częściowo od siebie koncepcje wznoszenia się duszy. Pierwsza bardziej 
naturalna, filozoficzna (Augustyn, O wielkości duszy, XXXIII, 70–76, tłum. Danuta Turkowska, w: DF, 408–414), 
druga zaś wyraźnie podkreślająca wymiar nadprzyrodzony poprzez oparcie na siedmiu darach Ducha Świętego: 
Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, II, 7.9–11, w: Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, tekst łac.-pol., tłum. Jan 
Sulowski (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1989), 57–59; Étienne Gilson, Wprowadzenie do nauki świętego 
Augustyna, tłum. Zygmunt Jakimiak (Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1953), 160–163.

37 Catapano, „Filosofia, Idea di”, 731.
38 Augustyn, Przeciw akademikom, II, 1.1, w: DF, 82–83. Podobnie: „Ciebie wzywam, Boże, który jesteś Prawdą, bo 

w Tobie i dzięki Tobie, i przez Ciebie prawdziwe jest wszystko. Tyś jest, Boże, Mądrością, w Tobie i dzięki Tobie, 
i przez Ciebie mądre jest wszystko, co jest mądre”, Augustyn, Solilokwia, I, 1.3, w: DF, 240.

39 Augustyn, O życiu szczęśliwym, IV, 34, w: DF, 48.
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kle mądrego człowieka, w którym doskonała natura ludzka cieszyła się uczestnictwem 
w boskiej Mądrości40.

U podstaw autorytetu wiary nie ma żadnego innego motywu jak Chrystus. Sformuło-
wanemu w wieku trzydziestu trzech lat programowi Augustyn pozostanie wierny przez 
całe swoje chrześcijańskie życie.

Nikt nie wątpi, że dwa czynniki są motorem naszego poznania – autorytet i rozum. Ja przyjąłem 
jako stałą zasadę nie odstępować w żadnym wypadku od autorytetu Chrystusa, bo nie widzę 
większego autorytetu41.

Przyjmując autorytet wiary, Augustyn stara się ją pojąć i zgłębić jej inteligencję. 
U kresu swoich poszukiwań, w modlitwie końcowej traktatu O Trójcy Świętej napisze:

Trzymając się tej zasady wiary kierowałem całym swoim wysiłkiem; nie szczędziłem własnych 
sił i liczyłem na Twoją pomoc, aby szukać Ciebie. Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co 
uwierzyłem42.

Wysiłek zrozumienia treści wiary wymaga zaangażowania umysłu. Jedną z najbar-
dziej znanych zasad, które służą Augustynowi w pogłębianiu mądrości teologicznej jest 
ta wyrażona w słowach: „wierz, byś mógł zrozumieć”, a zarazem: „zrozum, byś mógł 
uwierzyć”43. Akt wiary przeniknięty jest szacunkiem dla ludzkiego umysłu, o czym 
świadczą najlepiej słowa Augustyna: „Kochaj bardzo intelekt” (Intellectum vero valde 
ama)44.

Istnieje podstawowa różnica pomiędzy intelektualnym a rozumowym poznaniem rze-
czywistości. Jest to zarazem zasadnicza różnica pomiędzy mądrością a wiedzą.

Jeśli istotna różnica pomiędzy mądrością a wiedzą na tym polega, że intelektualne poznanie rze-
czywistości wiecznych należy do mądrości, a rozumowe poznanie rzeczywistości tego świata – 
do wiedzy, to nie trudno nam osądzić, co należy stawiać na pierwszym miejscu, a co na ostat-
nim. Przypuśćmy, że trzeba by jeszcze szukać innej zasady rozróżniania tych dwóch porządków 
poznania. Apostoł niewątpliwie podkreśla tę różnicę, kiedy mówi: „Jednemu dostaje się przez 
Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha” (1 Kor 12,8). Nawet 
i wtedy wskazana przez nas różnica występuje bardzo wyraźnie, a mianowicie, że jedno jest 
intelektualnym poznaniem rzeczywistości wiecznych, a drugie – rozumnym poznaniem rzeczy-
wistości doczesnych, przy czym nikt chyba nie wątpi o wyższości pierwszego z nich45.

40 Augustyn, Wyznania, 126 (VII, 19).
41 Augustyn, Przeciw akademikom, III, 20.43, w: DF, 149.
42 Augustyn, O Trójcy Świętej, 526 (XV, 28.51).
43 Augustyn, Mowa 43, 9, w: Św. Augustyn. Wybór mów. Kazania świąteczne i okolicznościowe, tłum. Jan Jawor-

ski, oprac. Emil Stanula, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy t. 12 (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 
1973), 334.

44 Augustinus, Epistola 120, 3.13 (PL 33, 459).
45 Augustyn, O Trójcy Świętej, 378 (XII, 15.25); Tomasz Kaczmarek, „Racjonalny charakter wiary według św. Au-

gustyna”, Vox Patrum 34, 61 (2014): 427.
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Zarówno wiedzy, jak i mądrości nie powinno traktować się jako pojęć przeciwstaw-
nych albo wręcz wykluczających się. Czasami bowiem i mądrość dotyczy rzeczy ludz-
kich, tak jak wiedza odnosi się do spraw boskich. Dla Augustyna w istocie i wiedzą, 
i mądrością jest zawsze Chrystus.

Jeśli więc różnica pomiędzy mądrością i wiedzą polega na tym, że mądrość odnosi się do rzeczy 
Boskich, wiedza do ludzkich, to tak jedną, jak i drugą widzę w Chrystusie, a wraz ze mną chyba 
i każdy wierzący. (…) A więc wiedzą naszą i umiejętnością jest Chrystus. I mądrością również 
jest Chrystus. On wpaja nam wiarę, która odnosi się do rzeczywistości mających miejsce w cza-
sie. I On również objawia nam prawdę o wiecznych rzeczywistościach. Przez Niego do Niego 
dochodzimy, przez wiedzę dążymy do mądrości, a przy tym nie oddalamy się od jednego i tego 
samego Chrystusa, „w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości wiedzy” (Kol 2,3)46.

Wiedza i mądrość nie umniejszają w niczym głębokiego zmysłu tajemnicy, którego 
wyczuciem odznacza się Augustyn w rozważaniu spraw ludzkich i boskich.

7. Mądrość mistyczna

Znamienną cechą wypowiedzi Augustyna na temat mądrości jest ich mistyczna głębia47. 
Augustyn, jak to widzimy już w ostatnim dialogu napisanym w Cassiciacum, tj. w Soli-
lokwiach, potrafi rozważać o sprawach najgłębszych i najistotniejszych. I tam właśnie, 
gdzie łączy się ze sobą spekulacja filozoficzna z modlitwą, tam objawia się także niepo-
wtarzalna głębia duchowa Augustyna.

Tyś jest, Boże, Mądrością, w Tobie i dzięki Tobie, i przez Ciebie mądre jest wszystko, co jest 
mądre. (…) Tyś jest, Boże, Światłością nadzmysłową, w Tobie i dzięki Tobie, i przez Ciebie sta-
je się jasne dla rozumu wszystko, co jest dla niego jasne. (…) Boże odwrócić się od Ciebie – to 
upaść, do Ciebie zwrócić się – powstać, trwać w Tobie – to istnieć. Boże, Ciebie porzucić – to 
umierać, do Ciebie powracać – to ożywać, w Tobie mieszkać – to żyć. (…) Boże, Ciebie opu-
ścić – to zginąć, o Tobie pamiętać – to miłować, a widzieć Ciebie – to posiadać. Boże, do Ciebie 
wzywa nas wiara, podnosi nadzieja, z Tobą łączy nas miłość48.

Po raz pierwszy o mistycznych przeżyciach niematerialnej transcendencji dowiedział 
się Augustyn z lektury pism Plotyna i Porfiriusza (libri platonicorum) przetłumaczonych 
na łacinę przez Mariusza Wiktoryna49. W VII księdze swoich Wyznań Augustyn opisuje 
dokładnie, jak poprzez lekturę książek platoników – na drodze introspekcji i dialek-
tycznego wycofania się ze świata zewnętrznego i wejścia w bogactwo swojego wnętrza, 
poprzez uwolnienie się od tego, co niższe i zmysłowe, a wejście w przestrzeń świata 

46 Augustyn, O Trójcy Świętej, 416–417 (XIII, 19.24); Sylwester Jaśkiewicz, Św. Augustyn – poszukiwanie Boga 
(Katowice: Wydawnictwo św. Jacka, 2012), 86.

47 Piccolomini, Monopoli, L’Attualità di Agostino, 47.
48 Augustyn, Solilokwia, I, 3, w: DF, 240–241.
49 Henry Chadwick, Augustyn, tłum. Tadeusz Szafrański (Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2000), 38–39; Kijewska, 

Święty Augustyn, 74–79.
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umysłowego – stał się uczestnikiem krótkotrwałej wizji wiecznej prawdy i niewypowie-
dzianego piękna50. W identyczny niemal sposób, w XI księdze Wyznań, Augustyn opisze 
swoją kontemplację Przedwiecznego Słowa – Mądrości i Prawdy.

Właśnie Ono jest tym początkiem, Boże, w którym niebo stworzyłeś i ziemię. Stworzyłeś je 
w Słowie Twoim, w Synu Twoim, w Mocy Twej, Mądrości i Prawdzie – w jakiś cudowny spo-
sób przemawiając i w jakiś cudowny sposób czyniąc. Któż to pojmie? Któż to wysłowi? Czym 
jest to osobliwe światło, które chwilami mi rozbłyska i serce mi przeszywa, nie raniąc go? Drżę 
wtedy z lęku, a zarazem płonę tęsknotą. Drżę z lęku, bo jestem tak odmienny od niego. Lecz 
w takiej mierze, w jakiej jestem do niego podobny, jego ogniem płonę. To Mądrość, Mądrość 
niekiedy przede mną rozbłyska, rozdzierając zasłonę ciemnych chmur, które potem znowu mnie 
spowijają i przytłaczają brzemieniem kary za moje grzechy51.

Nieodłącznym elementem mistycznej kontemplacji Augustyna, podobnie jak dla Plo-
tyna i całej tradycji platońskiej, jest motyw światłości52. Bóg Mądrość to niewyczerpane 
Źródło światłości, która pociąga, ale i onieśmiela, uwzniośla, ale i rodzi poczucie małości 
i niegodności. Mądrość, jako światłość, nie tylko prowadzi człowieka przez życie, ale 
i kiedyś objawi się w całej swej pełni. Augustyn, opisując swoje przeżycie mistyczne, 
jakiego stał się uczestnikiem wraz ze swoją matką Moniką w Ostii, uchyla „kurtynę” 
wieczności.

I jeszcze wyżej wstępowaliśmy, przez cały ten czas rozmyślając i mówiąc z zachwytem o Two-
ich dziełach. Doszliśmy do naszych dusz i przekroczyliśmy je, aby dotrzeć wyżej, do krainy 
niewyczerpanej obfitości, gdzie na wieki karmisz Izraela pokarmem prawdy i gdzie życiem jest 
owa Mądrość, przez którą staje się wszystko, co kiedykolwiek było i co jeszcze będzie. Ona zaś 
sama nie staje się, lecz tak jest, jak była, i tak zawsze będzie53.

Życiem wiecznym jest Bóg Mądrość, a jakiekolwiek, choćby najbardziej mistyczne, 
spotkanie z Nim może być tylko chwilowe. Choć Augustyn mówi tylko o „chwilo-
wym dotyku myślą”54, to jednak przeżycie to pozostawiło w nim niezatarty ślad. Bycie 
doskonałym miłośnikiem i uczniem Bożej Mądrości dokonuje się na drodze nawrócenia, 
a więc zwrócenia się ku Bogu i oczyszczenia. Trzeba, aby „oko umysłu” było czyste, 
aby widziało dobrze światło55. Oczyścić się to nic innego jak uwolnić się od wszystkich 
pragnień tego świata. Prawdziwym spiritus movens mądrości mistycznej jest miłość. 
Augustyn zaleca miłość jako najbardziej pewną drogę prowadzącą do Mądrości.

50 Augustyn, Wyznania, 120–121 (VII, 10).
51 Augustyn, Wyznania, 224 (XI, 9).
52 Kijewska, Święty Augustyn, 83.
53 Augustyn, Wyznania, 167 (IX, 10).
54 Augustyn, Wyznania, 168 (IX, 10).
55 O „oku duszy” w odniesieniu do świata idei mówił już Platon. Kijewska, Święty Augustyn, 84.
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Zakończenie

Mądrość należy do tych zagadnień, którym Augustyn poświęcił się z całą pasją. Pasję tę, 
na wzór starożytnych myślicieli antycznych, wyraża najlepiej słowo „miłość”, a potwier-
dza przypisany również sobie tytuł amator sapientiae. Augustyn umiłował mądrość, bo 
w pierwszej kolejności poświęcił jej prawie pięćdziesiąt sześć lat swoich wytrwałych 
poszukiwań. Poczynając od momentu jej odkrycia w lekturze Hortensjusza w dziewięt-
nastym roku życia, kroczył on za mądrością po śladach najpierw wielkich myślicieli 
antycznych, zwłaszcza filozofów platońskich i neoplatońskich. W drugiej fazie poszu-
kiwań, a więc od momentu nawrócenia, pierwszoplanowym przewodnikiem w drodze 
do odkrytej już wcześniej „nieśmiertelnej Mądrości”, stanie się dla Augustyna powaga 
Pisma Świętego i autorytet wiary katolickiej.

Myśliciel z Tagasty, za Cyceronem, rozumie mądrość jako wiedzę spraw ludzkich 
i boskich, a sięgając do Platona utożsamia ją z trudną do wyrażenia lub pojęcia światłością 
umysłu. Mądrość jest tak ściśle związana z duszą, że stanowi nie tylko jej miarę, ale i naj-
większe dobro. Niejednokrotnie w swoich rozważaniach Augustyn utożsamia prawdziwą 
mądrość z prawdą, która ze swej strony prowadzi do najwyższego Dobra. Osiągnięcie 
najwyższego Dobra domaga się jego uprzedniego poznania, a samo poznanie łączy się 
z miłością. W ten sposób mądrość jako poznanie i umiłowanie tego, co trwa wiecznie 
i jest niezmienne, prowadzi do samego Boga, najwyższej i niezmiennej Mądrości. Pod-
stawowy podział mądrości, jaki znajdujemy u myśliciela z Tagasty, jest dwuwymiarowy, 
w którym mądrość ludzką albo naturalną (poznanie Boga i duszy) dopełnia mądrość 
Boska albo nadprzyrodzona (poznanie Boga, samego Chrystusa, który jest Prawdą).

Choć w itinerarium duchowe św. Augustyna wpisuje się wiele ważnych wydarzeń 
i przeżyć, to jednak nie ulega wątpliwości, że lektura dialogu Cycerona Hortensjusz 
w czasie studiów kartagińskich w 377 roku stanowi moment przełomowy. I tak jak umi-
łowanie mądrości przez Augustyna objawiło piękno jego wnętrza, piękno jego duszy, 
tak również pozwoliło wydobyć na światło dzienne kryjące się w każdym człowieku 
pragnienie nieskończoności. Poznawaniu duszy, a także poznawaniu samego Boga, 
Augustyn pozostał wierny aż do końca swego życia. To dzięki duszy, dzięki jej najdo-
skonalszej części, jaką jest umysł lub intelekt, możliwe jest dotarcie do filozoficznej albo 
też intelektualnej kontemplacji mądrości, która prowadzi do krainy pełnego szczęścia. 
Teologiczna kontemplacja mądrości przez duszę tym odróżnia się od filozoficznej i ją 
przewyższa, że w ostatecznym rachunku odsłaniająca się przed duszą mądrość nie jest 
niczym innym jak samym Bogiem, Wcielonym Słowem Jezusem Chrystusem. Zarówno 
kontemplacja filozoficzna, jak i teologiczna mądrość ma dla Augustyna także wyraźny 
odcień mistyczny. Tak jak kiedyś dla Platona, tak również dla Augustyna integralnym 
elementem mądrości mistycznej jest wszystko ogarniająca i przenikająca światłość, któ-
rej choćby tylko „chwilowy dotyk myślą” pozostawia w duszy niezatarty ślad i skłania 
do oczyszczenia. Najbardziej wskazaną drogą prowadzącą do Bożej Mądrości jest droga 
miłości.
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Streszczenie

Niniejsze studium podejmuje temat sakralności życia ludzkiego, będącego darem miłości 
Boga. Dzisiejszy kontekst ideologiczny, społeczny, kulturowy oraz filozoficzno-antropo-
logiczne teorie nowego humanizmu postrzegają człowieka, a zarazem pozbawiają go jego 
najbardziej fundamentalnej personalnej tożsamości, godności i wartości, redukując przed-
miotowo jego istotę. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II wskazuje na rodzinę jako 
sanktuarium życia osobowego. Komunia miłości małżonków jest najbardziej naturalnym 
i zgodnym z porządkiem stworzenia środowiskiem dla przyjęcia nowego życia, jego ochrony 
i obrony podstawowych praw. W rodzinie ludzkie życie znajduje najlepsze warunki do wzro-
stu i rozwoju opartego na bezwarunkowym darze miłości. W tak rozumianej rodzinie czło-
wiek dzięki łasce Bożej staje się w pełni człowiekiem, zgodnie z zamysłem Stwórcy realizując 
cel, dla którego został powołany do istnienia: poznanie Boga i wejście z Nim w komunię 
życia i miłości.
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Abstract

THE FAMILY AS A “SANCTUARY” OF LIFE IN THE FACE OF 
CONTEMPORARY THREATS IN THE LIGHT OF JOHN PAUL II’S 
EVANGELIUM VITAE

This study addresses the sacredness of human life as a gift of God’s love. Today’s ideological, 
social, cultural, and philosophical and anthropological theories of new humanism perceive 
human being and at the same time deprive him of his most fundamental personal identity, 
dignity and value, reducing his essence. In the encyclical Evangelium vitae, John Paul II points 
to the family as a sanctuary of personal life. The communion of love of the spouses is the 
most natural and compliant with the order of creation environment for the adoption of new 
life, its protection and defense of fundamental rights. In the family, human life finds the best 
conditions for growth and development based on an unconditional gift of love. In a family 
understood in this way, man, thanks to God’s grace, becomes fully human, in accordance with 
the plan of the Creator, realizing the purpose for which he was called to come into existence: 
getting to know God and entering with him a communion of life and love.

Keywords: life, man, family, love, current context, Gospel

Wstęp

Niniejsze studium, przywołując nauczanie papieża – świętego Jana Pawła II, podejmuje 
temat rodziny, małżeństwa oraz godności i wartości życia ludzkiego. Pośród wielu kwe-
stii poruszanych i jasno przedstawianych w magisterium papieża Polaka – zajmuje on 
miejsce wyjątkowe. Istotę i znaczenie ludzkiego istnienia papież wyraził dobitnie w swo-
jej pierwszej programowej encyklice Redemptor hominis. Nie ominął tej problematyki 
również w tzw. encyklikach społecznych: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis 
czy Centesimus annus. Sprawa człowieka jako osoby stworzonej przez Boga na Jego 
obraz i podobieństwo oraz powołanej do tworzenia ponadśmiertelnej komunii miłości 
z Bogiem i z całą wspólnotą ludzką stanowi „drogę Kościoła”2 w jego przepowiadaniu 
Ewangelii, doskonale i w pełni zrealizowanej w Chrystusie, Bogu i człowieku. Wobec 
aktualnych i realnych zagrożeń mających na celu „degradację” ludzkiego życia i jego 

2 Jan Paweł II, „«Redemptor hominis», w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych 
braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszyst-
kich ludzi dobrej woli” (4 marca 1979) (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1979), 14, dostęp 18.12.2019, http://
www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html: 

„Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem «wspólnotowego», i zarazem «społecz-
nego» – w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu 
czy ludu (…), w obrębie całej ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół 
w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez same-
go Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”.
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uprzedmiotowienie, papież zdecydował się na napisanie encykliki Evangelium vitae, 
która jednoznacznie afirmuje, i definiuje w duchu Ewangelii Chrystusa, istotę ludzkiego 
życia, podkreślając ścisłą więź między rodziną – małżeństwem a ochroną istnienia oso-
bowej istoty, jaką jest bez wyjątku każdy człowiek. W 2020 roku przypada 25. rocznica 
jej ogłoszenia.

Poniższy tekst przedstawia konkretne działania ze strony Kościoła z myślą o głęb-
szym i szerszym rozwinięciu aktywności duszpasterskiej wobec rodzin, tak aby im 
towarzyszyć i je czynnie wspierać. Następnie ukazuje dzisiejsze zagrożenia w wymiarze 
globalnym dla życia ludzkiego na płaszczyźnie społeczno-ideologicznej oraz formy poli-
tyki antyrodzinnej. W trzech ostatnich punktach uwaga skupia się na często stosowanej 
przez Jana Pawła II kategorii „rodziny jako sanktuarium życia”, będącej tym samym 
gwarantem bezpieczeństwa każdego ludzkiego istnienia, prezentując wreszcie rodzinę 
jako wspólnotę miłości, służącą dobru i pełnej realizacji osobowego bytu i duchowego 
wzrostu każdego człowieka. „Rodzina jako sanktuarium życia” jest kategorią, określe-
niem w pewnym sensie „symbolicznym”. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II 
nie dokonuje szczegółowej analizy terminu „sanktuarium” na płaszczyźnie filologicznej, 
liturgicznej, sakramentalnej czy egzegetyczno-biblijnej, choć właśnie na podstawie tre-
ści zawartych w Piśmie Świętym i tradycji narodu wybranego ma ono swoją wyjątkową 
wymowę, tak iż termin ten zostaje odniesiony do „rodziny”. Przede wszystkim papież 
posługuje się tym określeniem w takim znaczeniu, w jakim jest używany w Kościele 
i w teologii w sposób powszechny. Przyjmuje je a priori, bez dogłębnego studium 
i dodatkowych wyjaśnień. Słowo „sanktuarium” zalicza się do rodziny, ponieważ jest 
ona „świątynią” życia, które jest zawsze bezpośrednim darem Boga, a zatem ontycznie 
jest ono święte. Stąd nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej teologiczno-biblij-
nej refleksji nad terminem „sanktuarium” i jego ścisłego związku z rodziną. Stanowi 
ono bowiem kategorię o charakterze bardziej praktycznym i moralnym, aby podkreślić 
jej fundamentalną rolę i funkcję wobec każdego ludzkiego życia, będącego darem Boga, 
wymagającym pełnego miłości przyjęcia, opieki i ochrony.

1. Fundament doktrynalny i doświadczenie duszpastersko-rodzinne

Na wstępie należy nakreślić pochodzenie kulturowe i kościelne, z którego rodzi się 
miłość i zaangażowanie św. Jana Pawła II w sprawę dobrze rozumianej tematyki rodziny. 
I dlatego fundamentalne jest zrozumienie znaczenia, jakie papież nadał Papieskiemu 
Instytutowi Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie. Jan Paweł II chciał tej aka-
demickiej rzeczywistości, aby w czasach kryzysu małżeństwa i rodziny oraz ataków na 
nie mogła pomagać duszpasterzom i świeckim w rozumieniu nauki Kościoła. Prawie 
trzy lata temu instytut został poddany swego rodzaju rewolucji w wymiarze funkcjonal-
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nym i strukturalnym na mocy motu proprio papieża Franciszka Summa familiae cura3, 
rewolucji wprowadzanej przez nowo mianowanego Wielkiego Kanclerza abp. Vincenza 
Paglię.

Instytut jest owocem troski Jana Pawła II o los małżeństwa i rodziny dzisiaj i jutro. 
Jego genealogia – w znacznej mierze – ma swoje źródło w duszpasterskim doświad-
czeniu papieża sięgającym okresu jego kapłańskiej posługi rozpoczętej pod koniec lat 
40. ubiegłego wieku, kiedy to jako młody ksiądz Karol Wojtyła, mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Floriana w Krakowie, spotykał młodych ludzi, którzy zadawali mu 
fundamentalne pytania dotyczące miłości mężczyzny i kobiety. Wojtyła, rozmawiając 
z nimi i modląc się, nauczył się „kochać ludzką miłość”, dlatego szukał uzasadnionych 
odpowiedzi na ich pytania. Odpowiedzi te zawarte zostały w książkach Miłość i odpo-
wiedzialność oraz Osoba i czyn, a następnie w jego papieskich dokumentach4.

Myśl filozoficzna Karola Wojtyły koncentruje się na człowieku, jego byciu osobą 
w relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Sam powiedział, że człowiek we wszystkich jego 
wymiarach był „głównym tematem jego działalności duszpasterskiej”5. We wstępie do 
dzieła Miłość i odpowiedzialność podkreśla, że książka ta jest nade wszystko owocem 
ciągłego porównywania doktryny i życia6. 

Opiekę duszpasterską, zrodzoną z osobistego doświadczenia papieża, można nazwać 
„odpowiednią lub integralną opieką duszpasterską” nawiązującą per analogiam do defi-
nicji „odpowiedniej/integralnej antropologii”, która przede wszystkim w obszarze teo-
logii osiąga swój pełny sens i znaczenie. Odpowiednia antropologia rozpoczyna się od 
doświadczenia człowieka, szukającego w tym, co przeżywa i czego doświadcza – śladów 
obecności Boga, aby stworzyć właściwe warunki ku autentycznemu spotkaniu z Bogiem. 
Punktem wyjścia odpowiedniej opieki duszpasterskiej jest Osoba Chrystusa i Jego 
nauczanie, w którego świetle człowiek zaczyna rozumieć siebie, a tym samym dąży 
do życia, trwając w relacji z Chrystusem. Zarówno „rozumienie/poznanie siebie”, jak 
i „relacja z Chrystusem” są komplementarne, a tym samym pomagają w wykonywaniu 
pracy duszpasterskiej i intelektualnej.

3 Francesco, „Lettera apostolica in forma di motu proprio «Summa familiae cura»”, che istituisce il Pontificio Isti-
tuto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia” (8 settembre 2017) (Vatican: 
Libreria Editrice Vaticana, 2017), dostęp 18.12.2019, http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/
documents/papa-francesco-motu-proprio_20170908_summa-familiae-cura.html.

4 Poza postsynodalną adhortacją apostolską Familiaris consortio (Giovanni Paolo II, „Esortazione Apostolica «Fa-
miliaris consortio» di Sua Santita Giovanni Paolo II all’episcopato al clero ai fedeli di tutta la chiesa cattolica 
circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi” (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981), dostęp 
18.12.2019, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_
familiaris-consortio.html), licznymi homiliami i przemówieniami, należy wspomnieć przede wszystkim List do 
Rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny 1994 (Jan Paweł II, „List do Rodzin «Gratissimam Sane» Ojca 
Świętego Jana Pawła II z Okazji Roku Rodziny 1994” (2 lutego 1994), dostęp 18.12.2019, https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html).

5 Giovanni Paolo II, Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza (Milano: Arnoldo Mondatori, 1994), 217.
6 Karol Wojtyla, „Amore e responsabilità”, w: Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di Giovanni Reale 

e Tadeusz Styczeń (Milano: Bompiani, 2003), 463.
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Karol Wojtyła, posługując się osiągnięciami nauk klasyfikacji naturalnych, nie pozwa-
lał na redukowanie studiów nad rodziną do wyników badań psychologicznych, socjolo-
gicznych, ekonomicznych, politologicznych czy też, jak moglibyśmy dziś powiedzieć, 
ekologicznych, ambientalistycznych, kognitywnych itp. W przeciwieństwie do kazu-
istyki różnorakich ideologii, filozofii liberalnej7, form etyki „wygodnej”, które próbowały 
narzucić własny model małżeństwa i rodziny8, Karol Wojtyła opierał się na solidnym, 
niezmiennym fundamencie Prawdy Objawionej oraz pragnieniu serca człowieka, które 
jest niespokojne, dopóki nie spotka kogoś, kogo pokocha i kto tę miłość, ze swej strony, 
w pełni odwzajemni.

Odpowiednia opieka duszpasterska nie jest zatem prostym wdrażaniem w praktykę 
wykoncypowanej idei, ale owocem pracy z konkretnymi grupami osób, podczas której 
kapłan wraz z parami przygotowującymi się do małżeństwa próbuje zrozumieć, na czym 
polega plan Boży dotyczący małżeństwa i rodziny. Odpowiednia opieka duszpasterska 
Karola Wojtyły powstała w wyniku spotkania między Prawdą objawioną w Ewangelii 
a świadectwem osób świeckich, dotyczącym konkretnych doświadczeń zdobytych w ich 
życiu małżeńskim i rodzinnym. To oni – jak sam przyznaje – nauczyli go kochać ludzką 
miłość i przekonali go, że czysta miłość jest zawsze możliwa9.

Dzięki doświadczeniu i spotkaniu kochających się małżonków i rodziców papież stał 
się świadkiem niezachwianej pewności, że miłość na zawsze jest możliwa. Ta pewność 
udzielała się młodym ludziom spragnionym czystej miłości, a rozczarowanym poglą-
dami propagowanymi przez „mistrzów wątpliwości”, którzy głosili śmierć czystej miło-
ści, śmierć małżeństwa i rodziny, śmierć wiary i Boga, śmierć wartości uniwersalnych 
i transcendentnych.

Jako kapłan, biskup i kardynał Wojtyła uczestniczył w życiu małżonków i ich rodzin, 
dzielił się z nimi modlitwą, celebracjami liturgicznymi, a nawet, podczas górskich wycie-
czek i uroczystości rodzinnych, dzielił ich radości i cierpienia, w tym chwile kryzysu, 
które boleśnie dotykały i przeszywały życie wielu małżeństw10.

Jego praca duszpasterska nie była zatem sztywnym programem realizowanym ruty-
nowo, ale raczej postawą i przyjazną komunią duszpasterza z wiernymi. W duchu Wojty-
łowego doświadczenia pracy z małżeństwami, odpowiednią opieką duszpasterską można 
zatem nazwać „integralną opiekę duszpasterską”, ponieważ obejmuje ona wszystkie 
perypetie życia małżeńskiego i rodzinnego: radości, trudności, zwycięstwa i porażki. To 
dzielenie się i zrozumienie przeżywane i medytowane znajduje również odzwierciedlenie 
w dokumentach magisterium późniejszego papieża. Wystarczy wspomnieć adhortację 

7 Malk, „Filozofia liberalna to morderczyni rodzin”, Crisis Magazine, dostęp 18.12.2019, http://www.pch24.pl/filo-
zofia-liberalna-to-morderczyni-rodziny,52161,i.html#ixzz66UIWbvsM.

8 Franciszek L. Ćwik, „Od kazuistyki do «religii przyjemnej»”, rozmowa z ks. prof. Michelem Schooyansem, do-
stęp 18.12.2019, https://www.pch24.pl/od-kazuistyki-do-religii-przyjemnej,55162,i.html.

9 Stanisław Grygiel, Ludmiła Grygiel, „Famiglia, quella di Wojtyla era una «pastorale integrale»”, dostęp 18.12.2019, 
https://lanuovabq.it/it/famiglia-quella-di-wojtyla-era-una-pastorale-integrale.

10 Grygiel, Grygiel, „Famiglia, quella di Wojtyla era una «pastorale integrale»”.
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Familiaris consortio, która, pośród aktualnych problemów rodziny, porusza odważnie 
kwestię tak zwanych „sytuacji nieregularnych”11. Należy zatem podkreślić, że teologicz-
nej refleksji kardynała i papieża zawsze towarzyszyła praca duszpasterska. Tylko w ten 
sposób – nauczał św. Jan Paweł II – można zaspokoić egzystencjalne potrzeby osoby 
ludzkiej i jej miłości12.

2. Aktualne zagrożenia dla rodziny i życia

Rozdział ten poświęcony jest wskazaniu kilku najbardziej ewidentnych zagrożeń, które 
pojawiają się w życiu społecznym ukształtowanym i uwarunkowanym specyficznymi 
faktorami właściwymi dla współczesnej cywilizacji. Chodzi o trendy w myśleniu, dzia-
łaniu, formowaniu pewnych form postępowania, które poważnie i realnie zagrażają 
ludzkiemu życiu. Rozdział ten nie obejmuje wszystkich aktualnych fenomenów socjo-
kulturowych, lecz w pierwszej kolejności te, które zostały wskazane w encyklice Evan-
gelium vitae i które jeszcze bardziej stały się widoczne we współczesnym życiu ludzkości.

2.1. Kultura śmierci

„W istocie, choć wiele poważnych problemów, występujących we współczesnym społe-
czeństwie, może tłumaczyć w pewnej mierze, dlaczego tak powszechny jest klimat nie-
pewności moralnej i zmniejszać czasem subiektywną odpowiedzialność poszczególnych 
osób, jest również prawdą, że stoimy tu wobec rzeczywistości bardziej rozległej, którą 
można uznać za prawdziwą «strukturę grzechu»: jej cechą charakterystyczną jest eks-
pansja (…) «kultury śmierci». Szerzy się ona wskutek oddziaływania silnych tendencji 
kulturowych, gospodarczych i politycznych, wyrażających określoną koncepcję społe-
czeństwa, w której najważniejszym kryterium jest sukces”13. Podejmując problematykę 
zawartą w Veritatis splendor, papież wskazuje, że kryzys kulturowy ma swoje podłoże 
w kryzysie moralnym i przede wszystkim w kryzysie sumienia14. Właśnie w sumieniu 
zanika zmysł Boga i zmysł człowieczeństwa15. Jest to swego rodzaju śmierć Boga i czło-
wieka dokonująca się nie tylko w sytuacji pojedynczych osób, lecz także w ich relacjach 
interpersonalnych, rodzinnych i społecznych, „ale sięga daleko szerzej i zyskuje wymiar 
globalny, naruszając i niszcząc relacje łączące narody i państwa”16.

11 FC, nr 79.
12 Grygiel, Grygiel, „Famiglia, quella di Wojtyla era una «pastorale integrale»”.
13 Jan Paweł II, „«Evangelium vitae» Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakon-

ników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia 
ludzkiego” (25 marca 1995) (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1995), dostęp 18.12.2019, http://www.vatican.
va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (dalej EV).

14 EV, nr 24.
15 Livio Melina, Corso di bioetica. Il Vangelo della vita (Casale Monferrato: Piemme 1996), 47–50.
16 EV, nr 12.
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„(…) można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw bezsilnym: życie, które 
domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub 
traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Czło-
wiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub – po prostu – samą swoją obecnością 
zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowa-
nych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy 
wyeliminować. Powstaje w ten sposób swoisty «spisek przeciw życiu»”17.

Ta właśnie pokusa staje się jeszcze silniejsza jeżeli dojdzie do poczęcia „nie chcianego 
życia”18. Podobne zagrożenia odnoszą się do osób nieuleczalnie chorych i umierających 
w dzisiejszym kontekście społecznym i kulturowym, szczególnie widocznym w obszarze 
krajów wysokorozwiniętych, „w którym trudno jest przyjąć i znosić cierpienie, a zatem 
zwiększa się «pokusa rozwiązania problemów cierpienia, eliminując go u podstaw» 
przez przedwczesne spowodowanie śmierci w momencie uznanym za najwłaściwszy”19.

2.2. Wypaczone rozumienie subiektywnej wolności

a) Wewnętrzna sprzeczność w aktualnym definiowaniu wolności

Papież w encyklice wskazuje na zaskakującą sprzeczność, mówiąc o dominującej dziś 
„tendencji do interpretowania przestępstw przeciw życiu jako «uprawnionych przejawów 
wolności osobistej, które należy uznawać i chronić jako autentyczne prawa jednostki»”20. 
Otóż w epoce, w której nieustannie afirmuje się nienaruszalne prawa osób oraz ich wol-
ność w życiu społecznym i politycznym, deklarując wartość życia, dokładnie w imię 
wolności właśnie to prawo do życia jest szczególnie i brutalnie deptane, „zwłaszcza 
w najbardziej znaczących dla człowieka momentach jego istnienia, jakimi są narodziny 
i śmierć”21. Wolność zatem zostaje definiowana i przyjmowana w sposób relatywny, czyli 
zależny od sytuacji, gdzie priorytetem staje się pragmatyzm. Wolność zostaje poddana 
dyktatowi arbitralności, bez związku z prawdą obiektywną i uniwersalnym porządkiem 
aksjologicznym.

b) „Racja siły” czy „siła racji”

Te dwa sprzeczne style myślenia są zauważalne w dziedzinie kultury i moralności. „Racja 
siły” stanowi skrajne i wypaczające pojęcie subiektywności, wedle którego uznaje za 
posiadacza praw tylko tego, kto dysponuje pełną albo przynajmniej zaczątkową autono-
mią i wychodzi już ze stanu całkowitej zależności od innych. Czyż można jednak pogo-

17 EV, nr 12.
18 EV, nr 13.
19 EV, nr 15.
20 EV, nr 18.
21 EV, nr 18.
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dzić takie założenie z „uznaniem człowieka za istotę, którą nie można «rozporządzać»”? 
Papież wyjaśnia w encyklice: „teoria praw człowieka opiera się właśnie na uznaniu faktu, 
że człowiek, inaczej niż zwierzęta i rzeczy, nie może podlegać niczyjemu panowaniu”22. 
Należy również wskazać na rodzaj myślenia, ukierunkowany na utożsamianie godności 
osobowej „ze zdolnością do bezpośredniego porozumiewania się z innymi za pomocą 
języka – w sposób doświadczalnie sprawdzalny”23. W takiej perspektywie nie ma „miej-
sca dla kogoś, kto – jak na przykład nienarodzone dziecko albo człowiek umierający – jest 
podmiotem strukturalnie słabym”, jest zdany na łaskę innych osób, „jest od nich cał-
kowicie uzależniony i umie się porozumiewać tylko niesłyszalnym językiem głębokiej 
symbiozy uczuć”24. Faktorem kształtującym idee, decyzje i działania w obszarze relacji 
międzyludzkich i „współżycia społecznego staje się siła. Jest to jednak dokładne zaprze-
czenie tego, do czego dążyło w ciągu dziejów państwo prawa jako wspólnota, w której 
racja siły zostaje zastąpiona przez siłę racji”25. Dlatego dziś, ze szkodą dla każdego czło-
wieka, jego natury, praw i godności wykluczona zostaje „siła racji”, która, zawierając 
prawdę o nim samym, nie jest już zdolna stać na straży wartości i sensu jego istnienia.

c) Separacja pomiędzy wolnością a prawdą

„Na innej płaszczyźnie źródłem sprzeczności między oficjalnymi deklaracjami praw 
człowieka a ich tragiczną negacją w praktyce jest pojęcie wolności, które absolutyzuje 
znaczenie jednostki ludzkiej, przekreślając jej odniesienie do solidarności z drugimi, do 
pełnej akceptacji drugiego człowieka i do służenia innym. Chociaż prawdą jest, że do 
eliminacji życia poczętego czy dobiegającego kresu dochodzi w niektórych przypadkach 
pod wpływem źle pojętego altruizmu albo zwykłej ludzkiej litości, nie można zaprzeczyć, 
że tego rodzaju kultura śmierci jako taka jest wyrazem całkowicie indywidualistycznego 
pojęcia wolności, która staje się ostatecznie wolnością «silniejszych», wymierzoną prze-
ciw słabszym, skazanym na zagładę”26.

Jeszcze głębszy aspekt problemu uwidacznia się w fakcie, że wolność zaprzecza samej 
sobie, zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego czło-
wieka, od chwili gdy nie uznaje i nie respektuje konstytutywnej więzi, „jaka łączy ją 
z prawdą”27. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiego stałego punktu 
odniesienia i odrzucając każdą formę autorytetu, zamyka się nawet na fundamentalne 
pewniki prawdy obiektywnej, powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia oso-
bistego i społecznego, stanowi zaprzeczenie własnej natury. W tej sytuacji człowiek nie 
przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i niezmiennego punktu odniesienia dla 

22 EV, nr 19.
23 EV, nr 19.
24 EV, nr 19.
25 EV, nr 19.
26 EV, nr 19.
27 EV, nr 19.



229

RODZINA „SANKTUARIUM” ŻYCIA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ…

swoich decyzji oraz działania, lecz kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną 
opinią lub po prostu egoistyczną korzyścią oraz prywatnym utylitaryzmem28.

2.3. Relatywizm i zasada kompromisu/konsensusu – „negocjonizm”

Relatywizm afirmuje idee wolności prowadzące do głębokiego zniekształcenia życia 
społecznego. Jeżeli promocja własnego „ja” jest rozumiana w kategoriach absolutnej 
autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego człowieka; jest on postrzegany 
jako przeciwnik zagrażający wolności i autonomii, należy się zatem przed nim bronić. 
W konsekwencji wspólnota ludzka jawi się jako zwykła zbiorowość jednostek żyjących 
obok siebie, bez żadnych łączących je więzi. Dążeniem każdej jednostki jest zrealizowa-
nie własnych pragnień niezależnie od dobra innych lub kosztem innych. To, co staje się 
istotne to poszukiwanie takiej formy kompromisu, w której grupa społeczna ma zagwa-
rantować każdemu możliwie jak najwięcej wolności. W konsekwencji zanika wszel-
kie odniesienie do wartości powszechnych i uniwersalnych oraz do prawdy absolutnej 
i obiektywnej, uznawanej przez wszystkich, a życie społeczne jest poddane dyktatowi 
relatywizmu. „«Wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji»; także 
owo pierwsze z podstawowych praw, jakim jest prawo do życia”29.

Niestety, ale właśnie takie idee i sposoby działania dominują „na scenie polityki 
i państwa: pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub 
zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu”30 lub wypaczonej defini-
cji demokracji w społeczeństwie: fałszywie przyjęte rewolucyjne hasła kształtujące 
dzisiejsze myślenie w Europie – liberté, egalité, fraternité – stały się niemal idolami, 
bożkami, produktami ludzkiej idolatrii. Jest to tragiczny „rezultat nieograniczonego 
panowania relatywizmu: «prawo» przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte 
na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane 
woli silniejszego”31.

„W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się 
w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już «wspólnym domem», gdzie wszyscy 
mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo 
tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, 
dzieci jeszcze nienarodzonych, w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości 
oznacza jedynie interes jakiejś grupy”32.

28 EV, nr 19.
29 EV, nr 20.
30 EV, nr 20.
31 EV, nr 20.
32 EV, nr 20.
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2.4. Usunięcie Boga, czyli usunięcie człowieka

Aby znaleźć przyczyny walki między „kulturą życia” a „kulturą śmierci” nie wystarcza 
wskazanie „wynaturzonej idei wolności”33. Należy bowiem „dojść do sedna dramatu, jaki 
przeżywa współczesny człowiek”34: jest nim brak zmysłu Boga i pozbawienie człowieka 
człowieczeństwa. Jest to systemowe i zaprogramowane okradanie osoby z jej własnej 
natury, praw i godności. Zjawisko to jest typowe dla społeczeństwa i kultury zdomino-
wanych przez sekularyzację, której wpływ przenika „nawet do wnętrza wspólnot chrze-
ścijańskich i wystawia je na próbę. Kto poddaje się oddziaływaniu tej atmosfery”35 łatwo 
może wpaść w pułapkę wciągającą go „niczym straszliwy wir: «tracąc wrażliwość na 
Boga, traci się także wrażliwość na człowieka», jego godność i życie”36; z drugiej strony, 
zaprogramowane „łamanie prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej materii poszanowa-
nia życia ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolno-
ści odczuwania ożywczej i zbawczej obecności Boga”37.

Sobór Watykański II stwierdza: „Stworzenie (…) bez Stworzyciela zanika. (…) Co 
więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu”38. Człowiek nie 
postrzega „samego siebie jako kogoś «przedziwnie odmiennego» od innych ziemskich 
stworzeń; uznaje że jest tylko jedną z wielu istot żyjących, organizmem, który (…) 
osiągnął bardzo wysoki stopień rozwoju”39 techniczno-ewolucyjnego lub doskonalenia 
siebie samego. „Zamknięty w ciasnym kręgu swojej (…) [immanentnej] natury, staje 
się w pewien sposób «rzeczą» i przestaje rozumieć «transcendentny» charakter tego, że 
«istnieje jako człowiek». Dlatego nie traktuje już życia jako wspaniałego daru Bożego, 
który został powierzony jego odpowiedzialności, aby on strzegł go”40 z wdzięcznością, 
miłością i traktował jako rzeczywistość „świętą”. Życie staje się dla niego po prostu „rze-
czą”, którą on uważa za swą wyłączną własność, poddającą się bez reszty jego panowaniu 
i wszelkim manipulacjom41.

2.5. Uprzedmiotowienie ludzkiego ciała i ludzkiego życia

Wartość i obrona ludzkiego życia wpisuje się w horyzont problematyki dotyczącej god-
ności ludzkiego ciała jako rzeczywistość integralnie wkomponowana w naturę istoty 
ludzkiej. Nie należy jej absolutnie traktować jako „elementu zewnętrznego” lub widzial-

33 EV, nr 21.
34 EV, nr 21.
35 EV, nr 21.
36 EV, nr 21.
37 EV, nr 21.
38 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, nr 36, 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył 
(Poznań: Pallottinum, 2002), 526–606.

39 EV, nr 22.
40 EV, nr 22.
41 EV, nr 22.
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nej, „urzeczowionej” oraz instrumentalnie traktowanej i dającej się odseparować części 
tożsamości człowieka. Jasno wyraża to tekst encykliki, który nie wymaga dodatkowego 
komentarza:

„W tym samym kontekście kulturowym ciało nie jest postrzegane jako typowa rze-
czywistość osobowa, znak i miejsce relacji z innymi, z Bogiem i ze światem. Zostaje 
sprowadzone do wymiaru czysto materialnego: jest tylko zespołem organów, funkcji 
i energii, których można używać, stosując wyłącznie kryteria przyjemności i skutecz-
ności. W konsekwencji także płciowość zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i jest 
traktowana instrumentalnie: zamiast być znakiem, miejscem i językiem miłości, to zna-
czy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby, 
staje się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego «ja» oraz 
samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów. Zniekształca się w ten sposób 
i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, zaś dwa znaczenia – jednoczące i prokre-
acyjne – wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, zostają sztucznie rozdzielone: 
jedność mężczyzny i kobiety zostaje tym samym zdradzona, a płodność poddana ich 
samowoli. Prokreacja jest wówczas traktowana jako «wróg», którego należy unikać we 
współżyciu płciowym: jeżeli zostaje przyjęta, to tylko dlatego, że wyraża pragnienie 
czy wręcz wolę posiadania dziecka «za wszelką cenę», a wcale nie dlatego, że oznacza 
bezwarunkową akceptację drugiego człowieka, a więc także otwarcie się na bogactwo 
życia, które przynosi z sobą dziecko”42.

3. Rodzina – sanktuarium życia

Rodzina rodząca się z małżeństwa jest konstytutywnym i podstawowym miejscem słu-
żenia życiu, nie tylko dlatego, że stwarza te same źródła życia, ale także dlatego, że wła-
śnie w rodzinie zwraca się jak najwięcej uwagi na wartość i pełnię życia. Jest nie do 
pomyślenia i nie do przyjęcia, aby zaistniała instytucja, która mogłaby lepiej i z więk-
szym poczuciem sacrum generować i przyjmować życie w swojej szczególnej godności 
osobistej niż rodzina pochodząca z nierozerwalnego obdarowania się małżonków43. Co 
więcej, to interpersonalne samookreślenie się rodziny, tak bardzo istotne dla niej, jest 
najbardziej odpowiednim kontekstem dla edukacji dzieci w zakresie wolności i wartości 
kulturowych. Ponadto owo międzyosobowe samozrozumienie zachowujące i podtrzy-
mujące rodzinę stanowi właściwe uwarunkowanie dla procesu wychowawczego dzieci 
w perspektywie autentycznego rozumienia wolności i wartości prawdziwie humanistycz-
nych44. Z tego powodu rodzinę można, a nawet należy, zdefiniować jako „sanktuarium 

42 EV, nr 23.
43 Francisco Gil Hellín, „La famiglia al servizio della vita”, w: Commento interdisciplinare alla „Evangelium vitae”, 

a cura di Ramón Lucas Lucas (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997), 662.
44 Pedro Morandé, Persona, matrimonio y familia (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 

1994), 25.
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życia”. „Sanktuarium” etymologicznie ściśle wiąże się z pojęciem „święty” (sanctus). 
Ponieważ w niniejszym opracowaniu, z jednej strony, mowa jest o świętości życia ludz-
kiego, któremu poświęcona jest Evangelium vitae, oraz o jego koniecznym, pełnym miło-
ści przyjęciu i ochronie, a z drugiej, biorąc pod uwagę znaczenie „sanktuarium” jako 
miejsca lub przestrzeni świętej, Sancta sanctorum, a zatem określenie to, bez wnikliwych 
i szczegółowych analiz przeprowadzanych w obszarze innych dyscyplin lub przedmio-
tów teologicznych, zostaje przypisane rodzinie, jak to jasno wynika z Evangelium vitae. 
Warto jedynie wskazać, iż w historii narodu wybranego synonimami „sanktuarium” są 
takie pojęcia jak „siedziba”, „przybytek”, „namiot”, które to określenia odnoszą się do 
miejsca świętego, wypełnionego obecnością samego Boga. W tymże to miejscu możliwe 
było głębsze, pełne, autentyczne i pewne doznanie bliskości Boga i doświadczenie Jego 
Absolutnej Świętości45. W tej perspektywie rodzina jest postrzegana jako „przybytek”, 
„namiot”, „miejsce”, które ogarnia i które jest wypełnione rzeczywistością świętą, jaką 
jest ludzkie życie mające (protologicznie) źródło w Bogu i przeznaczone (eschatologicz-
nie) do uczestnictwa w Tajemnicy Bytu i Życia samego Boga.

Z moralno-praktycznego punktu widzenia zrozumiałe jest zatem, dlaczego Familia-
ris consortio, wskazując na podstawowe zadania rodziny, podkreśla przede wszystkim 
służbę życiu jako jedno z nich. Służba wspólnemu życiu i tworzenie wspólnoty miłości 
międzyludzkiej to dwa główne filary, które realizują to, czym jest rodzina: „Rodzino, 
«stań się» tym, czym «jesteś»!”46. Innymi słowy, stań się „sanktuarium”, miejscem obec-
ności życia ludzkiego w jego sakralności, w którym znajduje ono miłość, akceptację, 
ochronę i opiekę.

Rodzina, będąca zarazem wzajemnym obdarowywaniem się małżonków, jest udzia-
łem w oblubieńczym darze Chrystusa dla Jego Oblubienicy, Kościoła, którego owocem 
jest pełnia życia i otwarcie się na każde nowe życie. Dzięki tak rozumianemu obdaro-
wywaniu się powstaje najściślejsze, najgłębsze i najmocniejsze społeczeństwo. Wczoraj, 
dziś i jutro ludzkość wyraża się w tym małym jądrze ludzi związanych miłością obdaro-
wującego się małżeństwa otwartego na przyjęcie nowego życia jako daru Bożego.

Z innej jeszcze perspektywy można więc zaryzykować stwierdzenie, że ludzkość 
mogłaby istnieć niezależnie od społeczeństw, które istnieją dzisiaj. Natomiast rodzina 
oparta na wzajemnym i osobowym darze małżonków i otwarta na boski dar życia jest 
niezastąpiona dla ludzkości. W kontynuacji z poprzednim pokoleniem, z którego pocho-
dzą małżonkowie, rodzina jest podstawową i elementarną komórką obecnego społeczeń-
stwa, gwarantującą zaistnienie następnego pokolenia. Przyszłość społeczeństwa jest 
uzależniona od rodziny; dlatego przyszłość społeczeństwa jest uwarunkowana paktem 
daru małżonków, który tworzy sprzyjające środowisko, w którym nowe owoce wzajem-

45 Przybytek. Symbolika przybytku (broszura) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012).
46 Jan Paweł II, „Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym «Familiaris consortio» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego” (22 listo-
pada 1981) (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981), nr 17, dostęp 18.12.2019, http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.
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nej miłości przynoszą szczęście i jeszcze bliższą i bardziej zwartą komunię. To w rodzi-
nie wartość i świętość ludzkiego życia staje się oczywista i należy do dziedzictwa całej 
ludzkości47, ciesząc się pełną ochroną własnej godności.

Bez wchodzenia w szczegóły aktualnych, agresywnych i napastliwych ideologii 
LGBT oraz gender, z którymi nawet nie wydaje się, aby zaistniała minimalna możliwość 
stworzenia platformy dla sensownego dyskursu, należy stwierdzić, że związek męż-
czyzny i kobiety w małżeństwie nie jest społecznością, którą można by zastąpić innym 
wytworem ludzkiej inwencji o charakterze propagandowym, ideologicznym, narzuca-
nym przez nurty antyhumanistyczne, pseudoantropologiczne, poddane czynnikom poli-
tycznym, ekonomicznym, pozbawionym wartości moralnych, etycznych, duchowych itp. 
Nie! Jedynie wzajemne obdarowanie się mężczyzny i kobiety w relacji miłości pociąga 
za sobą ich wspólne osobowe darowanie się, tak, że obejmuje ono już tą samą naturalną 
zdolność do bycia ojcem lub matką i wszystko to, co jest konieczne do spełnienia tej misji. 
Komunia małżeńska sama w sobie zakłada ojcostwo i macierzyństwo, przynajmniej jako 
wrodzone i naturalne usposobienie i skłonność pochodzące od Boga, które to ojcostwo 
i macierzyństwo wpisane w naturę mężczyzny i kobiety mają nie tylko biologiczny, ale 
także pełniejszy, osobisty i ontyczny sens48.

Skoro rodzina służy życiu, nie można zapominać, że nowe życie również promuje, 
chroni i współtworzy rodzinę. I to nie tylko dlatego, że naturalne narodziny i życie 
dzieci sprawiają, że małżonkowie stają się prawdziwym jądrem rodziny, wzmacniając 
ich związek, ale także dlatego, że ten wymiar otwartości na życie, właściwy dla nieroze-
rwalnej więzi małżonków, chroni miłość małżonków od możliwej samolubnej redukcji 
i egoistycznego zamknięcia49 i od niebezpieczeństwa popadnięcia w patologiczne formy 
związków międzyludzkich, których absolutnie nie można określić jako rodzinne, ale 
jako antropologicznie destrukcyjnie.

Wobec „kultury śmierci”, tak szeroko dziś rozpowszechnionej, szczególna odpowie-
dzialność spoczywa na rodzinie, rozumianej jako wspólnota życia i miłości opartej na 
sakramencie małżeństwa. Jest to nie tylko wspólnota ludzi, ale wspólnota ludzi z Bogiem 
i w Bogu. W grę wchodzi zatem kwestia samego Boga i Jego miłości.

4. Rodzina w obronie życia

Rodzina, będąc niezastąpionym miejscem dla tworzenia kultury życia, jest powołana do 
głoszenia, celebrowania i posługiwania Ewangelii życia jako „kościół domowy”. Rodzina 
rozumiana jako „kościół domowy” otrzymuje powołanie do bycia, przekazywania życia 
na bazie nieustannie odnawianej świadomości i naturalnego pragnienia rodzicielstwa, 

47 Joseph Ratzinger, „Non uccidere”, w: „Evangelium vitae”: Enciclica e commenti (Città del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana, 1995), 154.

48 Gil Hellín, „La famiglia al servizio della vita”, 663.
49 Gil Hellín, „La famiglia al servizio della vita”, 663.
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niemającego wiele wspólnego z czysto biologicznym instynktem samozachowawczym50. 
Owa świadomość i właściwe osobie ludzkiej pragnienie ukazuje, iż życie ludzkie jest 
zawsze darem otrzymanym, aby go ponownie ofiarować51.

Encyklika wskazuje na kilka innych podstawowych form realizowania powołania na 
rzecz życia. Po pierwsze mówi o wychowaniu dzieci. „Przez słowo i przykład, przez 
codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci 
autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, 
i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej 
akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne war-
tości, które pomagają przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich 
rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powoła-
nia, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni 
nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci: 
zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie, 
a bardziej jeszcze, jeśli będą umieli okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie 
chorym i osobom starszym we własnej rodzinie”52.

Poza tym papież wskazuje w encyklice dwie kolejne formy realizowania ewangeliza-
cji życia: to codzienna modlitwa, indywidualna i rodzinna, oraz solidarność53. Poprzez 
modlitwę młody człowiek uczy się chwalić Boga i dziękować Mu za dar życia oraz prosi 
o światło i moc, aby sprostać ciężkim, bolesnym, przepełnionym cierpieniem chwilom 
życia, nie tracąc nigdy nadziei. Niemniej jednak celebracja, która nadaje znaczenie każdej 
innej formie modlitwy i pobożności tkwi i wyraża się w codziennym życiu rodziny, o ile 
jest ono życiem w miłości i wzajemnym darowaniu siebie samych54. Solidarność znajduje 
swój wyraz w adopcji lub wzięciu pod opiekę „dzieci porzuconych przez rodziców czy 
też żyjących w trudnych warunkach. Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa 
miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych 
rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju. 
Wśród różnych form adopcji warto zalecić także adopcję na odległość, bardziej wskazaną 
w przypadkach, gdy jedynym powodem porzucenia dziecka jest głębokie ubóstwo jego 
rodziny. Ten typ adopcji pozwala bowiem zapewnić rodzicom niezbędną pomoc, aby 
mogli utrzymać i wychować własne dzieci, a nie łączy się z koniecznością wyrwania ich 
z naturalnego środowiska”55.

50 Lorenzo Macario, „Il vangelo della vita nelle relazioni familiari”, w: Educare alla vita. Studi sull’ „Evangelium 
vitae” di Giovanni Paolo II, a cura di Mario Toso (Roma: Las, 1996), 351.

51 EV, nr 92.
52 EV, nr 92.
53 Macario, „Il vangelo della vita nelle relazioni familiari”, 352.
54 EV, nr 92.
55 EV, nr 92.
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Ponadto „solidarność, rozumiana jako «mocna i trwała wola angażowania się na 
rzecz dobra wspólnego»”56, znajduje swoje drogi realizacji także „poprzez różne formy 
«udziału w życiu społecznym i politycznym»”57. W tej perspektywie „służba Ewangelii 
życia polega również na tym, że rodziny, głównie przez zrzeszanie się w odpowiednich 
organizacjach, starają się uczestniczyć i oddziaływać na prawodawstwo oraz na insty-
tucje państwowe, aby w żaden sposób nie naruszały one prawa do życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci (…) [co więcej, aby] chroniły je i umacniały”58.

5. Adekwatne środowisko w służbie życiu

W obliczu narastającej i rozpowszechnionej w społeczeństwie kultury śmierci należy 
przypomnieć, iż najważniejszą, najskuteczniejszą i najefektywniejszą formą przyjęcia, 
asystencji i ochrony życia jest dążenie do umocnienia rodziny ze wskazaniem przede 
wszystkim na wzajemne i nieustanne małżeńskie obdarowywanie się całym życiem, 
całym sobą59. Wspólnota kobiety i mężczyzny w ich obdarowaniu się jest niezbędna 
jako fundament obrony i szacunku dla życia. W dzisiejszym świecie właśnie w rodzinie, 
macierzyńskie łono gwarantuje ochronę życia i ewidentnie odrzuca możliwość stawa-
nia się miejscem śmierci60. Typowa charakterystyka obecnej kultury tkwi w pogardzie 
dla życia tak intensywnie wpajanej małżonkom i wdrażanej w ich wzajemną relację. 
Intymna relacja małżeńska, która z natury zakłada przekazanie życia, będąc opartą na 
woli uśmiercania życia, jest czymś, co kompletnie niszczy wzajemną relację miłości mię-
dzy samymi małżonkami, którzy zamiast być pośrednikami prokreacji stają się sprzy-
mierzeńcami śmierci i zabójstwa. Twierdzi papież, że „Zamachy te uderzają w ludzkie 
życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniej-
szy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, 
która przecież ze swej natury powinna być «sanktuarium życia»”61.

Celowym działaniem dzisiejszych nurtów ideologicznych, politycznych, społecznych 
itd., jest destruktywne uderzenie w samo źródło życia, ze względu na propagowanie 
logiki śmierci. W tym celu podejmuje się różnorodne działania, aby ogołocić jedność 
małżeńską z jej osobowego wymiaru jako relacji kobiety i mężczyzny, zastępując ją 

56 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, 
rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłosze-
nia „Populorum progressio” (30 grudnia 1987) (Wrocław: TUM, 1994), nr 38.

57 EV, nr 92.
58 EV, nr 92.
59 „Per mistero nuziale si intende «da una parte… l’unità organica di differenza sessuale, amore (relazione oggettiva 

all’altro) e fecondità, dall’altra fa obiettivamente riferimento, in forza del principio dell’analogia, alle diverse for-
me dell’amore che caratterizzano sia l’uomo-donna, in tutti i suoi derivati (paternità, maternità, fraternità, sororità, 
ecc.), sia il rapporto di Dio con l’uomo nel sacramento, nella Chiesa, in Gesù Cristo per giungere fino alla Trinità 
stessa»”: Angelo Scola, Il Mistero Nuziale. 2. Matrimonio – Famiglia (Roma: Pul–Mursia, 2000), 81.

60 Gil Hellín, „La famiglia al servizio della vita”, 664.
61 EV, nr 11.
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wymiarem użyteczności tak, że małżonkowie zatracają naturę podmiotową i przyjmują 
naturę przedmiotową: stają się dla siebie nawzajem przedmiotem, rzeczą62.

Dlatego też ochrona daru życia zmierza do odkrycia, potwierdzenia i umocnienia 
znaczenia życia jako tajemnicy, gdzie małżeństwo nabywa charakteru sakramentu stwo-
rzenia. Przyjmując religijny sens, jaki posiada małżeńskie oddanie się sobie nawzajem, 
będące jednocześnie otwarciem się na Boga w drugiej osobie, w drugim człowieku, 
współżycie małżeńskie daje owoc nowego życia oraz staje się tym samym wspólnym 
współdziałaniem męża i żony w akcie stwórczym samego Boga63. Jest oczywiste, że 
rodzina znajduje się w centrum wielkiej batalii pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy 
życiem a śmiercią64, stąd dzielenie się życiem, jako darem i odpowiedzialnością mał-
żonków, traktowane jest także jako powołanie i misja. To sprawia, że małżonkowie jesz-
cze bardziej przeżywają i realizują jedność, umacniając i pogłębiając więzi małżeńskie. 
W efekcie, papież stwierdza, iż rodzina jest prawdziwym „sanktuarium życia”, miejscem, 
gdzie dar Boga może być właściwie przyjęty i chroniony wobec licznych ataków, na 
które jest narażone. Życie może rozwijać się według autentycznych kryteriów ludzkiego 
postępu i wzrastania65; dlatego też nieodzownym i niezastąpionym jest znaczenie i rola 
rodziny w tworzeniu kultury życia66.

Zakończenie

Celem artykułu było przypomnienie nauczania papieża, św. Jana Pawła II na temat świę-
tości życia, zawartego w encyklice Evangelium vitae. W roku 2020 przypada 25-lecie jej 
promulgacji. Pomimo tego, że mija ćwierćwiecze od ukazania się tego dokumentu, dziś 
bardziej niż kiedykolwiek wydaje się uzasadnione, aby powrócić do jego treści. Miniony 
XX wiek oraz wcześniejsze wydarzenia historyczne, społeczne, filozoficzne czy religijne 
sprawiły, iż tzw. krótki wiek okazał się jednym z najtragiczniejszych w dziejach ludz-
kości. Jego konsekwencje są coraz bardziej zauważalne już w pierwszym dwudziesto-
leciu trzeciego tysiąclecia. Przejawiają się one przede wszystkim w pogłębiającym się 
trendzie odmawiającym człowiekowi jego autentycznej definicji oraz deprecjonującym 
wartość jego istnienia. Papież wypowiada się jako świadek wydarzeń, w których czło-
wiek i ludzkość stały się ofiarą własnego autodestrukcyjnego działania w imię fałszy-
wie pojętej wolności, autonomii, niezależności i samodecydowania o sobie. Ideologie 

62 Gil Hellín, „La famiglia al servizio della vita”, 665.
63 Carl Anderson, „Evangelium vitae e cultura postmoderna”, w: Evangelium vitae. Enciclica e commenti (Città del 

Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1995), 219.
64 Jan Paweł II, „List do Rodzin «Gratissimam Sane» Ojca Świętego Jana Pawła II z Okazji Roku Rodziny 1994” 

(2 lutego 1994).
65 Giovanni Paolo II, „Lettera enciclica «Centesimus Annus» del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel cente-

nario della «Rerum Novarum»” (1 maggio 1991) (Città del Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1991), nr 39, 
dostęp 18.12.2019, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesi mus- annus.html.

66 EV, nr 92.
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ateistyczne spowodowały, że człowiek odrzucił prawdę o sobie samym, objawioną defi-
nitywnie i w pełni w Osobie Chrystusa. Przeżyte doświadczenia, świadomość aktual-
nych zagrożeń oraz charyzmatyczna zdolność spojrzenia w przyszłość ludzkich dziejów 
sprawiły, że jako papież, czyli wikariusz Chrystusa i następca świętego Piotra, poczuł 
się w obowiązku, aby przypomnieć – na mocy autorytetu powierzonego mu we wspól-
nocie eklezjalnej – prawdę o człowieku, o każdym człowieku i o człowieku jako takim. 
Człowiek jest Bożym darem dla siebie samego i dla świata. Jego życie nie jest absolutnie 
jego własnością. W mierze, w jakiej jest zakorzeniony w Bogu, w takiej mierze staje się 
prawdziwie sobą, osiągając cel przeznaczenia, do którego został powołany przez Boga na 
mocy aktu stworzenia i Bożego projektu wobec każdego indywidualnego istnienia ludz-
kiego. Człowiek naszych czasów potrzebuje odnaleźć samego siebie. Część spośród ludzi 
odczuwa tę wrodzoną potrzebę, część z nich jednak zagłusza ją i nie chce jej słyszeć 
we własnym sercu. Zadaniem Kościoła na dziś jest „obudzić” człowieka z letargu auto-
alienacji, w którym nie ma on prawie żadnego kontaktu z samym sobą, traktując siebie 
przedmiotowo i funkcjonalnie, zacierając w sobie Boże piękno i świadomość własnego 
definitywnego przeznaczenia. Czytając Evangelium vitae oraz inne teksty Jana Pawła II 
trudno oprzeć się wrażeniu, jak wielką godność i wzniosłość ludzkiego bytu dostrzegał 
Święty w każdej osobie. Każdego człowieka, nawet najbardziej zagubionego, Kościół, ze 
względu na powierzoną mu misję, musi odszukać i przywrócić Bogu przez Chrystusa 
w Duchu Świętym.

W tej perspektywie jawi się wyjątkowa i niezastąpiona rola rodziny, która w koncepcji 
Jana Pawła II, poza tym, że sama w sobie stanowi istotny element Bożego planu stwo-
rzenia, rozumiana jest w odniesieniu do sakralnego wymiaru życia jako „sanktuarium”. 
Rodzina jest bowiem niezastąpionym i naturalnym środowiskiem, w którym życie 
pochodzące od Boga zostaje przyjęte z miłością jako dar. Jest miejscem, w którym ludz-
kiemu istnieniu zagwarantowane jest bezpieczeństwo, ochrona, integralny rozwój, a jego 
ontyczna świętość realizuje się i wyraża również na płaszczyźnie duchowej i moralnej. 
Stąd, przywołując biblijne określenie „Przybytku”, staje się ona świętą przestrzenią, 

„sanktuarium”, w którym Boża obecność staje się w szczególny sposób wyczuwalna, 
doświadczalna w postaci każdego ludzkiego życia, a przede wszystkim nowego życia. 
Rodzina jako „sanktuarium”, będąc otwartą na boski dar życia, otwarta jest na przyjście 
i obecność samego Boga.
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EWANGELIZUJĄCY KOŚCIÓŁ W DRODZE – NOWE 
FORMY MISJI LUDOWYCH W POLSCE

Streszczenie

Dzieło głoszenia Ewangelii należy uznać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła. Misja 
Kościoła wypływa bezpośrednio z nakazu misyjnego Chrystusa (Mt 28,19). To zada-
nie ewangelizacyjne stanowi zasadniczą misję Kościoła i jego tożsamość. Papież Franci-
szek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium podkreśla, że autentyczny Kościół działa 

„w kluczu misyjnym” (EG, nr 25). Z perspektywy Evangelii gaudium Kościół ewangelizujący 
to Kościół wychodzący poza mury świątyni i docierający do ludzi. Taką postawę przyjmują 
niektóre formy współczesnych misji ludowych, które pojawiły się w przestrzeni duszpaster-
skiej Kościoła w Polsce. Należą do nich misje ewangelizacyjne, misje odnowy parafii, ewan-
gelizacja wioskowa czy misja Talitha Kum.

Słowa kluczowe: ewangelizacja, misje ludowe, nowa ewangelizacja, misje odnowy parafii, 
ewangelizacja wioskowa, misja Talitha Kum

Abstract

EVANGELIZING CHURCH ON THE ROAD – NEW FORMS OF POPULAR 
MISSIONS IN POLAND

The work of preaching the Gospel should be considered as a grace and a proper calling of 
the Church. The mission of the Church derives directly from Christ’s missionary command 
(Mt 28:19). This evangelizing task is the essential mission of the Church and her identity. 
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In the Apostolic Exhortation Evangelii gaudium, Pope Francis emphasizes that the authentic 
Church works “in the mission key” (EG, No. 25). From the perspective of Evangelii gaudium, 
an evangelizing Church is a Church that goes beyond the walls of the temple and reaches 
people. This attitude is adopted by some forms of contemporary popular missions that have 
appeared in the pastoral space of the Church in Poland. These include evangelization missions, 
parish renewal missions, village evangelization, and the Talitha Kum mission.

Keywords: evangelization, popular missions, new evangelization, parish renewal missions, 
village evangelization, Talitha Kum mission

Wstęp

Obowiązek ewangelizacji należy uznać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża 
on najprawdziwszą jego właściwość, a Kościół jest dla ewangelizacji2. Misja Kościoła 
polega na ewangelizowaniu, to znaczy przekazywaniu światu służby zbawienia poprzez 
prowadzony z nim dialogus salutis. Zasadniczo jest on religijny, ponieważ powstaje 
z inicjatywy Boga i ma za cel Boga; ministerium salutis jest jednocześnie służbą dla 
człowieka – osoby lub społeczeństwa – na rzecz jego potrzeb duchowych i doczesnych, 
jego podstawowych praw, jego ludzkiego i cywilnego współżycia3. Przypomina o tym 
papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, w której podkreśla z całą 
mocą, że tylko Kościół „w drodze” jest zdolny ewangelizować. Kościół – Lud Boży jest 
bowiem ze swej natury oraz Bożej woli misyjny i działa „w kluczu misyjnym”4. Jak 
dalej zaznaczył, „ewangelizacja jest odpowiedzią na misyjne polecenie Jezusa: «Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody»” (Mt 28,19–20)5 i wzywa Kościół do „wyjścia z wła-
snej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrze-
bujące światła Ewangelii”6. Bergolio podkreśla, że nie potrzeba w dzisiejszych czasach 

„zwyczajnego administrowania”7, bowiem autentyczny Kościół powinien trwać w „per-
manentnym stanie misji”8. Ta stanowcza decyzja misyjna powinna przenikać wszystkie 
struktury kościelne i wszystkie plany pasterskie diecezji, parafii, wspólnot religijnych, 
ruchów i innych instytucji Kościoła. Żadna wspólnota nie może uchylać się od zdecy-
dowanego wejścia, z całą mocą w stały proces odnowy misyjnej i porzucenia przesta-

2 Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi” (Wrocław: Wy-
dawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2001), nr 14.

3 Pope Jonh Paul II, „Letter to Brazilian Episcopal Conference (Vatican City, April 9, 1986)”, w: Liberation Theolo-
gy. A Documentary History, red. Alfred T. Hennelly (Maryknoll: Orbis Books,1990), 499–500.

4 Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie „Evangelii gaudium” (Kraków: 
Wydawnictwo M, 2013), nr 34 (dalej EG).

5 EG, nr 19.
6 EG, nr 20.
7 Aparecida. V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy 

uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w nim życie, Seria Nowej Ewangelizacji (Gu-
bin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014), 201.

8 EG, nr 25.
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rzałych struktur, które nie ułatwiają już przekazywania wiary9. Jak podkreśla Henryk 
Seweryniak, papież Franciszek pisze: „marzę o opcji misyjnej (opción misionera), zdol-
nej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury 
kościelne stały się przekaźnikiem bardziej odpowiednim do ewangelizowania dzisiej-
szego świata niż do konserwowania zastanego stanu rzeczy”10.

Pośród wielości i różnorodności metod ewangelizacyjnych możemy wyróżnić popu-
larną od XVI wieku i sprawdzoną w pastoralnej przestrzeni Kościoła działalność misji 
ludowych. Stanowią one wciąż niezastąpiony środek okresowej odnowy życia chrześci-
jańskiego11. Przypominali o tym papieże: Jan Paweł II12, Benedykt XVI13 oraz Franci-
szek14. Misje ludowe mają długą i bogatą historię. Na przestrzeni wieków przybierały 
różne formy. Od XVIII wieku do czasów współczesnych bardzo popularne są misje para-
fialne15. Obok nich powstały w obecnych czasach nowe formy misyjne – w postaci misji 
kontynentalnej, która jest obecnie realizowana w krajach Ameryki Łacińskiej i Kara-
ibów, oraz misji miejskich16. W niniejszym artykule omówione zostaną nowe formy misji 
ludowych, które pojawiły się w przestrzeni duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Można 
wśród nich wyróżnić misje ewangelizacyjne, misje odnowy parafii, ewangelizację wio-
skową czy misję Talitha Kum. Są one odpowiedzią na apel papieża Franciszka, aby wyjść 
poza struktury Kościoła i dotrzeć z Dobrą Nowiną do współczesnych ludzi.

1. Nowy styl misji ludowych w dziele nowej ewangelizacji

Sobór Watykański II i posoborowe orientacje duszpasterskie, głębokie zmiany poli-
tyczne, społeczne i kulturowe wymusiły nowy styl misji ludowych. Zjawisko wyobco-
wanych, wzrastający brak wiary, a także ogromna większość ludzi odchodzących od 
niej, spadające uczestnictwo w niedzielnych mszach św., wzrastająca liczba niechodzą-

9 Aparecida. V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy 
uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w nim życie, 365.

10 Henryk Seweryniak, „Franciszkowe marzenie o Kościele «w drodze»”, Homo Dei 2 (2014): 64; EG, nr 27.
11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” (Kielce, 1996), 

nr 47.
12 Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca rok 1983 Świętym Rokiem Jubileuszowym Odkupienia „Apertite portas 

Redemptori” (Warszawa: Pallottinum, 1983), nr 11.
13 Congregazione per la Dottrina della Fede, „Indicazioni pastorali per l’Anno della Fede”, nr IV, 6, dostęp 

21.01.2016, http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/annus-fidei/indicazioni-pastorali-per-l-anno-
-della-fede.html; Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem wiary. Program duszpasterski 
(Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2012), 134.

14 Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus” o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia (Wrocław: Wydawnictwo 
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2015), nr 18 (dalej MV).

15 Gerard Siwek, Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka (Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2009), 19–98; 
Andrzej Makowski, Nowa ewangelizacja inspiracją odnowy misji ludowych (Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 
2017), 137–173.

16 Andrzej Makowski, „Misja kontynentalna – nawrócenie duszpasterskie według Dokumentu z Aparecidy”, Studia 
Redemptorystowskie 15 (2017): 233–246; Andrzej Makowski, „Misje miasta jako narzędzie ewangelizacji na pe-
ryferiach”, Polonia Sacra 1 (2018): 97–114.
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cych do kościoła oraz utrata wartości etycznych uczyniły jasnym, że człowiek znalazł 
się w świecie, który potrzebuje – bardziej może niż kiedykolwiek indziej – nowego gło-
szenia Ewangelii. Z uwagi na tę sytuację duszpasterska odpowiedź Kościoła ma mieć 
rys ewangelizacyjny. Współczesne misje ludowe są nadzwyczajną działalnością duszpa-
sterską, która pomaga duszpasterstwu zwyczajnemu. To wspólnota parafialna zamienia 
się w misję; ona gra główną rolę we wszelkich działaniach; misjonarze są wyspecjali-
zowanymi współpracownikami wspólnoty parafialnej. Misje ludowe nie są tylko okre-
ślonym, wyizolowanym i nadzwyczajnym aktem ewangelizującego duszpasterstwa, ale 
przedsięwzięciem rozpoczętym jako projekt składający się z trzech dobrze zdefiniowa-
nych etapów: pre-misji (etap wprowadzający), misji (etap profetycznego głoszenia Dobrej 
Nowiny) i post-misji (kontynuacja misji), które zajmą kilka lat pracy misyjnej, zakoń-
czony renowacją misji. Misje ludowe są mocnym czasem nadzwyczajnej ewangelizacji, 
w czasie której wspólnota, wspomagana przez misjonarzy, ewangelizuje siebie, wzmac-
nia swoje chrześcijańskie doświadczenie, promując powstawanie grup katechetycznych 
dla dorosłych, pomagając wytyczyć nowe ścieżki, aby przyciągnąć bliżej wyobcowa-
nych i w ten sposób promować duszpasterski projekt wspólnoty. Tak więc ogólnymi 
celami działania misyjnego są: uaktywnić członków wspólnoty parafialnej do mocniej-
szej łączności z innymi chrześcijanami i słowem Bożym, które wzmocni i odnowi ich 
życie w wierze; odkryć nowych współpracowników w parafii; przyciągnąć bliżej wyob-
cowanych do wspólnoty parafialnej oraz rozpocząć działalność grup formacyjnych17.

2. Nowe formy misji ludowych w działalności pastoralnej Kościoła 
w Polsce

Ważną kwestią w dobie nowej ewangelizacji jest dotarcie z przesłaniem Ewangelii do 
wierzących, a szczególnie do osób niechodzących systematycznie do kościoła albo 
w ogóle niepraktykujących18. Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evange-
lii gaudium stwierdził, że „wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło 
jeszcze wystarczających owoców, aby były one bliżej ludzi i były środowiskami żywej 
komunii i uczestnictwa”19. Dzieło misji parafialnych odpowiada na papieskie wezwanie 
kierowane do całego Kościoła o nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne, aby 
wyjść poza struktury parafialne i dotrzeć z Dobrą Nowiną do współczesnego świata. 

W kilku punktach II Ogólnopolski Synod Diecezjalny (1991–1999) uznaje misje święte 
za działalność odmienną niż rekolekcje i zalicza je do zwyczajnych środków duszpa-
sterskich. Podkreśla ich wkład w osiągnięcia polskiego duszpasterstwa, wiąże z nimi 

17 General Secretariat CSsR for evangelization, What is evangelization? (Roma, 2009), 49–52.
18 Tomasz Wielebski, „Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii w Polsce”, Teologia i Człowiek 45, 

1 (2019): 116.
19 EG, nr 28.
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wielkie nadzieje na przyszłość i zaleca ich organizowanie20. W ostatnich latach obok 
tradycyjnych misji parafialnych w przestrzeni duszpasterskiej Kościoła w Polsce poja-
wiły się nowe formy misji ludowych. Są to misje ewangelizacyjne, misje odnowy parafii, 
ewangelizacja wioskowa czy misja Talitha Kum.

2.1. Misje ewangelizacyjne

Od 1995 roku w Polsce głosi się misje ewangelizacyjne. Inicjatywa misji ewangelizacyj-
nych wyszła od ówczesnego ordynariusza diecezji toruńskiej, bpa Andrzeja Suskiego, 
który zwrócił się do redemptorystów z prośbą o objęcie misjami całej diecezji i mocno 
akcentował ich ewangelizacyjny charakter. Miała to być odpowiedź Kościoła toruń-
skiego na nieustające apele Jana Pawła II o nową ewangelizację. Stąd zrodziła się ich 
nazwa: „misje ewangelizacyjne diecezji toruńskiej” lub krócej: „misje ewangelizacyjne”. 
Biskup chciał, aby misje ewangelizacyjne przyczyniły się nie tylko do odnowienia życia 
religijnego poszczególnych osób, ale także ożywiły małe wspólnoty apostolskie w para-
fiach bądź rodziły nowe. Uroczysta inauguracja dzieła misji ewangelizacyjnych w die-
cezji toruńskiej nastąpiła w marcu 1995 roku, w parafii pw. św. Józefa w Toruniu. Obok 
redemptorystów działalność misyjną w diecezji podjęli księża michaelici oraz księża die-
cezjalni. Późniejsze doświadczenia potwierdziły, że program misji ewangelizacyjnych 
przyniósł owoce również poza granicami diecezji toruńskiej. Do dzieła misji ewange-
lizacyjnych w Polsce dołączyli misjonarze z innych zakonów i zgromadzeń zakonnych 
oraz zespoły księży diecezjalnych. Hasło przewodnie misji ewangelizacyjnych zostało 
zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II Tertio Millennio Adveniente: „W Jezu-
sie Chrystusie Bóg szuka człowieka”21. Celem misji jest doprowadzenie uczestników 
spotkań misyjnych do osobistego przyjęcia we wspólnocie Kościoła Jezusa Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela. Zadaniem misji jest ukazanie żywej osoby Jezusa Chrystusa, 
doświadczenie zbawienia i przyjęcie nowego życia w Chrystusie oraz tworzenie wspól-
noty żywego Kościoła poprzez formowanie małych grup apostolskich. Tworzenie małych 
wspólnot nawiązuje do działalności misyjnej założyciela redemptorystów, św. Alfonsa 
Liguori, podczas której stworzył dzieło kaplic wieczornych w Neapolu22. Misje ewange-

20 II Polski Synod Plenarny (1991–1999) (Poznań: Pallottinum, 2001), nr 29, 38, 41, 68.
21 Jan Paweł II, „List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 «Tertio millennio adveniente»”, 

w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1 (Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji 
Krakowskiej, 1997), nr 7.

22 Święty Alfons Liguori rozpoczął działalność ewangelizacyjną i katechetyczną pośród warstw ludzi najuboższych 
neapolitańskiej społeczności, którym z pasją głosił Ewangelię i nauczał o podstawowych prawdach wiary. Wielu 
z tych, do których się zwracał, były to osoby proste i ubogie, bardzo często także ulegające nałogom i uwikłane 
w działania przestępcze. Z wielką cierpliwością uczył ich modlitwy, zachęcając do poprawy życia. Święty Alfons 
osiągał wspaniale rezultaty: w najbiedniejszych dzielnicach miasta mnożyły się grupy osób, które wieczorami 
gromadziły się w prywatnych domach i warsztatach, aby modlić się i rozmyślać nad Bożym słowem pod kierun-
kiem katechetów przygotowywanych przez samego św. Alfonsa i innych kapłanów, którzy regularnie odwiedzali 
te grupy wiernych. Kiedy zgodnie z życzeniem arcybiskupa Neapolu spotkania te zaczęły odbywać się w kapli-
cach miasta, przyjęły nazwę „kaplic wieczornych”. Były one prawdziwym i szczególnym źródłem wychowania 
moralnego, resocjalizacji, wzajemnej pomocy między biednymi, tak iż kradzieże, pojedynki, prostytucja niemal 
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lizacyjne realizowane są w trzech etapach: etap wprowadzający, etap profetycznego gło-
szenia Dobrej Nowiny oraz etap kontynuacji i wzrostu.

Etap wprowadzający jest integralnie związany z całością misji ewangelizacyjnych 
i ma dla ich przeprowadzenia zasadnicze znaczenie. Niedziela misyjna rozpoczyna etap 
przygotowania bliższego do przeżycia tygodnia misyjnego (zwanego również tygodniem 
profetycznego przepowiadania Dobrej Nowiny). Powinna mieć miejsce ok. 3–6 miesięcy 
przed planowanym terminem rozpoczęcia misji właściwych. Na niedzielę misyjną przy-
jeżdża jeden z misjonarzy z grupy misyjnej wraz z grupą osób świeckich. Oprócz gło-
szenia słowa Bożego podczas wszystkich mszy świętych i spotkania z duszpasterzami 
obejmuje również spotkanie ekipy misyjnej z osobami najbardziej zaangażowanymi 
w życie parafialne. Celem tego spotkania jest włączenie tych osób w dobre przygotowa-
nie do misji oraz próba zainteresowania tworzeniem małych wspólnot. Świeccy, którzy 
utworzą Parafialne Centrum Misji Ewangelizacyjnych, wraz ze swoimi duszpasterzami 
na tym etapie przejmują główną odpowiedzialność za przygotowanie misji. W jego prze-
prowadzeniu misjonarze wraz z Zespołem Misyjnym mają służyć pomocą parafii.

Etap profetycznego przepowiadania Dobrej Nowiny jest centralnym momentem misji 
ewangelizacyjnych w parafii. Powinien objąć jak najszerzej całą parafię. Trwa osiem dni, 
od niedzieli do niedzieli, z tym że uroczyste rozpoczęcie zazwyczaj następuje w sobotę 
wieczorem w przeddzień I niedzieli tygodnia misyjnego. Przepowiadanie Dobrej Nowiny 
dokonywać się powinno na schemacie kerygmatu apostolskiego. Tematyka poszczegól-
nych dni ułożona jest w pewną logiczną całość i składają się na nią następujące wątki: 
Bóg stworzył świat i człowieka z miłości, Bóg jest Miłością, grzech człowieka i zbawie-
nie w Jezusie Chrystusie, wiara i nawrócenie, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zba-
wicielem, Duch Święty obietnicą Ojca, Kościół wspólnotą wierzących, błogosławieni 
ubodzy w duchu, na wzór Matki Jezusa, bądźcie moimi świadkami. Słowo Boże domaga 
się odpowiedzi ze strony człowieka. Temu służą nabożeństwa i celebracje misyjne.

Trzecim etapem jest kontynuacja dzieła misji ewangelizacyjnych. Stanowi on jeden 
z podstawowych warunków przeprowadzania dzieła nowej ewangelizacji w parafii. 
Rozpoczyna się już w momencie zakończenia tygodnia misyjnego i nie ma określonego 
końca – nigdy nie powinien się skończyć. Powinien być ożywiany i umacniany profe-
tycznym przepowiadaniem. Orędzie głoszone w następnych miesiącach i latach powinno 
mieć charakter mistagogiczny i katechetyczny. W ten sposób ma ono przyczyniać się do 
wzrostu wspólnoty parafialnej i ją umacniać. Istotny moment tego etapu stanowi reno-
wacja misji.

zaniknęły. Jeśli nawet kontekst społeczny i religijny epoki św. Alfonsa był bardzo różny od naszego, „kaplice 
wieczorne” okazują się wzorem działania misjonarskiego, z którego możemy także dzisiaj czerpać inspirację 
dla nowej ewangelizacji, szczególnie najbiedniejszych, i dla budowy bardziej sprawiedliwego, braterskiego i so-
lidarnego współistnienia międzyludzkiego. Zobacz: Scala, „Katecheza Ojca Świętego z 30 marca 2011 roku”, 
Redemptorystowskie wiadomości Rzym 31 marca 2011, wydanie specjalne; Théodule Rey-Mermet, Alfons Liguori 
święty wieku Oświecenia (Warszawa, 1987), 168–177; Théodule Rey-Mermet, Przyjaciel pozbawionych nadziei. 
Św. Alfons Liguori (Tuchów, 1986), 49–57; Frederick M. Jones, Alphonsus de Liguori, Saint of Bourbon Naples 
(1696–1787). Founder of the Redemptorists (Dublin: Gill&Macmillan Ltd, Goldenbrige, 1992), 62–65.
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Renowacja misji powinna trwać pięć dni, zazwyczaj od niedzieli do czwartku. Powinni 
ją poprowadzić ci sami misjonarze, którzy uczestniczyli w misjach. Program renowacji 
misji, oprócz dwóch centralnych spotkań misyjnych o podobnym charakterze rano i wie-
czorem, przewiduje trzy osobne spotkania dla dzieci oraz dwa osobne spotkania dla mło-
dzieży. Każde spotkanie renowacji misji rozpoczyna się, jak podczas tygodnia misyjnego, 
od celebracji rozpoczęcia spotkania misyjnego. Tematy poszczególnych dni są następu-
jące: trwać w Chrystusie, trwać w Kościele, trwać w nawróceniu, trwać w Eucharystii 
oraz trwać w misji. Dopełnieniem wysłuchania słowa Bożego są, podobnie jak podczas 
tygodnia profetycznego, przepowiadania, celebracje i nabożeństwa. Do tych ostatnich 
należy celebracja wyboru Kościoła jako drogi swojego życia, procesja na cmentarz lub 
modlitwa za zmarłych w kościele, wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania lub 
jedna z form nabożeństwa pokutnego, celebracja potwierdzenia sakramentu chrztu, uro-
czystość poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa23.

2.2. Misje odnowy parafii

Misje odnowy parafii są kolejną propozycją misyjną redemptorystów polskich w XXI 
wieku. Zmieniający się w ostatnich latach obraz życia społecznego oraz coraz głęb-
sze rozumienie komunijnego charakteru życia Kościoła zrodziły potrzebę poszukiwa-
nia i wprowadzania nowych form działalności duszpasterskiej, a także misyjnej. Celem 
misji odnowy parafii jest pomóc wiernym pogłębić i ożywić życie wspólnoty parafialnej 
tak, aby parafia mogła stać się dla swoich członków miejscem autentycznego, ludzkiego 
i religijnego rozwoju. Misje pragną również wesprzeć duszpasterzy w procesie odnowy 
struktury parafii jako wspólnoty wspólnot. Małe wspólnoty kościelne, które wzorują się 
na pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich z dziejów Apostolskich, w obecnych cza-
sach są ważną przestrzenią urzeczywistniania się Kościoła jako communio24. Kształto-
wanie parafii jako wspólnoty wspólnot podstawowych jest procesem, który może trwać 
bardzo długo. Program misji odnowy parafii wpisuje się w ten proces, proponując strate-
gię działania w perspektywie przyszłości.

Zanim powstaną wspólnoty podstawowe w parafii, należy opracować plan działania. 
Misje odnowy parafii obejmują trzy fazy. Pierwsza z nich to analiza sytuacji, w której 
znajduje się dana wspólnota parafialna. Analiza domaga się między innymi odpowiedzi 
na pytanie o jej położenie geograficzne, historyczne i socjologiczne. Dalej następuje opra-
cowanie i przedstawienie modelu parafii, ku któremu proces przemiany danej wspólnoty 
powinien zmierzać. Potem wierni powinni zapoznać się z modelem parafii, jaka powinna 
powstać w przyszłości. Na pierwszym etapie istnieje już możliwość zawiązania pierw-

23 Jacek Dubel, „Misje ewangelizacyjne”, Homo Dei 2 (2001): 109–120.
24 Termin „małe wspólnoty kościelne” jest często używany zamiennie z innymi określeniami takimi jak: „małe 

wspólnoty podstawowe”, „małe wspólnoty sąsiedzkie” czy „małe wspólnoty parafialne”. Każde z tych określeń 
wskazuje na jedną z cech wspólnot, które tworzą parafię jako „wspólnotę wspólnot”. Ryszard Hajduk, „Parafia 
jako «Wspólnota wspólnot». Od teorii do praktyki”, Homo Dei 1 (2007): 43.



248

Andrzej Makowski

szych wspólnot. Powstaniu grup powinno towarzyszyć poczucie przynależności każdego 
z wiernych do poszczególnych wspólnot oraz doświadczenie solidarności i braterstwa. 
Następną fazą jest ewangelizacja, w ramach której uczestnicy misji przeżywają doświad-
czenie bycia uczniem we wspólnocie Kościoła oraz odnajdują w Biblii zaproszenie do 
szczęśliwego życia. W trzeciej fazie następuje katecheza ukazująca znaczenie sakramen-
tów, które mają być przeżywane jako znak wspólnoty wiary i jedności w społeczności 
Kościoła parafialnego. Na tym etapie prowadzi się wiernych do odkrywania Kościoła 
jako posłanego do świata oraz do odnajdywania własnej przestrzeni dla uczestnictwa 
w misji Kościoła wobec świata i własnej za nią odpowiedzialności. Misje odnowy parafii 
wydłużają czas apostolskiej obecności ekipy misyjnej w parafii, w której prowadzone są 
misje, nawet do kilku lat. Nie jest to jednak obecność ciągła.

Zespół misyjny składa się z duchownych i osób świeckich. Taki skład osobowy ekipy 
misyjnej pozwala z jednej strony wypełnić zadania, jakie stoją przed dziełem misji. 
Z drugiej zaś sama obecność świeckich staje się czytelnym świadectwem możliwości 
harmonijnego współuczestnictwa hierarchii i świeckich w jednej misji Kościoła. Sam 
proces misyjny rozpoczyna się poprzez przygotowanie do misji i trwa jeden rok. Podzie-
lony jest na dwie części. Pierwsza ma charakter informacyjno-organizacyjny i trwa trzy 
miesiące. Obejmuje ona następujące działania: pierwszą wizytę w parafii (zapoznanie 
z sytuacją w parafii, spotkania z duszpasterzami i grupami świeckich, powołanie para-
fialnego zespołu misyjnego, ustalenie harmonogramu spotkań), rozesłanie ankiety misyj-
nej oraz drugie spotkanie w parafii (rozmowa z duszpasterzami oraz całym zespołem 
misyjnym na temat wyników ankiety, wspólne wypracowanie dokładnego programu 
misji, przedstawienie wszystkim wiernym strategii misji odnowy parafii oraz ich celu, 
podział parafii na sektory misyjne). Druga część ma charakter formacyjny i trwa dziewięć 
miesięcy do momentu rozpoczęcia tygodnia misyjnego. Obejmuje następujące działania 
takie jak: kursy przedmisyjne, parafialne rekolekcje wielkopostne i adwentowe, odwie-
dziny w domach parafian oraz peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W misjach odnowy czas misji właściwych trwa dwa tygodnie. Często dwutygodniowy 
czas misji właściwych zostaje podzielony na dwa wydarzenia. Może to nastąpić po sobie 
nawet po rocznej przerwie. Są one wtedy nazywane pierwszym albo drugim tygodniem 
misyjnym, z których każdy trwa osiem dni. Przepowiadanie, a więc kerygmat misyjny 
pierwszego tygodnia misyjnego, obejmuje zasadnicze fakty historii zbawienia oraz jej 
aktualizacje w życiu Kościoła – Ludu Bożego. W ten sposób wierni są wzywani do 
nawrócenia oraz aktywnego włączenia się w życie i działalność Kościoła: nawrócenie 
we wspólnocie i ku wspólnocie. Obejmuje następujące tematy: Bóg jest Miłością; Bóg 
w Jezusie Chrystusie obdarza człowieka szczęściem i wolnością; Bóg powołuje czło-
wieka do kontynuacji misji Jezusa w Kościele i świecie; Człowiek jest odpowiedzialny 
za Kościół; Kościół – ojczyzna ludzi; Parafia rodziną żywych wspólnot; Maryja – Matka 
Kościoła, Matka każdego człowieka. Temat niedzielnego kazania misyjnego uzależniony 
jest od czasu trwania misji. Jeżeli drugi tydzień misji następuje bezpośrednio po pierw-
szym, wówczas temat przepowiadania brzmi: „Zgromadzeni wokół Chrystusa”. Nato-
miast jeśli tydzień drugi nie następuje bezpośrednio po pierwszym, wówczas temat dnia 
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to: „Misja, która przemienia parafię – zapowiedź tego, co dokona się dalej”. Drugi tydzień 
misyjny jest poświęcony praktycznej odnowie struktur parafialnych poprzez wsparcie 
działających grup parafialnych, tworzenie nowych wspólnot oraz angażowanie świec-
kich do podjęcia konkretnych zadań. Stwarza on również okazję do poruszenia w kaza-
niach problemów, które zostały ujawnione poprzez ankietę przeprowadzoną w ramach 
przygotowania do misji. Drugi tydzień misyjny ma z założenia charakter mistagogiczny. 
Zasadniczą treść tego tygodnia można zamknąć w zdaniu: Bóg jest obecny w Kościele 
i w codziennym życiu ludzi. Tematyka kazań jest następująca: Bóg jest pośród swojego 
ludu; Bóg największym skarbem człowieka; Jezus uczy człowieka ofiarnej miłości dla 
braci; Zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; Tajemnica pojednania czło-
wieka z Bogiem i ludźmi; Powołani do budowania komunii w rodzinie; Bóg wzywa 
człowieka do wierności Jego słowu; Maryja uczy człowieka słuchać Boga i Mu służyć, 
świadectwo wspólnoty przemienia świat. Program misji odnowy parafii obejmuje rów-
nież liczne spotkania stanowe oraz z różnymi grupami i wspólnotami parafii, zarówno 
o charakterze ściśle religijnym, jak i zawodowym, a zwłaszcza z powstałymi wspólno-
tami sąsiedzkim. Tworzenie i uaktywnienie tych wspólnot należy do zasadniczych celów 
misji. Powstają one w porozumieniu z proboszczem i zrzeszają rodziny mieszkające 
w sąsiedztwie. W czasie drugiego tygodnia misji grupy te spotykają się w mieszkaniu 
któregoś z ich członków, o czym informują duszpasterzy. Misjonarze w miarę możliwo-
ści starają się odwiedzać poszczególne grupy.

Po misjach odnowy parafii następuje ich kontynuacja. Trudno jest dokładnie określić, 
w którym momencie ten etap się zaczyna, bowiem sama odnowa struktury parafialnej 
rozpoczyna się już w pierwszym momencie przybycia misjonarzy i jest procesem, który 
się nie kończy. Ten etap w dużej mierze zależy od zespołu duszpasterskiego, z probosz-
czem na czele. Do ich zadań należy troska o wzrost duchowy i rozwój liczebny małych 
wspólnot podstawowych. Wyraża się to między innymi poprzez spotkania z nimi, modli-
twę czy też pomoc w postaci materiałów zawierających opracowanie tematów i plan 
spotkań ze słowem Bożym. Istotnym momentem kontynuacji jest również renowacja 
misji. Trwa ona jeden tydzień (od niedzieli do następnej niedzieli włącznie). Proble-
matyka przepowiadania podczas renowacji misji nawiązuje do dostrzeganej już przez 
św. Alfonsa potrzeby wprowadzenia ludzi w głębsze życie religijne, nazywane przez 
niego vita devota. Tematyka kazań przedstawia się następująco: życie ludzkie – dar Boży 
i zadanie; Jezus wzorem pełni człowieczeństwa; Dekalog drogą do prawdziwej wolności 
i szczęścia; Niebo przeznaczeniem człowieka; Biblia księgą życia; Sakramenty siłą prze-
miany człowieka; Modlić się jak Maryja; Radość z życia we wspólnocie dzieci Bożych25.

25 Komisja Misji i Rekolekcji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Dyrektorium Misji Ludowych Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów, red. W. Zagrodzki (Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2004), 148–175.
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2.3. Ewangelizacja wioskowa

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej prowadzone jest dzieło misji ludowych w środowi-
sku wiejskim pod nazwą „ewangelizacja wioskowa”. Sierpniowa ewangelizacja odbywa 
się w parafiach, do których należą kościoły filialne znajdujące się w wioskach. Organi-
zatorem tej formy misji ludowych jest koszalińskie stowarzyszenie Dom Miłosierdzia 
Bożego. Pierwsza taka misja święta miała miejsce w 2006 roku. Od tej pory kilkuoso-
bowe ekipy przeprowadziły misje w ponad 60 parafiach wiejskich. Ewangelizacja wiosek 
to szczególny rodzaj misji świętych trwających od niedzieli do niedzieli. Jej celem jest 
pobudzenie wiary i impuls do ożywienia duszpasterstwa w parafii. Dlatego ekipa misyjna 
powinna dotrzeć do wszystkich miejsc w parafii, nawet tam, gdzie nie ma kościołów, aby 
nie pominąć nikogo, żadnego domu, choćby na końcu wioski26.

Ewangelizacja wioskowa przebiega w następujący sposób: osiem dni przed misjami 
świętymi cała ekipa misyjna rozpoczyna nowennę do Miłosierdzia Bożego w inten-
cji parafii, do której pojedzie. Każdy z członków odmawia nowennę indywidualnie. 
Wskazane jest, aby parafia też włączyła się w to dzieło duchowego, modlitewnego 
przygotowania. Przynajmniej dwa tygodnie przed akcją odbywa się spotkanie kapłana 
prowadzącego z księdzem proboszczem. Ekipa misyjna składa się z osób duchownych 
i świeckich. Idealną sytuacją jest, gdy znajduje się w niej: kapłan, dwóch kleryków, 
siostra zakonna oraz pięć osób świeckich. Jest to zgodne z wytycznymi Papieskiej Rady 
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ponieważ w ten sposób ekipa misyjna reprezentuje 
cały Lud Boży27. Duchowni celebrują sakramenty i głoszą słowo Boże. Współpracują 
oni w dziele misji ze świeckimi, którzy są odpowiedzialni za różne posługi i działania 
ewangelizacyjne. Świeccy tworzą diakonię liturgiczną, w ramach której prowadzą nie-
które śpiewy, odpowiedzialni są za przygotowanie darów, modlitwę uwielbienia oraz 
dają świadectwo. Wspólnota ewangelizatorów wyruszająca do parafii najczęściej liczy 
nie więcej niż osiem osób28.

Ośmiodniowa misja ewangelizacyjna rozpoczyna się w sobotę przed rozpoczęciem 
tygodnia profetycznego. Cała grupa misyjna przyjeżdża na miejsce do godziny 15:00. 
Jeśli wieczorem jest Msza Święta niedzielna, to ewangelizatorzy w niej uczestniczą. Na 
czas misyjny składają się m.in.: spotkania liturgiczne, modlitwy, składanie świadectw 
wiary, wizyty w domach gospodarzy, procesja eucharystyczna z błogosławieństwem 

26 „Misje Święte – Ewangelizacja Wiosek”, dostęp 17.07.2019, http://miastopana.pl/ewangelizacja/misje-swie-
te/; „Ewangelizacja wioskowa 2019”, dostęp 17.07.2019, https://dommilosierdzia.pl/aktualnosci/ewangelizacja-

-wioskowa-2019; „Ewangelizacja wioskowa”, dostęp 17.07.2019, http://www.diecezjakoszalin.pl/kalendarium/
wyswietl/634/ewangelizacja-wioskowa; „Ewangelizacyjne lato w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”, dostęp 
17.07.2019, https://opoka.news/ewangelizacyjne-lato-w-diecezji-koszalinsko-kolobrzeskiej; „Człopa: ewangeli-
zacja wioskowa”, dostęp 17.07.2019, https://ekai.pl/czlopa-ewangelizacja-wioskowa.

27 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski (Częstochowa: 
Edycja Świętego Pawła, 2012), 134–135.

28 „Misje Święte – Ewangelizacja Wiosek”;. „Ewangelizacja wioskowa 2019”.
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domów, zabawy z dziećmi, spotkanie z młodzieżą, ognisko z całą wioską29. Szczegól-
nym momentem dnia jest procesja ulicami, gdy kapłan niosący monstrancję zatrzymuje 
się i błogosławi poszczególne zabudowania i ich mieszkańców. Każdy dzień w parafii 
podczas ewangelizacji wioskowej wygląda w podobny sposób. Dzień rozpoczyna się 
poranną adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie celebrowana jest liturgia godzin 
(jutrznia). Przed południem są spotkania z dziećmi z całej wioski. Po spotkaniu misyj-
nym jest obiad u rodzin z danej wioski. Po obiedzie i odpoczynku ekipy udają się na 
ewangelizację w wiosce. Są to przede wszystkim spotkania w domach. W dwuosobo-
wych grupach ewangelizatorzy odwiedzają chorych, pukają do drzwi mieszkańców, by 
rozmawiać z nimi i modlić się. Nie zawsze jednak udaje się ekipie misyjnej dotrzeć do 
wszystkich. Punktem kulminacyjnym każdego dnia jest wieczorna Eucharystia, a po niej 
procesja eucharystyczna z błogosławieństwem domów. Koniec dnia kończy się spotka-
niem przy ognisku misjonarzy-ewangelizatorów z mieszkańcami wioski, zakończonym 
Apelem Jasnogórskim. Misje święte kończą się w niedzielę. Podczas celebracji Eucha-
rystii następuje zawierzenie parafii pod opiekę Matce Bożej oraz założenie parafianom 
cudownych medalików30.

2.4. Misja Talitha Kum

Idea Misji Talitha Kum zrodziła się w Brazylii, w Sao Paulo, gdzie powstała wspól-
nota Przymierze Miłosierdzia. Została ona założona w 2000 roku przez dwóch włoskich 
kapłanów: Enrique Porcu i Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę. 
Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja. Swoją 
tożsamość odnajduje w Słowie Życia: „Duch Pana Boga nade mną” (Iz 61,1). Wspólnoty 
i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne w czterdziestu miastach w Brazylii, a także 
od niedawna w Portugalii, we Włoszech, Francji, Belgii, a także w Polsce. Pierwsza 
uliczna akcja ewangelizacyjna została przeprowadzona w Sao Paulo, gdzie stowarzy-
szenie ma swoją siedzibę. Pierwszą osobą, do której podeszli misjonarze, był bezdomny 
Maurizio. Opatrzyli jego rany i umyli. Bezdomny wyznał, że tego dnia prosił Boga, aby 
mógł godnie umrzeć. Po kilku godzinach zmarł. Dla misjonarzy była to wskazówka od 
Boga, czym ma być Misja Talitha Kum – szukaniem najbardziej zagubionych owiec na 
ulicach miasta31. W Brazylii wydarzenie Tatitha Kum odbywa się przed Bożym Narodze-
niem, by podkreślić, że Jezus przyszedł na świat, aby nieść nadzieję i radość każdemu 
człowiekowi32.

Misja Talitha Kum to tygodniowa inicjatywa ewangelizacyjna środowisk miejskich. 
Jej celem jest przekazanie na wiele sposobów Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie 

29 „Ewangelizacja wioskowa”.
30 „Misje Święte – Ewangelizacja Wiosek”; „Człopa: ewangelizacja wioskowa”.
31 Agata Ślusarczyk, „Misja zagubionej owcy”, Gość Warszawski 24 (2018): III.
32 Agnieszka Kurek-Zajączkowska, „Misja Talitha Kum zakończona?”, dostęp 19.07.2019, https://info.wiara.pl/

doc/3939719.Misja-Talitha-Kum-zakonczona.



252

Andrzej Makowski

mieszkańcom miasta. W ramach ewangelizacji odbywają się rekolekcje, uliczne kon-
certy, uwielbienia, głoszenie słowa Bożego, teatr, adoracja Najświętszego Sakramentu 
i wiele innych wydarzeń takich jak: spotkania dla ubogich, dla osób bezdomnych, dla 
nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, a także dla dzieci i młodzieży33. 
Ewangelizacja rozpoczyna się Eucharystią posłania ewangelizatorów pod przewodnic-
twem biskupa. Msza św. posłania jest poprzedzona całodniową modlitwą w intencji 
ewangelizacji miasta oraz rekolekcjami dla ewangelizatorów. Podczas akcji ewangeli-
zacyjnej na ulice miasta wychodzi kilkudziesięciu ewangelizatorów z różnych wspól-
not danego miasta czy diecezji, z którymi można porozmawiać na temat wiary, Boga, 
swojego życia. Jednym z owoców Misji Talitha Kum jest współpraca i jedność, jaka 
zawiązuje się między wspólnotami ewangelizującymi. W ciągu tygodnia odbywają się 
tysiące spotkań i rozmów, których owocem są liczne nawrócenia34. W trakcie tygodnia 
misji ewangelizatorzy rozpoczynają dzień od modlitwy w godzinie miłosierdzia Bożego 
przed wybranym kościołem. Po modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego dzielą się 
Dobrą Nowiną z mieszkańcami miasta. W planach misyjnych są krótkie przedstawienia 
teatralne i taneczne. Chętne osoby mogą skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz 
przystąpić do sakramentu spowiedzi. Punktem kulminacyjnym każdego dnia misji jest 
wieczorna Msza Święta. Połączona jest ona z nauką rekolekcyjną i modlitwą uwielbie-
nia35. Tydzień Misji Talitha Kum kończy się sobotnią wieczorną Eucharystią. Z kolei zaś 
sobotni wieczór kończy chrześcijańska zabawa taneczna zwana – Cristotecą, podczas 
które występują zespoły muzyczne.

Idea Misji Talitha Kum prowadzona jest przez Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia, 
które jest koordynatorem misji na terenie Polski. Uliczne ewangelizacje odbyły się już 
w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Schemat misji jest podobny. Na ewangelizację 
miasta składają się takie eventy jak: koncerty, teatr, taneczny flash mob, ewangelizacja 
uliczna, bezalkoholowa dyskoteka chrześcijańska, tramwaj ewangelizacyjny czy rekolek-
cje kerygmatyczne36.

33 Agata Ślusarczyk, „Misja Talitha Kum”, dostęp 20.07.2019, https://kosciol.wiara.pl/doc/3716021.Misja-Talitha-
-Kum.

34 Michał Jóźwiak, „Misja Talitha Kum – największa ewangelizacja uliczna w historii Poznania”, dostęp 20.07.2019, 
https://ekai.pl/misja-talitha-kum-najwieksza-ewangelizacja-uliczna-w-historii-poznania.

35 „Misja Talitha Kum – Ewangelizacja Warszawy”, dostęp 20.07.2019, https://episkopat.pl/en/misja-talitha-kum-
-ewangelizacja-warszawy.

36 Piotr Kołodziejski, „Pierwsza w Polsce misja ewangelizacyjna zakończyła się w Szczecinie”, dostęp 20.07.2019, 
http://radioszczecin.pl/1,125488; Agata Ślusarczyk, „Misji Talitha Kum”, dostęp 20.07.2019, https://warszawa.
gosc.pl/doc/3716021.Misja-Talitha-Kum; „Misja Talitha Kum – Ewangelizacja Warszawy. 27 maja–3 czerwca 
2017”, dostęp 20.07.2019, https://misericors.org/misja-talitha-kum-ewangelizacja-warszawy-27-maja-3-czer-
wca- 2017.



253

EWANGELIZUJĄCY KOŚCIÓŁ W DRODZE…

Zakończenie

Dzieło głoszenia Ewangelii było stałą cechą życia Kościoła przez dwadzieścia wieków. 
Wielu wielkich świętych poświęciło swoje życie, przynosząc Dobrą Nowinę wielu ludom 
i kulturom. Misja Kościoła wypływa bezpośrednio z polecenia, które Chrystus dał 
swoim apostołom: „Idźcie więc i uczcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Chrystus posyła 
apostołów i wszystkich uczniów, aby przynosili Dobrą Nowinę innym. To zadanie ewan-
gelizacyjne stanowi zasadniczą misję Kościoła i stanowi o jego najgłębszej tożsamości37. 
Misje ludowe są jednym z bardziej barwnych, fascynujących i niezwykle owocnych nur-
tów działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Od początku ich powstania, przez pięćset lat 
swego istnienia, przechodziły różnego rodzaje przemiany i przetrwały do czasów współ-
czesnych. Pośród nich są takie rodzaje misji, które spełniły swoją rolę i przeszły do histo-
rii. Do nich można zaliczyć misje pokutne, katechetyczne czy generalne. Na ich miejsce 
pojawiły się nowe rodzaje przepowiadania, które są aktualne w przestrzeni działalno-
ści pastoralnej Kościoła. Do współczesnych rodzajów misji ludowych zaliczyć można 
więc między innymi misje miejskie czy misję kontynentalną w krajach Ameryki Łaciń-
skiej i Karaibów. Z perspektywy Evangelii gaudium Kościół ewangelizujący to Kościół 
wychodzący poza mury świątyni i docierający do ludzi. Taką postawę przyjmują niektóre 
formy współczesnych misji ludowych, które pojawiły się w przestrzeni duszpasterskiej 
Kościoła w Polsce. Należą do nich misje ewangelizacyjne, misje odnowy parafii, ewange-
lizacja wioskowa czy Misja Talitha Kum. Uwzględniają one postulat papieża Franciszka 
dotyczący misyjnego dotarcia do wszystkich ludzi38.
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L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO PER UNA 
FRATELLANZA UNIVERSALE. LE NOVITÀ DEL 
DOCUMENTO DI ABU DHABI (4 FEBBRAIO 2019)

Riassunto

Il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato 
ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da papa Francesco e da Ahmad Al-Tayyib, Grande iman di 
al-Azhar, è uno sviluppo dell’insegnamento del Vaticano II e del magistero successivo sulla 
fraternità che deriva dall’unico Dio Creatore. L’articolo analizza quale idea di fraternità viene 
proposta e quali sono gli aspetti più sottolineati; affronta anche le critiche che da parte catto-
lica sono state rivolte a papa Francesco, soprattutto sul modo con cui il Documento presenta 
il pluralismo religioso. Il Documento è un esempio importante di quali sono oggi le potenzia-
lità del dialogo interreligioso e rappresenta un comune appello all’azione per affrontare varie 
ingiustizie del nostro mondo.

Parole chiave: fraternità, dialogo interreligioso, relazioni islamo-cristiane, giustizia sociale

Abstract

POPE FRANCIS’ COMMITMENT TO UNIVERSAL BROTHERHOOD.  
WHAT’S NEW IN THE ABU DHABI DOCUMENT (FEBRUARY 4, 2019)

The Document on Human Brotherhood for World Peace and Common Coexistence, signed 
in Abu Dhabi on February 4, 2019 by Pope Francis and Ahmad Al-Tayyib, Great Iman of 
al-Azhar, is a development of the teaching of Vatican II and of the subsequent magisterium 

1 Prof. Alberto Piola, possiedo solo un indirizzo: Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Sezione Parallela di 
Torino; ORCID: 0000-0002-7312-5627. Indirizzo di corrispondenza: via XX Settembre 83, 10122 Torino, Italy, 
e-mail: donalberto.piola@gmail.com.

27 | 2020
DOI: 10.18276/skk.2020.27-14

s. 257–274

L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO…



258

Alberto Piola

on fraternity which derives from the only Creator God. The article analyzes which idea of fra-
ternity is proposed and which are the most underlined aspects; it also addresses the criticisms 
that on the Catholic side have been addressed to Pope Francis, especially on the way in which 
the Document presents religious pluralism. The Document is an important example of what 
the potential of interreligious dialogue is today and represents a common call to action to face 
various injustices in our world.

Keywords: fraternity, interreligious dialogue, Islamic-Christian relations, social justice

Streszczenie

ZAANGAŻOWANIE PAPIEŻA FRANCISZKA W POWSZECHNE 
BRATERSTWO. NOWE SPOJRZENIE NA DOKUMENT Z ABU ZABI  
(4 LUTEGO 2019 R.)

Dokument o ludzkim braterstwie na rzecz pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji, pod-
pisany w Abu Zabi 4 lutego 2019 roku przez papieża Franciszka i Ahmada Al-Tayyiba, Wiel-
kiego Imama z Al-Azhar, stanowi rozwinięcie nauczania Vaticanum II i kolejne nauczanie 
o braterstwie, które wywodzi się od jedynego Boga Stwórcy. W artykule zanalizowano, która 
idea braterstwa jest proponowana i które aspekty są najbardziej podkreślone; odnosi się to 
również do krytyki skierowanej w stronę katolicką do papieża Franciszka, szczególnie do 
sposobu, w jaki dokument przedstawia pluralizm religijny. Dokument jest ważnym przykła-
dem tego, jaki potencjał ma dziś dialog międzyreligijny i że stanowi wspólne wezwanie do 
działania w celu stawienia czoła różnym niesprawiedliwościom w obecnym świecie.

Słowa kluczowe: braterstwo, dialog międzyreligijny, stosunki islamsko-chrześcijańskie, spra-
wiedliwość społeczna

Introduzione

Nel corso del viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti del 3–4 febbraio 20192, che 
è stata la prima visita di un papa nella penisola araba, papa Francesco ha firmato, insieme 
al Grande iman di al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, un Documento sulla fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza comune [d’ora in avanti: Documento]. La firma, col-
locatasi all’interno di un Convegno internazionale sulla fratellanza che aveva radunato 
circa 500 personalità ad Abu Dhabi, in rappresentanza di autorità politiche, religiose e cul-
turali, ha suscitato un’ampia eco mediatica soprattutto perché nel Documento si afferma 
il rifiuto della violenza e dell’odio nel rapporto tra cristiani e musulmani, si condanna il 

2 Per un resoconto del viaggio, delle sue motivazioni e dei suoi momenti principali confrontare: Antonio Spadaro, 
„«Sentinelle di fraternità nella notte». Il viaggio apostolico di papa Francesco ad Abu Dhabi”, La Civiltà Cattolica 
170, 4049, 1 (2019): 464–477.
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terrorismo e ci si impegna insieme a percorrere le vie della tolleranza, del rispetto e del 
dialogo, nella comune collaborazione per la pace. Ha avuto quindi un grande significato, 
soprattutto se si ricordano non pochi episodi del passato (e anche di un recente presente!) 
relativi a rapporti tra cristiani e musulmani che sono stati tutt’altro che pacifici e rispet-
tosi. Ma ha anche fatto nascere dubbi e contestazioni da parte cattolica, da parte di alcuni 
che non hanno approvato la decisione di papa Francesco di farsi promotore della firma 
congiunta di questo Documento, di cui hanno criticato alcune espressioni, che non sareb-
bero fedeli all’autentica dottrina cattolica.

In questo studio l’obiettivo è quello di focalizzarci sul significato cristiano dell’espres-
sione “fratellanza universale” presente nel titolo del Documento: perché tutti siamo fra-
telli? Perché ci si deve impegnare per una fratellanza tra tutti gli uomini, anche con 
i non-cristiani? Come questa espressione è intesa da papa Francesco, all’interno del magi-
stero cattolico post-conciliare, e come viene intesa dal rappresentante del mondo sunnita 
che ha firmato con lui il Documento? Quali sono le novità teologiche di questo testo? 
Perché è stato criticato da alcuni esponenti cattolici? Può essere quella della fratellanza 
universale una strada utile e proficua per il dialogo interreligioso e la missione cristiana 
del XXI secolo?

Per meglio contestualizzare il testo e per meglio comprenderne gli elementi di novità, 
premetteremo alla sua analisi un breve richiamo ai nuovi accenti dati al tema della fra-
ternità in alcuni documenti del Vaticano II e in alcuni interventi magisteriali di papa 
Francesco.

1. L’insegnamento magisteriale sulla fraternità nel post-concilio

1.1. Le nuove sottolineature del Vaticano II

Nel Nuovo Testamento e nella Chiesa delle origini il termine “fraternità” (adelphotes, in 
greco) veniva usato con un significato intra-ecclesiale, per indicare la comunione esi-
stente tra i battezzati, che quindi si rivolgevano tra loro chiamandosi “fratelli”; tra il II 
e III secolo “fraternità” divenne sinonimo di Chiesa3.

Col passare dei secoli questo uso esclusivamente intra-ecclesiale ha ceduto il posto 
a un maggior universalismo, per il quale ogni persona è fratello in virtù della comune 
appartenenza al genere umano. Il Concilio Vaticano II si è mosso in questo solco. Non 
troviamo nei documenti conciliari una riflessione esplicita sulla fraternità, ma con  
un’analisi dei testi possiamo rintracciare l’ottica con cui si è pensata la fraternità.

3 Sul tema della fraternità come nome proprio della Chiesa Michel Dujarier ha pubblicato una prima ricerca nell’o-
pera (rimasta incompiuta): L’Eglise Fraternité, 1: Les origines de l’expression adelphotes fraternitas aux trois 
premiers siècles du christianisme (Paris: Cerf, 1991); questa ricerca è poi stata ripresa e ampliata in un volume in 
tre tomi: Église – Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles (Paris: Cerf), di cui sono 
usciti per ora i primi due: 1: L’Église s’appelle «Fraternité» (Ier–IIIe siècle) (2013), e 2: L’Église est «Fraternité 
en Christ» (IVe–Ve siècle) (2016).
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Nel primo capitolo di Lumen gentium (LG) si descrive la Chiesa con diverse immagini 
e nomi, ma tra questi non troviamo il termine “fraternità”; esso compare occasional-
mente in altre parti del documento e ancor più frequentemente in Gaudium et spes (GS). 
I significati attribuiti al termine sono diversi: in GS 32 viene usato per descrivere la 
Chiesa: Cristo

dopo la sua morte e risurrezione ha istituito attraverso il dono del suo Spirito una nuova comu-
nione fraterna, in quel suo corpo, che è la Chiesa, nel quale tutti, membri tra di loro, si prestas-
sero servizi reciproci, secondo i doni diversi loro concessi.

LG 26 lo applica alla Chiesa locale e LG 28 (ripreso letteralmente in Presbyterorum 
ordinis [PO] 6 e 8) parla della Chiesa che è “famiglia di Dio” e “fraternità” (descrivendo 
la missione dei presbiteri, che sono legati fra loro “da intima fraternità”).

GS 3 descrive il servizio che la Chiesa intende offrire all’umanità (molto simili le 
affermazioni di GS 91), e GS 38 parla di una “fraternità universale” da costruire4, questo 
è il progetto di Dio sull’umanità.

Ci sono poi altri passi del Vaticano II dove il termine fraternitas non indica la Chiesa, 
ma una virtù, cioè l’amore del fratello e la carità fraterna; in questo senso lo si trova in PO 
8 e LG 28 applicato ai preti e in Perfectae caritatis (PC) 15, applicato ai religiosi, mentre 
in Apostolicam actuositatem (AA) 14, e GS 27 viene applicato all’amore per i poveri. 
Questa virtù della fraternità va vissuta all’interno della Chiesa (cfr. LG 41 sui coniugi 
cristiani e AA 23 sull’apostolato dei laici), ma è insieme un compito per il mondo intero, 
che ai nostri giorni non si presenta come luogo di vera fraternità (cfr. GS 37) e dove 
bisogna creare, una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano 
nei rapporti sociali“ (GS 35), riconoscendo in ogni uomo Cristo fratello nel comunicargli 
l’amore del Padre celeste (cfr. GS 93)5:

Dio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si 
trattassero tra loro con animo di fratelli. Tutti, infatti, creati a immagine di Dio, “che da un solo 
uomo ha prodotto l’intero genere umano affinché popolasse tutta la terra” (At 17,26), sono chia-
mati all’unico e medesimo fine, cioè a Dio stesso (GS 24).

La “sola famiglia” degli uomini non si costruisce per iniziativa dal basso, ma per una 
vocazione da parte dell’unico Padre che ha cura di tutti. La fraternità parla dunque di una 
socialità che è dimensione costitutiva e protologica della persona umana. L’antropologia 
cristiana è dunque un’antropologia della fraternità, e propone Cristo, l’“uomo perfetto” 
(GS 22), che ci chiama a partecipare alla sua figliolanza: essendo figlio nel Figlio, l’uomo 
è stato inserito nella relazione tra Padre e Figlio grazie allo Spirito; l’uomo è dunque 

4 “Coloro pertanto che credono alla carità divina, sono da lui resi certi che la strada della carità è aperta a tutti gli 
uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani”.

5 Per un’analisi più ampia dell’uso di “fraternità” e di “fratello” nei testi conciliari confrontare: Giuseppe Ruggieri, 
„La riappropriazione dell’essere chiesa come fraternità evangelica”, Concilium 17, 6 (1981): 48–62, ora anche in 
Id., Cristianesimo, chiese e vangelo (Bologna: Il Mulino, 2002), 81–95, in particolare 81–83.



261

L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO…

entrato nella comunione trinitaria. Il fatto che l’uomo si sappia “figlio” (e quindi “fratello” 
degli altri uomini) significa che “l’essere comunionale di Dio (…) non solo rivela, ma 
ri-crea la relazionalità dell’uomo, elevandola nell’orizzonte della relazionalità trinitaria”6. 
E ciò – come abbiamo letto in GS 32 – è realizzato e prefigurato nella Chiesa.

1.2. L’insegnamento di papa Francesco sulla fraternità

Papa Francesco si muove sulla scia del Vaticano II: utilizza il termine “fraternità” in par-
ticolare in riferimento alla fraternità universale. Parla di “fratellanza” già nel suo primo 
discorso subito dopo l’elezione, rivolgendosi alla diocesi di Roma:

E adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di 
Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amo-
re, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fratellanza.

Non possiamo qui fare un’analisi completa di tutti i suoi interventi in cui compare 
questo tema7, ma possiamo far emergere almeno qualche dato in merito dal suo testo 
programmatico, l’esortazione apostolica Evangelii gaudium (EG).

Il termine “fraternità” ricorre nove volte (cfr. EG 71, 87, 91, 92, 155, 179, 180, 221, 237): 
non è mai applicato alla Chiesa, indica sempre l’amore fraterno o il vivere insieme degli 
uomini.

L’aggettivo “fraterno” ricorre dieci volte: in sei casi è relativo all’impegno per l’amore 
fraterno (cfr. EG 68, 90, 101, 179, 194, 265), in tre casi è applicato alla comunione fraterna 

6 Francesco Brancaccio, Antropologia di comunione. L’attualità della “Gaudium et spes” (Soveria Mannelli: Rub-
bettino, 2006), 240.

7 In molte occasioni Francesco ha parlato di fraternità, ecco alcuni esempi: nel suo primo viaggio a Lampedusa 
(8.07.2013), applicando agli immigrati morti in mare la domanda che Dio fa a Caino su dove sia suo fratello, pro-
poneva come categoria interpretativa della situazione quella poi spesso ripresa della “globalizzazione dell’indiffe-
renza’, e diceva: “Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del 
sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del buon samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo «poverino», e continuiamo per la nostra strada, non è compito 
nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto”. Nel discorso fatto il 6.05.2016 nel ricevere il Premio 
internazionale Carlo Magno 2016: “Sogno un’Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello 
il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un’Europa che ascolta 
e valorizza le persone malate e anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, 
in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano”. 
Nella veglia di preghiera del 30.07.2016 della Giornata mondiale della gioventù a Cracovia, parlando delle tante 
situazioni di guerra presenti nel mondo: “La nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome: si chiama fra-
ternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si chiama famiglia”. Intervenendo in Egitto alla Conferenza 
internazionale per la pace presso l’Università di al-Azhar (28.04.2017), parlando degli impegni comuni a cristiani 
e musulmani: “Per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre accompa-
gnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male con la paziente crescita del bene: 
giovani che, come alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della storia e, crescendo verso l’alto e accanto agli 
altri, trasformino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno della fraternità (…). Si levi il sole di una rinno-
vata fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di una civiltà della pace e dell’incontro”. 
Per una analisi più approfondita confrontare: Alberto Piola, „La sfida della fraternità e il contributo della comunità 
ecclesiale secondo papa Francesco”, Archivio Teologico Torinese 24, 1 (2018): 63–76.



262

Alberto Piola

all’interno della Chiesa (cfr. EG 99, 100, 107), in un caso è usato per parlare dell’incontro 
con gli altri nell’azione missionaria (cfr. EG 128).

Il termine “fratello” (eccezion fatta per le volte in cui ricorre in citazione di altri testi, 
per esempio di brani del NT che lo applicano ai cristiani) indica in cinque casi il membro 
della comunità cristiana (cfr. EG 33, 44, 97, 179, 263) e in due casi gli uomini in generale 
(cfr. EG 49, 183); in altri due casi è sinonimo del prossimo da amare (cfr. EG 179, 272) e in 
EG 246 è applicato agli ortodossi mentre si parla del dialogo ecumenico.

Dalla lettura dei testi possiamo ricavare che la fraternità non è pensata principal-
mente come il rapporto intercorrente tra i credenti, bensì come un compito della Chiesa 

“in uscita” nei confronti del mondo bisognoso dell’annuncio della prossimità.
La fraternità non è però frutto di uno sforzo umano, ma dono dall’alto: essa è fondata 

in Dio (cfr. EG 71) e l’amore fraterno nasce dall’accoglienza del Vangelo (cfr. EG 179–180, 
194) ed è in Cristo – così dice il titolo del n. 87 – che possono nascere delle relazioni 
nuove (è Cristo che ha redento le relazioni sociali, si dice al n. 178). Da qui nasce la chia-
mata alla comunione fraterna anche tra i cristiani (cfr. EG 99, 100, 101, 107).

Il tema che viene maggiormente sviluppato è quello che viene definito al n. 177 il “con-
tenuto ineludibilmente sociale” del kerygma: invita a scoprire Gesù nell’altro (cfr. EG 91), 
chiede di vivere una “fraternità mistica” che sappia riconoscere la “grandezza sacra del 
prossimo” (EG 92) e creare nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’am-
biente (cfr. EG 74, 183; il tema sarà più diffusamente ripreso nell’enciclica Laudato si’). 
Vivere la fraternità significa così impegnarsi per il bene comune (cfr. EG 182, 188), avere 
attenzione all’altro (cfr. EG 199, 236), vivere come cittadini responsabili (cfr. EG 220), 
diventare capaci di costruire amicizia sociale (cfr. EG 228), impegnarsi per il dialogo (cfr. 
EG 239); ma tutto ciò deve plasmare il volto della Chiesa: nel mondo odierno i cristiani 
devono essere “persone-anfore per dare da bere agli altri” (EG 86), alla Chiesa non è 
lecito escludere nessuno (cfr. EG 14 e 47) e il vivere questo amore fraterno la fa diventare 
Chiesa in uscita, che sa prendere l’iniziativa e sa coinvolgersi (cfr. EG 24).

EG si sofferma sui problemi della società moderna che fanno da ostacolo alla fraternità 
e da cui neppure la Chiesa è esente: “paganesimo individualista” (EG 195; cfr. EG 2, 67, 
88–89, 190, 208), cultura dello scarto (cfr. EG 53, 59), globalizzazione dell’indifferenza 
(cfr. EG 54), dominio del denaro (cfr. EG 57, 80), strutture sociali ingiuste (cfr. EG 59–60, 
74, 75, 203, 211); la Chiesa chiusa in se stessa non può essere missionaria (cfr. EG 28, 49, 
63, 78, 82, 94–95); vanno evitate naturalmente anche le divisioni interne alla Chiesa (cfr. 
EG 98).

In positivo l’EG tratteggia un volto della Chiesa in cui la fraternità è ineludibile richia-
mando la sua identità di “comunione missionaria” (idea-cardine dell’ecclesiologia di 
Bergoglio che viene ripresa da Christifideles laici 32); è poi necessaria la cresca la colle-
gialità nell’azione pastorale (cfr. EG 32–33) e la testimonianza di comunione fraterna (cfr. 
EG 99–100, 117, 131). La Chiesa porta la salvezza di Dio in quanto comunità, in quanto 
popolo di Dio (cfr. EG 113–114); essa deve essere impegnata per i poveri e i bisognosi (il 
tema più frequente, cfr. EG 76, 187, 191, 198, 207, 209–210), coltivare le relazioni (EG 88, 
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90–91) e il dialogo (cfr. EG 238–239), anche quello ecumenico (cfr. EG 244–246), con 
l’ebraismo (cfr. EG 247–249) e con i non-cristiani (cfr. EG 250–254).

Un altro testo significativo su cui possiamo fermare la nostra attenzione è il messaggio 
per la Giornata mondiale per la pace del 1° gennaio 2014; Francesco espone nei primi 
numeri una sintesi della visione cristiana della fraternità, intesa come “una dimensione 
essenziale dell’uomo, il quale è un essere relazionale” (n. 1). Per questo l’uomo sente 
dentro di sé un anelito alla fraternità cioè “verso la comunione con gli altri, nei quali 
troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere e abbracciare” (ib.). Eviden-
zia poi i problemi legati alla fraternità facendo riferimento ai primi fratelli della storia 
umana (Caino e Abele) e richiama un principio già enunciato nella sua lettera enciclica 
Lumen Fidei 54: “una fraternità priva del riferimento a un Padre comune, quale suo fon-
damento ultimo, non riesce a sussistere”. Punto di partenza è dunque il fatto che ci sia una 
vocazione alla fraternità (cfr. n. 2); l’anelito alla fraternità non è spontaneo nell’uomo, ma 
è stato impresso da Dio, tanto che si può dire che “la radice della fraternità è contenuta 
nella paternità di Dio” (n. 3) e che “in particolare la fraternità umana è rigenerata in e da 
Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione. La croce è il «luogo» definitivo di fonda-
zione della fraternità, che gli uomini non sono in grado di generare da soli” (ib.).

2. I punti centrali del Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune

Come abbiamo visto, il tema della fraternità è ben presente nel pensiero di papa France-
sco e non fa quindi stupire che sia il perno del Documento firmato ad Abu Dhabi. Anche 
alla luce di alcuni commenti usciti nei primi mesi dopo la firma del Documento8, cer-
chiamo di comprendere quale idea di “fraternità” venga proposta e come questa idea sia 
collegata con alcune tematiche tipiche del dialogo interreligioso (la diversità di fede, la 
missione, la salvezza che Dio ci offre in Gesù Cristo, la coesistenza tra credenti di varie 
religioni).

8 Roberto Catalano, „La dichiarazione sulla fraternità di Abu Dhabi”, Nuova umanità 41, 234 (2019): 135–144; Ziad 
El-Sayegh, „Une déclaration historique et prophétique”, Proche-Orient chrétien 69, 1–2 (2019): 115–120; Diego 
Fares, „La fratellanza umana. Il suo valore trascendentale e programmatico nell’itinerario di papa Francesco”, La 
Civiltà Cattolica 170, 4058, 3 (2019): 114–126; Felix Körner, „Die Geschwisterlichkeit aller Menschen. Theo-
logisch-islamwissenschaftlicher Kommentar zum Dokument von Abu Dhabi”, Stimmen der Zeit 237, 8 (2019): 
605–618; trad. italiana: „Fratellanza umana. Una riflessione sul documento di Abu Dhabi”, La Civiltà Cattolica 
170, 4054, 2 (2019): 313–327 (si tratta dello stesso articolo, apparso prima su La Civiltà Cattolica e poi, in forma 
leggermente abbreviata, su Stimmen der Zeit); Domenico Marafioti, „«Documento sulla Fratellanza umana». Una 
lettura ragionata”, Rassegna di teologia 60, 2 (2019): 235–268; Matteo Prodi, „La Chiesa e il sociale: due docu-
menti decisivi”, Rassegna di teologia 60, 2 (2019): 301–315; Wajih Qanso, „A call for new religious discourse in 
a changing world”, Proche-Orient chrétien 69, 1–2 (2019): 112–114; Gabriel Said Reynolds, „After Abu Dhabi”, 
Commonweal 146, 7 (2019): 10–12.
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2.1. Le novità e le affermazioni di fondo del Documento

Il Documento non è un testo teologico in senso stretto, ma piuttosto una comune dichiara-
zione di intenti. Non è il primo testo che sia stato firmato all’interno dei dialoghi tra cat-
tolici e musulmani (ci sono stati quattro seminari del Forum cattolico-islamico nel 2008, 
2011, 2014 e 2017), ma è il primo testo di questo dialogo che sia stato firmato ufficial-
mente da un Papa a nome della Chiesa cattolica. È stato preparato da quattro momenti di 
incontro tra i due firmatari9: il primo è stato un incontro di carattere privato in Vaticano 
nel maggio 2016, il secondo è avvenuto con l’invito fatto a Francesco di parlare nell’a-
prile 2017 alla Conferenza internazionale sulla pace organizzata proprio dall’Università 
di al-Azhar al Cairo; il terzo incontro è avvenuto tra i due in Vaticano il 7 novembre 2017 
e forse è qui che è cominciata l’elaborazione di questo Documento; il quarto incontro che 
ha preceduto quello ad Abu Dhabi si è svolto sempre in Vaticano il 16 ottobre 2018.

Merita una riflessione l’identità di chi ha firmato da parte musulmana. Come tutti 
sanno, non esiste un rappresentante unico dell’islam (né sunnita né sciita) a livello mon-
diale, quindi nessuna figura che sia paragonabile al ruolo che il papa ha nella Chiesa 
cattolica. Chi ha firmato insieme a papa Francesco quel Documento ha un altro ruolo: 
Ahmad Al-Tayyib è il Grande iman della moschea-università di al-Azhar, che si trova al 
Cairo; riveste quindi una carica a vita (a cui è stato designato non per un processo interno 
al mondo musulmano, ma dal governo egiziano nel 2010)10 che non è assimilabile a quella 
del vescovo di Roma, né può pretendere di parlare a nome di tutti i credenti musulmani 
del mondo; è però una delle personalità attualmente più in vista del mondo islamico sun-
nita (e i sunniti sono circa l’85% dell’islam). Più volte ha auspicato una modernizzazione 
dell’islam, ma in Occidente è stato spesso attaccato perché le sue affermazioni erano 
contro l’Illuminismo e la laicizzazione dello Stato. I suoi rapporti con la Chiesa cattolica, 
dopo gli attacchi a Benedetto XVI, sono cambiati solo con i suoi incontri con Francesco; 
abbiamo infatti appena parlato degli incontri tra i due a partire dal 2016.

Il Documento si presenta come un comune appello dei due firmatari, che parlano 
a nome delle rispettive comunità di fede e condividono un testo tutto scritto con il noi:

9 Marafioti, „«Documento sulla Fratellanza umana». Una lettura ragionata”, 238.
10 È nato a Luxor il 6 gennaio 1946 in una famiglia Sufi; dopo la laurea all’Università di al-Azhar nel 1969, ha conse-

guito un dottorato di ricerca alla Sorbona di Parigi, è stato docente di filosofia e teologia all’Università di al-Alzhar 
dal gennaio 1988 e in altre università. Il presidente egiziano Hosni Mubarak lo ha nominato 44° Grande iman di al-
Alzhar nel 2010, non senza suscitare polemiche, dato che Al-Tayyib era impegnato nel partito politico dello stesso 
Mubarak (Partito Nazionale Democratico). Apertamente critico verso i Fratelli Musulmani, è stato anche accusato 
all’inizio del suo mandato di essere troppo vicino al governo egiziano. Nei suoi rapporti con il mondo cattolico 
precedenti gli incontri con papa Francesco, sono da ricordare i suoi contatti con la Comunità di Sant’Egidio, ma 
anche il suo duro attacco contro Benedetto XVI, che nell’Angelus del 2 gennaio 2011 si era detto addolorato per 
gli attentati che avevano fatto decine di morti nella comunità cristiana copta di Alessandria di Egitto; Al-Tayyib 
aveva dichiarato che il Papa aveva fatto un intervento inaccettabile negli affari egiziani, lamentandosi anche che 
non avesse chiesto la protezione dei musulmani quando erano massacrati in Iraq. Coinvolto in numerose polemi-
che, sia per le sue posizioni sui vari governi egiziani, sia per alcune sue affermazioni di supporto all’intifada pale-
stinese (giustificando anche gli atti terroristici contro cittadini israeliani), è stato accusato di esprimere posizioni 
antisemite in alcune sue interviste; ma è stato anche critico contro l’ISIS, definito da lui portatore di un falso islam.
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“Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente – insieme alla Chiesa Cattoli-
ca – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come 
via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio”.

2.1.1. La tesi centrale della Prefazione

Il Documento vero e proprio è preceduto da una prefazione, dove si enuncia subito un’i-
dea molto ampia di fratellanza:

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, 
che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia – il 
credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’u-
niverso e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.

È una fratellanza che abbraccia dunque gli uomini e il creato, anzi tutto l’universo. 
La proposta di parlare della “sublime fratellanza con tutto il creato” era stata fatta da 
Francesco al n. 221 dell’enciclica Laudato si’11; il tema della fraternità con il creato viene 
subito enunciato all’inizio del Documento, ma poi in realtà viene tralasciato, dato che 
tutte le riflessioni e gli appelli si riferiscono solo alla fraternità applicata ai rapporti tra 
gli uomini.

Questa frase iniziale espone subito l’idea di fondo che sostiene tutta la dichiarazione: 
la fratellanza umana, fonte della pace mondiale e criterio della convivenza comune, nasce 
dalla fede in Dio creatore di tutto. Anche qui si trova un’idea già chiaramente espressa al 
n. 228 di Laudato si’12, seppure con la significativa omissione del fatto che è stato Gesù 
a parlarci di Dio come nostro Padre comune e dello stesso termine Padre applicato a Dio.

La prefazione termina indicando lo scopo ed i limiti del Documento: frutto di, diversi 
incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia“, è

una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano 
nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché 
esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella 
comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

Proprio per questo, come è scritto nella parte finale del Documento, la Chiesa cattolica 
e al-Azhar si impegnano a portarlo

11 Confrontare anche n. 11: “invito ad usare, il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il 
mondo”; n. 92: “tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso 
pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con 
tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra”.

12 “Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli. L’amore fraterno 
può solo essere gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto 
speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il 
vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una frater-
nità universale”.
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alle Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni 
regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni 
religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiara-
zione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi 
legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di ricerca 
e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al 
fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque 
il diritto degli oppressi e degli ultimi.

A proposito del comune impegno di continuare la proposta della fratellanza umana 
a molti livelli, va segnalato che il 20 agosto 2019 è stato costituito un Comitato Supe-
riore per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento, formato da membri cristiani, 
musulmani ed ebrei, e presieduto da parte vaticana dal card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, 
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Questo Comitato, all’i-
nizio del dicembre 2019, ha incontrato a New York il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, António Guterres, consegnandogli un messaggio di papa Francesco e di Al-Tayyib. 
Nel messaggio si proponeva che il 4 febbraio sia dichiarato Giornata Mondiale della 
Fratellanza Umana e si chiedeva all’ONU di partecipare, assieme alla Santa Sede e ad 
al-Azhar, all’organizzazione di un Summit mondiale sulla fratellanza umana per trovare 
delle strade per consentire la convivenza pacifica e la mutua comprensione.

2.1.2. I temi teologici presenti nel Documento

Dopo la prefazione, il Documento sviluppa la sua proposta tenendo come sfondo delle 
sue affermazioni i problemi suscitati dall’integralismo religioso, i problemi delle ingiusti-
zie sociali e quelli dell’economia internazionale13.

Questi sono i temi principali che trovano nel testo:
 – l’uguaglianza tra tutti gli uomini è fondata sulla creazione di Dio; qui si ripropongono 

temi che già abbiamo incontrato del magistero di papa Francesco14,
 – la fratellanza universale non è un dato di fatto del nostro mondo, ma una chiamata, cui 

si ha il dovere di corrispondere restando in ascolto degli appelli che ci giungono dal 
nostro mondo, dalle sue ingiustizie, dai suoi problemi15,

13 Significativo questo brano: “Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in 
Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se 
i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche 
di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai 
movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura 
mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale”.

14 Confrontare. sopra i riferimenti che abbiamo fatto a Lumen fidei No. 54 e Laudato si’ No. 228. Già si faceva notare 
che il Documento parla di Dio creatore di tutti, ma non di “Dio Padre”, espressione tipica della sola fede cristiana.

15 Potremmo dire che il Documento adotta un metodo di lavoro molto simile a GS: si parte dall’ascolto del mondo 
(i segni dei tempi), e alla luce degli appelli ricevuti la Chiesa offre un messaggio di salvezza all’uomo di oggi. 
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 – ciò si traduce in una forte denuncia delle ingiustizie sociali contemporanee, che sono 
citate sotto molti aspetti (i poveri, le guerre, i diritti delle donne, dei bambini e dei 
disabili, la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali). Tale denuncia 
è collegata ad una analisi delle crisi del nostro mondo contemporaneo, di cui si danno 
giudizi anche molto pesanti:

questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, 
apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamen-
te che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana 
anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo 
e delle filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al 
posto dei principi supremi e trascendenti.

Questa critica della società contemporanea e al suo “declino culturale e morale” com-
prende la difesa della famiglia16 e della vita17, nonché la promozione del senso religioso 
nelle nuove generazioni:
 – a questo si collega una riflessione su che cosa sono le religioni: si sottolinea che esse, 

non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremi-
smo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue’; per questo il Documento 
chiede

a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremi-
smo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di 
esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non 
ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati 
o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di es-
sere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.

I veri insegnamenti delle religioni promuovono i valori della fratellanza umana e della 
convivenza comune; per questo si difende la libertà di religione, che viene così motivata:

il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente 
volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine 
da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna 
il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di 
imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.

Nella prefazione c’è in fondo una citazione di GS 1, quando si dice: “abbiamo condiviso le gioie, le tristezze 
e i problemi del mondo contemporaneo”.

16 È “nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una 
solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’impor-
tanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca”.

17 “Condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, 
il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo”.
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Come vediamo, la libertà di credo è spiegata come “libertà di essere diversi”, senza 
nessun cenno all’idea della missione con cui una comunità di fede propone ad altri di 
aderire al suo credo:
 – a livello di morale sociale, infine, si può citare il tema della cittadinanza18, che viene 

richiesta per tutti i membri della società, evitando di usare il termine di minoranze:

Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti 
godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il 
concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che 
porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla 
discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.

2.2. Quale idea di “fratellanza” viene proposta

Come abbiamo già ricordato, per la tradizione cristiana “fratelli” e “sorelle” sono i mem-
bri della comunità cristiana, non le persone di altre fedi. La “fratellanza” di cui parla 
il Documento non ha ovviamente il senso che la parola “fraternità” ha quando è appli-
cata all’interno della Chiesa, ma si riaggancia all’idea più ampia di fraternità che – come 
abbiamo visto – è stata espressa dal Vaticano II e dal magistero post-conciliare. Si tratta 
dunque di una categoria da intendersi come espressione della dottrina sociale cattolica, 
che vuole promuovere “l’ideale cristiano di un’unica famiglia dei popoli, solidali nella 
comune fraternità”19.

Dall’analisi del testo si è potuto notare che l’idea di fratellanza universale tra gli uomini 
è davvero l’idea-cardine che lega sia l’analisi della nostra società sia l’appello per promuo-
vere la pace mondiale e la convivenza comune. Viene proposta un’idea di fratellanza che 
ha chiaramente la sua fonte in Dio creatore di tutti gli esseri umani: proprio per questo, 
la fratellanza umana è universale, senza discriminazioni e non legata ad una comunità di 
fede, è radicata sulla comune appartenenza alla natura umana. Il pensiero è tipicamente 
cristiano, anche se salta subito agli occhi che il Documento, che si limita ad esprimere 
ciò su cui concordano i due firmatari, omette degli elementi tipici dell’insegnamento 
cristiano sulla fraternità: non solo non limita l’espressione a membri della comunità cri-
stiana (come invece faceva il NT), ma evita di definire Dio come “Padre’, non fa nessun 
riferimento al ruolo di Gesù, nostro fratello per l’incarnazione e che ci ha insegnato 
l’amore fraterno, o al suo ruolo di Salvatore unico ed universale; non affronta il tema dei 
rapporti tra credenti di religioni diversi né il senso della missione cristiana, che da sempre 
ha puntato ad invitare i non-cristiani a far parte della Chiesa. Il Documento pare in fondo 
un commento ed un’attualizzazione del brano che abbiamo già citato di GS 24:

18 Per un approfondimento su questo aspetto confrontare: Marafioti, „«Documento sulla Fratellanza umana». Una 
lettura ragionata”, 250–251.

19 Benedetto XVI, lettera enciclica Caritas in veritate (29.06.2009), 13: Acta Apostolicae Sedis 101 (2009): 650.
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Dio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si 
trattassero tra loro con animo di fratelli. Tutti, infatti, creati a immagine di Dio, “che da un solo 
uomo ha prodotto l’intero genere umano affinché popolasse tutta la terra” (At 17,26), sono chia-
mati all’unico e medesimo fine, cioè a Dio stesso.

Si tratta anche di una ripresa di quanto aveva detto Francesco nel suo primo saluto da 
papa parlando dalla loggia di San Pietro: “preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una 
grande fratellanza’.

Anche i musulmani accettano di parlare di fratellanza, ma per loro la motivazione 
non è il fatto che tutti siamo figli di Dio: com’è noto, non accettano di definire Dio come 
Padre, perché il termine appare troppo umano. La fratellanza, e la conseguente uguale 
dignità, tra tutti gli uomini è invece motivata dalla discendenza di tutti da Adamo ed Eva: 

“O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli 
e tribù, affinché vi conosceste a vicenda”20.

Di questa fratellanza universale il Documento sottolinea molto gli aspetti sociali, 
facendo una chiara denuncia dei meccanismi che nel mondo d’oggi impediscono di vivere 
un’autentica fraternità tra le persone ed i popoli. Non si tratta allora di una riflessione 
teorica, ma di un appello concreto ad impegnarsi per questa fratellanza, modificando ciò 
che la contrasta nel mondo d’oggi.

2.3. Le critiche rivolte al Documento

La firma congiunga di questo Documento è stata accompagnata da varie critiche21. In 
particolare sono state criticate, da parte cattolica, alcune affermazioni che non esprime-
rebbero in modo sufficientemente esatto la corretta visione cattolica sulla salvezza che si 
raggiunge in Gesù Cristo, Salvatore unico ed universale. Non solo, infatti, non si cita mai 
Gesù, ma soprattutto – così hanno detto numerose voci critiche – il papa avrebbe com-
messo un grave errore nel firmare un testo che afferma, come abbiamo già letto, che “il 
pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una 
sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani”.

Oggetto di critica, dunque, non è direttamente l’idea di fratellanza universale proposta 
dal Documento, bensì il fatto che questa fraternità tra tutti gli uomini sia voluta da Dio 
tramite un pluralismo che comprende anche, proprio come volontà divina, la diversità 
delle religioni. Che dire allora della missione cristiana, o del fatto che ci sia salvezza solo 
nel nome di Gesù?

Esaminiamo brevemente, tra le molte, le critiche che sono state espresse da due vescovi. 
Il primo è il card. Gerhard Ludwig Müller (1947– ), che è stato dal 2012 al 2017 prefetto 
della Congregazione per la dottrina della fede: pur non esprimendosi in una aperta critica 

20 Corano 49,13.
21 Per una panoramica confrontare: Körner, „Fratellanza umana. Una riflessione sul documento di Abu Dhabi”, 

321–327.
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al papa, pochi giorni dopo la firma del Documento di Abu Dhabi ha reso pubblico un 
“Manifesto della fede”22, dove lamenta la sempre più diffusa confusione nell’insegna-
mento della fede e ricorda che compito della Chiesa è quello di condurre tutti verso Gesù 
Cristo. Proprio la fede nella Trinità differenzia il cristianesimo dalle altre religioni, che 
non riconoscono in Gesù il Cristo; e oggi non si deve ricadere nelle antiche eresie che 
vedono in Gesù Cristo solo una brava persona, un fratello ed amico, un profeta e un mora-
lista. In una successiva intervista con Regina Einig del Die Tagespost23, richiesto di un 
commento sulle critiche rivolte al Documento, ha affermato di ritenere senz’altro buone 
le intenzioni del papa di costruire la pace tra le religioni, la giustizia sociale e i diritti 
umani; bisogna però secondo Müller non dimenticarsi di precisare che, pur condividendo 
con i musulmani la fede nell’esistenza di un solo Dio, i cristiani credono nella Trinità 
e nell’incarnazione: perciò i miti ed i riti delle religioni storiche non sono voluti da Dio 
per la salvezza degli uomini, ma al massimo sono una preparazione per accogliere il van-
gelo di Cristo. Conclude dicendo che una migliore preparazione teologica nello scrivere 
il Documento avrebbe impedito molti fraintendimenti successivi24.

La critica di un secondo vescovo è invece stata rivolta direttamente al papa, che ha 
risposto. Si tratta di mons. Atanasius Schneider (1961– ), vescovo ausiliare di Astana25: 
come lui stesso ha raccontato in alcune interviste26, ha contestato la frase sul pluralismo 
delle religioni come voluto da Dio durante la visita ad limina del 1° marzo 2019, mentre 

22 Il testo tratta vari temi: non solo il dovere missionario della Chiesa, ma anche la comunione ai divorziati risposati, 
l’eternità dell’inferno, il sacerdozio femminile e il celibato sacerdotale. È stato diffuso in 7 lingue su molti siti 
Internet, con il titolo: “Manifesto della fede – «Non sia turbato il vostro cuore!»” (Gv 14,1).

23 Confrontare: “Zeit für ein klares Wort”, accesso 13.12.2019, https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Zeit-
fuer-ein-klares-Wort;art312,198158.

24 “Die Dreifaltigkeit und die Menschwerdung Gottes sind nicht akzidentelle Zusätze zu einem allgemeinen Mo-
notheismus, sondern sind die Substanz des heilswirksamen Glaubens der Christen an den einzigen Gott und 
Schöpfer von Welt und Mensch. «Religion» als moralische Tugend gehört zur Natur des Menschen, die uns auf 
die Verehrung Gottes hinordnet. Aber nicht die konkreten Mythen und Riten der historischen «Religionen» sind 
von dem Gott Abrahams, und dem Gott und Vater Jesus Christi gewollt als Ausdruck seiner Selbstoffenbarung zum 
Heil der Menschen, sondern höchstens als Vorbereitung für das Evangelium Christi. Eine theologisch bessere Vor-
bereitung hätte sicher viele spätere Missverständnisse verhindert. Vor allem aber ist eine gemeinsame Erklärung 
mit einer nichtkatholischen Autorität kein Teil des dem Lehramt anvertrauten Auftrags, den katholischen Glauben 
treu zu bewahren”.

25 Schneider è un sacerdote dell’ordine della Santa Croce, nominato nel 2006 ausiliare di Karaganda e trasferito nel 
2011 al compito di ausiliare di Astana; entrambe le diocesi sono in Kazakhistan e comprendono poche decine di 
migliaia di cattolici sparsi su un territorio vastissimo. Schneider, già prima di incontrare Francesco, si era subito 
espresso contro il Documento di Abu Dhabi con una dichiarazione dell’8 febbraio 2019, confrontare: “The Gift of 
Filial Adoption, the Christian Faith: the only valid and the only God-willed religion”, accesso 13.12.2019, https://
remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/4325-bishop-schneider-speaks-the-gift-of-filial-adop-
tion-the-christian-faith-the-only-valid-and-the-only-god-willed-religion, dove espone la tesi per cui il cristianesi-
mo è l’unica religione voluta da Dio.

26 „La critica di mons. Schneider al documento di Abu Dhabi”, accesso 10.12.2019, https://www.corrispondenza-
romana.it/la-critica-di-mons-schneider-al-documento-di-abu-dhabi; Diane Montagna, „Bishop Schneider wins 
clarification on «diversity of religions» from Pope Francis, brands abuse summit a «failure»”, accesso 10.12.2019, 
https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-extracts-clarification-on-diversity-of-religions-from-po-
pe-francis-brands-abuse-summit-a-failure; Sabino Paciolla, „Mons. Schneider: «L’affermazione di Abu Dhabi è 
la più pericolosa dal punto di vista dottrinale. I cardinali chiedano al Santo Padre di correggerla ufficialmente»”, 
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stava incontrando Francesco insieme agli altri vescovi del Kazakhistan e dell’Asia cen-
trale. Il papa gli ha risposto dicendo che quella frase andava intesa nel senso della volontà 
permissiva di Dio, ammettendo che quella frase del Documento potrebbe essere frain-
tesa. Schneider ha chiesto al papa di affermare chiaramente questa sua posizione e papa 
Francesco ha risposto in due occasioni: in una lettera inviata a Schneider il 5 marzo ha 
ripetuto che in quel testo si deve intendere la volontà permissiva di Dio e che non si vuole 
dire che Dio vuole la pluralità delle religioni così come vuole la pluralità dei sessi; inoltre, 
nell’udienza del mercoledì del 3 aprile successivo, parlando del suo viaggio in Marocco 
appena concluso ha detto:

qualcuno può domandarsi: ma perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? 
Perché ci sono tante religioni, e come mai ci sono tante religioni? Con i musulmani siamo di-
scendenti dello stesso Padre, Abramo: perché Dio permette che ci siano tante religioni? Dio ha 
voluto permettere questo: i teologi della Scolastica facevano riferimento alla voluntas permissi-
va di Dio. Egli ha voluto permettere questa realtà: ci sono tante religioni; alcune nascono dalla 
cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è la fraternità tra 
noi e in modo speciale – qui sta il motivo di questo viaggio – con i nostri fratelli figli di Abramo 
come noi, i musulmani. Non dobbiamo spaventarci della differenza: Dio ha permesso questo. 
Dobbiamo spaventarci se noi non operiamo nella fraternità, per camminare insieme nella vita27.

Come si vede, in questa risposta (che poi ha inviato personalmente a mons. Schneider, 
per ribadirgli che questo testo era proprio la risposta alla richiesta che Schneider gli 
aveva fatto di chiarire pubblicamente la sua opinione), papa Francesco torna a sottoline-
are il tema della fraternità che deriva dal discendere dallo stesso Padre, attribuendo la 
pluralità delle religioni ad una volontà permissiva di Dio.

Questa risposta non ha convinto in realtà mons. Schneider, che in successive dichia-
razioni ha detto che – nonostante queste precisazioni del 3 aprile – la frase del Docu-
mento di Abu Dhabi rimane oggettivamente errata; ed ha valutato molto negativamente 
la costituzione del Comitato Superiore per l’applicazione del Documento sulla fratellanza 
universale, dicendo che “di fatto paralizza la missione della Chiesa ad gentes”. Il dibattito 
che è sorto su questa frase del Documento ci ricorda se non altro che non stiamo analiz-
zando un testo teologico in senso tecnico, ma – come abbiamo già sottolineato – un testo 
che vuole esprimere le posizioni comuni (e non i punti su cui non c’è accordo) e che mira 
ad un’azione comune.

Alcuni teologi si sono espressi (e probabilmente altri lo faranno ancora) su come valu-
tare la frase usata dal Documento per parlare della pluralità delle religioni. Non bisogna 
dimenticare che la frase è stata firmata anche da parte islamica: infatti, in sé esprime 

accesso 10.12.2019, https://www.sabinopaciolla.com/mons-schneider-laffermazione-di-abu-dhabi-e-la-piu-peri-
colosa-dal-punto-di-vista-dottrinale-i-cardinali-chiedano-al-santo-padre-di-correggerla-ufficialmente.

27 Francesco, “Udienza generale” (3.04.2019), accesso 13.12.2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audien-
ces/2019/documents/papa-francesco_20190403_udienza-generale.html.
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un’idea coranica (la differenza dei linguaggi e dei colori umani è voluta da Dio28) ed 
è coerente con la visione musulmana per cui i vari libri ispirati (trasmessi a uomini e pro-
feti come Mosè, Davide, Gesù e Maometto) sono vie differenti che Dio ha assegnato 
a ciascuno. Dio si rivolge a Maometto e parlando del Corano gli dice:

su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la Verità, a conferma della Scrittura che era scesa 
in precedenza e lo abbiamo preservato da ogni alterazione. Giudica tra loro secondo quello che 
Allah ha fatto scendere, non conformarti alle loro passioni allontanandoti dalla verità che ti 
è giunta. Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un percorso.
Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con 
quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone: tutti ritornerete ad Allah ed Egli vi informerà 
a proposito delle cose sulle quali siete discordi29.

La frase è stata difesa da chi ha fatto osservare che non è distante da Nostra Aetate 
530 ed esprime il fatto che l’incontro tra religioni differenti è sempre un arricchimento: 
nell’ascoltarsi a vicende le persone di differenti religioni “trovano purificazione e arric-
chimento” (EG 250). Inoltre, la teologia deve pur provare a dire qualcosa sul dato di fatto 
per cui sulla terra non ci sono solo tanti popoli e culture, ma anche tante religioni; in 
questo il testo del Documento vede, una sapiente volontà divina“.

Altri commentatori fanno però notare che la frase in sé non è del tutto precisa per 
esprimere la posizione cattolica (come espressa ad es. in Dominus Iesus). In un interes-
sante commento al Documento, il gesuita italiano Domenico Marafioti ha fatto osser-
vare che bisogna capire meglio come il pluralismo religioso possa essere inserito nelle 
diversità di colore, sesso, lingua, razza; la frase del Documento vuole dire che bisogna 
rispettare le comunità religiose, ma “forse il pluralismo religioso va attribuito non tanto 
al disegno originario di Dio nella creazione, quanto piuttosto all’esistenza della creazione 
nella storia’31. Il pluralismo religioso non è dunque presente nel disegno originario di Dio 
nella creazione ma è comprensibile se si pensa al cammino della creazione dopo Gn 3; 
è la Provvidenza che guida l’umanità nella storia anche attraverso il pluralismo religioso, 
dove gli uomini possono avere una qualche conoscenza di Dio nel linguaggio delle crea-
ture (cfr. GS 36), benché le varie religioni siano insieme portatrici di verità e segnate da 
limiti ed errori (cfr. Dominus Iesus 8). La Chiesa – conclude Marafioti – ha il compito di 
annunciare al mondo ciò che Gesù ha comunicato alla Chiesa, ma non conosce il disegno 
della Provvidenza nella storia: “il pluralismo religioso nella storia ha quindi una sua 

28 “E fan parte dei Suoi segni, la creazione dei cieli e della terra, la varietà dei vostri idiomi e dei vostri colori. In ciò 
vi sono segni per coloro che sanno” (Corano 30,22).

29 Corano 5,48. Confrontare:su questo punto Körner, „Fratellanza umana. Una riflessione sul documento di Abu 
Dhabi”, 325–326.

30 “Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni uomini 
creati a immagine di Dio. (…) Di conseguenza la chiesa condanna, come contraria alla volontà di Cristo, ogni 
discriminazione tra gli uomini e ogni persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di condizione sociale 
o di religione”.

31 Marafioti, „«Documento sulla Fratellanza umana». Una lettura ragionata”, 257.



273

L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO…

funzione provvidenziale fino a quando non arriva la luce di Cristo’32 e questo potrà essere 
chiarito in un documento teologico e dottrinale (diverso era lo scopo del Documento).

Conclusione

Abbiamo così potuto vedere come la dichiarazione firmata ad Abu Dhabi il 4 febbraio 
2019 si inserisca molto bene nell’insegnamento del Magistero conciliare e post-conciliare 
sulla fraternità cristiana, da intendersi come aperta a tutti gli uomini e come impegno per 
vivere quella fratellanza che deriva dall’avere un unico Dio creatore, che per i cristiani 
è Padre e vuole che noi, suoi figli, ci trattiamo vicendevolmente da fratelli.

Si tratta senza dubbio di un Documento coraggioso, che va al di là della realtà presente 
e della realistica constatazione che non sempre cristiani e musulmani interpretano allo 
stesso modo i punti su cui invece papa Francesco e il Grande iman di al-Azhar hanno 
trovato un accordo. I molti temi toccati, e soprattutto l’impegno per un’azione comune 
a molti livelli, fanno di questa dichiarazione un esempio di che cosa può offrire oggi il 
dialogo interreligioso: aiuta a scoprire meglio che l’essere tutti fratelli, con pari dignità, 
ci chiede di lavorare per un mondo diverso, più conforme al piano del Creatore. E anche 
questo è annuncio in opere del Vangelo di Cristo.
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Streszczenie

Artykuł omawia przyczyny konfliktów w dialogu między religią chrześcijańską i nową 
kulturą. Główna przyczyna znajduje się w umyśle człowieka, któremu dzisiaj zagraża 
nacjonalizm, rasizm, religijny fundamentalizm. Między kulturą a religią istnieje nie-
rozerwalny związek, a dialog między nimi jest drogą ku prawdzie, której źródłem jest 
Bóg. Człowiek tworzy kulturę i korzysta z niej, ale musi być otwarty na pełną łączność 
z Bogiem w religii. Kultura nie może zastąpić religii, nie daje możliwości zaspokojenia 
duchowych potrzeb człowieka i nie ukierunkowuje człowieka na cel ostateczny – życie 
wieczne. Dialog między chrześcijaństwem i nową kulturą, który może wspomagać inte-
gralny rozwój człowieka i zrównoważony postęp, wymaga uwzględnienia chrześcijań-
skiego humanizmu, który respektuje godność osobistą człowieka i jego prawa. Dzięki 
temu człowiek podbudowuje świadomość własnej wartości i może szukać własnych dróg 
dojścia do Boga.

Słowa kluczowe: dialog, religia, kultura, człowiek, prawda, relacje, media
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Abstract

CHRISTIAN RELIGION AND NEW CULTURE. DIFFICULTIES 
IN DIALOGUE

The article discusses the causes of conflict in the dialogue between Christian religion and new 
culture. The main cause is in the mind of man, who is today threatened nationalism, racism, 
and religious fundamentalism. There is an inseparable link between culture and religion, and 
the dialogue between them is the way to truth, of which God is the source. Man creates culture 
and benefits from it, but must be open to full communion with God in religion. Culture cannot 
replace religion, it cannot satisfy the spiritual needs of man and in does not direct man towards 
the ultimate goal of eternal life. Dialogue between Christianity and the new culture, which can 
promote integral human development and sustainable progress, requires that account be taken 
of Christian humanism, which respects human dignity and human rights. Thanks to this, man 
builds awareness of his own values and can look for his own ways to reach God.

Keywords: dialogue, religion, culture, human being, truth, relations, media

Wstęp

Dialog można realizować poprzez rozmowę2 (podstawowa forma porozumiewania się 
międzyludzkiego), ale może on być związany z innymi sposobami komunikacji inter-
personalnej, jak np.: spotkanie, korespondencja, konferencja, badania naukowe. Każda 
metoda dialogu tworzy pewien obieg sposobów porozumiewania się (komunikacji) jego 
uczestników. Dialog może być wykorzystywany w różnych sferach życia człowieka, ale 
jego przydatność ujawnia się zwłaszcza w religii, kulturze, nauce, edukacji, wychowaniu, 
mediach, życiu społecznym, polityce, ekonomii, medycynie, terapii.

Dialog między religią chrześcijańską i kulturą w swojej istocie jest drogą poszuki-
wania prawdy, dlatego powinien mieć twórczy charakter; nie może być tylko czczym 
gadaniem, wzajemnym potwierdzaniem przez uczestników dialogu swoich racji lub 
upewnianiem się, co do słuszności własnych poglądów. Dialog to wspólne poszukiwanie 
dróg prowadzących do odkrycia i poznania prawdy. W dialogu między chrześcijaństwem 
i kulturą trzeba zatem razem iść przed siebie i otwierać się na prawdę3.

2 Dialog – słowo zapożyczone do polszczyzny w XVI wieku z łaciny (dialogus), ma proweniencję grecką (diálo-
gos, od diá „przez” + logos „mowa, słowo”). Etymologicznie więc diálogos oznaczało ogólnie „komunikację 
przez słowo, komunikację werbalną między ludźmi”. Od początku dialog był „rozmową, dyskusją, pogawędką, 
wymianą poglądów czy zdań wielu osób”, a czasownik dialogować znaczył tyle, co rozmawiać, dyskutować, kon-
wersować, prowadzić dialog (czyli „rozmowę”). Współcześnie pojawiły się rozszerzone definicje dialogu: w po-
lityce mówi się tak na „rozmowy międzynarodowe służące pokojowemu rozwiązaniu kwestii spornych” bądź na 

„rozmowy wewnątrzkrajowe dotyczące utrzymania np. dobrych stosunków rządu z opozycją”. Maciej Malinowski, 
„Dialog, dialogować”, dostęp 26.08.2019, https://obcyjezykpolski.pl/dialog-dialogowac.

3 „«Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd!» Z kard. Josephem Ratzingerem, przewod-
niczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski”, Ka-
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Współczesne przemiany religijno-obyczajowe i społeczno-kulturowe zmieniają świat 
i ludzkość, a jednocześnie pokazują, jak bardzo ważnym dla społeczeństwa jest dzisiaj 
dialog między religią a kulturą, a ściślej rzecz ujmując między chrześcijaństwem a nową 
kulturą Zachodu, która „wypiera się” się swoich związków z chrześcijaństwem4. Sens 
obecnej, swoistej „nowej kultury”, która tworzy się przede wszystkim za sprawą narzę-
dzi cybernetycznych (mediów), ujawnia się w zmianach „przedmiotowych”, ale główny 
problem z tym związany ma charakter „podmiotowy” – ostatecznym celem „rewolucji 
kulturalnej” jest bowiem człowiek.

Dla każdego rodzaju „przewrotu kulturowego” najbardziej pożądanym celem jest 
zyskanie władzy nad człowiekiem. Kto zapanuje nad człowiekiem, pośrednio „zapa-
nuje” też nad Bogiem. Boga nie można bowiem „dosięgnąć”, ale można niszczyć wiarę – 
nadprzyrodzony dar człowieka, dla którego Bóg jest usensowieniem całej egzystencji. 
Dlatego chrześcijanie, którzy widzą w religii szansę na stworzenie sprawiedliwego 
społeczeństwa, rozwijającego się „technicznie” i żyjącego w pokoju, chcieliby widzieć 
również Boga w życiu kulturalnym. W przestrzeni społeczno-kulturowej dla chrześcijan 
Osoba Boga jest bowiem zabezpieczeniem praw człowieka, które są ważnym elementem 
prawa naturalnego jako prawa rozumu5. Dialog między chrześcijaństwem i nową kulturą 
jest zatem nie tylko potrzebny, ale stanowi ważny element dalszego, integralnego roz-
woju współczesnego społeczeństwa. Przestrzenie tego dialogu nieustannie się przemie-
niają i przenikają, dlatego należy na nowo je określić, ale niemniej ważne jest również 
odkrywanie i przezwyciężanie trudności, które ten dialog problematyzują, lub wręcz 
uniemożliwiają. Temu poświęcony jest ten artykuł.

1. Przestrzenie dialogu między chrześcijaństwem i nową kulturą

Podstawowej przestrzeni dialogu między religią chrześcijańską i nową kulturą poszu-
kiwać należy w człowieku, który jest jednością cielesno-duchową. W chrześcijańskiej 
wizji osoby ludzkiej przyjmuje się, że to dar wiary stanowi fundament życia duchowego. 
Wiara umożliwia bowiem człowiekowi uznanie i przyjęcie transcendencji, która nie 
tylko nie podważa autonomii poznania, ale wręcz pobudza człowieka do nieustannego 

tolicka Agencja Informacyjna (lipiec 2004 r.), dostęp 8.07.2019, http://niedziela.pl/artykul/1491/Chrzescijanstwo-
-jest-droga-ktora-winnismy. „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, uchwalona w dniu 10 grudnia 1948 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „potwierdza prawo każdego człowieka do swobodnego 
poszukiwania prawdy, do zachowania norm moralności, do pełnienia sprawiedliwości, do wymagania warunków 
życia godnych człowieka: są to prawa powszechne, nienaruszalne i niezbywalne”. Jan XXIII, „Pacem in terris”. 
Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (11.04. 
1963) (Paris: Societe d’Editions Internationales, 1963), nr 144.

4 Zobacz na ten temat: Jan Kazimierz Przybyłowski, „Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele”, Studia Wło-
cławskie 20 (2018): 361–376.

5 Joseph Ratzinger, „Demokracja, prawo i religia”, Tygodnik Powszechny 1.05.2005, 7. Według J. Ratzingera praw 
człowieka nie można zrozumieć bez założenia, że człowiek przez samą swą przynależność do rodzaju ludzkiego 
jest podmiotem prawa i że sam jego byt nosi w sobie wartości i normy, które należy odkryć, gdyż wynaleźć ich nie 
można.
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przekraczania siebie w poznawaniu tajemnicy Boga i doświadczeniu objawiającej auto-
transcendencji samego siebie.

Natomiast w wymiarze naturalnym to rozum człowieka jest „narzędziem” poznawa-
nia świata, któremu dzisiaj zagrażają jednak „trzy plagi: nacjonalizmu, rasizmu, religij-
nego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają wspólny mianownik – jest nim agresywna, 
wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu człowieka porażonego jedną z tych 
plag nie sposób dotrzeć. W głowie takiego człowieka pali się święty stos, który tylko 
czeka na ofiary. Wszelka próba spokojnej rozmowy będzie mijać się z celem. Nie chodzi 
mu bowiem o rozmowę, tylko o deklaracje. Ma tylko jedno oczekiwanie, aby rozmówca 
mu przytaknął, przyznał rację, podpisał akces. Inaczej adwersarz w jego oczach nie ma 
znaczenia, nie istnieje, ponieważ liczy się tylko jako narzędzie, jako instrument, jako 
oręż. Nie ma ludzi – jest sprawa”6.

Te trzy plagi zagrażają zarówno religii chrześcijańskiej, jak i nowej kulturze. Ich wspól-
nym źródłem jest między innymi podważenie sensu ludzkiej egzystencji, czego konse-
kwencją jest smutek, a także utrata przez człowieka pewności siebie, swojego powołania 
i przyszłego losu, i spraw przekraczających naturę ludzką. Według Magisterium główną 
przyczyną utraty sensu życia jest zerwanie życiowej więzi łączącej człowieka z Bogiem7, 
a także sprzeniewierzenie się powołaniu człowieka do poszukiwania Prawdy, która prze-
kracza jego samego. Bez odniesienia do niej każdy człowiek zdany jest na samowolę 
własnego osądu, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wyłącznie według kryteriów 
pragmatycznych, opartych na wiedzy doświadczalnej. Wynika to z błędnego przeświad-
czenia, że wszystko powinno być podporządkowane technice. Człowiek podporządko-
wujący swoje życie „technice” przestaje jednak poszukiwać Prawdy ukierunkowującej 
jego życie ku wyższej rzeczywistości8.

To zachwianie właściwej hierarchii znaczenia nadprzyrodzoności i natury pozbawia 
człowieka harmonii życia, co sprawia, że cierpi on „rozdarcie w samym sobie, z czego 
z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie”9. Jednym ze spo-
sobów rozwiązania tego problemu jest podjęcie dialogu między nową kulturą i religią 
chrześcijańską, do którego dobrym wstępem jest przywracanie sensu ludzkiej egzysten-
cji i poszukiwanie przez człowieka radości duchowej. Ponieważ kultura jest ograniczona 
w dostępie do sfery duchowej człowieka, dlatego poszukiwanie w dialogu z religią chrze-

6 Ryszard Kapuściński, „Imperium”, dostęp 25.08.2019, https://lubimyczytac.pl/cytat/4524.
7 Paweł VI, „Gaudete in Domino”. O radości chrześcijańskiej. Adhortacja apostolska papieża Pawła VI do bisku-

pów, kapłanów i wiernych całego katolickiego świata (9.05.1975) (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1987), nr 1.
8 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego 

o relacjach między wiarą a rozumem (14.09.1998) (Poznań: Pallottinum,1998), nr 5 (dalej FR).
9 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, nr 10, 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967), 
811–987 (dalej KDK).
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ścijańską prawdy objawionej10, może pomóc człowiekowi przywrócić jego prawdziwą 
godność, nadać sens jego życiu i otworzyć drogę do przeżywania radości.

Między kulturą a religią istnieje bardzo ścisły związek, dlatego mówiąc: chrześcijań-
stwo, myśli się również o kulturze w jej wymiarze ogólnoludzkim, ale również o róż-
nych obszarach kultury począwszy od architektury, przez malarstwo i rzeźbę do wielkich 
dzieł pisarskich, czy muzycznych. Jan Paweł II w definiowaniu kultury odwoływał się 
do sformułowania św. Tomasza z Akwinu: „«Genus humanum arte ratione vivit: arte et 
ratione» (…) «Ratione (…)» – a więc nauka, człowiek żyje nauką! Nauką, czyli poszu-
kiwaniem prawdy o sobie samym, o świecie otaczającym, o wszechświecie, wreszcie 
o Bogu. Człowiek jest nie tylko twórcą kultury, ale żyje kulturą i żyje poprzez kulturę”11.

W tej racjonalnej („naukowej”) przestrzeni dialogu między chrześcijaństwem i nową 
kulturą należy przyjąć założenie, że kiedy „przyczyna rzeczy” poddawana jest całościo-
wym badaniom, których celem jest poszukiwanie ostatecznej i wyczerpującej odpowie-
dzi, rozum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera się przed religią. Religijność bowiem 
stanowi najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest szczytem jego rozumnej natury. 
Wypływa ona z głębokiego dążenia człowieka do prawdy i stanowi podstawę swobod-
nego i osobistego poszukiwania Boskości12. Zdolność człowieka do refleksji, rozumowa-

10 „Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę – dążenie do 
niej, jej obrona i życie według niej. Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z któ-
rych dzisiaj na czoło wysuwają się: sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje 
się nam wmówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz że jesteśmy nieodwołalnie 
skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi 
się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdolności do poznania 
prawdy – także tej prawdy absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest zdolny do wypracowania sobie jednolitej i orga-
nicznej koncepcji poznania. Wycinkowość wiedzy i fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną jedność człowieka. 
Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy (porównaj FR, nr 28) – i nie może 
bez niej żyć. Trzeba, aby nauka współczesna, a zwłaszcza współczesna filozofia, odnalazły – każda we własnym 
zakresie – ów wymiar sapiencjalny polegający na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej eg-
zystencji”. Jan Paweł II, „Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce. «Odpowiedzialność ludzi nauki 
i kultury za prawdę» (7.06.1999)”, nr 5, dostęp 8.12.2019, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
podroze/pl19990607_jp_uczelnie.html.

11 „Obecnie pojawiają się nowe trudności i nowe zagrożenia. Jednym z nich w systemie liberalnej demokracji i wol-
nego rynku jest postawa skrajnego utylitaryzmu. Szerzy się bowiem sposób myślenia, który kryterium korzyści 
ekonomicznej uważa za normę najważniejszą i aplikuje ją do wszystkich dziedzin życia – także do sfery kultury 
i nauki. Stąd niedofinansowanie rozmaitych dziedzin badań naukowych czy szkolnictwa wyższego, uznanych ar-
bitralnie za «nieopłacalne» czy wręcz «niepotrzebne». Tymczasem doświadczenie uczy, iż w odniesieniu do nauki 
jednostronne stosowanie takiego kryterium jest krótkowzroczne i szkodliwe. Szkodzi nie tylko nauce i kulturze, 
ale szkodzi przede wszystkim człowiekowi. U podstaw takiego podejścia znajduje się bowiem z gruntu błędna 
antropologia, antropologia materialistyczna, która redukuje człowieka tylko i wyłącznie do tych wymiarów. Sobór 
Watykański II naucza: «natura intelektualna osoby ludzkiej udoskonala się i powinna doznać udoskonalenia przez 
mądrość, mądrość, która umysł człowieka łagodnie pociąga ku poszukiwaniu i miłowaniu tego, co prawdziwe 
i dobre. Przepojony tą mądrością człowiek, dochodzi poprzez rzeczy widzialne do niewidzialnych. Epoka nasza 
bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości» – tak można przeczytać w Gaudium et spes (nr 15)”. Jan 
Paweł II, „Przemówienie do rektorów polskich «Nauka – wielkie dobro wspólne»”, dostęp 11.12.2019, http://
gazeta.us.edu.pl/node/198961.

12 Jan Paweł II, „Audiencja generalna (19.10.1983)”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 10 (1983): 23–24. Nie-
wiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia, która jest służbą 
prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by 
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nia, kreatywności, interpretacji, twórczości artystycznej i inne oryginalne możliwości 
ukazują jego wyjątkowość, która wykracza poza dziedzinę fizyczną i biologiczną życia. 
W religii chrześcijańskiej uznaje się ponadto, że nowość jakościowa, jaką oznacza 
powstanie bytu osobowego w ramach materialnego wszechświata, zakłada bezpośred-
nie działanie Boga, który stwarzając człowieka, uzdalnia i powołuje go jednocześnie do 
nawiązywania relacji osobowych13, w które wpisuje się również dialog między chrześci-
jaństwem i nową kulturą.

Ważną przestrzenią dialogu nowej kultury i religii chrześcijańskiej są zatem relacje 
człowieka. Podmiotowość ukierunkowuje człowieka przede wszystkim na Osobę Boga, 
ale także na innych ludzi, z którymi łączą go różnorakie relacje i obejmuje również jego 
związki z całym stworzeniem. Z tej racji w antropologii katolickiej aktualny kryzys eko-
logiczny traktuje się jako zewnętrzny przejaw problemów związanych z poszanowaniem 
godności osobowej człowieka, a także szeroko rozumianego problemu etycznego, kultu-
rowego i duchowego nowoczesności. Konsekwentnie więc antropolodzy chrześcijańscy 
twierdzą, że uzdrowienie relacji człowieka z przyrodą i środowiskiem naturalnym jest 
niemożliwe bez uznania godności każdej osoby ludzkiej, której gwarancją jest Osoba 
Boga, i uzdrowienia wszystkich podstawowych relacji międzyludzkich. Oznacza to, że 
otwarcie człowieka na Boga, otwiera go jednocześnie na „ty” innych ludzi, uzdolniając 
go do poznania, umiłowania i dialogu. Osobowa godność człowieka umożliwia mu wła-
ściwą relację z rzeczywistością stworzoną przy zachowaniu społecznego wymiaru istoty 
ludzkiej, a także jej wymiaru transcendentnego, jej otwartości na Boże „Ty”. W kon-
cepcji ekologicznej antropologii chrześcijańskiej podkreśla się więc, że o jakości relacji 
człowieka ze środowiskiem, decyduje jego związek z Bogiem i relacje z innymi ludźmi. 
Natomiast podważanie tej prawdy prowadzi do romantycznego indywidualizmu ukry-
tego pod maską ekologicznego piękna i duszącego zamknięcia się w immanencji14, co 
skutecznie ogranicza także wolny rozwój kultury.

W ukazanych powyżej przestrzeniach dialogu nowej kultury i religii chrześcijańskiej 
pojawiają się więc różne problemy do rozwiązania, co wymaga najpierw sprecyzowania 
trudności, jakie w tym dialogu się pojawiają. Jakie one są i jakie są ich praprzyczyny?

kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, 
co człowieczeństwu zagraża lub co go pomniejsza. Być pracownikiem nauki, to zobowiązuje przede wszystkim 
do szczególnej troski o rozwój własnego człowieczeństwa. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone z okazji sześć-
setlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (8.08.1987), Nauczanie Kościoła Katolickiego 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2003), 5.

13 Franciszek, Encyklika „Laudato si’” poświęcona trosce o wspólny dom (Poznań: Pallottinum, 2015), nr 81 (dalej 
LS).

14 LS, nr 119.
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2. Dochodzenie do prawdy

Dialog religii chrześcijańskiej i nowej kultury jest drogą podążania ku prawdzie i jej 
poszukiwania. Do tej tezy potrzebne jest jednak założenie, że człowiek w sposób natu-
ralny poszukuje prawdy, której źródłem jest Bóg, a to otwarcie na Boga uzdolniło czło-
wieka do przyjęcia prawdy głoszonej w religii objawionej, biblijnej: starego i nowego 
Przymierza15.

Głoszenie prawdy Bożej zaowocowało rozwojem chrześcijaństwa, które opanowało 
całą ludzkość. Jednak pod wpływem przemian „zewnętrznych” coraz bardziej zagrożona 
jest idea wspólnoty chrześcijańskiej skupiającej całe narody. Możliwe, że ludzkość stoi 
na progu nowej, zmieniającej wszystko epoki w dziejach religii, w której chrześcijaństwo 
znów będzie jak ziarnko gorczycy, a wyznawcy Chrystusa skupiać się będą w niewiel-
kich grupach, pozornie niemających większego znaczenia, które jednak z całą mocą będą 
występować przeciw złu i wniosą dobro w świat16.

Ta wizja religii chrześcijańskiej dotyczy przede wszystkim Zachodu Europy, gdyż 
stare kraje Unii Europejskiej, niegdyś chrześcijańskie, pod wpływem przemian spo-
łeczno-kulturowych i religijno-obyczajowych, oddaliły się od Ewangelii Chrystusa. Jest 
to zjawisko ateizacji społeczeństw Zachodu, którego przyczyną jest dążenie do stwo-
rzenia „nowego ideału” Europejczyka; nie potrzebuje on już Boga do codziennej pracy 
i konsumpcji, a hedonistyczny cel życia wręcz skłania go do odrzucenia duchowych war-
tości ewangelicznych. Jan Paweł II ten styl życia określił „dążeniem do narzucenia antro-
pologii bez Boga i bez Chrystusa”. Stwierdził również, że „europejska kultura sprawia 
wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”17.

Ta wizja religii chrześcijańskiej w naszych czasach ma sens jedynie wtedy, gdy 
uwzględni się aktualną sytuację Europy Zachodniej, która szeroko otworzyła się na przy-

15 Hans Urs von Balthasar, „Modlitwa chrześcijańska”, Communio 5, 4 (1985): 17–18.
16 Joseph Ratzinger, Le Sel de la Terre (Paris: Flammarion, 1997), 16. „Nie powinniśmy myśleć, że chrześcijaństwo 

w najbliższej przyszłości stanie się znowu masowym ruchem i powróci taka sytuacja jak w średniowieczu. Nie 
można się tego spodziewać w obecnych warunkach, ale przyznajmy też, że masowość nigdy nie była największą 
wartością chrześcijaństwa. Lenin nauczył nas, że dla przyszłości decydujące znaczenie mają silne mniejszości, 
mające coś do powiedzenia i dające coś społeczeństwu [śmiech]. Wydaje mi się więc, że możemy mieć nadzieję 
na nową wiosnę chrześcijaństwa. Oto rodzą się takie mniejszości, niosące ze sobą świadomość dziedzictwa prze-
szłości i dynamizm działania apostolskiego. Są one gwarancją nie tylko przetrwania chrześcijaństwa, ale nadania 
mu nowego «impetu» w sferze ewangelizacji”. „«Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod 
prąd!» Z kard. Josephem Ratzingerem, przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, 
Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski”.

17 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników 
i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2003), nr 7 (dalej EE). W takim myśleniu człowieka uważa się za „absolutne centrum 
rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie 
człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. (…). 
Nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu 
na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu 
w strukturze życia codziennego”. Synod Biskupów – Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie, „Re-
latio ante disceptationem”, I, 1.2, L’Osservatore Romano wyd. polskie 10 (1999): 6.
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jęcie emigrantów z krajów islamskich. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera 
ideologia laicka, która zakłada odrzucenie faktu historycznego o chrześcijańskich korze-
niach Europy. Już w 1979 roku Józef Ratzinger nauczał, że Boga nie można ograniczyć 
do sfery ludzkiej prywatności, gdyż musi być On uważany za wartość najwyższą rów-
nież w życiu publicznym, także w kulturze. W żadnej mierze nie wyklucza to toleran-
cji i przestrzeni dla ateistów, i nie może mieć nic wspólnego z przymusem wierzenia. 
W życiu publicznym ujawnia się natomiast swoisty paradoks, gdyż w społeczeństwie 
europejskim ateizm zaczyna urastać do rangi fundamentalnego dogmatu publicznego, 
a wiara jest tolerowana jedynie jako prywatny pogląd. Takie traktowanie wiary podważa 
jej istotę, gdyż jest ona wolnym, świadomym i publicznym uznaniem Boga i przyjęciem 
Jego Prawdy, która jest źródłem życia wiary18.

Ponad dwadzieścia lat później do tego twierdzenia J. Ratzingera nawiązał Jan Paweł II 
w posynodalnej adhortacji Ecclesia in Europa, podkreślając, że dzisiaj ludziom „w wielu 
sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący; odnosi 
się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzy-
telnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne”19.

Przemiany dotyczące sfery religijnej, obyczajowej i społeczno-kulturowej doprowa-
dziły do tego, że dzisiaj religię chrześcijańską chce się zamknąć do sfery prywatnej i tak 
właśnie pojmowany jest absolutny pluralizm, który mógł wyrosnąć wyłącznie w obrębie 
kultury o korzeniach chrześcijańskich. Według J. Ratzingera tak rozumiany nieograni-
czony pluralizm jest nieobecny w wizji świata opartej na Koranie20. Przyczyną tego jest 
zupełnie inne traktowanie słowa Bożego przez chrześcijan i wyznawców Islamu. Pod-
czas gdy dla muzułmanina Koran jest czystą mową Boga, który nie korzysta z pośred-
nictwa człowieka, to chrześcijanin wie, że Bóg mówił przez ludzi, stąd też czynnik 
ludzko-historyczny przynależy do działania Bożego21. Dlatego słowo biblijne wypełnia 
się dopiero w odpowiedzi Kościoła, którą nazywa się Tradycją22. Jeżeli więc Zachód 
Europy odrzuca religię chrześcijańską i kontestuje Kościół, to jednocześnie pozbawia 
się siły Tradycji, dzięki której społeczeństwo posiada fundamenty duchowych wartości 
ewangelicznych23. Natomiast siła Islamu płynie z bezwzględnej wrogości wobec każdej 

18 Joseph Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963–2004 (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2009), 187–188.
19 EE, nr 7.
20 „«Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd!» Z kard. Josephem Ratzingerem, przewod-

niczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski”.
21 „Pierwsze problematyczne zagadnienie dotyczy relacji między znaczeniem a prawdą. Jak każdy inny tekst, także 

źródła interpretowane przez teologa przenoszą przede wszystkim pewien sens, który należy odkryć i ukazać. Otóż 
sens ten przybiera tu postać prawdy o Bogu, przez Boga samego ukazanej za pośrednictwem świętego tekstu. Tak 
więc język ludzki staje się ucieleśnieniem języka Boga, który objawia swoją prawdę «zniżając się» przedziwnie 
do naszego poziomu, zgodnie z logiką Wcielenia. Jest zatem konieczne, aby teolog interpretujący źródła Ob-
jawienia postawił sobie pytanie, jaką głęboką i nieskażoną prawdę pragną mu przekazać teksty, niezależnie od 
ograniczeń narzuconych im przez język”. FR, nr 94.

22 Joseph Ratzinger, Duch liturgii (Poznań: Christianitas, 2002), 151.
23 „Prawda tekstów biblijnych, zwłaszcza Ewangelii, z pewnością nie polega wyłącznie na tym, że opowiadają one 

o zwykłych wydarzeniach historycznych lub opisują fakty neutralne, jak chciałby historycystyczny pozytywizm. 
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„inności”, także w sferze kulturowej, dlatego w zetknięciu z pluralistycznym społeczeń-
stwem Zachodu ma szansę stać się ideologią dominującą nad poprawnością polityczną 
zachodnich Europejczyków odcinających się od chrześcijaństwa.

3. Chrześcijaństwo a kultura medialna

Nowa kultura w dużej mierze zdominowana jest przez media. Świat wirtualny przedsta-
wiony w formie serii kopii, modeli, symboli jest bardzo atrakcyjny, ale również staje się 
zaborczy, gdyż zmusza człowieka do przyjmowania lansowanych w mediach wzorów 
zachowań, stylu życia. Świat wirtualny, kreowany w mediach, z jednej strony jest pełen 
sukcesów, osiągnięć, nowych szans rozwojowych, ale z drugiej jest pełen chaosu, prze-
mocy, konfliktów, dyskryminacji, okrucieństwa. Ta dwoistość przekazu wpływa na oso-
bowość człowieka, ale też przenika do jego życia, podporządkowując sobie jego treść 
i organizację24.

Media zmieniają życie społeczne, ale wpływają przede wszystkim na człowieka. I tak 
np. niekontrolowane korzystanie z mediów ikonicznych skutkuje zanikiem wrażliwości 
na egzystencjalne problemy, takie jak: cierpienie i śmierć oraz dramaty ludzkości, np. nie-
szczęścia na wielką skalę, kataklizmy, wojny, ale też na tragedie rodzinne. Przyczyną 
braku tej wrażliwości jest powolne przyzwyczajanie się człowieka do scen drastycznych 
i szokujących, przekazywanych przez media audiowizualne. Znieczulica jest natomiast 
przyczyną braku empatii, czyli umiejętności wczuwania się w przeżycia drugiego czło-
wieka. Do najpoważniejszych zagrożeń w przekazie medialnym zaliczyć więc należy 
propagowanie przemocy i agresji. Wyniki badań pokazują bowiem, że osoby które już 
w dzieciństwie bez kontroli oglądały sceny agresji i przemocy w telewizji, w później-
szym wieku statystycznie znacznie częściej wchodziły w konflikt z prawem i popełniały 
przestępstwa i wykroczenia25.

Teksty te, przeciwnie, mówią o faktach, których prawdziwość nie wynika jedynie z ich historyczności, ale zawiera 
się w znaczeniu, jakie mają one w historii zbawienia i dla niej. Prawda ta zostaje w pełni wyjaśniona przez Ko-
ściół, który w ciągu wieków nieustannie odczytuje te teksty, zachowując nienaruszony ich pierwotny sens. Istnieje 
zatem pilna potrzeba, aby także z punktu widzenia filozofii postawić pytanie o relację zachodzącą między faktem 
a jego znaczeniem – relację, która nadaje specyficzny sens historii”. FR, nr 94.

24 Jadwiga Izdebska, Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji (Białystok: Trans Hu-
mana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001); Jadwiga Izdebska, „Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów 
elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej”, Edukacja 3 (2009): 27–34.

25 Odbiór treści agresywnych znajdujących się przekazach medialnych jest zindywidualizowany i zależny od wieku 
i cech psychologicznych odbiorcy, a także od dokonanej przez nie oceny realistyczności scen przemocy. Z badań 
wynika, że przemoc i agresja pokazywane w mediach mają jednak duży wpływ na rozwój dzieci i młodzieży 
z kilku przyczyn: 1) sprzyjają formowaniu się agresywnego zachowania u dzieci i podnoszą poziom agresji w ich 
zachowaniu wobec rówieśników; 2) stymulują agresywne fantazje; 3) znieczulają oglądającego na agresje i pro-
wadzą do przeświadczenia, że agresja jest powszechna i dozwolona społecznie; 4) zaburzają spostrzeganie rzeczy-
wistej roli przemocy w społeczeństwie oraz przyczyniają się do kształtowania się poczucia zagrożenia ze strony 
zewnętrznego świata. Lucyna Kirwil, „Wpływ telewizji na dzieci i młodzież. Materiały studiów i analiz Senatu 
RP” (Warszawa, 1995). Sceny przemocy mogą wywołać u dzieci trzy rodzaje skutków: 1) „efekt agresora” – jest 
bardziej prawdopodobne, że dziecko oglądające sceny przemocy będzie się w podobny sposób zachowywać; 
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Największym zagrożeniem zarówno dla religii chrześcijańskiej, jak i dla nowej kultury, 
zwłaszcza w wymiarze etycznym, jest naruszenie sfery seksualnej, najbardziej intymnej 
części życia człowieka. Przede wszystkim media o charakterze wizualnym i widowi-
skowym, a także współczesne dziedziny kultury „masowej” zagrożone są „pornowizją”, 
podobnie jak w odniesieniu do literatury wysuwany jest zarzut „pornografii”. Jedno 
i drugie ma miejsce wówczas, gdy zostaje przekroczona granica wstydu, czyli osobowej 
wrażliwości na to, co wiąże się z ciałem ludzkim, z jego nagością, gdy w utworze arty-
stycznym lub przy pomocy technik reprodukcji audiowizualnej zostaje naruszone prawo 
intymności ciała w jego męskości lub kobiecości, lub gdy zostanie naruszona głęboka 
prawidłowość daru i obdarowania, jaka wpisana jest w kobiecość i męskość poprzez 
całą osobową strukturę bytu człowieka26. Konsekwencją tego jest utrata przez człowieka 
zdolności dialogowania o pięknie, prawdzie i dobru, które według Biblii można uznać za 
zasadnicze przymioty Boga27.

4. Osoba ludzka w chrześcijaństwie i nowej kulturze

Postęp we wszystkich dziedzinach życia społeczności ludzkiej jest ściśle związany z inte-
gralnym rozwojem człowieka28. Według Magisterium normą aktywności ludzkiej jest to, 

„żeby zgodnie z planem Bożym i wolą Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju 
ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powo-
łania bądź indywidualnie, bądź społecznie”29.

U podstaw aktywności społecznej człowieka, do której należy również dialog między 
religią chrześcijańską i kulturą, leży jego godność osobista30. Jest ona podstawą rów-

2) „efekt ofiary” – zwiększa się obawa dzieci, że staną się ofiarą przemocy; 3) „efekt widza” – oglądając przez 
lata niezliczone sceny przemocy rozwijają w sobie obojętność i w dorosłym życiu mogą sprawiać wrażenie gru-
boskórnych. Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra, Gry komputerowe, Internet i telewizja. Co robić gdy nasze dzieci 
są nimi zafascynowane? (Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2006), 41–42.

26 Jan Paweł II, Katecheza „Problem pornografii i pornowizji” (29.04.1981), Nauczanie Kościoła Katolickiego 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2003), 1; zobacz Jan Paweł II, Katecheza „Zagadnienie nagości w dziele sztuki” 
(22.04.1981), Nauczanie Kościoła Katolickiego (Kraków: Wydawnictwo M, 2003), 4.

27 Zobacz na ten temat: Marek Pyc, Chrystus Piękno – Dobro – Prawda. Chrystologia Hansa Ursa von Balthasara 
w jej trylogicznym układzie (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002).

28 Postęp może być definiowany jedynie w kategoriach rozwoju. „W większości przypadków można by go zdefi-
niować jako negację i stałe wykraczanie poza stan aktualny. Negacja i «wykraczanie poza» w każdym przypadku 
wystarczają i dlatego nie stawia się już pytania, czy ta negacja i «wykraczanie poza» wychodzą człowiekowi na 
dobre czy tez na złe. Albowiem czynnikiem determinującym i ostatecznym kryterium nie jest człowiek ale postęp”. 
Carlos Diaz, „W obliczu zmieniających się modeli życia”, Communio 3 (1983): 3–10.

29 KDK, nr 35, 59.
30 W konstytucji Gaudium et spes ojcowie soborowi wyraźnie stwierdzili: „Nie myli się człowiek, gdy uważa się za 

wyższego od rzeczy cielesnych, a nie tylko za cząstkę przyrody lub za anonimowy składnik społeczności państwo-
wej. Albowiem tym, co zawiera jego wnętrze, przerasta człowiek cały świat rzeczy, a wraca do tych wewnętrznych 
głębi, gdy zwraca się do swego serca, gdzie oczekuje go Bóg, który bada serce, i gdzie on sam pod okiem Boga 
decyduje o własnym losie”, KDK, nr. 14. Jan Paweł II, Katecheza „Opatrzność Boża a historyczne uwarunkowa-
nia człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II” (18.06.1986), Nauczanie Kościoła Katolickiego 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2003), nr 3.
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ności wszystkich ludzi, a „równocześnie źródłem ich współuczestnictwa i wzajemnej 
solidarności, gdyż dialog i komunia wywodzą się przede wszystkim z tego, kim ludzie 
«są», a dopiero wtórnie z tego, co «mają»”31. Zaznaczyć przy tym należy, że nie chodzi tu 
o potępienie „mieć” jako takim, ale na takim „posiadaniu”, które nie uwzględnia jakości 
i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr. Jeśli rozwój zredukowany jest do „mieć” 
obraca się przeciw tym, którym miał służyć32.

W dialogu religii chrześcijańskiej i kultury uznanie godności osoby ludzkiej jest nie-
zbędne, gdyż jest ona źródłem podstawowych praw człowieka, które można podzielić na 
dwie kategorie: 1) prawa cywilne i polityczne; 2) prawa ekonomiczne, społeczne i kul-
turowe33. Umowy międzynarodowe zabezpieczają wszystkie prawa człowieka, które są 
ściśle ze sobą powiązane i dotyczą różnych aspektów osoby ludzkiej. Integralna ochrona 
wszystkich kategorii praw człowieka jest rzeczywistą gwarancją pełnego poszanowania 
każdego poszczególnego prawa. Obrona powszechności i niepodzielności praw czło-
wieka to również istotny warunek budowy solidarnego społeczeństwa oraz integral-
nego rozwoju jednostek, społeczeństw i krajów. Powszechność i niepodzielność praw 
nie wyklucza jednak różnic natury kulturowej czy politycznej, które mogą się ujawnić 
w realizacji poszczególnych praw w konkretnych okolicznościach. Najważniejsze jest 

31 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu 
i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30.12.1988) (Wrocław: TUM 
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1998), nr 37 (dalej ChL).

32 Jan Paweł II, „Sollicitudo rei socialis” encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, 
rodzin zakonnych synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłosze-
nia „Populorum Progressio” (30.12.1987) (Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiece-
zjalnej, 1988), nr 28 (dalej SRS).

33 Jan Paweł II podkreślał przede wszystkim znaczenie tych praw, które choć teoretycznie uznane są często lekce-
ważone w prawodawstwie lub w konkretnych sytuacjach. Pierwsze i najbardziej podstawowe prawo człowieka 
to prawo do życia. Jan Paweł II, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1999”, L’Osservatore Romano wyd. pol-
skie 1 (1999): 5. W dzisiejszym świecie często naruszane jest też prawo do wolności religijnej. Jan Paweł II, 

„Przemówienie do korpusu dyplomatycznego”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 1–2 (1989): 12. Jan Paweł 
II ukazywał też znaczenie wielu innych praw, domagając się ich ujęcia w obowiązujące normy prawne, jak np.: 
prawo do ochrony przed dyskryminacją z powodu rasy, języka, wyznania czy płci; prawo do własności prywatnej, 
którego nie można rozpatrywać w oderwaniu od jeszcze ważniejszej zasady powszechnego przeznaczenia dóbr 
(SRS, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus” Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci 
w Episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościołą katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli 
w setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum” (Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidie-
cezjalnej, 1991), nr 6 (dalej CA)); prawo do swobodnego zrzeszania się, wyrażania opinii i informacji, zawsze 
jednak pod warunkiem poszanowania prawdy i ludzkiej godności; prawo do uczestniczenia w życiu politycznym, 
które „w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra” (ChL, nr 42); prawo do inicjatywy gospodarczej 
(CA, nr 48; SRS, nr 15); prawo do mieszkania ściśle związane z prawem do „założenia rodziny i do pracy go-
dziwie wynagradzanej – Jan Paweł II, „Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 16.06.1996”, L’Osservatore 
Romano wyd. polskie 10 (1996): 14; prawo do oświaty i do kultury, gdyż „analfabetyzm jest wielkim ubóstwem 
i oznacza często zepchnięcie na margines życia społecznego” – Jan Paweł II, „Orędzie na Międzynarodowy Rok 
Alfabetyzacji 3.03.1990”, Insegnamenti 13, 1 (1990): 577; prawo mniejszości do istnienia oraz do zachowywania 
i rozwijania własnej kultury – Jan Paweł II, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1989”, L’Osservatore Romano 
wyd. polskie 12 (1988): 32.
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to, aby w każdym przypadku respektowane były normy określone przez Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka dla całej ludzkości34.

Integralny rozwój człowieka, oparty na powszechności i niepodzielności praw czło-
wieka, stoi w centrum chrześcijańskiego humanizmu, dlatego można go zaproponować 
każdej kulturze; objawia on człowieka jemu samemu, daje mu świadomość własnej war-
tości i pozwala dojść do samego źródła jego istnienia, do Boga, który najpełniej objawił 
się w swoim Synu. „W obliczu skarbów zbawienia, dokonanego przez Chrystusa, upadają 
bariery dzielące różne kultury”35.

Dzieło Chrystusa, Jego nauka i czyny, a zwłaszcza misterium paschalne, przekracza 
wszelkie bariery kulturowe i może być przekazywane wszystkim narodom. Chrześcijański 
humanizm może połączyć najlepsze zdobycze kultury, nauki i techniki dla najwyższego 
szczęścia człowieka. Jednocześnie zażegnuje on niebezpieczeństwa godzące w godność 
osoby ludzkiej, posiadającej prawa i obowiązki, oraz w samo istnienie człowieka, tak 
poważnie dziś zagrożone przez cywilizację śmierci: aborcję i eutanazję. Jeśli natomiast 
konkretny człowiek prowadzi życie godne osoby dzięki kulturze, to nie istnieje kultura 
prawdziwie humanistyczna poza kulturą człowieka, przeżywaną przez człowieka i dla 
człowieka, to znaczy kulturą każdego człowieka i wszystkich ludzi. Najbardziej auten-
tyczny humanizm objawia Biblia w zamyśle miłości Boga do człowieka, którą uobecnił 
Chrystus, a urzeczywistnia Jego Kościół. Różnorodność ujęć antropologicznych, będąca 
bogactwem dla całej ludzkości, może także rodzić sceptycyzm i obojętność religijną; jest 
to wyzwanie, które należy podjąć w sposób rozsądny i z odwagą. Kościół nie obawia się 
uzasadnionej różnorodności, która ujawnia bogate skarby duszy ludzkiej. Przeciwnie, 
czerpie z tej różnorodności, aby zaszczepiać orędzie ewangeliczne36.

W metaforycznym obrazie tę rolę Kościoła ukazał w jednym z wywiadów Nicholas 
Boyle, który twierdzi, że Kościół nie może traktować siebie jako najwyższego ciała mię-
dzynarodowego, które pędzi „zwycięskim rydwanem”, ale musi troszczyć się o ludzi 

„rozgniatanych pod kołami”. Według niego globalizacja nie jest wrogiem ludzkości, ale 
niesie ze sobą ofiary. Dlatego jedno z najważniejszych zadań Kościoła polega na tym, 
żeby zajmować się ofiarami, pokonanymi; trybuna, na której przyjmuje się „defiladę 
zwycięstwa”, nie jest właściwym miejscem dla Kościoła37.

34 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Poszanowanie praw człowieka warunkiem praw-
dziwego pokoju (8.12.1998), Nauczanie Kościoła Katolickiego (Kraków: Wydawnictwo M, 2003), 3. Wzywał do 
tego Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, nr 144: „Deklaracja ta uroczyście przyznaje wszystkim bez wyjątku 
ludziom godność osoby ludzkiej, potwierdza prawo każdego człowieka do swobodnego poszukiwania prawdy, do 
zachowania norm moralności, do pełnienia sprawiedliwości, do wymagania warunków życia godnych człowieka: 
są to prawa powszechne, nienaruszalne i niezbywalne”.

35 FR, nr 70.
36 Jan Paweł II, „«Chrześcijański humanizm». Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Zgromadzenia Plenarne-

go Papieskiej Rady ds. Kultury” (19.11.1999), nr 3, dostęp 23.03.2020, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/przemowienia/pr_kultury_19111999.html.

37 „Kościół unią świata? Z Nicholasem Boyle’em rozmawia Tadeusz Jagodziński”, Znak, 21.05.2003, 38–48. 
G. Miller uważa, że należałoby się zastanowić, „co nam chrześcijanom-katolikom, regularnie uczęszczającym 
do kościoła, mają do powiedzenia inni (nie uczęszczający do kościoła, niekatolicy, niechrześcijanie); poganin 
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Zakończenie

Przedstawione trudności w przestrzeniach chrześcijaństwa i nowej kultury nie powinny 
niweczyć różnych inicjatyw, których celem jest dialog między tymi „rzeczywistościami”. 
Dialog musi być jednak wspólnym, optymistycznie nastawionym podążaniem na drodze 
do poznania prawdy. Optymizm wynika stąd, że osoba ludzka ma charakter dialogalny, 
a sam dialog jest „drogą do człowieka”, co daje podstawy do oczekiwania pozytywnych 
rezultatów twórczego prowadzenia dialogu między chrześcijaństwem a nową kulturą.

W obecnej sytuacji społeczno-kulturowej religia chrześcijańska nie powinna się 
zatrzymywać na „mówieniu o Bogu”, gdyż dzisiaj należy równocześnie mówić o czło-
wieku i jego transcendentnym powołaniu, wręcz jego otwarciu się na nieskończoność38. 
Choć człowiek współczesny poszukuje przede wszystkim wiedzy, której źródłem jest 
naukowa dociekliwość i wnikliwość naukowców w stawianiu pytań i uczciwości w szu-
kaniu na nie odpowiedzi, to jednak nadal odczuwa on potrzeby duchowe, które otwierają 
mu dostęp do Tajemnicy.39 To jest też droga do tego, aby uwolnić chrześcijaństwo od 
skupiania się wyłącznie na „moralności”, a bardziej otworzyć się na Osobę Boga i na 
człowieka, i w ten sposób przezwyciężyć współczesny kryzys religii chrześcijańskiej. 
Jest to też szansa dla ożywienia dialogu z nową kulturą, która potrzebuje uwznioślenia 
„estetycznego” oddziaływania na współczesnego człowieka. W tej przestrzeni kultura 
może współbrzmieć z religią chrześcijańską, która głosi, że przeznaczeniem człowieka 
jest niebo, szczęście wieczne. W dialogu między chrześcijaństwem i kulturą ważną rolę 
odgrywać może zatem humanizm chrześcijański, którego podstawą jest swoisty eudaj-
monizm ukierunkowany eschatologicznie.

Natomiast niezbędnym warunkiem owocnego dialogu między nową kulturą i reli-
gią ze strony chrześcijan jest otwarcie na „inność” drugiego człowieka w Bogu. „Kto 
pamięta – pisze G. Miller – że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, i kto wierzy, 
że w Jezusie Bóg stał się naszym bratem, ten w stojących obok niego ludziach dojrzy 
swoich braci i siostry i tak też ich będzie traktować. Zauważmy, że bezpieczeństwo 
i możność rozwijania siebie jest powszechnym pragnieniem ludzi. Kiedy więc wspól-
nota wierzących spełnia to, do czego jest powołana, wówczas może on zacząć przywra-
cać nadzieję ludziom poszukującym wspólnoty, wierności i zaufania, bezpieczeństwa 

chrześcijaninowi, laik teologowi, słaby mocnemu, biedak bogatemu, młodzież dorosłym, dzieci rodzicom. Jak się 
dobrze dzieje w parafii, w której widać troskę o wysłuchiwanie i prawdziwą zdolność do dialogu. Wynika z tego, 
że od nieustannego pouczania należy odstąpić”. Gerhard Miller, „Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście się 
wzajemnie w miłości (Ef 4,2)”, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek 
(Kraków: WAM, 1991), 132.

38 „Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka”; „Człowiek jest pierwszą i zasadniczą drogą Kościoła”. Jan 
Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej po-
sługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek 
Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli (4.03.1979) (Poznań: Pallottinum, 1979), nr 14.

39 Jan Paweł II, „Pielgrzymka do Ojczyzny 1997. Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8 czerwca 1987”, nr 4, dostęp 23.03.2020, https://ekai.pl/doku-
menty/przemowienie-wygloszone-z-okazji-szescsetlecia-wydzialu-teologicznego-uj/.
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i solidarności. Spełnienie tych oczekiwań możliwe jest tylko wówczas, gdy procesy te 
będą odbywać się w nas. Im chrześcijanie bardziej będą związani z Bogiem, tym więcej 
będzie między nimi braterstwa, gdyż miłość Boga jest tym rozstrzygającym kryterium 
miłości bliźniego i na odwrót. Braterstwo staje się zatem wykładnikiem, czy chrześcija-
nie biorą Boga na serio” 40.

Dzisiaj potrzebne jest „przebudzenie z uśpienia religijnego” współczesnego człowieka, 
który żyje już w dwóch światach: realnym i wirtualnym. Przemiany z tym związane 
można zauważyć w formacji osobowości i sumienia, interpretacji i strukturyzacji więzi 
uczuciowych, wychowaniu i formacji, wypracowaniu i szerzeniu zjawisk kulturowych, 
rozwoju życia społecznego, politycznego i gospodarczego41. Dlatego przy pomocy 
mediów „trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowo-
czesne środki przekazu” 42. Jedyną z najważniejszych, realnych i skutecznych dróg do 
osiągnięcia tego celu jest uczciwy dialog między religią chrześcijańską i nową kulturą, 
którego celem będzie wspólne dążenie do poznania prawdy „mimo wszystko”.
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CHRYSTOLOGICZNE ASPEKTY W TEOLOGII 
ŚW. HIERONIMA ZE STRYDONU

Streszczenie

Hieronim ze Strydonu, uznawany za wielkiego egzegetę, tłumacza i znawcę Pisma Świętego, 
odcisnął swój bardzo wyraźny ślad także w teologii dogmatycznej. Jednym z wiodących 
tematów w jego refleksji wiary jest chrystologia. Właściwie Chrystus wyznacza w twórczo-
ści Strydończyka jego zainteresowanie Biblią. Do najbardziej istotnych elementów chrysto-
logii tego autora należą podstawy biblijne – egzegetyczne. Z nich wynikały rozstrzygnięcia 
ontologiczne – formułowane w bliskim kontekście, a także pod wpływem oraz w sporze 
z współczesnymi sobie przedstawicielami chrystologii wschodniej. Podobnie jak wewnętrzne 
doświadczenia Hieronima, w których jego mistyczne przeżycia schodziły się z rzeczywisto-
ścią Ziemi Świętej noszącej na sobie ślady życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Wszystko to przy-
czyniało się do pustelniczego życia autora Wulgaty i surowej, mniszej ascezy, aby nie tylko 
jak najlepiej rozumieć Jezusa, ale próbować Go także naśladować. Poza tym całkiem natu-
ralnie prowadziło do wnikliwego studiowania Biblii i zamieszkania w Betlejem. Egzege-
tyczne i ontologiczne rozwiązania chrystologiczne Hieronim przygotowywał sukcesywnie 
oraz kontynuował w swoich pismach i w swoim nauczaniu.
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Abstract

CHRISTOLOGY IN THE WRITINGS OF SAINT JEROME

Jerome from Stridon, considered as a great exegete, translator and expert on the Holy Scrip-
tures, has left his very clear mark also in dogmatic theology. One of the leading topics in 
his reflection about the faith is Christology. In fact, Christ indicates in the work of Jerome 
his interest in the Bible. Biblical and exegetical foundations are among the most important 
elements of this author’s Christology. They resulted in ontological decisions – formulated in 
a close context, as well as under the influence and dispute with contemporary representatives 
of Eastern Christology, just like the internal experiences of Jerome, in which his mystical 
experiences came together with the reality of the Holy Land bearing the traces of the life 
and work of Jesus Christ. All this contributed to the recluse life of the author of Vulgata and 
the strict monk asceticism, so that he would not only understand Jesus but also try to imitate 
Him. In addition, it quite naturally led to thorough Bible study and residence in Bethlehem. 
Ontological and Christological solutions Jerome prepared successively and continued in his 
writings and teaching.

Keywords: Jerome of Strydon, Bible, Christology, Eastern theology, desert, ontology, faith, 
cognition, asceticism, spirituality

Wstęp

Teologowie systematyczni, zajmujący się w swoich pracach kwestiami poruszanymi przez 
św. Hieronima, traktują go przede wszystkim jako egzegetę i tłumacza Pisma Świętego. 
Wprawdzie wybitnego, niepowtarzalnego i trudnego do przecenienia, ale bardziej „odpo-
wiedniego” w warsztacie biblistów i patrologów, filologów klasycznych niż autorów zaj-
mujących się problemami dogmatycznymi. Zwłaszcza że przedstawiano go jako chętniej 
i częściej unikającego – jak to wyraził wiele lat temu Jan Czuj – sporów dogmatycznych 
niż w nie zaangażowanego2. Jednak takiego poglądu nie potwierdza wiele fragmentów 
dzieł Hieronima, zdecydowanie występującego przeciwko herezjom chrystologicznym 
i trynitarnym3. Stąd rzetelne zainteresowanie tą postacią, podobnie jak teologią systema-
tyczną, nie pozwala pominąć wielu jego tez wyznaczających kierunek dyskusjom i spo-
rom teologicznym. Należą do nich między innymi chrystologiczne wątki Hieronima ze 
Strydonu, którego z tego powodu wolno uznawać za bardzo ważnego przedstawiciela 

2 Jan Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka (Warszawa: PAX, 1954), 12. Autor przedstawia okolicz-
ności powstania schizmy w Antiochii, w której aż trzech kandydatów rościło sobie pretensje do stolicy biskupiej, 
występując z inną nauką o Trójcy Świętej.

3 Benoit Jeanjean, Saint Jérôme et l’hérésie (Paris: Institut d’études augustiniennes, 1999).
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chrystologii przedchalcedońskiej, tworzącego w kręgu palestyńskim i dlatego najczę-
ściej odnoszącego się do autorów z tego regionu4.

Już przez to narzuca się pewien bardzo charakterystyczny wątek w życiu i myśli 
św. Hieronima. Zwrócenie uwagi na ich wzajemne uwarunkowanie i oddziaływanie, 
także w pracach teologicznych – jak pokazuje dotychczasowa historia – raczej pomaga 
lepiej zrozumieć jedno i drugie. Wracając do wspomnianego wątku, dość charaktery-
styczne w życiu i pismach Hieronima jest środowisko i zarazem teologiczny kontekst 
pustyni oraz chrześcijańskiego Wschodu. Występuje on właśnie w takiej kolejności. Poza 
tym niejako odwrotny, w porównaniu ze św. Ignacym Antiocheńskim oraz Ireneuszem, 
kierunek w realizacji swojego powołania i poszukiwania najlepszego miejsca do wyra-
żenia swoich myśli, a więc nie ze Wschodu na Zachód, a z Zachodu na Wschód. Jak się 
okazuje, również z teologicznego i konkretnie chrystologicznego punktu widzenia nie 
pozostaje to obojętne. Można stwierdzić nawet, że bardzo istotne, ponieważ to właśnie 
pustynia i powołanie właściwe pustelniczemu, mniszemu sposobowi chrześcijańskiej 
egzystencji zdaje się narzucać styl pracy Hieronima i wpływać na podejmowane przez 
niego tematy. Przy czym jedno i drugie okazuje się podporządkowane jego studiom 
biblijnym, które stają się również podstawą argumentacji w dyskusjach i sporach z auto-
rami poruszającymi zagadnienia chrystologiczne na Wschodzie.

1. Kontekst pustyni i wschodniej teologii w chrystologii 
św. Hieronima

Co skłoniło człowieka Zachodu, Rzymianina5, w stolicy imperium – ówczesnym centrum 
kultury klasycznej i wiedzy – pobierającego gruntowne wykształcenie, do udania się na 
Wschód, aby całkowicie poświęcić się pracy naukowej i ascetycznemu życiu? Zwłasz-
cza że potrafił on docenić wartość rzymskiej cywilizacji i dzięki niej czerpać pełnymi 
garściami z klasycznego dorobku kulturowego i naukowego. Oddając się przy tym uro-
kowi i fascynacji właściwych przybywającym do wielkiego i sławnego Rzymu z prowin-
cji młodym ludziom6, o otwartych oraz żądnych wiedzy umysłach, Hieronim nie unikał 
także oferowanych w jego środowisku i otoczeniu przyjemności, za co będzie się póź-
niej – z perspektywy surowego, pełnego wyrzeczeń życia na pustyni – oskarżał7. Jednak 
już w Rzymie przemawiają do niego nie tylko pogańscy autorzy. Jako głębokie i poru-

4 Wystarczy wspomnieć chociażby wygłoszone przez niego kazania do mnichów i mniszek około 400 r. Porównaj: 
Mieczysław Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, Vox 
Patrum 48 (2005): 159.

5 Hieronim urodził się w domu zamożnych rodziców pochodzenia rzymskiego. Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. 
Charakterystyka, 5.

6 Hieronim, syn Euzebiusza – Rzymianina, urodził się po roku 340, a przed 350 w Strydonie w Dalmacji.
7 Hieronim ze Strydonu, „List 22”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 7; Tomasz Jelonek, Hieronim (Kraków: WAM, 2003), 53–55.
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szające przesłanie, przedziwnie nurtujące jego duszę od pierwszych dni pobytu w tym 
mieście, traktuje on pochowanych w podziemnych ścianach chrześcijańskich męczen-
ników. Z chwilą zapisania się na drugi stopień katechumenatu Hieronim nie rozstaje się 
z tekstem Pisma Świętego. Niemniej po przyjęciu chrztu z rąk Liberiusza w 366 roku nie 
następuje w nim jakaś radykalna i natychmiastowa zmiana. Chcąc kontynuować swoje 
studia – z powodu cesarskiego dekretu, wydanego w celu ograniczenia napływu ludności 
z prowincji – musi opuścić Rzym i po krótkim pobycie w Strydonie udaje się do Trewiru. 
Jako swoją siedzibę twierdzę tę obiera Walentynian. Miasto zostało nie tylko ufortyfiko-
wane, wzmocnione potężnymi murami obronnymi, ale także urządzone w stylu cesar-
skim, z solidnymi domostwami, przestronnymi alejami, termami i wreszcie słynącym 
w świecie uniwersytetem8.

Pobyt Strydończyka w tym miejscu związany jest z jego licznymi, dalekimi podróżami 
i dokonującymi się w nim – najprawdopodobniej powoli, wskutek przemyśleń własnego 
życia na podstawie lektury Biblii – przewartościowaniami. Jak sam pisze z Trewiru 
w liście do Rufina, na podstawie tych przemyśleń i zdobytych dzięki podróżom doświad-
czeń postanowił zostać mnichem9. Zamiar swój realizuje w Rzymie, przywdziewając 
mniszą szatę10 i około roku 373 wyjeżdżając na Wschód. I tu przynajmniej kilku zdań 
dopowiedzenia wymaga poruszony w tym tekście i uznany za dość ważny w chrysto-
logii Hieronima problem pustyni. Poszukiwanie w takich warunkach nowego miejsca 
egzystencji – na stałe lub tymczasowo – postrzegane było wówczas i traktowane jako nie 
tylko bardzo chrześcijański styl życia, pobożności, ale również uprawiania teologii, aby 
niejako kroczyć śladami Chrystusa, znaleźć się z roztrząsanymi problemami w środowi-
sku, które wybrał Jezus. Stąd, udając się na pustynię, Hieronim nie jest pod tym wzglę-
dem pionierem. Niewątpliwie jego pobyt na wschodnim pograniczu Syrii, na pustyni 
Chalkis, gdzie zatrzymuje się na około pięć lat, zasługuje – także z punktu widzenia 
poruszanych przez niego kwestii chrystologicznych – na odnotowanie. Okres ten należy 
traktować jako drogę wielkiego i bolesnego oczyszczenia, o czym pisze w liście do 
Eustochium. Środowisko to, wówczas pełne mnichów i pustelników11, ze względu na 
swoją surową specyfikę przyczyniło się do dokonania przez Strydończyka rozrachunku 
ze swoim dotychczasowym życiem i nowej orientacji. Związana jest ona z dążeniem do 
wartości wzmacniających ducha i w tym celu wyzwalających – nie bez trudu, a nawet 
wielkiego cierpienia – z przywiązania do dóbr materialnych. Wszystko ze względu na 
Chrystusa i z Chrystusem. Droga do zjednoczenia z Nim obfituje w liczne niedogodności, 
udręki i wyrzeczenia, posty, łzy i krew wskutek chłosty, z pamięcią o dawnych przewi-

8 Yvonne Chauffin, Święty Hieronim, tłum. Barbara Durbajło (Warszawa: PAX, 1977), 14–25.
9 Hieronim ze Strydonu, „List 3”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 5.

10 Hieronim ze Strydonu, „List 16”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-
maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

11 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 9.
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nieniach12. Na wzór św. Pawła, zjednoczonego z Chrystusem w cierpieniu i nadziei na 
ostateczne zwycięstwo, omawiany autor zdobywa pokarm codzienną pracą i własnym 
potem13. W tych bardzo surowych warunkach z wielkim zapałem oddaje się studiom 
biblijnym, pogłębiając znajomość greki i ucząc się języka hebrajskiego14.

Po tym pobycie na pustyni (w latach 376–379) i przyjęciu święceń prezbiteratu 
w Antiochii (pod warunkiem, że nie będą one go zobowiązywać do pełnienia funkcji 
duszpasterskich), Hieronim udaje się do Konstantynopola, gdzie żył w latach 379–382. 
Pobyt ten przypada na lata burzliwych sporów teologicznych i obrady soboru w Konstan-
tynopolu (381 r.), których jest świadkiem, o czym jednak nigdy nie wspomina. W roku 
382 Strydończyk udaje się do Rzymu na synod zwołany przez papieża Damazego. Zostaje 
sekretarzem tego zgromadzenia, a następnie sekretarzem i doradcą papieża. Poznaw-
szy się na jego zdolnościach, Damazy polecił mu zająć się poprawianiem łacińskiego 
tłumaczenia Biblii. W tym czasie – ze względu na jego umiejętności15 – autor Wulgaty 
zostaje wciągnięty w spory kościelno-polityczne oraz w polemikę z sektami i odłamami 
teologicznymi. Mimo to nie traci swojego ideału życia ascetycznego i po śmierci papieża 
Damazego, w roku 385, ponownie udaje się na Wschód, aby osiąść w Betlejem i pozostać 
tam do końca życia16.

Podobnie jak inni przybywający z Zachodu chrześcijańscy autorzy Strydończyk spo-
tyka się bezpośrednio ze wschodnią refleksją wiary, co wywarło decydujący wpływ na 
wiele jego tez17. Świadomie wybiera to miejsce, uznając je za „najszlachetniejsze na świe-
cie”18, ponieważ jest ono ojczyzną Jezusa. Jak argumentuje: „Wybrał je sobie Zbawiciel19, 
aby właśnie tutaj przyoblec się w człowieczeństwo”20. Na pustyni, w palestyńskim śro-
dowisku, Hieronim był bardzo aktywnym uczestnikiem dyskusji i sporów właściwych 

12 Hieronim ze Strydonu, „List 22”, nr 7.
13 Hieronim ze Strydonu, „List 17”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

14 Hieronim ze Strydonu, „List 125”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 4: (116–130), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 63 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 12.

15 Hieronim ze Strydonu, „List 123”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 4: (116–130), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 63 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 9.

16 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 13–15; Chauffin, Święty Hieronim, 83–95; Jelonek, Hiero-
nim, 78–80.

17 Hieronim ze Strydonu, „List 47”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-
maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

18 Hieronim ze Strydonu, „List 58”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2: (51–79), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 55 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 3.

19 Hieronim ze Strydonu, „List 108”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–115), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 61 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 10.

20 Angelo Penna, Principi e carattere dell’esegesi di S. Girolamo (Roma: Pontificio Istituto biblico, 1950), 205–206.
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kształtującej się na Bliskim Wschodzie chrystologii przedchalcedońskiej. Ale autor 
Wulgaty chce pozostać przede wszystkim mnichem21, rezerwując sobie przez to czas na 
studiowanie Pisma Świętego. Przy czym, mimo jego początkowych zapatrywań, trudno 
całkowite poświęcenie się pracy naukowej skutecznie separować od istotnych kwestii 
teologicznych, nurtujących jemu współczesnych, wobec których nie mógł i nie chciał 
pozostawać obojętny. Potwierdza to – wspomniane powyżej – udanie się Hieronima do 
Konstantynopola w 380 roku, aby osobiście poznać cieszącego się wielkim autorytetem 
i uznawanego za wybitnego teologa Grzegorza z Nazjanzu, którego będzie uważał za 
swojego nauczyciela. W Konstantynopolu jego zainteresowania budzą pisma Orygenesa 
i Euzebiusza. Spotyka tam również Grzegorza z Nyssy22. Doświadczenia te, do których 
należy jeszcze jego kontakt z myślą Cyryla Jerozolimskiego i apolinarystami, a także 
z poglądami ebionitów i nazarejczyków, mają wielki wpływ na poruszane przez niego 
problemy chrystologiczne. Nie bez znaczenia w formułowaniu tez chrystologicznych 
i zarazem w dociekaniach egzegetycznych jest również spotkanie Strydończyka z Apo-
linarym i Dydymem Ślepym23. Dydym – egzegeta kierujący w IV wieku szkołą teolo-
giczną w Aleksandrii – został zapamiętany jako zdeklarowany alegorysta poszukujący 
duchowego, a nie dosłownego rozumienia tekstu biblijnego24.

2. Biblijny wymiar chrystologii św. Hieronima

Analizując biblijne podstawy chrystologicznych wypowiedzi Strydończyka, warto zwró-
cić uwagę na jego bardzo krytyczne początkowo wypowiedzi na temat ksiąg Starego 
Testamentu, zwłaszcza tekstów prorockich. Tłumaczył to później swoim przywiązaniem 
do tekstów pogańskich klasyków, w porównaniu z którymi mowa proroków jawiła mu 
się jako „niewykwintna”25. Jak zauważył wiele lat temu Jan Czuj, Hieronim przypo-
mina pod tym względem św. Augustyna, oceniającego Biblię z perspektywy retoryki 
klasycznej26. Strydończyk postanowił ją omijać po wyzdrowieniu z bardzo ciężkiej cho-
roby27. Po jakimś jednak czasie uznaje to za błąd i atakującym go za cytowanie litera-
tury świeckiej (Rufin) przedstawia argument teologiczny (apologetyczny) oraz biblijny. 
W tym pierwszym chodziło o ukazanie uniwersalizmu doktryny i potrzeby przełożenia 

21 Hieronim ze Strydonu, „List 41”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-
maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 1.

22 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 12.
23 Maurice Geerard, Clavis Patrum Graecorum, t. 2 (Turnhout: Brepols, 1974), 3680–3695.
24 Hieronim ze Strydonu, „List 84”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–115), wstęp i oprac. na podstawie 

tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 61 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 3; Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV 
i V wieku”, 159.

25 Hieronim ze Strydonu, „List 22”, nr 30.
26 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 7.
27 Hieronim ze Strydonu, „List 3”, nr 3.
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jej na język zrozumiały dla jeszcze niewierzących w Chrystusa, ale wykształconych. Jak 
bowiem dyskutować z uczonymi, nie znając podstaw i uwarunkowań ich uczoności, aby 
można było przeciwstawić im prawdy chrześcijańskiej wiary?28 Przeciwstawienie to – 
jak zauważa Hieronim – nie musi oznaczać negacji tylko, ale również dostrzeżenie war-
tości pogańskich tekstów, co treści objawione tylko uwydatniają (1 Krl 17,51; Tyt 1,12; 1 
Kor 15,33; Dz 17,28.23)29.

Głęboki szacunek Hieronima do Biblii wynika z czci, jaką żywi on wobec Jezusa 
Chrystusa. Pismo Święte jest dla niego przesiąknięte prawdą o Jezusie Chrystusie. 
W jego głębokim przeświadczeniu prawda ta stanowi centrum zarówno w Starym, jak 
i Nowym Testamencie. I tu właśnie poglądy wzmiankowanego Orygenesa, zarówno jeśli 
chodzi o kwestie egzegetyczne, lingwistyczne, jak i ontologiczne, wywarły na Hiero-
nima wielki wpływ. Nie zmienia tego nawet dość częste i zdecydowane atakowanie przez 
niego Aleksandryjczyka, a także jego tez, u innych adwersarzy30. W istocie Strydończyk 
od jego wpływu nigdy się nie uwolnił. Pozostawał pod dużym wrażeniem jego rozstrzy-
gnięć, również wtedy, kiedy w swoich rozwiązaniach zdecydowanie od niego odchodził, 
co pozwala niektórym mówić o „delikatnej i kontrowersyjnej kwestii zgodności” myśli 
Hieronima i Orygenesa31. Przejawia się to zwłaszcza w traktowaniu przez autora Wul-
gaty egzegezy Orygenesa, choć Strydończyk większą wagę zdaje się przywiązywać do 
dosłownej oraz historycznej interpretacji Pisma Świętego, aby nie przysłoniły jej spekula-
cje alegoryczne. Niemniej to właśnie od Orygenesa przejmuje przeświadczenie, że Biblia 
jest księgą Chrystusa. Istniejącej przed wiekami, razem z Ojcem, boskiej Mądrości, którą 
należy stale kontemplować32. Czytanie Pisma Świętego to – według Hieronima – wsłu-
chiwanie się w głos Chrystusa33, którego Orygenes pozostaje wielkim czcicielem34. Stry-
dończyk pozostał wierny metodzie wypracowanej przez Szkołę Aleksandryjską, mimo 
wspomnianej już kontestacji wielu twierdzeń Orygenesa35. Od niego przejął w zasadzie 
sposób interpretacji duchowej tekstów prorockich o charakterze mesjańskim i psalmów36, 
przy swojej wielkiej staranności jeśli chodzi o interpretację literalną i historyczną.

Nie bez znaczenia, w omawianym w tym miejscu kontekście biblijnym, są Katechezy 
Cyryla Jerozolimskiego. Nie zawierają one wprawdzie wielkich spekulacji teologicznych. 

28 Hieronim ze Strydonu, „List 56”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2: (51–79), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 55 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2; Hieronim ze Strydonu, „List 58”, 3; Hieronim ze Strydonu, „List 70”, w: Hiero-
nim ze Strydonu, Listy, t. 2: (51–79), wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst 
łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 55 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

29 Hieronim ze Strydonu, „List 70”, nr 2.
30 Hieronim ze Strydonu, „List 84”, nr 2; Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 31–32.
31 Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, 161, 164.
32 Michel Fédou, La Sagesse et le monde. Le Christ d’Origène (Paris: Desclée, 1994).
33 Hieronim ze Strydonu, „List 22”, nr 25.
34 Hieronim ze Strydonu, „List 84”, nr 4.
35 Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, 168.
36 Vittorio Peri, Omelie origeniane sui Salmi. Contributo sull’identificazione del testo latino (Città del Vaticano, 

1980).
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Odsłaniają jednak bogactwo duchowe i doktrynalne tego autora, dla którego właśnie 
Pismo Święte stanowi źródło myśli teologicznej, formułowanej w Katechezach w klu-
czu wyraźnie chrystocentrycznym. Osoba Zbawiciela jest u niego elementem scalają-
cym i nadającym sens księgom biblijnym, a prawda o Chrystusie w metodologii Cyryla 
stanowi zasadę jedności i centrum historii zbawienia37. Chrystocentryczne tezy autor 
ten formułuje, odnosząc się między innymi do tekstów prorockich Starego Testamentu, 
które pozostają wielkim autorytetem także dla Żydów, co stanowi dla niego dodatkowy 
argument w sporze o prawdziwe Bóstwo Chrystusa38.

Z kolei chrystocentryzm Hieronima w egzegezie zarówno Starego, jak i Nowego Testa-
mentu jest bodajże najbardziej ugruntowaną tezą w ocenie jego prac. To samo odnosi się 
do jego teologii, w której historyczny Jezus nieustannie ukazywany jest jako w Nim wła-
śnie najgłębiej schodząca w doczesny wymiar świata i człowieka, eschatologiczna rzeczy-
wistość Boga. Zawsze w perspektywie soteriologicznej i stale w wymiarze historycznym, 
doczesnym, co ujęte przez Strydończyka tematycznie, pogłębiane jest stale w refleksji. 
Nie bez wpływu na jego zaangażowanie w spory doktrynalne, z głębokim przekonaniem, 
że pojawiające się błędy to przede wszystkim wynik niewłaściwej interpretacji Pisma 
Świętego39. Czytanie Pisma Świętego bowiem to dla Hieronima wsłuchiwanie się w głos 
Chrystusa – Oblubieńca. Pogłębione zaś studia na ten temat to coraz lepsze rozumienie 
Go i wyczulenie na to, co jest niezrozumieniem lub błędną interpretacją słów i gestów 
Zbawiciela40. Na tej podstawie autor nasz wypracowuje sobie bardzo charakterystyczny 
klucz w interpretacji, zwłaszcza mniej czytelnych dla niego fragmentów Biblii. Otóż 
stara się je wyjaśniać wydarzeniem Jezusa Chrystusa41. Dotyczy to szczególnie Starego 
Testamentu – w przekonaniu Hieronima – wyraźnie zapowiadającego nie tylko przyjście 
Chrystusa42, ale również zbawcze wydarzenia z Jego życia.

I tak, interpretując Księgę Izajasza, zapowiadany przez proroka sąd (Iz 29,1–4) odnosi 
do wszystkich narodów, a nie tylko do pogan, jak uważali Żydzi. Czyni to na podstawie 
obrazu sądu zarysowanego przez Jezusa w relacji św. Mateusza (Mt 24,29–30). Spusto-
szenie w dniu sądu, odnoszone przez Hebrajczyków do Imperium Romanum, Hieronim 
rozumie jako proroctwo dotyczące także Jerozolimy, która – podobnie jak wszystko 
w niej – zostanie obrócona wniwecz43. Przy czym w tej samej księdze ze Starego Testa-

37 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. Wojciech Kania, oprac. Mateusz Bogucki 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2000), nr 4,8; 11,13; 15,9; 16,4.

38 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, nr 18,1.
39 Hieronim ze Strydonu, „List 93”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–115), wstęp i oprac. na podstawie 

tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 61 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 2.

40 Hieronim ze Strydonu, „List 22”, nr 25; Hieronim ze Strydonu, „List 25”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: 
(1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źró-
dła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

41 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, Vox Patrum 36 (2016): 552–553.
42 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 664.
43 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 559–560.
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mentu doszukuje się informacji o ocaleniu z ostatecznej pożogi apostołów głoszących 
Ewangelię, których zagłada nie dotyka. Zawiera się ona – jego zdaniem – w symbolice 
jeleni (Iz 34,15–16; LXX; Ps 41,2; Prz 5,19; Hi 39,2; Mt 28,19)44. Posłani przez Jezusa 
apostołowie udzielają także chrztu, dzięki czemu dawna pustynia zamieni się w życio-
dajną dolinę, zagrażającą życiu suszę zastąpi obfitość wody i urodzaju; niepłodna poro-
dzi (Iz 54,1), jak zapowiada to, zdaniem Strydończyka, Izajasz, uwypuklając najpierw 
chrzest Zbawiciela45. Prawdziwą „chwałę i ozdobę Boga” (Iz 35,2) ujrzą ci, dla których 
ostoją bezpieczeństwa jest Chrystus. Tylko Jemu bowiem Ojciec oddał wszystko pod 
osąd (J 5,22)46. Dzięki Chrystusowi dopiero „otworzą się oczy ślepych, a uszy głuchych 
zostaną otwarte”, co – zdaniem Hieronima – jest zapowiedzią poznania prawdy przez 
pogan, malujących dawniej w drewnie i kamieniach. Teraz własnymi uszami słyszą to, 
czego nie mogli usłyszeć; widzą, czego nie mogli zobaczyć (Mt 11,4–5). Według Stry-
dończyka Stary Testament zapowiada także przyjście Chrystusa oznaczające czas osta-
teczny – dzień sądu, różny od związanego z Jego pierwszym przyjściem47.

Wspomniany klucz widoczny jest również u Hieronima w Komentarzu do Księgi Ekle-
zjastesa. Chrystus, nazwany w nim „naszym Eklezjastesem”, poucza swój Kościół i daje 
siebie samego, co właściwe jest nie tylko Eucharystii (Koh 3,12–13). Każdą analogię w tej 
księdze autor Wulgaty traktuje jako chrystologiczną, w myśl swojego przeświadczenia, 
że Chrystus mówi słowami Pisma Świętego, a całe Pismo Święte mówi o Chrystusie48. 
Słowa: „Los bydła i synów ludzkich jest tym samym losem” (Koh 3,18–21) tłumaczy 
jako stan ludzkości przed przyjściem Chrystusa i dokonanym przez Niego odkupieniem. 
„Zanim Chrystus z dobrym łotrem nie przekroczył ognistego wozu, wszyscy zstępo-
wali do otchłani; bramy raju były zamknięte, a duch ludzi i bydła doświadczał tej samej 
nędzy”49. Podobnie interpretuje wiersz 10 w rozdziale 9, ponieważ po zmartwychwstaniu 
Chrystusa otchłań nie miała już władzy nad świętymi50. W zagadkowej frazie: „Lepiej 
jest dwóm, niż jednemu” (Koh 4,9–12) doszukuje się obecności Chrystusa jako tego dru-
giego i zamieszkującego w człowieku. Lepiej jest bowiem – jak pisze – w nieszczęściu, 
upadku, pokusie, zwłaszcza w śmierci, być z Chrystusem niż z kimkolwiek innym. Inter-
pretacja jest więc chrystocentryczna, co sam Hieronim tłumaczy w słowach: „postępo-
waliśmy tak samo do tej pory”51.

44 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 560–561.
45 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 562–563.
46 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 564.
47 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz do Księgi Izajasza”, 664.
48 Krzysztof Bardski, „Wprowadzenie”, w: Hieronim, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, tłum. Krzysztof Bardski 

(Kraków: Wydawnictwo M, 1995), 12–13.
49 Hieronim, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, 61–62.
50 Hieronim, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, 117.
51 Hieronim, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, 68–69.
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3. Osobiste doświadczenie przeżycia Boga jako kryterium poznania 
i wiary w Chrystusa

Sposób traktowania przez Hieronima tekstów biblijnych pozwala dostrzec, że nie cho-
dzi mu tylko o wiedzę teoretyczną, przyswojoną informację na temat Chrystusa. Nie 
tylko myśli on o Chrystusie, stara się Go na podstawie objawienia jak najlepiej zrozu-
mieć, opisać. Nie mamy tu do czynienia z mentalnością uczonego, starającego się przede 
wszystkim o chłodny i sprzyjający obiektywnemu ujęciu problemu dystans52. Relacja 
Hieronima do Jezusa Chrystusa jest przesycona głęboką miłością, niecofającą się przed 
wielkimi wyrzeczeniami i cierpieniami potwierdzającymi wejście na drogę Zbawiciela, 
aby niejako dzielić doświadczenia i przeżycia św. Pawła piszącego o tym, że nic nie może 
go od miłości Chrystusa odłączyć. Hieronim – na co zwraca uwagę Mieczysław Pacz-
kowski – w swoich modlitwach zwraca się wprost do Jezusa, prowadzi z Nim dialog, 
widząc w Nim najgłębszy sens swojej egzystencji i centrum swojego życia oraz wiary53.

Wejście na drogę Chrystusa, aby Go na miarę ludzkich zdolności i możliwości naśla-
dować, przeżywać Jego misteria w codziennym życiu, ułatwiał – nie tylko Hieronimowi – 
pobyt w Ziemi Świętej. Wspomniany w tym tekście wymiar pustyni nie był traktowany 
tylko jako symbol. Miał on wielkie znaczenie w pobożności, głęboko chrześcijańskim 
stylu życia, a także w teologii systematycznej. Pobyt w środowisku Jezusa, miejscach 
związanych z Jego życiem i działalnością, uznawane były przede wszystkim za najlep-
szy sposób wejścia w doświadczenie Jezusa; otwieranie się na nie. Autor Wulgaty widzi 
w tym miejscu coś więcej niż szczególną okoliczność do osiągnięcia wewnętrznej ciszy 
potrzebnej do rozmyślania nad własnym życiem i rozeznania woli Bożej. Dostrzega 
również okazję do zażyłości i przyjaźni z Bogiem; stałego trwania w obecności Boga54. 
Wówczas poznaje się Boga przez miłość, która nie wyczerpuje się w teoretycznych roz-
ważaniach i podejmowanych z dystansu spekulacjach.

W związku z tym w tekstach Hieronima pojawia się charakterystyczna, zorientowana 
chrystocentrycznie „teologia miejsc świętych”. Wielką wagę do „świętych pamiątek” 
w Ojczyźnie Jezusa przywiązywał także, wspominany już, Cyryl Jerozolimski, piszący 
wprost o „chrystologii doświadczenia” wzmacniającej istotnie konkretność chrześcijań-
stwa. Dzięki miejscom związanym z życiem i działaniem Jezusa Biblia uzyskuje dodat-
kową argumentację w postaci bezpośrednich świadectw męki i śmierci Jezusa; Golgoty 
i relikwii Krzyża55. Cyrylowi zatem późniejsza chrystologia, również ta św. Hieronima, 
zawdzięcza ważny kontekst swoich rozważań. Zawierają się w nim m.in. „pamiątki 

52 Hieronim ze Strydonu, „List 57”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2: (51–79), wstęp i oprac. na podstawie 
tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 55 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 5.

53 Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, 183.
54 Bazyli Degórski, „Wstęp”, w: Hieronim, Żywoty mnichów. Pawła. Hilariona. Malchusa, tłum. Bazyli Degórski 

(Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów – Tyniec, 1995), 26.
55 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, nr 10,19; 13,4.
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materialne” ułatwiające nie tylko refleksję teologiczną w tych miejscach, ale również 
wchodzenie w przeżycia i doświadczenia z nimi związane przez osobę Jezusa; przez 
Jego pobyt i kontakt z nimi w realizowanym dziele zbawienia56. Mimo narastających 
z czasem wątpliwości spowodowanych wyborami i postawami mnichów w Ziemi Świętej 
Hieronim wyjątkowo mocno podkreśla w swoich pismach znaczenie i wartość miejsc 
związanych z Jezusem. Zwłaszcza Betlejem, w którym pozostaje do końca życia. Prze-
bywanie w tym miejscu rozumie jako błogosławieństwo, wyjątkową okazję „uczestnic-
twa”, „noszenia” w sobie narodzenia, krzyża, zmartwychwstania i wniebowstąpienia 
Chrystusa. Materialne ślady tych wydarzeń, do których Strydończyk często się odwołuje, 
stanowią dla niego bardzo ważny, obok biblijnego i duchowego, argument teologiczny 
pozwalający docierać do prawdy o wcieleniu Chrystusa57. Przy czym drogę tę – według 
niego – wyznacza i umożliwia dopiero gotowość niesienia krzyża na każdy dzień, umie-
jętność zmartwychwstawania z Chrystusem, przez co człowiek okazuje się godny prze-
bywania w tak chwalebnych miejscach58. Dlatego w miejscach świętych Hieronimowi 
znacznie łatwiej przychodzi kontemplować ślady narodzin Zbawiciela, Krzyża, Męki 
Pańskiej, które wydają mu się bardzo świeże59. Strydończyk pisze nie tylko o przywileju 
przebywania w takich miejscach, ale o obowiązku, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby 
należycie oddawać cześć Chrystusowi lub dobrze zgłębiać Pismo Święte60.

Hieronim bardzo szczegółowo – choć nie w taki sam sposób jak Augustyn61 – opisuje 
swoje doświadczenia i przeżycia, rozpoczynając od pustyni. Zarówno to miejsce, jak 
i związane z nim przeżycia traktuje jako wielkie, pełne cierpienia, oczyszczenie. Wła-
ściwe – jak napisze – schorzałej i zabłąkanej owcy, dopóki Dobry Pasterz nie weźmie 
jej na swoje ramiona i nie zaniesie do swojej owczarni. Czuje się na pustyni jak syn 
marnotrawny, który roztrwonił swój majątek i jeszcze się nie pochylił do kolan rodzi-
cielskich. Doświadcza wreszcie pustyni jako miejsca ascezy, odmiany dotychczasowego, 
dalekiego od Chrystusa sposobu życia, na całkowicie Chrystusowi oddane, a zarazem 
miejsce wielkich pokus i zmagania się z diabłem62. 

56 Lorenzo Perrone, La Chiesa di Palestina e le controversie cristologiche (Brescia: Paideia, 1980), 17–32.
57 Hieronim ze Strydonu, „List 139”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 5: (131–156), wstęp i oprac. na podstawie 

tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 68 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2013), nr 2.

58 Hieronim ze Strydonu, „List 58”, nr 3.
59 Hieronim ze Strydonu, „List 47”, nr 2.
60 Hieronim ze Strydonu, „List 46”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 9.

61 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, s. 104.
62 Hieronim ze Strydonu, „List 2”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 1; Hieronim ze Strydonu, „List 32”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), 
wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli 
Teologicznej 54 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010), nr 7; Hieronim ze Strydonu, „List 125”, nr 12.



304

Edward Sienkiewicz

Pustynia bowiem jest także miejscem przebywania złego ducha. Miejscem błogosła-
wionym ze względu na zażyłość mnicha z Bogiem, ale i miejscem buntu przeciwko Bogu; 
miejscem jałowym, pozbawionym życia, co tylko uwyraźnia i lepiej jeszcze tłumaczy 
obraz kuszenia Jezusa na pustyni. Nie dziwi zatem pewna ambiwalencja w opisywaniu 
oraz ocenie pustyni przez Hieronima, jak i jego chrystocentryczne ujęcie tego zagadnie-
nia63. W Żywocie św. Hilariona Hieronim przedstawia pokusy nawiedzające mnicha na 
pustyni bardzo szczegółowo i opisuje jako wyjątkowo wyrafinowane64. Należy widzieć 
w tym autobiografię samego autora, który chce w ten sposób powiedzieć czytelnikom 
i naśladowcom takiego stylu życia, jak z nimi walczyć i jak je przezwyciężać. Skutecznie 
chroni i wyzwala z nich tylko Jezus Chrystus. Zapanowanie nad słabościami to skutek 
współpracy z łaską Bożą, wejścia w świat zbawczej miłości Boga, zjednoczenia z Nim, 
co wyzwala z lęku przed wydarzeniami mrożącymi krew w żyłach. Bohaterem tego 
dzieła, podobnie jak w Żywocie św. Pawła, jest namacalna obecność Boga65, Chrystus, 
który mówi do Hieronima i wszystkich wchodzących na drogę postu, modlitwy i umar-
twienia, pozostawiających za sobą na zawsze dawne, grzeszne życie, jak do Łazarza: 

„Wyjdź z grobu”66. Z tych samych powodów Hieronim podkreśla zarówno materializm, 
jak i realizm miejsc oraz faktów, wyraźnie wzbraniając się przed ich uduchowieniem, 
co – według niego – wiązałoby się z oderwaniem ich od rzeczywistości67.

Do końca życia Hieronim zmagał się ze swoją gwałtownością i porywczością, a jedno-
cześnie skutecznie bronił się przed nadętością i zarozumiałością, a tym bardziej pychą68. 
Uczył się przez całe życie pokory i cichości od Zbawiciela, starając się Go jak najle-
piej naśladować (Mt 11,29). Nie zapominał również o wypowiedzianym przez Jezusa 
aż osiem razy „biada” w kierunku obłudników i faryzeuszów. W dążeniu do wyzna-
czonego przez Chrystusa ideału Hieronim był maksymalistą wyraźnie odróżniającym 
się od innych teoretyków i praktyków chrześcijańskiej ascezy69, co należy tłumaczyć 
pragnieniem jak najbardziej wiernego podążania za Jezusem. Stąd nieprzypadkowo 
nazywano go „największym krzewicielem życia ascetycznego w swoim czasie”70. Co 
ciekawe, wzywając do praktykowania życia pustelniczego, zwraca się tak naprawdę do 
wszystkich, ponieważ w jego przekonaniu do życia ascetycznego i świętego powołany 
jest i zdolny każdy człowiek. Rozpowszechnianie przykładów świętych i praktykowanie 

63 Hieronim ze Strydonu, „List 58”, nr 3,4.
64 Hieronim, „Żywot św. Hilariona”, w: Żywoty mnichów: Pawła, Hilariona i Malchusa (Tyniec: Wydawnictwo 

Benedyktynów, Kraków 1995), 120–123.
65 Hieronim, „Żywot św. Pawła”, w: Żywoty mnichów: Pawła, Hilariona i Malchusa, 94; Degórski, „Wstęp”, 32, 

37–38.
66 Chauffen, Święty Hieronim, 31.
67 Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, 174.
68 Hieronim ze Strydonu, „List 76”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2: (51–79), wstęp i oprac. na podstawie 

tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 55 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 1.

69 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 121–122.
70 Degórski, „Wstęp”, 12.
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świętości, czyli przyjaźni i zażyłości z Jezusem Chrystusem – do czego dochodzi się 
przez porzucenie dla Niego wszystkiego, co mogłoby od Boga oddalać – nie ma sensu, 
jeśli nie stanowi to zachęty i wezwania do świętości71. Szukając jednak podstaw tego 
i motywacji, nie sposób nie zauważyć wielkiej zażyłości Hieronima z Jezusem. Wpraw-
dzie nie uchyla się przed czynną służbą w Kościele, ale pielęgnuje w sobie i rozwija ideał 
czystej kontemplacji72, która zawsze go pociągała i była prawdziwą otuchą w licznych 
przeciwnościach oraz próbach73.

4. Ontologiczny wymiar chrystologii Hieronima

Rzadko spotykana umiejętność polegająca na łączeniu przez Hieronima mistycyzmu 
i realizmu w refleksji wiary, a w egzegezie literalnej i historycznej interpretacji z sen-
sem duchowym, wpływa na jego wybory dokonywane w ontologii. O wpływie, a przy-
najmniej związku z tezami autora Wulgaty, w tym względzie należy mówić w przypadku 
przedstawicieli wschodniej chrystologii. Wspomnieć wypada tu o wzmiankowanych 
już ebionitach i nazarejczykach. O ile pierwsi uważali Chrystusa za człowieka wyróż-
niającego się wielką mocą, to nazarejczycy, zachowując pamiątki związane z ziemskim 
życiem Jezusa, zainteresowani byli Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Spotka-
nie z tymi poglądami wpłynęło niewątpliwie na właściwe Hieronimowi rozróżnienie 
między „mesjaszem judaistycznym” a Chrystusem Zbawicielem74. Oczywiście, niepo-
równywalnie większy wpływ na Hieronima w kwestiach chrystologicznych wywarł 
Orygenes, choć najczęściej w przypadku Aleksandryjczyka przywołuje się zagadnie-
nia egzegetyczne w tym względzie. Trudno także pominąć znaczenie, jakie myśl Ory-
genesa wywierała przez długi czas na teologię wschodnią. Szczególnie kiedy chodzi 
o jego ontologię i chrystologię75. W swoim systematycznym dziele De principiis Oryge-
nes dostrzega w Chrystusie istniejącą przed wiekami, razem z Ojcem, Mądrość76. Poza 
tym bardzo mocno podkreśla Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa na podstawie tzw. 

71 Bazyli Degórski, „Gli epiloghi delle Vitae monastiche del IV secolo: fra retorica e teologia”, w: La narrativa 
cristiana antica. Codici narrativi, strutture formali, schemi retorici (Roma, 1995), 193–209; Bazyli Degórski, 

„Epilogi «Żywotów» mnichów IV wieku – retoryka i teologia”, Dissertationes Paulinorum 7 (1994): 105–121.
72 Hieronim ze Strydonu, „List 76”, nr 1; Hieronim ze Strydonu, „List 82”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–

115), wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła 
Myśli Teologicznej 61 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011), nr 5; Hieronim ze Strydonu, „List 85”, w: Hieronim 
ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–115), wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst 
łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 61 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011), nr 1; Hieronim ze 
Strydonu, „List 117”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 4: (116–130), wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia 
ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 63 (Kraków: Wydawnic-
two WAM, 2011), nr 1; Luciana Mirri, La vita ascetica femminile in san Girolamo (Roma, 1992), 79–80.

73 Hieronim ze Strydonu” „List 3”, nr 1–2.
74 Paczkowski, „Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku”, 162.
75 Elizabeth A. Clark, The Origenist Controversy. The Cultural Construction of an Early Christian Debate (Prince-

ton, New Jersey: Princeton University Press, 1992).
76 Orygenes, O zasadach, tłum. Stanisław Kalinowski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996), I, 1.
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prozopologii77. Ważne ze względów soteriologicznych – co zostanie uwypuklone także 
przez Hieronima – jest podkreślenie przez niego, że Chrystus jako prawdziwy człowiek 
posiadał ciało, duszę i ducha78. W perspektywie chrystologii Strydończyka na uwagę 
zasługuje ontologiczny sposób argumentacji Orygenesa, zgodnie z którym, na podstawie 
właściwego mu dynamizmu duchowego, jedność Logos-sarx jest możliwa dzięki duszy 
Chrystusa, zabezpieczającej pełne uczestnictwo człowieczeństwa Chrystusa w Jego 
Bóstwie. Głęboka jedność między Bogiem a człowiekiem w Chrystusie, mimo wyraź-
nej różnicy obu natur, nie pozwala ich rozdzielić79. Wprawdzie niewielki wpływ na Hie-
ronima wywierał Euzebiusz, niemniej pozostając pod wrażeniem apologetów i szkoły 
aleksandryjskiej, wypracował on dość charakterystyczną teologię Logosu, koncentru-
jąc się na „ekonomii” i „teologii” dotyczących Chrystusa. Okazuje się w niej bardzo kre-
atywny, także w stosunku do Orygenesa, którego uznawał za swojego wielkiego mistrza. 
Zwraca uwagę jego dość wyraźny subordynacjonizm80, przez co wydaje się on sprzyjać 
arianom, z którymi polemizuje wyraźnie Hieronim. Tezy Euzebiusza usprawiedliwia się 
niekiedy zmianą kontekstu historycznego. Po ustaniu prześladowań w imperium chrze-
ścijańskim cesarz przedstawiany był jako reprezentujący Logos na ziemi, a więc triumfa-
listycznie i hierarchicznie, tworząc więź między światem a Synem Bożym81. Wspomnieć 
wypada także Cyryla Jerozolimskiego podejmującego zagadnienie natury ludzkiej Syna 
Bożego82 i uznającego w Chrystusie „prawdziwego Boga z Boga”83, a obie natury: boską 
oraz ludzką, w ich rozróżnieniu i złączeniu, ze sobą najściślej zjednoczone84. Przy czym 
teologię Cyryla uznaje się za należącą do najbardziej prawowiernego nurtu w przednicej-
skiej tradycji wyznaczonej przez Orygenesa85.

Znając zasygnalizowane powyżej poglądy, Hieronim dość mocno, w porównaniu 
z innymi ojcami Kościoła, podkreśla człowieczeństwo Chrystusa, stanowione przez 
ciało i duszę jako nierozłączne elementy. Przy czym kluczem w zgłębianiu kwestii chry-
stologicznych jest dla niego aspekt soteriologiczny. Człowiek złożony z duszy i ciała – 
zdaniem autora Wulgaty – nie mógłby być odkupiony, gdyby Chrystus nie posiadał duszy 
i ciała. Dodatkową argumentację Strydończyk znajduje w Psalmach, w których Zbawi-

77 Marie-Josèphe Rondeau, Les commentaires patristiques du psautier, t. 2, Exégèse prosopologique et théologie 
(Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1985), 39.

78 Aloys Grillmeier, Christ in Christian tradition. From the apostolic age to Chalcedon (451), t. 2 (London–Oxford: 
Mowbrays, 1975), 143.

79 Orygenes, O zasadach, II, 6.
80 Grillmeier, Christ in Christian tradition. From the apostolic age to Chalcedon (451), 168.
81 Harold Allen Drake, In Praise of Constantine. A Historical Study and New Translation of Eusebius’ Tricennial 

Orations (Berkeley: University of California Press, 1976).
82 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, nr 12,26.
83 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, nr 11,14.
84 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, nr 18,1.
85 Manlio Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo (Roma: Institutum patristicum Augustinianum, 1975), 209.
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ciel jest – według niego – głównym bohaterem86. Pewną trudnością w chrystologicz-
nych wypowiedziach Hieronima jest nie do końca zdefiniowane pojęcie: persona, czego 
powodem są tendencje utożsamiania go z naturą. Nie zastosował on łacińskiej formuły 
mówiącej o dwóch naturach w jednej osobie Chrystusa. Być może przyczyną tego było 
twierdzenie Apolinarego, który podkreślał jedność boskiej i ludzkiej natury w Chrystu-
sie, pisząc o „jednej naturze wcielonego Logosu”87. Hieronim bardzo wyraźnie podkreśla 
fakt narodzenia Jezusa, co z kolei mogło wynikać z kontrowersji, jakie się rodziły w jego 
środowisku w związku z licznymi błędami. Należą do nich także tezy arian, przeciwko 
którym autor Wulgaty pisze na temat kultu należnego Chrystusowi88. Czyni to w wyraź-
nej perspektywie trynitarnej89, nie pomijając, właściwego wszystkim Osobom Bożym, 
działania w historii oraz uwypuklając tajemnicę relacji Syna do Ojca. Wymyka się ona 
ludzkiemu intelektowi i dostępna jest tylko w wierze, przez co nawiązuje do opisanej 
powyżej potrzeby doświadczenia i przeżycia, ponieważ Bóg przekracza wszelkie ramy 
i granice, również poznawcze, gdyż jest nieskończony90. We właściwym sobie kluczu 
chrystologicznym Strydończyk właśnie w trynitarnej perspektywie określa Chrystusa 

„Panem i Stwórcą wszystkiego”91. I choć zbawienie jest dziełem wszystkich Osób Bożych, 
to wyjątkową rolę Hieronim przyznaje Synowi, który przelał swoją drogocenną Krew92. 
Stąd bez Chrystusa człowiek nie może odnaleźć Boga, który jeszcze przed stworzeniem 
przyobiecał swojej Mądrości, czyli Synowi, nagrodę wieczności wszystkim wierzącym 
w tę obietnicę93.

Wracając jeszcze do wzmiankowanego Apolinarego, od którego Hieronim pobierał 
nauki, trzeba przyznać, że w związku z dyskusją na temat jego tez rozwija się najbardziej 
charakterystyczny etap rozwoju chrystologii Strydończyka94. Zbijając tezy apolinary-
stów, zgodnie z którymi przyjęcie dwóch kompletnych natur w Chrystusie może dopro-
wadzić do przyjęcia „dwóch Synów”95, Hieronim – odnosząc się do tradycyjnej doktryny 
mówiącej o prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku – wyjaśnia, w jaki sposób 

86 Mimo że Homilie do Psalmów znane są pod imieniem Hieronima, stanowią w zasadzie jego parafrazę i tłuma-
czenie komentarza Orygenesa do Psalmów. Orygenes – Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, tłum. Stanisław 
Kalinowski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004).

87 Grillmeier, Christ in Christian tradition. From the apostolic age to Chalcedon (451), 333–336.
88 Hieronim ze Strydonu, „List 84”, nr 4.
89 Hieronim ze Strydonu, „List 17”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 2.

90 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz Listu do Tytusa w jednej księdze”, w: Ambrozjaster, Hieronim, Pelagiusz, 
Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa, tłum. i oprac. Arkadiusz Baron (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003), 
3,8: 594C; 1,2–4: 560A.

91 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz Listu do Tytusa w jednej księdze”, 1,1: 557A; 1,1B–4: 560AB.
92 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz Listu do Tytusa w jednej księdze”, 2,11–14: 587A, 588A.
93 Hieronim ze Strydonu, „Komentarz Listu do Tytusa w jednej księdze”, 1,1B–4: 559B, 560BC.
94 Mieczysław Paczkowski, „Girolamo e la polemica antiapollinarista”, Antonianum 79 (2004): 473–504.
95 Hieronim ze Strydonu, „List 109”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3: (80–115), wstęp i oprac. na podstawie 

tłumaczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 61 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2011), nr 1.
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dwie natury łączą się w Chrystusie. O ile terminu „osoba” – o czym już wspomniano – 
Strydończyk używa w sposób niezbyt precyzyjny i jasny, z powodu utożsamiania go 
z koncepcją natury, to już podkreślenie obok duszy i ciała w Chrystusie ludzkich odczuć 
i odruchów przemawia za rozwiązaniem nie tylko bardzo konkretnym, ale i nowatorskim 
w owym czasie96. Przy czym Logos przez wcielenie nie staje się „ciałem”, ale przyjmuje 
w pełni ludzką naturę. Przyświeca temu argument soteriologiczny. Człowiek bowiem 
złożony z duszy i ciała nie mógłby być zbawionym, jeśli Chrystus nie posiadałby duszy 
i ciała, z którym wiążą się odruchy i skłonności cielesne, ale bez grzechu97.

5. Konsekwencje ontologii Hieronima w jego refleksji wiary 
i duchowości

Systematyczne rozstrzygnięcia Hieronima na temat struktury bytu Chrystusa, dokony-
wane w odniesieniu do pojawiających się w jego czasie na Wschodzie niejednokrotnie 
kontrowersyjnych propozycji i wzbudzających nierzadko bardzo burzliwe spory, były 
rozwijane oraz przygotowywane w wielu jego pismach. Dotyczy to także omówionych 
w tym tekście związków jego teologii z egzegezą biblijną i szeroko rozumianą proble-
matyką pustyni oraz mniszego powołania. Chrystologiczne wątki zawiera m.in. Komen-
tarz do Ewangelii według św. Mateusza. Najczęściej wiążą się one z rozważaną przez 
Hieronima prawdą o Królestwie Bożym. Nieco mylące może się okazać dla czytelnika 
tego dzieła częste odnoszenie przez Hieronima prawdy o królestwie Bożym do jednego 
i powszechnego Kościoła98. Zapowiedzi i symbole Kościoła tracą jednak swój szcze-
gólny charakter bez odniesienia do Chrystusa. Dlatego Strydończyk niejednokrotnie 
sens eklezjologiczny łączy z chrystologicznym, czego potwierdzenie można znaleźć 
także w liście Pauli i Eustochium do Marceli O miejscach świętych99. Kościół bowiem 
został zbudowany na Chrystusie. Interpretując słowa: „przyszło do was królestwo Boże” 
(Mt 12,28), Hieronim utożsamia tę rzeczywistość z Jezusem Chrystusem i słowa Jezusa 
rozumie jako potwierdzenie jego obecności, wypełnienie starotestamentowych obiet-
nic100. W chrystologicznej perspektywie Hieronim wyjaśnia również tekst z Ewangelii 
św. Łukasza: „Ogień przyszedłem spuścić na ziemię, i jak bardzo pragnę, aby rozgorzał” 
(Łk 12,49). W komentarzu do nich pisze: „Chcę, aby wszyscy czynili pokutę i wypa-
lili Duchem Świętym wady i grzechy. Sam bowiem jestem tym, o którym napisano: 

96 Giuseppe Furlani, „Studi Apollinaristici II: I presupposti psicologici della cristologia di Apollinare di Laodicea”, 
Rivista trimestale di studi filosofici e religiosi 4 (1923): 129–146.

97 Max Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, t. 1 (Firenze: La Nuova Italia, 1978), 285–303.
98 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, tłum. Jakub Korczak (Kraków: Wydawnic-

two WAM, 2008), II.
99 Hieronim ze Strydonu, „List 46”, nr 3.
100 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, 75–76.
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«Bóg jest ogniem trawiącym» (Pwt 4,24)”101. Pochylając się w swoich pismach nad takimi 
prawdami jak wcielenie, męka i zmartwychwstanie Chrystusa, Strydończyk całą historię 
odnosi do Zbawiciela102. W Nim otrzymuje ona dopełnienie, a wyrazem tej pełni jest dla 
autora Wulgaty zmartwychwstanie Chrystusa. Wydarzenie to przesądza o losie umiera-
jących z Chrystusem, ale również powinno być podstawą reakcji przeżywających śmierć 
najbliższych, wierzących w Chrystusa zmartwychwstałego.

Tematykę tę Strydończyk porusza w „listach pocieszających” – jak je określa Jan 
Czuj103. Zresztą sam Hieronim jeden z nich, a mianowicie Do Pauli o śmierci jej córki 
Blezyli, nazywa „Książeczką pocieszającą”104. Jednym z powodów napisania tego tek-
stu – poza osobistym zaangażowaniem autora z powodu wielkiej przyjaźni – był atak 
uczestników pogrzebu na surową, mniszą ascezę, która w niczym nie łagodzi ogromnego 
bólu matki, ponieważ – według nich – „żadna z poganek nie płakała tak za swymi dzieć-
mi”105. Przy tej okazji autor porusza temat śmierci w młodym wieku. Poza argumentem 
prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, będącym gwarancją szczęścia umierających, 
ich wejścia do światłości, czyli wiecznej radości, wobec której ból i żal najbliższych 
powinny być zastąpione radością ze względu na osiągniętą już wieczną nagrodę, pojawia 
się jeszcze inny aspekt. Otóż wczesne odejście Hieronim stara się ukazać jako wybawie-
nie człowieka od błędów i upadków w tym życiu, od nadmiernego obciążenia i zwią-
zanych z nim smutków oraz dramatów106. Postawę, która nie daje się pogodzić z takim 
zapatrywaniem, autor nasz określa jako przypominającą pogańską egzystencję, życie 
i postępowanie tak jakby Chrystus nie zmartwychwstał107.

Podobną problematykę Hieronim porusza w swoim polemicznym tekście pt. Przeciw 
Wigilancjuszowi. W tym wypadku jednak kwestię egzystowania zmarłych po śmierci 
ukazuje w związku z kultem męczenników. Jak przekonuje, cieszą się oni chwałą 
nieba zaraz po śmierci, ponieważ byli zjednoczeni z Chrystusem za życia108. Z kolei 
w Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza słowa Jezusa z Góry Błogosławieństw 

101 Hieronim, Apologia przeciw Rufinowi, tłum. S. Ryznar (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wy-
szyńskiego, 1989), 63.

102 Krzysztof Góźdź, Jezus Chrystus. Twórca i Spełniciel naszej wiary (Lublin: KUL, 2009), 266.
103 Czuj, Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, 55–60.
104 Hieronim ze Strydonu, „List 39”, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1: (1–50), wstęp i oprac. na podstawie tłu-

maczenia ks. Jana Czuja, Moniki Ożóg, tekst łaciński Henryk Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 54 (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), nr 5–8.

105 Hieronim ze Strydonu, „List 39”, nr 6; Chauffin, Święty Hieronim, 128–131.
106 Hieronim ze Strydonu, „List 39”, nr 5.
107 Hieronim ze Strydonu, „List 39”, nr 6–8.
108 Hieronim ze Strydonu, „Przeciw Wigilancjuszowi”, 4, 6, 8–10, 12, w: Hieronim ze Strydonu, Pisma polemicz-

ne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancjuszowi, tłum. Wojciech Kania, Leon Nie-
ścior, Grzegorz Rurański (Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów – Tyniec, 2013); Grzegorz Rurański, „Wstęp”, 
w: Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancju-
szowi, 406–412; Marek Starowieyski, „Męczeństwo”, w: Ojcowie Żywi, t. 9 (Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991), 
121; Jan Kracik, Relikwie (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002), 46; Czesław Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2 
(Lublin: KUL, 2002), 844; Franciszek Stopniak, U źródeł chrześcijaństwa. Archeologia (Warszawa: Instytut Prasy 
i Wydawnictw Novum, 1982), 52.
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o „cichych, którzy na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5) interpretuje w perspektywie 
bytowania umierających w przyszłości i postawy pozostających jeszcze w doczesno-
ści. Jak zauważa, nie chodzi tu o doczesny wymiar, żydowską ziemię w Palestynie ani 
jakąkolwiek inną z tego świata, przynoszącą cierń i oset (Rdz 3,18). Takiej ziemi nie 
zdobywa się przecież cichością, ale wyniosłością, gwałtem. Chodzi o ziemię, której pra-
gnie psalmista, kiedy woła: „Wierzę, że będę oglądać dobra Pana w krainie żyjących” 
(Ps 26,13)109. Takie dobra i taka kraina są nagrodą już teraz pozwalającą „cieszyć się 
i radować” (Mt 5,12)110. Wyraźnie obecną w tych fragmentach prawdę o zmartwychwsta-
niu Chrystusa (Mt 22,23–32) Hieronim traktuje jako podstawowe kryterium znajomości 
Pisma i kształtowania według niego chrześcijańskiego życia. Czyni to, odwołując się 
do nieuznających zmartwychwstania saduceuszów, którym Jezus zarzuca nieznajomość 
Bożej Mocy i Bożej Mądrości. To dla Strydończyka także zapowiedź nowego, innego 
sposobu życia – duchowego, na sposób chrystusowy (Mt 22,30)111. W Komentarzu do 
Księgi Jonasza, pisze o integralności i wieczności ciał po zmartwychwstaniu112, dowar-
tościowując i wyjaśniając niejako ontologiczną antropologię ontologią chrystologiczną.

Chrystologiczne kwestie obecne są również w pismach polemicznych Hieronima: 
Przeciw Helwidiuszowi i Przeciw Jowinianowi. Głosząc wyższość dziewictwa nad mał-
żeństwem, autor Wulgaty raczej nie jest przekonujący w swojej deklaracji, zgodnie z którą 
jego pochwała nie jest jednoznaczna z umniejszaniem godności małżeństwa113. Świad-
czy o tym, podnoszony przez niego w wielu miejscach, brak możliwości zjednoczenia 
z Chrystusem i uświęcenia w życiu małżeńskim, poza przypadkiem naśladowania dzie-
wiczego stanu życia114. Niejednokrotnie ocenia małżeństwo jako słabość chrześcijaństwa 
i argumentuje to właśnie chrystologicznie. Jak uważa, po przyjściu Jezusa Chrystusa 
małżeństwo należy oceniać inaczej115. Natomiast zdanie z Apokalipsy: „szat swych nie 
splamili i idą za Barankiem” (Ap 14,4) odnosi do dziewic116. Chrystologicznie tłumaczy 
również wzmiankę o żonach apostołów w Nowym Testamencie, którzy przed przyjściem 
Chrystusa znajdowali się pod wpływem Starego Prawa, co można znaleźć z kolei w tek-
ście polemicznym Przeciw Jowinianowi117.

109 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, 23–24.
110 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, 25.
111 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, 157–159.
112 Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza, tłum. Ludwik Gładyszewski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998), II, 

6A–9.
113 Rurański, „Wstęp”, 28–29.
114 Giancarlo Rocca, L’Adversus Helvidium di san Girolamo nel contesto della letteratura ascetico-mariana del seco-

lo IV (Bern: Peter Lang, 1998), 98.
115 Hieronim ze Strydonu, „Przeciw Helwidiuszowi”, 22.
116 Hieronim ze Strydonu, „Przeciw Helwidiuszowi”, 23.
117 Hieronim ze Strydonu, „Przeciw Jowinianowi”, I, 3; I, 26.
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Zakończenie

Chrystologiczne wątki w pracach Hieronima wyznacza lektura Biblii i jej egzegeza. 
Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, stanowi także podstawę rozu-
mienia przez autora Wulgaty Osoby Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. Z naciskiem właśnie 
na termin: „osoba”, choć w przekazie Strydończyka, z punktu widzenia późniejszych 
rozstrzygnięć, może on budzić pewne kontrowersje. Osobę bowiem traktuje on i rozu-
mie – podobnie jak większość wschodnich teologów w tym czasie – jako pewną postać 
natury.

Nie jest zatem prawdą – jak zdają się twierdzić niektórzy zajmujący się Hieronimem 
autorzy – że świadomie wycofywał się on ze sporów teologicznych i nie był nimi zain-
teresowany. Podobnie jak nie jest zgodna z faktycznym stanem rzeczy jego rzekoma 
obojętność na problemy związane z sytuacją miejscowego Kościoła, co miałoby tłuma-
czyć jego przede wszystkim mnisze powołanie. Wprawdzie nie rościł sobie pretensji 
do klasycznego w jego czasach rozumienia duszpasterskich zadań, ale wykluczało to, 
a przynajmniej znacznie utrudniało środowisko, w jakim tworzył, i styl chrześcijań-
skiego życia, jaki sobie obrał, ze względu na swoje zainteresowania, pasję, wewnętrzne, 
religijne doświadczenia i wreszcie na tej podstawie rozumiane swoje powołanie.

Umiłowanie Biblii przez Hieronima, do której nie podchodził tylko z chłodnym 
dystansem właściwym mentalności uczonego, wyznaczało mu umiłowanie i zażyłość 
z Chrystusem. A właściwie to Chrystus, który najlepiej wypowiada się w przekazie 
biblijnym, ukierunkował go i określał sposób rozumienia i traktowania Pisma Świętego. 
Tak samo jak był w życiu i twórczości Hieronima podstawą oraz motywacją zajmowa-
nia się – i to na bieżąco – kwestiami doktrynalnymi, tudzież problemami nękającymi 
miejscową wspólnotę Kościoła. Zwłaszcza kiedy pojawiały się poważne błędy i spory 
rodzące podziały, które mogłyby zaszkodzić człowiekowi wierzącemu w Chrystusa, 
deprawując jego życie i oddalając od zbawienia. Strydończyk był bowiem przekonany, 
że błędy w doktrynie i problemy w dyscyplinie kościelnej wynikają z nieznajomości 
Chrystusa i tym samym Pisma Świętego.

Aspekt ascetyczny i duchowy jest w chrystologii Hieronima bez wątpienia bardzo 
ważny. Niemniej stanowi on świadomie wybrany przez niego sposób życia i pobożno-
ści ze względu na Jezusa Chrystusa oraz Biblię. Z tego samego powodu nie uważał on 
chrześcijańskiej doktryny za jakąś odrębną i niezwiązaną z całą rzeczywistością chrze-
ścijańskiej egzystencji sferę. Traktował ją jako konstytutywny element chrześcijańskiej 
kultury i fundament ludzkiego życia, uzyskującego w Jezusie Chrystusie swój najgłęb-
szy sens, czyli świadomość pochodzenia i nadzieję spełnienia w ostatecznym celu oraz 
przeznaczeniu, poznanych właśnie dzięki osobie i dziełu Jezusa Chrystusa.
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OBLICZA DUCHOWOŚCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI  
I PŁYNĄCE Z NICH PRZESŁANIA  
DLA WSPÓŁCZESNYCH LUDZI W KONTEKŚCIE 
ENCYKLIKI PIUSA XII INVICTI ATHLETAE 
CHRISTI

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu było ukazanie wartości duchowości św. Andrzeja Boboli dla 
współczesnego pokolenia ludzi. Realizacja tak określonego celu nie mogła nie rozpocząć 
się od odsłonięcia zasadniczych elementów natury duchowości Andrzeja Boboli. Stano-
wiły je: bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu, żarliwa troska o zbawienie wier-
nych i ekumeniczna wrażliwość. Odsłonięcie tych składowych elementów jego duchowości 
pozwoliło na uwypuklenie płaszczyzn jego oddziaływania na współczesne działania ludzi 
w społeczeństwie. W tym względzie wpływ jego duchowości można upatrywać we wska-
zaniu na podstawę wszelkiego ładu w społeczeństwie, jakim jest wierność Chrystuso-
wej Ewangelii, w okazywaniu wsparcia ludziom w potrzebie jako wymiaru świadectwa 
o wierności Chrystusowi i w otwartości na bliźnich, którzy wyznają inną wiarę i kierują się 
odmiennym światopoglądem. Właśnie w tych płaszczyznach zawiera się aktualność ducho-
wość św. Andrzeja Boboli.

Słowa kluczowe: duchowość, męczeństwo, świętość, wierność Chrystusowi, jedność Kościoła
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Abstract

FACES OF THE SPIRITUALITY OF ST. ANDRZEJ BOBOLA  
AND ITS MESSAGES FOR MODERN PEOPLE IN THE CONTEXT  
OF THE ENCYCLICAL PIUS XII INVICTI ATHLETAE CHRISTI

The purpose of this article was to show the value of the spirituality of St. Andrzej Bobola for 
the modern generation of people. The implementation of such a specific goal could not begin 
without revealing the essential elements of the spirituality of Andrzej Bobola. They were: 
boundless fidelity to the priestly vocation, passionate concern for the salvation of the faith-
ful and ecumenical sensitivity. The exposure of these components of his spirituality allowed 
him to highlight the areas of his influence on contemporary human activities in society. In 
this regard, the impact of his spirituality can be seen in pointing to the basis of all order in 
society, which is faithfulness to the Gospel of Christ, in showing support to people in need as 
a dimension of testimony of faithfulness to Christ and in openness to others who profess a dif-
ferent faith and follow a different worldview. It is in these planes that the current spirituality 
of St. Andrzej Bobola.

Keywords: spirituality, martyrdom, holiness, loyalty to Christ, unity of the Church

Wstęp

W roku 2018 minęła 80. rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli i ponad 380 lat od jego 
chwalebnego męczeństwa (16.05.1657). Te dwie daty i związane z nimi wydarzenia 
stanowią motyw dla zatrzymania się nad życiem tego wielkiego Świętego i poczynie-
nia wnikliwej refleksji nad jego duchowością. Oprócz tych dwóch powodów, dodatko-
wym motywem dla niniejszej refleksji staje się to, że św. Andrzej Bobola jest z jednym 
z patronów Polski i cieszy się w niej dużym szacunkiem i poważaniem, nie tylko wśród 
wiernych. Dla tak określonych założeń podstawową bazą źródłową może być tylko ency-
klika Invicti Athlete Christi, którą napisał papież Pius XII w 1957 roku dla upamiętnienia 
trzechsetnej rocznicy męczeństwa św. Andrzeja Boboli. Już w pierwszych słowach swo-
jej encykliki odkrył osobistą intencję zainteresowania się postacią św. Andrzeja Boboli 
i zamiar zaprezentowania jej wiernym. We wstępie encykliki napisał: „jest Naszym 
gorącym pragnieniem, żeby wszyscy po całym świecie uczestnicy chlubnego miana 
katolików, a zwłaszcza ci synowie ukochanej przez Nas polskiej ziemi, dla których nie-
zwyciężony bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem 
chrześcijańskiego męstwa, w trzechsetną rocznicę jego zgonu pobożnym sercem i umy-
słem rozważyli jego męczeństwo i jego świętość. Nie chcemy więc pominąć tej pamiętnej 
chwili, która złotymi zgłoskami zapisana jest w rocznikach Kościoła, żeby nie wspo-
mnieć o jego życiu i cnocie i żeby tak Wam, Czcigodni Bracia, jak wiernym Waszej 
pasterskiej pieczy zawierzonym, przez to ogólne pismo nie wskazać w nim przykładu, 
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który by każdy wedle swojego stanu i zawodu mógł obrać za przedmiot naśladowania”2. 
Jak wynika z przytoczonych słów, papież Pius XII był mocno przekonany o niezwy-
kłym wręcz heroizmie wiary Andrzeja Boboli i dlatego zdecydował się na poświęcenie 
jemu tego dokumentu, aby, przybliżając w nim jego postawę duchową, umocnić wier-
nych w odważnym kroczeniu za Chrystusem, któremu on zaufał bezgranicznie, aż po 
ofiarę z własnego życia. W kontekście przywołanych dat i wypowiedzi może nasunąć się 
pytanie, po co podejmować jeszcze kwestię życia i misji Andrzeja Boboli, skoro podjął 
ją już papież Pius XII we wspomnianej encyklice? Na pierwsze wejrzenie wydaje się, iż 
na to pytanie można dać tylko jedną odpowiedź: nie ma potrzeby! Gdy jednak uwzględ-
nimy kontekst historyczno-społeczny, w jakim powstała encyklika papieża Piusa XII, 
który wtedy zdecydował się na przywołanie postaci św. Andrzeja Boboli, a zarazem 
kiedy dostrzeżemy współczesne wyzwania społeczne, kulturowe, międzywyznaniowe 
i religijne, to nie sposób nie odwołać się do nauczania i postawy duchowej tego świę-
tego. To on w swoim czasie, nacechowanym rozmaitością społeczną, kulturową i reli-
gijną, potrafił wskazać kierunek i sposób współdziałania między ludźmi. Właśnie na tę 
działalność zwrócił uwagę papież Pius XII w swojej encyklice i tym samym pokazał, że 
jego przesłanie nie uległo dezaktualizacji, mimo upływu czasu. Także w obecnym cza-
sie i rzeczywistości wskazane jest przywołanie duchowości świętego Andrzeja Boboli 
i jego przesłania. I w tym kontekście ujawnia się cel niniejszego artykułu: przybliżenie 
współczesnemu pokoleniu ludzi wartości duchowości świętego Andrzeja Boboli w opar-
ciu o papieskie nauczanie zawarte w encyklice Invicti Athletae Christi. Z tego względu 
zasadniczą metodą badawczą może być nade wszystko analiza tekstu encykliki papie-
skiej wieńczona syntetycznymi wnioskami w zakresie podejmowanej problematyki, jaką 
jest duchowość świętego Andrzeja Boboli. Zaś całość poszukiwań badawczych zostanie 
dopełniona przywołaniami konkretnych danych historycznych, bez których niemożliwe 
byłoby pełne i dogłębne zaprezentowanie życia duchowego świętego Andrzeja Boboli.

Ustalenie celu i sposobu jego realizacji umożliwia z kolei określenie kierunku reflek-
sji, zatem w pierwszej kolejności zostanie odsłonięta natura duchowości św. Andrzeja 
Boboli, a następnie będzie zaprezentowana jej wartość dla współczesnego pokolenia 
ludzi. Uszczegóławiając tak określone założenia, tok powyższej myśli badawczej musi 
rozpocząć się od odsłonięcia znamion duchowości Andrzeja Boboli, dziś świętego. 
W duchowości tego świętego można dostrzec trzy szczególne cechy, które wyróżniają, 
by tak powiedzieć, jego styl bycia spośród innych; należą do nich: bezgraniczna wierność 
kapłańskiemu powołaniu, żarliwość apostolska o zbawienie wiernych i misyjna otwar-
tość. Ta część refleksji, określona mianem natury duchowości św. Andrzeja Boboli, sta-
nowić będzie treść pierwszej części artykułu.

2 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, bisku-
pów i innych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Chri-
sti”. O świętym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., Magisterium Kościoła Katolickiego (Warszawa: Wydawnictwo  
Te Deum, 2003), 6.
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Uwypuklenie istotnych elementów duchowości świętego Andrzeja Boboli umożliwia 
ukazanie jej znaczenia dla współczesnego pokolenia ludzi. Wartość duchowości tego 
świętego ujawnia się głównie w tym, co wyróżniało jego styl bycia. Inaczej mówiąc, 
stanowi on (przede wszystkim jego duchowość) dla współczesnych bodziec do podejmo-
wania konkretnych działań, które zapewnią osobom i wspólnotom społecznym rozwój 
i stabilność. Aktualność życia duchowego św. Andrzeja Boboli dla współczesnego poko-
lenia ludzi zaznaczy się zatem w pierwszej kolejności w uznaniu przez nich Chrystusa 
za Pana ich życia, a następnie w ofiarnym dawaniu o Nim świadectwa słowem i czynem 
oraz w końcu w ich zaangażowaniu się na rzecz ekumenii, co wchodzić będzie w zakres 
treści drugiej części artykułu.

1. Natura duchowości Andrzeja Boboli

Duchowość z istoty swej jest stylem bycia człowieka. W zależności od tego, kto lub co 
staje się punktem odniesienia dla tegoż człowieka, taki charakter przyjmie jego ducho-
wość, czyli jego styl bycia.

Dla Andrzeja Boboli tym podmiotem odniesienia był, od najmłodszych jego lat, Jezus 
Chrystus. To Chrystus stał się dla niego, dzięki ofiarnej pracy wychowawczej rodziców, 
centrum życia. Jemu zapragnął, doznawszy wcześniej – jak to ujął w encyklice Invicti 
Athletae Christi papież Pius XII – próżności światowych, poświęcić się całkowicie3. Ten 
cel wytrwale realizował od pierwszych chwil wstąpienia do nowicjatu w Towarzystwie 
Jezusowym w Wilnie. Przez gorliwą pracę nad sobą, w której przyświecały mu Chrystu-
sowe słowa o zaparciu się samego siebie i wzięcia krzyża dnia codziennego (por. Łk 9,23), 
doszedł do niezwykle głębokiego stopnia zjednoczenia z Chrystusem. W ten sposób jego 
duchowość przyjęła chrystocentryczny charakter. W niej można dostrzec trzy charak-
terystyczne cechy, które decydują o specyfice duchowości Andrzeja Boboli. Pierwszą 
z nich jest bezgraniczna wierność Andrzeja Boboli kapłańskiemu powołaniu. On od 
chwili święceń kapłańskich, które przyjął 12 marca 1622 roku, z oddaniem pełnił kapłań-
ską służbę, kierując się w niej wyłącznie miłością do Chrystusa. Druga cecha, która zna-
mionowała jego duchowość, to żarliwa troska o zbawienie wieczne ludzi. Wyrażała się 
ona w ofiarnie spełnianych przez niego posługach kapłańskich i pozyskiwaniu ludzi dla 
Chrystusa. I wreszcie trzecią cechą, jaka znamionowała jego duchowość, to otwartość 
na dialog z ludźmi różnych wyznań, światopoglądu i pozycji społecznej. Podejmował 
on wiele działań na rzecz budowania jedności Kościoła, wykazując tym samym ekume-
niczną wrażliwość.

3 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i in-
nych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świę-
tym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., 6.
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1.1. Bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu

Pierwszą cechą, jaka decyduje o specyfice duchowości Andrzeja Boboli, jest jego bez-
graniczna wierność Jezusowi Chrystusowi. Od samego początku, tj. od wstąpienia do 
nowicjatu w Wilnie, podjął gorliwą formację duchową. Celem tej formacji było naby-
cie jak najgłębszej więzi z Chrystusem, zaś sposobem jej uzyskania było umartwianie 
miłości własnej, a środkami, jakie stosował w tej materii były asceza, gorliwa modlitwa, 
szczególnie wielogodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i wierne wypełnianie 
zadań seminaryjnych, a później kapłańskich. W tej formacji nieustannie przyświecały 
mu słowa Chrystusa: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój, i niech mnie naśladuje” (Łk 9,23). W miarę poznawania tajem-
nicy miłości Chrystusowej odkrywał w sobie płaszczyzny niedoskonałości, a tym samym 
dostrzegał w sobie przestrzenie pracy nad sobą. Ta praca nad sobą kosztowała go wiele 
wysiłku. O wielkości tego wysiłku z jego strony może świadczyć to, że z natury swej 
był niecierpliwy i skłonny do wyniosłości, a niekiedy nawet bardzo uparty4. Dzięki sys-
tematyczności i konsekwencji w pracy, polegającej na wzrastaniu w pokorze, doszedł 
do upragnionej więzi miłości z Chrystusem. Potwierdzeniem tej myśli są, niewątpliwie, 
słowa, jakie wypowiedział tuż przed śmiercią, kiedy na pytanie, czy jest księdzem, odpo-
wiedział oprawcom: „Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej 
też chcę umrzeć”5. Wypowiadając te słowa, stanął w jednej linii wiernych naśladowców 
Chrystusa i gorliwych wykonawców Jego Ewangelii, czego najtrafniejszym potwierdze-
niem może być wyznanie św. Pawła Apostoła: „teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Gal 2,20).

W podsumowaniu tej części analiz należy stwierdzić, że duchowość Andrzeja Boboli, 
jako styl bycia, wyrastała ze świadomości obdarowania go przez Chrystusa powołaniem. 
Najgłębszym wymiarem tej świadomości było przeświadczenie bycia kapłanem Chry-
stusowym, którym się stał w momencie przyjęcia święceń kapłańskich. Andrzej Bobola, 
kiedy uświadomił sobie Chrystusowe wybranie i obdarowanie go łaską kapłaństwa, 
z oddaniem je podjął i z niezwykłą wręcz wiernością realizował w codzienności swojego 
posługiwania kapłańskiego.

1.2. Żarliwość apostolska o zbawienie wiernych

Mając świadomość obdarowania darem kapłaństwa, z gorliwością apostolską służył 
ludowi Bożemu. Zawsze uważał, że kapłan w Kościele ma ważne zadanie. Przez niego 
bowiem dokonuje się proces porównywany do metabolizmu zachodzącego w żywym 
organizmie; właśnie poprzez kapłana jest przyswajana, a następnie rozdzielana pomię-

4 Jan Popłatek, Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie – męczeństwo – kult (Kraków: Wy-
dawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1936), 63.

5 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i in-
nych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świę-
tym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., 10.
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dzy poszczególnych członków tego organizmu, energia duchowa, jaką jest Boże życie. 
Zadaniem kapłana jest rozprowadzać to Boże życie, wysłużone śmiercią Pana Jezusa, po 
całym Jego Mistycznym Ciele, czyli Kościele, aby oddać Bogu chwałę, a wiernym umoż-
liwić osiągnięcie zbawienia.

W istocie to zadanie kapłan urzeczywistni, gdy stanie się wobec Ludu Bożego pro-
rokiem, czyli tym, który będzie mu obwieszczał prawdę o nieskończonej miłości Boga, 
najpełniej odsłoniętą w bezgranicznej ofierze Chrystusa i zarazem będzie zachęcał 
tenże lud do kierowania się ową prawdą, aż przeniknie ona wszystkie jego warstwy. To 
obwieszczanie prawdy Chrystusowej kapłan najpełniej wyrazi w formie uwrażliwiania 
ludzi, aby w życiu osobistym i społecznym nie zamienili środka na cel, aby nie stracili 
z horyzontu wartości transcendentnych na rzecz immanentnych, aby nie zobojętnieli na 
to, co święte, a nie koncentrowali się tylko na tym, co świeckie, aby nie przestali myśleć 
o tym, co wieczne i nie skupiali swojej uwagi jedynie na tym, co doczesne i zmysłowe. 
Ta wyjątkowość misji kapłańskiej mocno zapadła w umysł i serce Andrzeja Boboli od 
pierwszych chwil jego kapłaństwa. Był jej oddany z całą gorliwością, pozostawiając na 
dalszym planie materialne niedogodności i ludzkie uszczypliwości. Z żarliwością gło-
sił ludowi naukę Chrystusa na ziemiach diecezji pińskiej. Nie szczędząc żadnych tru-
dów, jak napisał papież Pius XII w encyklice, szerzył przez głoszenie kazań i misyjne 
wyprawy katolicką wiarę i rozbudzał w sercach ludzi, nade wszystko młodzieży, kult 
Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny6. Jego gorliwość w działalności 
pasterskiej i kaznodziejskiej była tak głęboka, że wielu ludzi, szczególnie spośród prawo-
sławnych, pozyskał dla Chrystusa i jedności z Rzymem. W tym kontekście nie budziły 
zdziwienia żadne stwierdzenia, jakimi określali go zarówno prawosławni, jak i katolicy. 
Ci pierwsi nazywali go duszochwatem, a ci drudzy – łowcą dusz, a nade wszystko apo-
stołem Pińszczyzny7.

1.3. Ekumeniczna wrażliwość

Andrzej Bobola od chwili przyjęcia święceń kapłańskich służył sprawie jedności 
w Kościele. A czasy, w których przyszło mu pracować, były bardzo burzliwe. Nieustanne 
wojny z Rosją, ze Szwecją, z Kozakami i Tatarami niszczyły kraj i wyludniały całe oko-
lice. Pińsk był miastem przygranicznym, dlatego życie było tam wyjątkowo niespokojne. 
Poza tym unia brzeska (z 1569 r.), w wyniku której powstał Kościół unicki, czyli grec-
kokatolicki, nie w pełni się przyjęła. W 1632 roku doszło do odnowienia na wschodnich 
rubieżach I Rzeczypospolitej hierarchii prawosławnej. Odrodzony Kościół prawosławny 
był broniony w sposób wręcz zaciekły przez Kozaków, stąd też Andrzej Bobola stał 
się dla nich wrogiem. Punktem szczytowym stało się nawrócenie dwóch wsi (Bałandy-

6 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i in-
nych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świę-
tym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., 7–8.

7 Mirosław Paciuszkiewicz, Andrzej Bobola (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000), 54.
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cze i Udrożyn) na katolicyzm; Tatarzy nie mogli mu tego wybaczyć. W maju 1657 roku 
Kozacy oblegli Janów Poleski i tam dokonali rzezi katolików i żydów. Andrzej Bobola, 
w obawie przed zemstą prawosławnych, szukać schronienia w pobliskiej wsi Peredił. Na 
próżno. Pochwycony przez ten sam oddział kozacki został zawleczony do Janowa Pole-
skiego i tam na rynku poddany ciężkim torturom, zmierzającym do tego, aby wyparł 
się swojej wiary. On jednak pozostał wierny do końca Chrystusowi, przyzywając co 
chwilę w trakcie tortur Jego imię. Do ostatniej chwili zachowywał się jak wyjątkowy 
uczeń Jezusa, który w obliczu śmierci apelował do oprawców, aby w szukaniu jedności 
zwrócili uwagę na wartość prawdy. „Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowa-
dzi. Wy powinniście żałować” – apelował do sumień swoich oprawców w czasie tortur – 

„i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując 
moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje”8. W końcu został 
zmasakrowany i powieszony nogami do góry, a w ostateczności zasztyletowany 16 maja 
1657 roku. Miał wówczas 66 lat. Oddając swoje życie z miłości do Chrystusa, potwierdził 
tym samym to, czego wcześniej nauczał i do czego zachęcał wiernych. W ten sposób dał 
przykład męstwa i nieugiętej wiary w wyznawaniu Chrystusowej prawdy, która stanowi 
fundament w budowaniu wspólnoty między ludźmi i zachowaniu jedności Kościoła.

2. Duchowość Andrzeja Boboli bodźcem do działania obecnego 
pokolenia ludzi

Styl bycia i działania Andrzeja Boboli, wyrażony w trzech przejawach, jakie zostały 
przedstawione w pierwszej części artykułu stanowi dla współczesnego pokolenia ludzi 
impuls do działania na rzecz odnowy moralno-duchowej narodów i budowania jedności 
w Kościele. Na ten aspekt oddziaływania duchowości św. Andrzeja Boboli na współcze-
sne pokolenie ludzi i narodów zwrócił już uwagę Jan Paweł II, który w przemówieniu 
do pielgrzymów z Polski, przybyłych do Rzymu na uroczystości 50. rocznicy jego kano-
nizacji, powiedział: „Życie św. Andrzeja Boboli symbolizuje jakiś wielki okres dzie-
jów Polski, Polski unijnej, Polski, w której wraz z unią znalazły się także dwie odmiany 
chrześcijaństwa: chrześcijaństwo łacińskie-rzymskie i chrześcijaństwo wschodnie, 
zarówno w formie prawosławnej, jak też i w formie katolickiej, to znaczy Kościół unicki. 
To wszystko należy do naszej historii, do historii narodu, do historii Kościoła”9. W świe-
tle papieskiej wypowiedzi można powiedzieć, że duchowość św. Andrzeja Boboli, wyra-
żona w tych trzech jej wymiarach, tj. bezgranicznej wierności kapłańskiemu powołaniu, 
żarliwości apostolskiej o zbawienie wiernych i wrażliwości ekumenicznej, wyznacza 

8 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i in-
nych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świę-
tym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., 10.

9 Jan Paweł II, „Święty Andrzej Bobola – znak prorocki”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 5 (1988): 8.
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współczesnym ludziom płaszczyzny działania w ramach wspólnoty eklezjalnej, narodo-
wej i międzynarodowej.

Pierwszą z tych płaszczyzn jest potrzeba uznania przez nich Chrystusa za Pana 
i kierowania się Jego Ewangelią, aby mogli przyczyniać się do budowania pomyślno-
ści Kościoła i narodu. Kolejną płaszczyzną działania ludzi współczesnych w duchu 
Andrzeja Boboli jest konieczność okazywania wzajemnej miłości bratniej, która przyj-
mie formę świadectwa o Chrystusie. I w końcu ostatnią płaszczyzną działalności ludzi 
w duchu tegoż męczennika jest potrzeba otwartości na siebie nawzajem bez względu na 
wyznawaną religię, uznawany światopogląd, czy posiadaną pozycję społeczną. Tylko 
w dialogu można prowadzić właściwie ekumenię. Odsłonięcie tych trzech płaszczyzn 
działania ludzi w obecnej rzeczywistości pozwoli ukazać wartość, a zarazem aktualny 
wpływ duchowości Andrzeja Boboli na współczesnych ludzi i społeczeństwa.

2.1. Uznanie Chrystusa i Jego Ewangelii podstawą ładu społecznego

Wielu współczesnych ludzi, jak wynika z obserwacji ich egzystencji, doświadcza 
zachwiania równowagi wewnętrznej. Jej owocem jest permisywizm moralny, desakra-
lizacja życia ludzkiego oraz utylitarne podejście do świata wartości. Skrajnym przeja-
wem tego zachwiania równowagi jest reifikacja osoby ludzkiej. Jej istota polega na tym, 
że osoba ludzka bywa przez niektórych traktowana – jak to określił w swoim czasie wło-
ski filozof A. Del Noce w referacie będącym komentarzem do encykliki Jana Pawła II 
Redemptor hominis – już nie jako wartość użycia, ale jako wartość wymienna. Po prostu, 
człowiek bywa traktowany przez niektórych jako jeden z towarów na targowisku, który 
można wymienić na inny10.

Przyczyna takich zachowań ze strony niektórych ludzi tkwi w ich odejściu od Boga. 
Negacja Boga i Jego miłości wyrażonej w akcie stworzenia człowieka na Jego obraz 
i podobieństwa oraz odkupienia go przez Chrystusa zawsze prowadzi do zakłamania 
prawdy o nim samym. Bez Boga człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie samego, 
ani nie jest w stanie odkryć celu i sensu swego życia, a tym samym nie jest w stanie 
spełnić się w swym człowieczeństwie. Na tego rodzaju błąd w zachowaniu człowieka 
wskazywał już papież Pius XII w encyklice poświęconej św. Andrzejowi Boboli. Pisał 
w niej, że „nauka Ewangelii niemałej liczbie ludzi jest nieznana, u innych zaś, co gorsza, 
spotyka się z zupełnym odrzuceniem pod pozorem, że jest całkowicie obca tym, którzy 
idąc z postępem czasu, urabiają sobie przekonanie, że na ziemi bez Boga, tj. przez własny 
rozum i własne siły wszystko, czym żyją i przez co działają, posiąść mogą, swoją mocą 
podbijając pod swoją wolę i władzę, dla pożytku i rozwoju ludzkości, wszystkie pier-
wiastki i żywioły tej ziemi”11. Jeżeli więc współczesny człowiek chce nadać sens swojej 

10 Augusto Del Noce, „Filosofia dell’esistenza”, w: Il Redemptore dell’uomo. Testo e commenti (Roma, 1979), 30.
11 Pius XII, Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i in-

nych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świę-
tym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., 11.



323

OBLICZA DUCHOWOŚCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI…

egzystencji i ostatecznie spełnić się w człowieczeństwie, a zarazem osiągnąć pokój serca 
i ostatecznie doznać szczęścia w życiu wiecznym, to nie może nie zwrócić się ku Bogu. 
Tę prawidłowość trafnie uchwycił i dał jej wyraz już św. Augustyn, żyjący na przełomie 
III i IV wieku naszej ery, gdy w swoim dziele Wyznania napisał: „Stworzyłeś nas bowiem 
dla siebie (Boże) i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”12. A zatem, 
kiedy człowiek uzna swe odniesienie do Stwórcy, to tym samym zyskuje szansę na wła-
ściwą realizację przez siebie swojej wolności i zarazem zachowania swych nienaruszal-
nych praw, a przede wszystkim spełnienie się w człowieczeństwie. Z przedstawionego 
toku refleksji wynika, że Bóg nie jest dla człowieka zagrożeniem, lecz wręcz przeciw-
nie – źródłem jego rozwoju w człowieczeństwie i osiągnięcia pokoju tak w wymiarze 
indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Najwłaściwszym sposobem odrodzenia się duchowego zarówno indywidualnego czło-
wieka, jak i każdej wspólnoty, poczynając od rodzinnej, przez narodową, a na między-
narodowej kończąc, jest ich zawierzenie się Chrystusowi i uznanie Jego Ewangelii jako 
drogowskazu w życiu. I w tym względzie ujawnia się aktualność duchowości św. Andrzeja 
Boboli. On, który w swoim życiu, jak wykazaliśmy powyżej w refleksji, wiernie kroczył 
za Chrystusem i kierował się Jego wskazaniami, swoją postawą pokazuje, że odnowa 
duchowo-moralna ludzi i budowa ładu w społeczeństwach może dokonać się właściwie 
na drodze uznania Chrystusa i wdrożenia słów Jego Ewangelii w życie. Tym samym 
św. Andrzej Bobola stał się, można powiedzieć, prekursorem przesłania, które, po prawie 
trzech wiekach, trafnie ujęła i precyzyjnie wyraziła w swoim Dzienniczku – wielka Polka 
i wierna uczennica Chrystusa – siostra Faustyna Kowalska, dzisiaj święta, w słowach: 
„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia 
Bożego” (Dz 300), a później po latach potwierdził jej słowa i zarazem uszczegółowił je 
w swej treści Jan Paweł II – papież, kiedy powiedział: „Droga do odnowy społeczeństwa 
prowadzi przez odnowę serca człowieka”13. Przesłanie duchowości św. Andrzeja Boboli 
dla współczesnych ludzi jest bardzo konkretne w tym aspekcie, że tylko na drodze wier-
ności ewangelicznym wartościom, które w pełni odsłonił Jezus Chrystus, człowiek i spo-
łeczeństwa mogą się odnowić duchowo, a w wymiarze wspólnotowym zapewnić sobie 
pomyślność14.

2.2. Ofiarność w dawaniu świadectwa Chrystusowi

Jak świętość chrześcijan jest znakiem działania łaski zbawienia w Kościele, tak ich wza-
jemna otwartość na siebie nawzajem jest wyrazem miłości i przykładem dla świata. Tę 
prawidłowość Chrystus zawarł w słowach modlitwy: „by świat uwierzył, żeś Ty mnie 

12 Augustyn, Wyznania (Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1982), 1.
13 Jacek Bolewski, „Program odnowy – niepodległości. W jedności ze św. Andrzejem Bobolą”, Więź 5 (1999): 123–

136.
14 Jacek Bolewski, „Papieska wizja św. Andrzeja Boboli”, Studia Bobolanum 3 (2007): 5–20.
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posłał” (J 17,21). W tym względzie Andrzej Bobola stanowi dla współczesnych ludzi 
przykład i zarazem pokazuje, że jego duchowość nie straciła w niczym na aktualności.

Głębokie zjednoczenie z Chrystusem – Kapłanem i bezgraniczne oddanie się Jego 
misji, nie może nie przełożyć się na wierną służbę Jemu obecnemu w bliźnich. Chrystus 
złączył się z każdym człowiekiem tak ściśle, jak głowa z ciałem. Stąd każde zranienie 
ciała przeżywa boleśnie głowa i każde dobrodziejstwo wyświadczone ręce czy nodze 
jest dobrodziejstwem dla głowy. Poprzez każdy czyn miłosierny okazany bliźniemu 
w postaci chociażby podania kromki chleba, kubka wody, wypowiedzenia dobrego słowa 
czy życzliwego uśmiechu, człowiek wiąże się nie tylko z innymi we wzajemnym łańcu-
chu miłości, ale także z Chrystusem, który na mocy tajemnicy wcielenia utożsamił się 
z każdym człowiekiem. Każdy uczynek wyświadczony przez człowieka drugiemu czło-
wiekowi nie tylko łączy ludzi ze sobą, ale stanowi świadectwo umiłowania Chrystusa. 
Dlatego Andrzej Bobola uważał, że kiedy kapłan będzie patrzył na swoją posługę oczami 
Chrystusa, to wtedy dopiero będzie w stanie zaświadczyć w pełni o Jego miłości do ludz-
kiego rodzaju, a zarazem otworzy się na prawdę o Jego obecności w każdym człowieku 
(por. Mt 25,31–46). Dzięki takiemu nastawieniu człowiek może wzrastać w postawie 
osobistego oddania się Jemu i zarazem będzie w stanie zaświadczyć o Jego bezgranicznej 
miłości do wszystkich ludzi.

Właśnie wzór takiej postawy pozostawia każdemu z nas św. Andrzej Bobola. To on 
poprzez swoją postawę niesienia wsparcia potrzebującym, bez względu na ich wyzna-
nie, czy uznawany światopogląd, pokazał, że tylko w skutecznym zaradzaniu potrzebom 
biednych możemy się spełnić w człowieczeństwie i doznać szczęścia. Z tego wynika, że 
każdy człowiek winien nieustannie i coraz głębiej uświadamiać sobie prawdę o Bogu, 
który stał się człowiekiem i przyjmować wynikające z tego konsekwencje. Im głęb-
szą więź nawiąże ów człowiek z Chrystusem, tym bardziej będzie w stanie dostrzegać 
w ludziach Jego obecność i będzie gotowy do niesienia im wsparcia w potrzebie w taki 
sposób, jakby to Jemu samemu je okazywał. Ale z drugiej strony świadomość więzi 
człowieka z Chrystusem będzie w nim budzić zrozumienie, że każde zamknięcie się na 
potrzeby innego człowieka, każdy cios w niego wymierzony, będzie ranił Jego samego. 
Zresztą na tę zasadę w międzyludzkich relacjach zwrócił uwagę sam Chrystus w sło-
wach: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili (…). Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście 
i Mnie nie uczynili” (por. Mt 25,40–45).

Z przeprowadzonych analiz wynika zasadniczy wniosek, że kiedy ludzie będą dbać 
o to, aby być dla siebie nawzajem sojusznikami spraw Bożych, to wtedy będą dla świata 
świadkami wspaniałości orędzia ewangelicznego. W konsekwencji tego przyczynią się 
do pogłębienia relacji osobowych w jakiejkolwiek wspólnocie i pośrednio staną się spraw-
cami pokoju Chrystusowego w świecie, co właśnie potwierdził swoim życiem i działa-
niem św. Andrzej Bobola. I w tym względzie pozostaje on postacią niezwykle wymowną 
i wpływową na współczesne pokolenie ludzi. W pewnym sensie myśl ta znajduje swoje 
ugruntowanie w słowach o. Marka Blazy, który artykule poświęconym kwestii statusu 
męczenników za wiarę podsumował swoje refleksje: „Św. Andrzej Bobola i inni podobni 
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mu święci męczennicy oddali życie za Boga i Kościół. Nie ponieśli oni zatem śmierci za 
Kościół oderwany od Boga; nie byli eklezjolatrami, bałwochwalcami kościelnymi. Ten 
fakt przypomina chrześcijanom obydwu tradycji, iż problemy eklezjologiczne nie sięgają 
nieba. Dlatego trzeba poszukiwać takich dróg dialogu, by w żadnym razie nie wykluczyć 
spośród nich tych, którzy stali się ofiarami podziału rozumianego jako grzech, skandal 
i antyświadectwo wobec świata, i którzy w istocie ponieśli śmierć za Boga i za jedność 
Kościoła”15.

2.3. Zaangażowanie ekumeniczne

Duchowość św. Andrzeja Boboli stanowi także dla współczesnych ludzi wezwanie do 
działania w zakresie ekumenizmu. Św. Andrzej Bobola swoim stylem bycia wobec pra-
wosławnych daje przykład, jak można nadać wzajemnym relacjom między wyznawcami 
różnych wyznań, czy kierujących się odmiennym światopoglądem, twórczy charakter. 
Ten aspekt oddziaływania św. Andrzeja Boboli w zakresie ekumenicznym dostrzegł 
i uwypuklił już Jan Paweł II, który – we wspomnianym przemówieniu – powiedział: 
„Święty Andrzej jest jakimś znakiem prorockim. Jeśli uświadomimy sobie, że po odkry-
ciu jego relikwii, jego ciała, które pozostawało mimo wszystko nienaruszone, przy tym 
ciele, jako znaku danym od Boga, skupili się wierzący, zarówno katolicy, jak i prawo-
sławni i wspólnie otaczali go czcią, to można w tym widzieć także i jakąś zapowiedź 
spotkania się chrześcijan z Zachodu i ze Wschodu, zapowiedź tego dojrzałego owocu 
zjednoczenia chrześcijan, wysiłku ekumenicznego, który Kościół podejmuje razem 
z odłączonymi naszymi braćmi, rozłączonymi od nas braćmi chrześcijanami, zwłaszcza 
od czasu Soboru Watykańskiego II”16. W tych słowach papież jednoznacznie uwypuklił 
nieprzemijalność misji i duchowości Andrzeja Boboli, a zarazem wskazał, oczywiście 
pośrednio, na zakres i sposób jego oddziaływania na współczesnych ludzi w zakresie 
ekumenizmu.

Owocność ekumenicznych spotkań zależy od jakości dialogu między ich podmio-
tami. Pierwszym warunkiem, jaki winny podjąć te podmioty, a co ukazał w swoim życiu 
i działalności św. Andrzej Bobola, jest troska o dialog z Bogiem. Dialog z człowiekiem 
o odmiennym światopoglądzie czy innym wyznaniu nie może nie zakładać jego dia-
logu z Bogiem. Im głębszy będzie ten ostatni, tj. z Bogiem, tym owocniejszy będzie ten 
pierwszy, tj. z drugim człowiekiem. Im głębsza będzie ludzka więź z Bogiem, tym bar-
dziej człowiek będzie, jak pokazał to w swoim zachowaniu św. Andrzej Bobola, otwarty 
na innych i wrażliwszy na ich potrzeby. Taki dialog będzie zawsze rodził zrozumienie 
między ludźmi i będzie przyczyniał się do budowania między nimi porozumienia, nawet 
w najgłębszych rozbieżnościach. Dlatego każdy człowiek winien rozbudzać w sobie 
świadomość Bożego dziecięctwa, aby mógł, dzięki temu, otwierać się na natchnienia 
Ducha Świętego i dopiero w tym duchu nawiązywać relacje osobowe z innymi ludźmi.

15 Marek Blaza, „Święty Andrzej Bobola – łączy czy dzieli?”, Studia Bobolanum 1 (2008): 15–38.
16 Jan Paweł II, „Święty Andrzej Bobola – znak prorocki”, 8.



326

Henryk Wejman

I w tym momencie ujawnia się drugi warunek twórczego dialogu z drugim człowie-
kiem. Jest nim uszanowanie godności ludzkiej rozmówcy i szukanie płaszczyzn wza-
jemnego bycia razem i porozumienia. W tym więc względzie nie można się zrażać 
przeciwnościami i nie można poddawać się zniechęceniu, lecz zawsze należy szukać, 
jak pokazał to swoim zachowaniem św. Andrzej Bobola, płaszczyzn, w których trzeba 
zachować szczególną solidarność i przemawiać jednym głosem. W obecnej rzeczywisto-
ści płaszczyznami, które wymagają od ludzi i przedstawicieli życia społecznego i reli-
gijnego wspólnego bycia i działania razem są: narkomania, alkoholizm, obrona życia 
nienarodzonych, eutanazja, nieposzanowanie dnia świętego, bezrobocie, świętość mał-
żeństwa i rodziny, sprawiedliwość społeczna, zasady dotyczące życia, pokoju i tolerancji. 
Dla tych spraw każdy człowiek, niezależnie od wyznawanej przez siebie wiary czy przy-
jętego światopoglądu oraz zajmowanej pozycji społecznej, winien podjąć osobisty wysi-
łek i ofiarnie działać na rzecz niwelowania tych zjawisk, poczynając od informowania 
o niebezpiecznych skutkach ich stosowania, przez podejmowanie działań prewencyjnych, 
chroniących przed tymi zjawiskami, po edukacyjną działalność, a na prawnych rozwią-
zaniach w tym względzie kończąc.

Jakże inaczej wyglądałaby dziś religijna mapa świata, gdyby wyznawcy różnych religii 
i wyznań w ciągu wieków nie trwonili sił na wewnętrzne spory, lecz obrócili je na odkry-
wanie prawdy Bożej i szukanie sposobów wzajemnego porozumienia się między sobą. 
Właśnie na taki sposób budowania ekumenicznych relacji wskazuje św. Andrzej Bobola. 
Podjęcie ich przez przedstawicieli różnych religii i wyznań oraz kierowanie się nimi we 
wzajemnych relacjach nie pozostanie bez wpływu na tworzenie jedności między ludźmi, 
na budowanie wspólnoty w Kościele i na tworzenie solidarności w każdej wspólnocie, 
począwszy od narodowej, a na międzynarodowej kończąc. Tylko w wierności prawdzie, 
jaką jest Jezus Chrystus określający siebie wprost Prawdą (por. J 14,6), za którą oddał 
życie św. Andrzej Bobola, pojedynczy człowiek będzie mógł w stanie odkryć wartość 
swojej wolności i sposób jej realizacji, zaś poszczególne grupy religijne i narody będą 
mogły siebie nawzajem zaprezentować i zarazem podjąć kierunki działania, poprzez 
które będą mogli być bardziej z sobą i będą przynosić chwałę rodzimemu środowisku.

Zakończenie

Z przeprowadzonych refleksji wynika jednoznaczny wniosek, że Andrzej Bobola pozo-
staje dla współczesnego pokolenia ludzi wzorem w budowaniu jedności w Kościele 
i tworzenia pomyślności między poszczególnymi warstwami społecznymi w narodzie, 
a nawet między narodami. Aktualność przesłania jego duchowości wynika z tego, co 
stanowi istotę jego życia duchowego, a mianowicie: bezgranicznego zawierzenia Chry-
stusowi, który powołuje do kapłaństwa, żarliwej trosce o doprowadzenie wielu do zba-
wienia i ekumenicznej otwartości na ludzi innych wyznań, czyli wrażliwości na nich 
samych. To właśnie w tych przestrzeniach ludzkiej duchowości św. Andrzej Bobola 
pozostaje dla współczesnych ludzi wzorem odnowy moralno-duchowej i budowania spo-
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łeczeństwa o charakterze bardziej obywatelskim i ekumenicznym. Im głębiej ludzie będą 
wnikać w jego duchowość, tym bardziej będą rozumieć potrzebę poświęcenia się dla 
wspólnoty narodowej i eklezjalnej. I w tym względzie uwydatnia się aktualność ducho-
wości św. Andrzeja Boboli.
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DOWODY NA ISTNIENIE BOGA  
W UJĘCIU KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO

Streszczenie

Problem Boga zajął miejsce – w kontekście pojawiających się rozmaitych poglądów filozo-
ficznych – w polu zainteresowań ks. Franciszka Sawickiego (1877–1952). W odniesieniu do 
problemów współczesnej sobie filozofii Boga i religii dostrzega konieczność korekty roz-
wiązań wypracowanych przez filozofię chrześcijańską o profilu scholastycznym. W związku 
z tym zagadnieniem Sawicki dostrzega dwie zasadnicze aporie do rozwiązania. Pierwsza to 
pytanie, czy dowodzenie istnienia Boga jest w ogóle możliwe za pomocą naukowych narzędzi 
filozofii. Wiąże się to z wpływam i myśli Kanta i odmówienia metafizyce statusu naukowości. 
Zdaniem Sawickiego wszechobecny wpływ tego typu tendencji został jednak przełamany, 
co przejawia się coraz donośniejszymi głosami spoza kręgu myśli filozofii chrześcijańskiej 
o możliwości uprawiania metafizyki. Drugi problem to pytanie o znaczenie tychże dowo-
dów dla religii, zwłaszcza w kontekście obwiązującego od czasów Kanta i Schleiermachera 
aksjomatu nowoczesnej filozofii religii, jakoby religijna wiara w Boga nie opierała się na 
filozoficznych rozważaniach, lecz miała inny, niezależny od metafizyki, początek. Te dwie 
podstawowe kwestie każą Sawickiemu podjąć zagadnienie dowodów na istnienia Boga, 
które należy zacząć od jasnego zdefiniowana pojęcie Boga. Dowody, z racji swej struktury 
i przyjmowanych założeń, owo pojęcie wyjaśniają. Konieczne jest jednak przyjęcie jakie-
goś wstępnego pojęcia, by wyznaczyć określony tok i zakres rozumowania. Sawicki pod-
kreśla pierwszoplanowość poznania rozumowego, ale jednocześnie postuluje uwzględnienie 
innych czynników, również irracjonalizujących, wobec stwierdzenia niemożności pewnego 
i pełnego poznania Boga za pomocą intelektualnej refleksji. Komplementarną i jednocześnie 
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alternatywną drogą poznawczą w stosunku do rozumu jest droga wiary, pozwalająca wejść 
w relację osobowego dialogu z Bogiem. Człowiek, doświadczając Boga na drodze wiary, 
musi zgodzić się na niemożliwość zgłębienia do końca tajemnicy Boga. W zamian uzyskuje 
wewnętrzną harmonię i nadaje sens swojej egzystencji.

Słowa kluczowe: Franciszek Sawicki, dowody na istnienie Boga, teologia naturalna, filozofia 
Boga

Abstract

EVIDENCE FOR THE EXISTENCE OF GOD – FATHER FRANCISZEK 
SAWICKI

The existence of God is a subject of debate in the emerging various philosophical views as well 
as in the scientific research of Fr. Franciszek Sawicki (1877–1952). Perceiving the problems of 
contemporary philosophy of God and religion, he recognizes the necessity to correct solutions 
developed by the Scholastic philosophical system. Referring to this issue, Sawicki sees two 
basic aporias to be solved. The first is the question whether the proof of the existence of God 
is possible at all through the use of scientific tools of philosophy. This is related to the influ-
ence of Kant’s thoughts and denying the status of knowledge to metaphysics. According to 
Sawicki, the ubiquitous influence of this type of tendencies, however, has been broken, which 
is manifested by increasingly loud voices outside the circle of Christian philosophical thought 
about the possibility of practicing metaphysics. The second problem is the question of the 
significance of this evidence for religion, especially in the context of the modern philosophy of 
religion since the times of Kant and Schleiermacher, that religious faith in God was not based 
on philosophical considerations, but she had a different beginning, unrelated to metaphysics. 
These two fundamental questions oblige Sawicki to address the issue of evidence for the exist-
ence of God, which should start with a clear defined concept of God. Evidence, due to its struc-
ture and assumptions, explains this concept. However, it is necessary to adopt a preliminary 
idea to designate a specific course and scope of reasoning. Sawicki emphasizes the primacy of 
rational cognition, but at the same time he postulates the inclusion of other factors, including 
irrational ones, in view of the impossibility of providing a positive and full recognition of God 
through intellectual reflection. The way of faith is a complementary and alternative cognitive 
path in relation to reason, allowing one to enter into a relationship of personal dialogue with 
God. A person experiencing God on the path of faith, must accept the impossibility of deepen-
ing the mystery of God. In return, inner harmony and meaning to its own existence is achieved.

Keywords: Franciszek Sawicki, the Existence of God, Natural theology, Philosophy of God
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Wstęp

Gdy do dowodów na istnienie Boga, które wszystkie bez wyjątku okazały się nieuda-
nymi przedsięwzięciami i pokrywają pobojowisko dziejów filozofii, ktoś chce dodać 
jeszcze jeden, zdając sobie sprawę, że i jego dowód musi tam skończyć (ponieważ zgod-
nie z transcendentną naturą przedmiotu dowód w tej kwestii nie jest możliwy, podobnie 
jak kontrdowód), zamiar taki musi się jawić jako jałowa zabawa (…). Ale nawet dzięki 
jałowej zabawie może się ukazać coś interesującego – niechby tylko tyle, że na tym pobo-
jowisku daremnych prób można po tak długim czasie wpaść jeszcze na coś, o czym, jak 
się wydaje nie pomyślał żaden z jej wcześniejszych uczestników i co teraz należałoby 
dodatkowo wciągnąć na listę. Zatem jeden trup więcej? Zbędne wydłużanie listy strat? 
Dążenie do kompletności nie musi iść tak daleko, a filozofia winna poważnie traktować 
swe zagadnienia. Wszelako trupami, które ścielą się na tym pobojowisku, są jedynie 
roszczenia logiczne owych „dowodów”, które głosiły o sobie, że są dowodami. Wszyst-
kie one – albo przynajmniej niektóre – również po rozwianiu się owej iluzji mogą zacho-
wać ten walor, że dają wyraz rozumowym argumentom, które zasługują na wysłuchanie, 
gdy rozważamy problem istnienia Boga, i by tak rzec, rekomendują nam, byśmy przy-
jęli takie założenie, jakkolwiek nie mogą one dowieść Jego istnienia. Przede wszystkim 
wskazują na pewne luki w naszym systemie wiedzy, których zapełnienie wymaga nie-
dającego się dowieść założenia metafizycznego. Założenie to może zarówno afirmować, 
jak i negować istnienie Boga (…) wszelako zaspokaja potrzebę rozumu, a nie tylko serca2.

1. Tło problemu

Powyższy cytat zaczerpnięty z rozprawy żydowskiego filozofa Hansa Jonasa wydaje się 
być dobrym określeniem statusu problematyki uzasadniania Bożego istnienia. Ciągle 
podejmowane próby, by skonstruować niezbijalny dowód bądź antydowód, ukazują, że 
problem Boga, a dokładnie problem filozoficznego uzasadnienia Jego istnienia, to jedno 
z najbardziej emocjonujących i trudnych do poznawczego ujęcia zagadnień nie tylko filo-
zofii, ale każdej kulturowej działalności człowieka. Dlatego kwestia ta jest i dziś nie-
zwykle żywo dyskutowana. Pytanie jednak o sens szukania odpowiednich uzasadnień 
dla istnienia Boga zdaje się być pozbawione dziś nie tylko twierdzącej odpowiedzi, ale 
w ogóle nieuprawnione w swym istnieniu. Pisze Martin Heidegger: „Żaden bóg nie sku-
pia już na sobie ludzi i rzeczy w sposób oczywisty i jednoznaczny”3. Trudno jest określić 
Jego miejsce w rzeczywistości, jak i precyzyjnie wyrazić relacje, jakie łączyć mogłyby 
Go z człowiekiem. Dyskusyjne jest rozumienie samego terminu „Bóg” i treści z nim 

2 Hans Jonas, Idea Boga po Auschwitz (Kraków: Znak, 2003), 15.
3 Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane (Warszawa: Czytelnik, 1977), 168.
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zawartych4. Coraz trudniej przyjąć czy poszukiwać racjonalnych uzasadnień dla będącej 
konstrukcją światopoglądu wielu ludzi tkanki wiary: „Człowiek współczesny nie tracąc 
wiary w Boga, traci «wiarę» w możliwości osiągnięcia Go na drodze poznania racjonal-
nego, przy pomocy narzędzi obiektywnych, honorowanych w nauce. W filozoficznym 
klimacie naszej epoki wyczuwa się nie tylko sceptycyzm, ale po prostu wyraźną niechęć 
w stosunku do klasycznych dowodów na istnienie Boga”5.

Czy konieczne jest zatem w epoce kultu pluralizmu, otwartych projektów myślenia, 
dominacji nieklasycznych propozycji uprawiania filozofii, dowodzenie Boga? Po cóż 
budowanie takich kategorii metafizycznych, skoro jest skądinąd świadomość, że nie mają 
one znaczenia wiarotwórczego6. Czy problematyki tej nie należałoby umieścić w jakimś 
lamusie historii filozofii, gdyż nie wytrzymuje konfrontacji z współczesnymi tenden-
cjami w filozofii? Racjonalne uzasadnienie twierdzenia o istnieniu Boga, nie pociąga 
przez poznającego przyjęcia i afirmacji Jego istnienia jako nieobalalnej kategorii wiary.

A jednak „odwieczna pogłoska”, że istnieje istota, którą nazywa się Bogiem, powraca 
wciąż na nowo7. W konsekwencji pojawiają się nowe próby uzasadniania bądź rein-
terpretacje wypracowanych już dowodzeń, celem ujęcia ich w sposób jak najbardziej 
prosty, przejrzysty, uwzględniający postulaty współczesnej logiki i metodologii, przy 
tym wykluczający nadal formułowane wobec nich zarzuty. Nie jest to jednak tylko 
swoiste „ćwiczenie w logice”, chęć okazania się sprytniejszym czy bardziej błysko-
tliwym od potężnych intelektualnie adwersarzy, lecz element umysłowości człowieka 
całej europejskiej cywilizacji. Odczuwa on bowiem „nieodpartą potrzebę ustanawiania 
pewnych generalnych zasad oraz pytania o ich pochodzenie i autorytet. Ta kondycja 
ludzka – odwieczna: na początku wyrażana spontanicznie, potem dociekająca przyczyn, 
a w końcu zorientowana na ich legitymizację – zdaje się świadczyć o próbach samo-
obrony człowieka przed niepewnością swej sytuacji w świecie i przed obecnością tegoż 
świata jako strumienia przygodności, jako samego tylko chaosu”8.

2. Geneza zainteresowania się Sawickiego problematyką istnienia 
Boga

W jakiejś mierze analogiczna do dopiero co przedstawionej wydaje się sytuacja ideowa 
na filozoficznym areopagu czasu przełomu wieków, na który to okres przypada szczyt 

4 Roger Scruton, Oblicze Boga. Wykłady imienia Gifforda 2010 (Poznań: Zysk i S-ka, 2012), 28; Robert Spaemann, 
„Pytanie o znaczenie słowa Bóg”, Communio 1 (1982): 20; Der letzte Gottesbeweis (München: Pattloch, 2007), 19–
20; Józef Majkowski, „Filozofia religii ks. Franciszka Sawickiego”, Ateneum Kapłańskie 52, 308 (1960): 435–444.

5 Stanisław Kamiński, Zofia Zdybicka, „O sposobie poznania istnienia Boga”, Znak 6 (1964): 635.
6 Fernand van Steenberghen, „Wprowadzenie do problemu Boga”, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze (Warsza-

wa: Akademia Teologii Katolickiej, 1968), 11–12.
7 Robert Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności (Warszawa: Oficyna Naukowa, 

2009), 10.
8 Stefan Morawski, „Paradygmat filozofowania”, Ethos 33–34 (1996): 125.
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działalności naukowej ks. Franciszka Sawickiego. Problem Boga uwidaczniał się bardzo 
często w kontekście pojawiających się i ścierających wzajemnie rozmaitych poglądów 
filozoficznych. Dlatego został podjęty również przez pelplińskiego myśliciela. Najpeł-
niejszy kształt jego refleksja w związku z tym tematem przybrała w opublikowanej 
w 1926 roku w Paderborn rozprawie Die Gottesbeweise. Książka ta, będącą owocem dłu-
gich studiów jej autora nad filozofią niemiecką, stanowi rozszerzenie i precyzację myśli 
zawartych już we wcześniejszej Wahrheit des Christentums, pierwszej książce teologicz-
nej przedstawianego tu autora. Sawicki stawia sobie za cel ukazanie tej problematyki, 
tworząc jej całościową syntezę w sposób pozwalający przezwyciężyć jej współczesną 
krytykę oraz zgłaszane wobec niej wątpliwości i zastrzeżenia. Tym sposobem przedsta-
wia jedną z najbardziej pełnych i oryginalnych interpretacji tego zagadnienia w prze-
strzeni filozofii niemieckojęzycznej okresu międzywojnia.

Odnosząc się do współczesnej sobie dyskusji filozoficzno-światopoglądowej, Sawicki 
zauważa odchodzenie od prądów, a przynajmniej spadek popularności tendencji, kwe-
stionujących wartość klasycznej metafizyki na korzyść filozofii głębi: „Filozofię współ-
czesną więcej przyciągają głębie bytu. Linią kierunkową dla niej jest zasada: Im głębiej, 
tym bliżej do źródła życia i przyczyny”9. W związku z filozofią Boga i religii Sawicki 
dostrzega wiele zjawisk, postulujących rewizję sposobu podchodzenia do tych kwestii, 
wypracowanego przez filozofię chrześcijańską o profilu scholastycznym. Dla niego oczy-
wiste jest, że wiara w Boga jest niezbędnym założeniem, a istnienie Boga podstawowym 
pytaniem religii. Mimo to w nowszej filozofii religii z poglądu takiego chętnie rezygnuje 
i podważa go, jako że pytanie o istnienie Boga jest dla niej trudne do akceptacji i objęcia 
naukową refleksją10.

Na potwierdzenie swej oceny Sawicki przybliża stanowiska popularnych ówcześnie 
myślicieli. Według Friedricha Schleiermachera (1768–1834) religia bez Boga mogłaby 
być o wiele lepsza niż religia z Bogiem. O wiele bardziej nośnymi pojęciami dla wyja-
śnienia i opisu jej fenomenu zdają się w jego mniemaniu być takie terminy jak: uni-
wersum, ludzkość, idea piękna, które jawią się również jako przedmioty religijnej czci. 
Niemiecki filozof jest też zwolennikiem poglądu, że religia w swej istocie nie ma żad-
nego odniesienia do określonego, konkretnego obiektu, lecz jest tylko uwarunkowana 
szczególnego rodzaju duchową funkcją11.

Jeszcze bardziej skrajne w interpretacji Sawickiego są poglądy neokantysty Paula 
Natorpa (1854–1924), wykluczającego związek religii z obiektem transcendentalnym. 
Szczególność religii nie wyraża się w relacji do jej obiektu, lecz funkcjonalnym stosun-
kiem uczuć. Religia jest mniej uczuciem nieskończoności niż nieskończonością uczucia. 
Z kolei według Georga Simmela (1858–1918) religia jest duchową funkcją (die seeliche 

9 Franciszek Sawicki, „Zwrot myśli w filozofii współczesnej”, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej 1 (1934): 54.
10 Franciszek Sawicki, Die Gottesbeweise (Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1926), 1.
11 Sawicki, Die Gottesbeweise, 1.
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Funktion), która – podobnie jak sztuka i nauka – może pojmować i kształtować różne 
zawartości. Idea Boga jest tylko możliwością obiektywizacji religijnych uczuć. 

Tego typu poglądy – zdaniem Sawickiego – ze względu na swą skrajność spotykają się 
ze zdecydowaną krytyką w kręgu współcześnie uprawianej filozofii religii, zwłaszcza 
w szkole fenomenologicznej. W jej ujęciu stosunek Boga do religii musi się realizować 
w sposób istotowy. Bez tego stosunku istota religii nie może w sposób pewny zostać 
określona. Zdaniem pelplińskiego myśliciela w sytuacji zaistniałych ideowych dyskusji 
stare pytanie o istnienie Boga, a co za tym idzie – o możliwość uzasadnienia jego istnie-
nia – zyskuje nową aktualność i stanowi wyzwanie dla myślicieli12. Uzasadnione więc 
zdaje się być podjęcie przez niego próby całościowego zanalizowania problemu dowodów 
na istnienie Boga. 

Nie bez znaczenia dla problematyki dowodów była – kontrowersyjna dla filozofów 
reprezentujących tradycyjną szkołę myślenia arystotelesowsko-tomistycznego – koncep-
cja zasady racji dostatecznej, w sposób specyficzny ujmowana przez Sawickiego. Jego 
zdaniem „nie jest ona prawdą dla ludzkiego rozumu oczywistą, lecz stanowi tylko postu-
lat ludzkiego rozumu”13. Takie jej rozumienie, wielokrotnie przez Sawickiego podkre-
ślane i wyjaśniane14, ma określone implikacje dla jego koncepcji (a także systematyzacji) 
dowodów na istnienie Boga. Co więcej, dla właściwego przedstawienia problematyki 
dowodów – zdaniem Sawickiego – konieczne jest odniesienie się do żywiołowo rozwi-
jających się nauk szczegółowych. Proponują one wyjaśnianie świata bez uwzględniania 
pierwiastka nadprzyrodzonego czy odwoływania się do przyczyn transcendentnych. 
Takie redukcyjne rozumienie nauki motywowało Sawickiego do obrony stanowi-
ska teistycznego w odniesieniu do problematyki przyrodoznawczej, jak i historycznej 
(historiozoficznej)15.

3. Tło założeniowe

W związku z kwestią dowodów na istnienie Boga, Sawicki dostrzega dwie zasadni-
cze aporie do rozwiązania. Pierwsza – to pytanie, czy dowodzenie istnienia Boga jest 
w ogóle możliwe, czy można to zadanie zrealizować kompetentnie, korzystając z nauko-
wych narzędzi filozofii. Niewątpliwą trudnością jest wpływ myślenia kantowskiego 
i wynikającego z niego odmówienia metafizyce statusu naukowości. Zdaniem Sawic-

12 Sawicki, Die Gottesbeweise, 2.
13 Franciszek Sawicki, „Zasada dostatecznej racji w dowodach na istnienie Boga”, Życie i Myśl 3 (1956): 3. 
14 Franciszek Sawicki, „Der Satz von zureichenden Grunde”, Philosophisches Jahrbuch 1 (1925): 1–11; Franci-

szek Sawicki, „Der letzte Grund der Gewissheit”, Philosophisches Jahrbuch 1 (1926): 1–8; Franciszek Sawicki, 
„Das Irrationale in der Grundlagen der Erkenntnis und die Gottesbeweise”, Philosophisches Jahrbuch 4 (1928): 
410–418.

15 Zobacz m.in.: Franciszek Sawicki, Die Geschichtsphilosophie (Kempten: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet & 
K.G. München, 1920), wydanie polskie: Filozofia dziejów (Gdynia, 1974); Franciszek Sawicki, „Wiara religijna 
i nauki przyrodnicze”, Wiara i Życie 3 (1939): 66–72; Franciszek Sawicki, „Co mówi przyroda o Bogu?”, Prze-
gląd Powszechny 12 (1950): 391–401.
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kiego wszechobecny wpływ tego typu tendencji został jednak przełamany, co przejawia 
się coraz donośniejszymi głosami spoza kręgu myśli filozofii chrześcijańskiej o możli-
wości uprawiania metafizyki16. Drugi problem to pytanie o znaczenie tychże dowodów 
dla religii, zwłaszcza w kontekście obowiązującego od czasów Kanta i Schleiermachera 
aksjomatu nowoczesnej filozofii religii, jakoby religijna wiara w Boga nie opierała się na 
filozoficznych rozważaniach, lecz miała inny początek, niezależny od metafizyki17.

Te dwie podstawowe kwestie stanowią przyczynę podjęcia przez Sawickiego problemu 
dowodów na istnienia Boga18. Oczywiście wymaga to precyzacji terminów i metody, co 
będzie wiążące dla aspektu filozoficznej refleksji, jak i doboru roztrząsanych problemów. 
Sawicki stwierdza, że temat dowodów tylko wtedy będzie jasny, kiedy najpierw zostanie 
określone samo pojęcie Boga. Dowody, z racji swej struktury i przyjmowanych założeń, 
owo pojęcie wyjaśniają. Konieczne jest jednak przyjęcie jakiegoś wstępnego pojęcia, by 
wyznaczyć określony tok i zakres rozumowania. Jest to tym bardziej konieczne, kiedy 
uświadomimy sobie fakt funkcjonowania bardzo różnorodnych wyobrażeń czy pojęć 
Boga19.

Sawicki stawia tezę, że dla metafizycznych dowodów na istnienie Boga, punktem wyj-
ścia jest pojęcie absolutnej istoty, tzn. takiej, która nie jest uwarunkowana przez żaden 
inny byt20. Trudnością w tym względzie jest fakt – zauważa pelpliński myśliciel – spe-
cyficznego rozumienia istoty w prawie każdym systemie filozoficznym. Dotyczy to rów-
nież pojmowania istoty Boga, o ile Jego funkcjonowanie w ramach określonej koncepcji 
jest uprawnione. Dlatego właśnie pojęcie to jest w różnych filozoficznych projektach do 
siebie niesprowadzalne. W związku z tym proponuje ograniczyć zakres pojęcia Boga 
do rozumienia teistycznego. To implikuje precyzację pytania o istotę absolutną. Celem 
refleksji filozoficznej nie jest bowiem szukanie odpowiedzi na pytanie o istnienie jakiej-
kolwiek absolutnej istoty, lecz próba znalezienia przekonującego, racjonalnego rozwią-
zania następującej kwestii: „czy istnieje absolutna istota, czy istnieje ponadświatowy, 
osobowy Bóg. To jest trudniejszy i bardziej sporny problem. Wielkie pytanie dowodów 
na istnienie Boga brzmi: Czy świat jest już tym Ostatecznym (ostatnim miejscem), czy 
istnieje Boska istota poza światem, który jej swoje istnienie zawdzięcza?”21.

Sawicki za podstawę dowodów na istnienie Boga uznaje z jednej strony dane fakty, 
z drugiej ogólne prawa, którymi rozum przy wyjaśnianiu faktów się kieruje. Dla kwe-
stii dowodów na istnienie Boga ważne będą prawa, które uchwytne są poprzez analizę 
otaczającego nas świata, zwłaszcza prawo przyczynowości i zasadę dostatecznej racji. 

16 Franciszek Sawicki, „Die Gottesbeweise, 3; Franciszek Sawicki, „Wiara i filozofia współczesna”, w: Księga pa-
miątkowa ku uczczeniu dziesięciolecia biskupstwa J.E. Księdza Biskupa dra Stanisława W. Okoniewskiego wyda-
na przez profesorów Seminarium Duchownego w Pelplinie (Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1936), 14–15.

17 Sawicki, Die Gottesbeweise, 4.
18 Sawicki, Die Gottesbeweise, 10.
19 Sawicki, Die Gottesbeweise, 83.
20 Sawicki, Die Gottesbeweise, 83.
21 Sawicki, Die Gottesbeweise, 84.
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Sawicki te właśnie uznaje za szczególnie ważne. Każdy bowiem istniejący byt musi mieć 
dostateczną rację swego istnienia22. Istniejący, niekonieczny i przygodny świat domaga 
się uzasadnienia, które Sawicki widzi w fakcie istnienia ens a se – bytu absolutnego 
i koniecznego23. Dlatego tak istotny, właściwie najważniejszy dla omawianego myśliciela, 
w odniesieniu do świata, wydaje się dowód z przygodności24. Wszystkie byty, jeśli mają 
zostać właściwie ontycznie zrozumiane, muszą posiadać podstawę, ostatecznie tłuma-
czącą fakt ich istnienia25. Ta zaś właśnie znajduje się w Bogu. 

Jednocześnie pamiętać należy, że w filozoficznej refleksji nad tajemnicą Boga chodzi 
nie tylko o uzasadnienie Jego istnienia, ale i stwierdzenie możliwości Jego poznania 
oraz sformułowania Jego pojęcia26. Stąd konieczność stworzenia pewnej systematyza-
cji dowodów. Ma ona sprawić, by badając problem Boga w różnych ujęciach, z różnych 
punktów wyjścia, otrzymać Jego obraz możliwie pełny, wielowymiarowy27.

4. Specyfikacja i podział dowodów

Sawicki doskonale wie, że istnieje wiele dowodów na istnienie Boga, jak również prób 
ich systematyzacji. Biorąc jednak pod uwagę problem istoty, można utworzyć – jego 
zdaniem – logiczną, spójną strukturę, obejmującą całość zagadnienia, nadto, ukazu-
jącą swego rodzaju „relatywność podziału”, jako że wszystkie dowody stanowią jedną, 
zwartą strukturę28. Sawicki proponuje podzielić dowody na istnienie Boga na dwie grupy: 
dowody kosmologiczne i psychologiczne (schemat 1). Do kosmologicznych zalicza:
1. Dowody na istnienie Boga z istnienia świata (dowód kontygencyjny).
2. Dowody na istnienie Boga ze stawania się świata (dowód z przyczynowości), w struk-

tury którego włącza tzw. dowody fizykalno-przyrodnicze: ze wzrostu entropii we 
wszechświecie oraz problem genezy życia, ducha i duszy jako niewytłumaczalny 
w ramach nauk szczegółowych.

3. Dowody z właściwości istoty rzeczy, które dzieli na dwie kategorie: z uporządkowania 
świata (nomologiczny) i dowód z poznania sensowności i celowości w świecie (tele-
ologiczny)29.
Do dowodów psychologicznych zalicza dowody:

a) z praw życia duchowego, który dzieli na dwa rodzaje:

22 Sawicki, Die Gottesbeweise, 78.
23 Sawicki, Die Gottesbeweise, 89.
24 Sawicki, Die Gottesbeweise, 89.
25 Sawicki, Die Gottesbeweise, 89.
26 Sawicki, Die Gottesbeweise, 83; Tadeusz Kotlenga, „Religijne poznanie Boga według ks. Franciszka Sawickiego”, 

Studia Pelplińskie 2 (1971): 28; Jarosław Babiński, Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka 
Sawickiego (Pelplin: Bernardinum, 2013), 389.

27 Babiński, Teologia życia, 388–389.
28 Sawicki, Die Gottesbeweise, 85–86.
29 Sawicki, „Der kosmologische Gottesbeweis”, Der Katholische Seelsorger 18 (1907): 387–401.
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 – istnienia praw myślenia (noetyczny), 
 – z istnienia praw moralnych (etyczny),

b) dowód na istnienie Boga z celowości związków między światem natury a ducha; 
c) dowód na istnienie Boga z wewnętrznej celowości życia ludzkiego (Bóg jako jego 

postulat życia ludzkiego)30.

Schemat 1. Dowody kosmologiczne i psychologiczne

Obie grupy dowodów są – zdaniem Sawickiego – komplementarne i wzajemnie się 
uzupełniające, co uzasadnia w pełni każda próba ich wzajemnego konfrontowania31. 
O specyfice kolejnych dowodów i przyporządkowaniu ich do określonej grupy dowodów 
kosmologicznych bądź psychologicznych decyduje inaczej sformułowany punkt wyjścia. 
Dla dowodów kosmologicznych jest nim analiza przymiotów istoty i stwierdzenie przy-
godności badanej rzeczywistości. W przypadku dowodów psychologicznych filozoficzna 
refleksja za punkt wyjścia obiera specyficzną kategorię bytów, jaką jest człowiek. Wśród 
innych kategorii bytów człowieka w szczególniejszy sposób wyróżniają i „podnoszą” 
z pozostałego, bezrozumnego stworzenia rozum i duchowe życie. Właśnie te dwie rze-

30 Sawicki, Die Gottesbeweise, 83, 86; „Der psychologische Gottesbeweis”, Der Katholische Seelsorger 19 (1907): 
483–490.

31 Sawicki, Die Gottesbeweise, 86.
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czywistości stawiają go w pewnym sensie bliżej Boga, niż pozbawione rozumu byty, a co 
za tym idzie – znajduje się on w większym istotowym podobieństwie do Niego i głębo-
kim, bliskim na Niego ukierunkowaniu. Toteż refleksja nad człowiekiem daje szansę uzy-
skania pewnych wskazówek, dotyczących istnienia Boga i jego istoty32. Zastanawiające 
jest, że w swej systematyzacji nie uwzględnia dowodu ontologicznego. Można odnieść 
wrażenie, że nie przywiązuje do niego większej wagi. Wyraz temu daje w Lebensan-
schauungen alter und neuer Denker, gdzie przedstawia poglądy teologiczne świętego 
Anzelma, kwestię dowodu ontologicznego traktując wzmiankowo33. 

5. Charakterystyka dowodzeń

W swych rozważaniach wychodzi się z danych świata widzialnego, który jawi się jako 
przygodny, względny, niekonieczny. Szukając uzasadnienia jego egzystencji docho-
dzi się do Boga jako przyczyny i ostatecznej racji świata. Jak słusznie zauważa jeden 
z komentatorów tej problematyki, rozumowanie Sawickiego przybiera formę sylogi-
zmu, w którym przesłankę większą stanowi powszechne prawo ontologiczne, przesłankę 
mniejszą – fakt stwierdzony w świecie34. 

5.1. Dowody kosmologiczne

W zależności od tego, jaki fakt–cechę bytów przygodnych będzie się brało pod uwagę, 
konfrontując ją z prawami–zasadami bytu, uzyska się pojęcie Boga – ostatecznej racji 
rzeczywistości w nieco innym „odcieniu”. W toku rozważań wyłaniać się będzie jako 
Byt Konieczny – posiadający rację swego istnienia w sobie35, Byt Absolutny – różny od 
świata, wobec niego transcendentny36, a jednocześnie immanentnie przejawiający swe 
działanie, Byt Absolutnie Doskonały – uzasadniający istnienie doskonałości w świecie37. 
Oczywiście każde mówienie o Bogu realizuje się zawsze na poziomie analogii. Ostatecz-
nie ludzkie poznanie jest bardzo nieprzystające do tego, kim w rzeczywistości jest Bóg38.

Sawicki zwraca uwagę na to, iż pojęcie Boga nie jest jednak wyłącznie dziełem 
rozumu, naukowo-filozoficznej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Wynika 
to z faktu statusu praw – którymi posługuje się filozoficzne poznanie – które nie dla 
wszystkich są oczywiste, nie są prawami powszechnie uznawanymi. Chodzi tu zwłasz-

32 Sawicki, Die Gottesbeweise, 178.
33 Franciszek Sawicki, Lebensanschauungen alter und neuer Denker. Zweiter Band: Die christliche Antike und Mit-

telalter (Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1923), 91.
34 Kotlenga, „Religijne poznanie Boga według ks. Franciszka Sawickiego”, 28.
35 Sawicki, Die Gottesbeweise, 94.
36 Sawicki, Die Gottesbeweise, 118.
37 Sawicki, Die Gottesbeweise, 118.
38 Jarosław Babiński, „Bóg – Tajemnica w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego”, w: Domine, ego servus tuus. Księga 

Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, red. J. Babiński (Warszawa: 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009), 543–552. 
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cza o rozumienie zasady racji dostatecznej, która dla pelplińskiego filozofa jest postu-
latem uzasadnionym, ale nieoczywistym, stanowi postulat ludzkiego rozumu: „Zasada 
dostatecznej racji jest tylko wówczas oczywistą, gdy wyrażamy ją zdaniem hipotetycz-
nym, mianowicie: «wszystko, cokolwiek istnieje, musi mieć ostateczną rację swego ist-
nienia, o ile założymy, że wszelka konieczność daje się rozumnie wyjaśnić». Twierdzenie 
bowiem kategoryczne, że wszystko, co istnieje posiada dostateczną rację swego istnienia, 
zakłada już z góry, iż nie ma w sferze rzeczywistości nic takiego, czego by rozumnie 
wyjaśnić nie można. Założenie to jednak nie jest bezpośrednio oczywiste, ani nie da się 
też w całej swej rozciągłości udowodnić; opiera się ono na naszej ufności i wierze w to, 
że wszechświat jest urządzony rozumnie”39. Element wiary, nie posiadając rozumowej 
oczywistości, oznacza wprowadzenie pewnego pierwiastka irracjonalnego. Nie można 
więc mówić o oczywistości, aprioryczności czy analityczności zasady dostatecznej racji, 
lecz przyjąć ją „w imię elementarnego zaufania naszego rozumu do samego siebie”40, tak 
jak przyjmujemy założenia nieposiadające przecież czysto rozumowego charakteru, ale 
uznawane za prawdziwe (zdolność ludzkiego rozumu do poznania prawdy oraz realne 
znaczenie wszelkich praw bytu)41.

W takim ujęciu podstawy dowodzenia istnienia Boga znajduje rozwiązanie jeden 
z problemów, który postawiliśmy na początku niniejszego artykułu: dlaczego dowody – 
mimo swej poprawności logiczno-metodologicznej – nie są konfesjotwórcze. Zrozumiał 
to również pelpliński myśliciel, w odniesieniu do swego rozumienia zasady racji dosta-
tecznej, wypowiadając następujące słowa: „Znajdujemy tu najgłębszą podstawę do wyja-
śnienia faktu, że dowody na istnienie Boga każdego nie przekonują i niezdolne są do 
wykluczenia wszelkiej wątpliwości. Dla człowieka, który nie przynosi ze sobą zaufania 
do wartości rozumu ludzkiego, istnienie Boga dowiedzionym być nie może. Temu jed-
nak, kto takiego zaufania nie posiada, można wykazać, że tym sposobem zamyka sobie 
drogę nie tylko do poznania Boga, ale poznanie jako takie stawia pod znakiem zapytania 
i traci myśl przewodnią wszelkiego naukowego badania. Jeśli filozoficzne poznanie Boga 
przypuszcza prawa myślenia, to czyni to wspólnie z nauką jako taką i jeśli są w nim słabe 
strony, to wynikają one z ułomności całego naszego ludzkiego poznania”42.

Podstawowy dowód dla Sawickiego to dowód z przygodności. Z niego bowiem naj-
bardziej jaskrawo wyłania się „konieczność ens a se”. Skoro istota każdej rzeczy nie 
zawiera się w jej byciu, jest przygodna, nie jest więc konieczne jej istnienie. Jeśli jednak 
stwierdzalny jest fakt jej egzystowania w rzeczywistości, dochodzimy do wniosku, że 
przyczyna warunkująca jej istnienie musi być poza nią. Nie wszystko jednak może mieć 
swą przyczynę zewnętrzną – musi istnieć jakaś przyczyna zewnętrzna, żaden bowiem 
szereg bytów, ciągnący się w nieskończoność, nie daje zadowalającego wytłumaczenia 

39 Sawicki, „Zasada dostatecznej racji w dowodach na istnienie Boga”, 3.
40 Sawicki, „Zasada dostatecznej racji w dowodach na istnienie Boga”, 3.
41 Sawicki, „Zasada dostatecznej racji w dowodach na istnienie Boga”, 3–5; Sawicki, Die Philosophie der Gegen-

wart (Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1952), 82–83; Sawicki, Die Gottesbeweise, 84–85.
42 Sawicki, Die Gottesbeweise, 38; Sawicki, „Zasada dostatecznej racji w dowodzie na istnienie Boga”, 9–10.
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dla istnienia bytów przygodnych. Tylko byt nieuwarunkowany, absolutny i konieczny 
może stanowić rację dostateczną, wyjaśniającą ostatecznie istnienie rzeczywistości we 
wszelkich jej przejawach43.

Dla myślenia ks. Sawickiego szczególnie inspirujące wydają się być dowody budo-
wane na podstawie relacji filozofii do nauk szczegółowych i refleksji nad rzeczywi-
stością istniejącego świata, które konstruuje na zasadzie przyczynowości. Jeśli szukać 
relacji świata przyrody do Boga jako jego przyczyny, Sawicki zauważa trzy zasadnicze 
stanowiska:
1. Przyroda oskarża Boga – to zdaniem Sawickiego stwierdzenie istnienia w świecie 

przyrody potężnych sił, zdających się być potężnymi i celowymi, a jednocześnie śle-
pymi i nieubłaganymi. Bezwzględność natury, walka o byt, o przetrwanie, obecne 
w świecie ból i cierpienie, wreszcie śmierć wydają się zaprzeczać istnieniu Boga 
dobrego, miłosiernego, wszechpotężnego, skoro dopuszcza do takich rzeczy44.

2. Przyroda milczy o Bogu – gdy nie dostrzega się konieczności całościowego obejmo-
wania refleksją dostępnej ludziom rzeczywistości, ograniczając badania nad nią do 
analiz jednostronnych i wyłącznie przyrodniczych45.

3. Przyroda mówi o Bogu – choć jest wewnętrznie zdeterminowana i rządzi się wła-
snymi prawami i – wydaje się – nie potrzebuje żadnej zewnętrznej interwencji, „ale ta 
właśnie samowystarczalność doskonałego dzieła, warunkująca owo milczenie, świad-
czy najwyraźniej o istnieniu i wielkości Stwórcy, który ją do bytu powołał, wyposażył 
w siły wewnętrzne i prawa rozwoju”46.
Warunkiem udowadniania immanencji Boga – „śladów Boga w świecie”47 jest uznanie 

porządku i celowości rzeczywistości świata48. Zanegowanie tej zasady, nawet w kontek-
ście nauk przyrodniczych, nie wydaje się możliwe. Przeciwnie, ich wyniki właśnie wciąż 
potwierdzają wewnętrzne uporządkowanie i wzajemne relacje (prawa) organizujące rze-
czywistość. Owszem, dowody oparte na nowych teoriach z zakresu nauk szczegółowych, 
takich jak: dowód z entropii, z niedostateczności przyczynowości naturalnej dla wytłu-
maczenia niektórych fenomenów świata mają walor bardzo ograniczony, uzależniony 
od „mocy” stojących u ich podstaw zasad. Niemniej jednak – z racji swego rozwoju 
i ciągłego precyzowania swych odkryć – stanowią ważne kryterium zewnętrzne praw-
dziwości rozważań, jakie na podstawie innej metodologii prowadzi filozofia, pragnąc 

43 Sawicki, Die Gottesbeweise, 89; Babiński, Teologia życia, 393.
44 Sawicki, Die Gottesbeweise, 176–177; Sawicki, „Co przyroda mówi o Bogu”, 395. Zygmunt Pawłowicz, „Reli-

gijne doznawanie przyrody i dziejów przez człowieka według F. Sawickiego”, Studia Theologica Varsoviensia 
18 (1980): 78.

45 Sawicki, „Co przyroda mówi o Bogu”, 399–400; Pawłowicz, „Religijne doznawanie przyrody i dziejów przez 
człowieka według F. Sawickiego”, 78.

46 Sawicki, „Co mówi przyroda o Bogu”, 401; Sawicki, Filozofia dziejów, 117–118; Sawicki, Die Gottesbeweise, 78–
84; Sawicki, „Wiara religijna i nauki przyrodnicze”, 70-71; Pawłowicz, „Religijne doznawanie przyrody i dziejów 
przez człowieka według F. Sawickiego”, 80; Babiński, Teologia życia, 394.

47 Sawicki, Die Gottesbeweise, 137, 144, 176–177.
48 Franciszek Sawicki, „Der teleologische Gottesbeweis”, Der Katholische Seelsorger 19 (1907): 435–450.
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uzasadnić prawdziwość twierdzenia o istnieniu Boga, wykazując, że celowe urządzenie 
świata postuluje istnienie ponadświatowej Mądrości49. 

5.2. Dowody psychologiczne

Dowody psychologiczne Sawicki konstruuje według jednego określonego schematu. Naj-
pierw stwierdza się istnienie określonego faktu charakteryzującego życie psychiczne 
człowieka. Następnie, pragnąc go wytłumaczyć w kategoriach przyczynowych, udowad-
nia niemożliwość znalezienia zasady ostatecznie go uzasadniającej w świecie otaczającej 
rzeczywistości. Stawia więc tezę o konieczności istnienia bytu absolutnego, wiecznego 
i koniecznego, ponadświatowego, którym jest Bóg. Dla zobrazowania tego schematu 
przedstawiony zostanie schemat dowodu noetycznego.

Sawicki twierdzi, że ludzkie życie duchowe podlega w dużej części pewnym pra-
wom, które regulują jego rozwój i przebieg. Te psychologiczne prawa są podobne do 
praw natury i praw, jakimi rządzi się ludzkie poznanie50. Ludzki rozum podlega prawom 
logiki, które mają swe źródło nie w samym ludzkim umyśle, ponieważ umysł znajduje je 
jako coś danego i jest sam zależny od nich. Musi więc istnieć jakaś wyższa istota, w któ-
rej są one uzasadniane i która jest od ludzkiego rozumu niezależna51.

By ją bliżej określić, należy wyjść najpierw z tego, że prawa myślenia są prawdą, którą 
określają okoliczności, tzn. zawartość obiektu myślenia. Prawa myślenia są najpierw pra-
wami przedmiotu. Ludzkie myślenie dlatego związane jest z przedmiotem, jako że cały 
byt tymi prawami musi się rządzić i one też w specyficzny sposób go porządkują. Prawa 
myślenia są „lustrzanym odbiciem porządku bytu”52.

Pyta więc Sawicki o źródła porządku logicznego, leżącego u podstaw całego bytu. Nie 
może on pochodzić z ludzkiego umysłu, ponieważ człowiek „nie wkłada go” w pozna-
wane obiekty, lecz zastaje je, konstatuje i jest sam przez nie związany. Podstawa ich 
nie leży również w realnie istniejących rzeczach – elementach rzeczywistości, ponieważ 
logiczny porządek byłby obowiązujący także wtedy, gdyby świat nie istniał. Kontygen-
cyjny byt nie może być więc ostateczną podstawą wiecznego i koniecznego porządku. 
Implikuje to przyjęcie istnienia bytu absolutnego, wiążącego w sobie bycie i myśl. Jest 
nim Bóg53.

W przypadku dowodu etycznego Sawicki w podobny sposób uzasadnia istnienie kate-
gorycznego imperatywu, który każe człowiekowi wybierać dobro54. W dowodzie z celo-
wości związków między światem natury i ducha argumentuje za koniecznością istnienia 

49 Sawicki, „Wiara religijna i nauki przyrodnicze”, 71–72; Sawicki, Die Gottesbeweise, 15–18, 129–142; Sawicki, 
Filozofia dziejów, 157–158; Piotr Stachewicz, „Elementy teologii historii w dziele ks. Franciszka Sawickiego 
Filozofia dziejów”, Studia Pelplińskie 12 (1982): 89–90.

50 Sawicki, Die Gottesbeweise, 179.
51 Sawicki, Die Gottesbeweise, 180.
52 Sawicki, Die Gottesbeweise, 181.
53 Sawicki, Die Gottesbeweise, 181.
54 Sawicki, Die Gottesbeweise, 195–197.



344

Jarosław Babiński

bytu absolutnego, pozwalającego wytłumaczyć istnienie w człowieku rzeczywistości 
duchowo-niematerialnej, nieuprzyczynowanej tylko prawami wynikającymi z biolo-
giczno-zwierzęcej struktury człowieka55. W dowodzie ostatnim – ujmującym Boga jako 
postulat życia ludzkiego – czyni absolutny byt niezbędnym dla wytłumaczenia sensow-
ności ludzkiej egzystencji, która – z racji posiadania pierwiastka duchowego – nie jest 
zrozumiała i nie wyczerpuje się w wymiarze ziemskiej czasoprzestrzeni. Nadto w czło-
wieku dostrzegalny jest naturalny zmysł religijny (die religiöse Anlage), który ukierun-
kowuje go na Boga i jest jednym z najbardziej przekonywających dowodów na Boże 
istnienie56. 

Zakończenie

Swoje rozważania w Die Gottesbeweise Sawicki zamyka porównaniem dwóch obra-
zów Boga: budowanego na bazie filozoficznej refleksji oraz mającego u swych źródeł 
wiarę i objawienie Boże. Filozoficzna analiza nad problemem Boga pozwala Sawickiemu 
wysnuć następujące wnioski:
1. Na pierwszym miejscu człowiek poznaje Boga jako ens a se i ens necessarium, w pełni 

nieuwarunkowany, czysty z siebie, będący praprzyczyną.
2. Jako ens necessarium jest też Bóg ens realissimum: nieskończenie pełnią bytu. Czło-

wiek poznaje doskonałość, implicite w Nim zawartą.
3. Dowody kosmologiczne pozwalają wysunąć tezę o byciu Boga jako Absolutny Rozum 

i Absolutna Osobowość.
4. Psychologiczne dowody prowadzą do wniosku, że Bóg dla świata jest Wieczną Warto-

ścią, Najwyższym Dobrem, Absolutną Prawdą i Świętością57.
Pelpliński filozof twierdzi, że to racjonalnie skonstruowane pojęcie Boga ma też 

religijne znaczenie, stanowi bowiem fundament religijnych aktów, jak oddawanie czci, 
zaufanie, oddanie, wierność i miłość. W zależności od przyjętej koncepcji filozofii odpo-
wiedź na pytanie o zawartość metafizycznego i religijnego pojęcia Boga może być bardzo 
różna. Racjonalizm przyjmuje identyczność obu pojęć58.

„Ścisłość naukowa tzw. dowodów na istnienie Boga, a tym samym ich wartość prze-
konaniowa, może mieć różny walor”59. Uzależniona będzie od przyjętego światopoglądu, 
dokładnie od pewnych tez filozoficznych, wpisujących się w określoną koncepcję upra-
wiania filozofii oraz znaczenia owego – jakże istotnego dla refleksji Sawickiego – czyn-
nika irracjonalizującego. Z tego ostatniego wynika świadomość braku siły powszechnego 
przekonywania dowodów oraz ich „nieścisłości”. Niezależnie jednak od stosunku do nich 

55 Sawicki, Die Gottesbeweise, 197–198.
56 Sawicki, Die Gottesbeweise, 199–200; Babiński, Teologia życia, 397.
57 Sawicki, Die Gottesbeweise, 203.
58 Sawicki, Die Gottesbeweise, 203; „Bóg filozofii a Bóg religii”, Przegląd Powszechny 10 (1950): 209.
59 Pawłowicz, „Religijne doznawanie przyrody i dziejów przez człowieka według F. Sawickiego”, 80.
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„krytycznie przeprowadzone jako dowody prawdopodobieństwa, niektóre z nich, mogą 
być wartościowe”60. Sawicki podkreśla pierwszoplanowość poznania rozumowego, ale 
jednocześnie postuluje uwzględnienie innych czynników, również irracjonalizujących 
wobec stwierdzenia niemożności pewnego i pełnego poznania Boga za pomocą intelek-
tualnej refleksji. To stanowi o poszerzeniu scholastycznego paradygmatu poznawczego 
i oryginalności ujęć Sawickiego.

Komplementarną i jednocześnie alternatywną drogą poznawczą w stosunku do 
rozumu jest droga wiary, pozwalająca wejść w relację osobowego dialogu z Bogiem. 
Człowiek, doświadczając Boga na drodze wiary, musi zgodzić się na niemożliwość 
zgłębienia do końca tajemnicy Boga. W zamian uzyskuje wewnętrzny pokój i nadaje 
sens swojej egzystencji. To rozumieć możemy jako realizację postulatu sformułowanego 
przez Hansa Jonasa w odniesieniu do problemu dowodzenia istnienia Boga: zaspokoje-
nie tak potrzeby rozumu, jak i serca. Stanowi to główny prakseologiczny cel podjęcia 
przez Sawickiego badań w tym względzie. Daje temu wyraz, oceniając swoją naukową 
twórczość: „Bóg był zasadniczym ośrodkiem mojej działalności życiowej i wokół Niego 
krążyła moja myśl nieudolna. Im bardziej starałem się go poznać, tym głębszą stawał się 
dla mnie Tajemnicą. W rezultacie pozostała pokora poznającego i poczucie znikomości 
człowieka. Ale w obliczu wstrząsającej tajemnicy Boga doznałem, jak ona może dziwnie 
ku siebie pociągać i zarazem uszczęśliwić człowieka. Dlatego też chciałem pomóc innym, 
wskazując im Boga w ich znikomości, wysiłkach i poszukiwaniach. Pozostało na zawsze 
moim największym przekonaniem, że walczącemu, borykającemu się, upadającemu, 
wątpiącemu i rozpaczającemu człowiekowi może dodać sił, podnieść go, natchnąć nową 
nadzieją i życiem – jedynie wielka myśl o Bogu i na Nim oparty sens życia”61.
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ONTOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA 
NELL’ITINERARIO SCIENTIFICO E SPIRITUALE 
DI PADRE PAVEL A. FLORENSKIJ

Riassunto

Pavel A. Florenskij è stato un autentico gigante della cultura sia scientifica, che teologica, 
esplicitamente riconosciuto come uno dei grandi maestri del pensiero credente nell’Enciclica 
Fides et ratio da papa Giovanni Paolo II nel 1998, pensatore che ha saputo attraversare tutti 
i campi del sapere, autenticamente transdisciplinare, da molti definito come il Leonardo da 
Vinci della Russia. Una visione integrale della conoscenza lo spinge a tentare di penetrare nelle 
“fibre vive della scienza”, e ad intravvedere la possibilità di un’interrelazione dei saperi e dei 
loro differenti linguaggi attraverso la chiave del simbolo.

Parole chiave: Florenskij, Cantor, matematica, epistemologia, ontologia

Abstract

ONTOLOGY AND EPISTEMOLOGY IN THE SCIENTIFIC AND SPIRITUAL 
ITINERARY OF FATHER PAVEL A. FLORENSKIJ

Pavel A. Florenskij was an authentic giant of both scientific and theological culture, explicitly 
recognized as one of the great masters of religious thought in the Encyclical Fides et ratio by 
Pope John Paul II in 1998, a thinker who has been able to cross all fields of the knowledge, 
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authentically transdisciplinary, defined by many as the Leonardo da Vinci of Russia. An inte-
gral vision of knowledge pushes him to try to penetrate the “living fibers of science”, and to 
glimpse the possibility of an interrelation of knowledge and their different languages through 
the key of the symbol.

Keywords: Florenskij, Cantor, Maths, epistemology, ontology

Streszczenie

ONTOLOGIA I EPISTEMOLOGIA W NAUKOWEJ I DUCHOWEJ 
WĘDRÓWCE OJCA PAWIEŁA A. FŁORIENSKIEGO

Pawieł A. Fłorienski był autentycznym gigantem zarówno kultury naukowej, jak i teologi-
cznej, wyraźnie uznanym za jednego z wielkich mistrzów wiary w encyklice Fides et ratio 
przez papieża Jana Pawła II w 1998 r.; myśliciela, który był w stanie przekroczyć wszystkie 
pola wiedzą, autentycznie transdyscyplinarny, określany przez wielu jako Leonardo da Vinci 
z Rosji. Integralna wizja wiedzy popycha go do próby zgłębienia „żywych włókien nauki” 
i dostrzeżenia możliwości wzajemnego powiązania wiedzy i ich różnych języków za pomocą 
klucza tego symbolu.

Słowa kluczowe: Fłorienski, Cantor, matematyka, epistemologia, ontologia

Introduzione

Il mio contributo scientifico si colloca nell’ambito del complesso e fecondo rapporto tra 
scienza e spiritualità, intersecando anche il cosiddetto campo delle scienze umanistiche, 
poiché lo studioso russo padre Pavel A. Florenskij (1882–1937) il cui pensiero è oggetto 
della presente ricerca, è passato nel corso della sua tragica vita dagli studi di matematica, 
alla spiritualità ortodossa, per approdare all’estetica, all’arte e alla mistica2 nella parte 
finale della sua breve esistenza, considerata tout court specchio degli splendori e delle 
miserie del Novecento3.

Egli è stato un autentico gigante della cultura sia scientifica, che teologica, esplici-
tamente riconosciuto come uno dei grandi maestri del pensiero credente nell’Enciclica 
Fides et ratio da papa Giovanni Paolo II nel 1998, in cui leggiamo che: “(…) l’attenzione 
all’itinerario spirituale di questi maestri non potrà che giovare al progresso nella ricerca 
della verità e nell’utilizzo al servizio dell’uomo dei risultati conseguiti. C’è da sperare che 

2 Per una bibliografia aggiornata sull’ autore rimando a “Bibliografia su Pavel Florenskij” a cura di Natalino Valen-
tini, in: Aa.Vv., Pavel Florenskij tra Icona e Avanguardia, Atti del convegno internazionale di Venezia, a cura di 
M. Bertelé (Crocetta del Montello: Terra Ferma, 2015), 163–174.

3 Silvano Tagliagambe, Il cielo incarnato. Epistemologia del simbolo di Pavel Florenskij (Roma: Aracne, 2013).
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questa grande tradizione filosofico-teologica trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori 
e i suoi cultori per il bene della Chiesa e dell’umanità”4.

Un raro esempio di pensatore che ha saputo attraversare tutti i campi del sapere, auten-
ticamente transdisciplinare, definito come il Leonardo da Vinci della Russia, perché pro-
prio come il geniale Leonardo non ha separato i suoi molteplici interessi, le sue passioni, 
le sue curiosità dalla sua stessa vita. Scrive Florenskij in una lettera indirizzata alla figlia 
Ol’ga, datata 24 ottobre 1936: “Fin da bambino ho avuto un fiuto particolare per quei 
fenomeni e quelle cose che attiravano la mia attenzione come magicamente, senza nes-
sun motivo evidente. Queste cose agitavano non solo la mia mente, ma anche tutto il 
mio essere: il cuore mi batteva forte, un filo di freddo mi passava per la schiena. Molti 
anni più tardi, scoprivo che è quel fenomeno o quella cosa erano davvero estremamente 
interessanti, che erano «i punti particolari» (mi esprimo nel linguaggio della matematica) 
del tessuto del mondo e che contenevano le chiavi della comprensione del lontano passato 
dell’universo o di qualche suo angolino celato”5.

Ma che cosa affascina di questo scienziato, teologo, filosofo russo del XX secolo? 
Penso sia il suo essere allo stesso tempo, rappresentante della crisi e della ridefinizione 
dei paradigmi scientifici del Novecento e dei loro linguaggi in relazione con la tradizione 
spirituale ortodossa.

Non è semplice tracciare una sintesi esauriente delle innumerevoli ricerche compiute 
da Florenskij, che richiederebbero vaste trattazioni, ma anche infinite competenze in 
molteplici ambiti della ricerca scientifica e tecnica6: il fatale richiamo per il “luogo di 
confine” tra i diversi saperi lo ha portato a diventare fisico e matematico, ingegnere elet-
trotecnico, filosofo della scienza ed epistemologo, ma anche teologo, teorico dell’arte, di 
estetica, di semiotica e filosofia del linguaggio, sfuggendo a qualsiasi tentativo di inqua-
dramento disciplinare7.

Questo non per un gusto eccentrico o per ricercare fascinosi sincretismi, come lui 
stesso dichiara ai figli, ricordando la sua giovinezza, in una lettera datata 23 luglio 1925: 

“Nonostante la varietà dei miei interessi, non potevo e non volevo occuparmi di quel che 
capitava per quanto importante esso potesse essere di per sé e per me. Non avevo uno 
schema logico astratto che riunisse gli oggetti della mia attenzione, anzi la mia mente lo 

4 Ioannes Paulus PP. II, “Litterae encyclicae «Fides et ratio»” (14.09.1998), Acta Apostolicae Sedis 91 (1999): 5–88, 
n. 73–74.

5 Pavel A. Florenskij, Non dimenticatemi: Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo 
(Milano: Mondadori, 2006), Lettera 334.

6 Come ricorda Natalino Valentini nella Introduzione a Pavel A. Florenskij, Ai miei figli. Memoria dei giorni passati, 
l’opera del prete scienziato è molto vasta e non ancora interamente pubblicata, una bibliografia imponente di quasi 
un migliaio di voci tra libri, saggi e articoli. Tra i progetti più sistematici e accurati si segnala la raccolta Pavel 
A. Florenskij, Sočinenija v čertyrech tomach [Opere in quattro volumi], a cura di Andronik Trubačëv, Marija 
Sergeevna Trubačëva, Pavel Vasil’evič, Mysl’ (Moskva, 1999).

7 Natalino Valentini spiega che per redigere una sintesi adeguata alla vastità degli interessi, delle ricerche e delle 
opere di Florenskij, l’istituto bibliografico russo Granat si rivolse allo stesso scienziato proponendogli di preparare 
la voce su se stesso nel Dizionario Enciclopedico. Pavel A. Florenskij, Il simbolo è la forma. Scritti di filosofia 
della scienza, a cura di Natalino Valentini, Alexandre Gorelov (Torino: Bollati Boringhieri, 2007), 3.
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rifiutava. Ciò non di meno i miei interessi si saldavano organicamente in un unico quadro 
del mondo e in un vago presentimento scorgevo un nuovo Cosmo più articolato e più 
permeato della consapevolezza di un’unica vita misteriosa della natura di quanto lo fosse 
quello di Humbolt”8.

1. Contemplare il mondo come un “insieme”

Una visione integrale della conoscenza che lo spingerà a tentare di penetrare nelle “fibre 
vive della scienza”, e a scorgere la possibilità di un’interrelazione dei saperi e dei loro dif-
ferenti linguaggi attraverso la chiave del simbolo.

Scrive Florenskij ai suoi figli dal Gulag, dove viene condannato a morte nel 1937: 
“Che cosa ho fatto per tutta la vita? Ho contemplato il mondo come un insieme, come un 
quadro e una realtà compatta, ma ad ogni tappa della mia vita da un determinato punto di 
vista le sue angolature mutano, l’una arricchendo l’altra; e qui è la ragione della continua 
dialettica del pensiero, assieme al costante orientamento di guardare il mondo come un 
unico insieme”9. E’ a mio parere importante fare attenzione al termine che lo studioso 
impiega come scienziato e prete ortodosso: il verbo da lui scelto è “contemplare”, non 
osservare. Florenskij è consapevole infatti che, il modo di guardare cambia completa-
mente la tonalità del rapporto con il mondo che si vuole comprendere oppure dominare 
e controllare.

Lo sguardo tipico della scienza è stato – secondo lui – quello di un rapace, che mira 
a carpire i meccanismi segreti della natura solo al fine di poterla dominare, come scrive 
nell’opera Stupore e dialettica: “la storia della scienza non è il districamento di una 
matassa, non è sviluppo, non è evoluzione, bensì una serie di piccoli e grandi sconvol-
gimenti, distruzioni, rovesciamenti di fronte, scoppi e catastrofi. La storia della scienza 
è una rivoluzione permanente. In questa serie di scossoni, però, di tale continuo scon-
quasso della scienza resta ostinatamente qualcosa: la sua esigenza di metodo, il suo esi-
gere l’immutabilità e la limitatezza. Scarna e senza vita come un ramo secco, la scienza 
emerge dalle acque della vita, troneggia sui flutti nella sua tronfia presunzione. (…) Man-
tenendosi, come fa, sulla linea dell’indifferenza, la Scienza è sempre mediana, perciò non 
si avvicina ai poli della forza creatrice: essa non ha accesso né alla vita della natura, né ai 
meandri della passione umana”10.

Florenskij, invece attraverso il suo incredibile percorso che attraversa tutti i domini 
della conoscenza, arriva ad uno sguardo contemplativo, di stupore, di meraviglia, di 
incanto verso il mistero, dunque uno sguardo che si trasforma in misticismo come chiari-
sce egli stesso in una stupenda lettera ai suoi figli datata 18 aprile 1923, in cui scrive: “l’e-
sistenza è fondamentalmente misteriosa e non desidera che i suoi misteri vengano svelati 

8 Pavel A. Florenskij, Ai miei figli. Memoria dei giorni passati (Milano: Mondadori, 2014), 299.
9 Il corsivo è mio.
10 Pavel A. Florenskij, Stupore e dialettica, a cura di Natalino Valentini (Macerata: Quodlibet, 2013), 41 e 46.
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dalla parola. La superficie della vita di cui si può ed è concesso parlare è molto sottile; al 
resto, alle radici della vita e forse all’essenziale, si addicono le tenebre sotterranee. Certo, 
si cerca di conoscere anche il resto, ma lo si può fare solo sbirciando, e non osservando 
spudoratamente; all’ignoto bisogna giungere “con un ragionamento illegittimo”, come 
della conoscenza delle tenebre originarie della materia scriveva Platone, e non – sia detto 
in aggiunta – tramite chiari sillogismi”11.

Osservando e contemplando le “forme lievi” della natura, quei fenomeni naturali 
appena percettibili, si dispiega sotto i suoi occhi un particolare schema conoscitivo pre-
valentemente matematico e una chiara sintonia metodologica e teoretica con Goethe 
e Faraday, stelle fisse nel firmamento della sua investigazione scientifica.

Il mistero e lo stupore derivanti dal suo “sguardo” verso la natura gli suscita un senso 
di trascendenza e di infinito emergente dal mondo intorno a lui e la consapevolezza di 
un’interrelazione sostanziale tra il mondo umano e quello naturale capace di coinvolgere 
campi diversi del sapere, quali gnoseologia, biologia, economia, metafisica, religione 
rivelando che: “L’uomo è parte del mondo, ma allo stesso tempo egli è complesso tanto 
quanto lo è il mondo. Il mondo è parte dell’uomo, ma anche il mondo è complesso tanto 
quanto lo è l’uomo punto se le categorie fisiche ci insegnano che dell’atomo si deve par-
lare né più e né meno come di un sistema solare e che di fatto non c’è motivo alcuno di 
affermare che il primo sia più semplice del secondo tanto più bisogna insistere sulla 
non minore complessità nel passaggio dall’universo all’uomo, allorché non possiamo non 
tenere conto di categorie biologiche, psicologiche, misteriche e spirituali”12.

La realtà insondabile e misteriosa della natura scuote profondamente Florenskij in una 
continua e appassionata ricerca dentro le differenti forme di “cristallizzazione del pen-
siero” che lo porta a diventare pioniere di un nuovo orientamento scientifico, filosofico 
e teologico, ancora non del tutto esplorato, che da’ vita a nuovi rapporti con le diverse 
forme della cultura e della ricerca scientifica contemporanea, con l’obiettivo di unire 
ontologia ed epistemologia attraverso la nozione di simbolo.

11 Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, 103.
12 Pavel A. Florenskij, “Macrocosmo e microcosmo”, in: Pavel A. Florenskij, Il simbolo e la forma. Scritti di 

filosofia della scienza, a cura di Natalino Valentini e Alexandre Gorelov (Torino: Bollati Boringhieri, 2007), 210. 
Si percepisce in questi scritti il grande influsso sul suo pensiero del grande scienziato russo V.I. Vernadskij e del 
suo approccio sistemico che avrà, nel corso del Novecento, rivoluzionarie applicazioni in svariati campi, tra cui 
quello della cibernetica. Il pensiero florenskijano sviluppa e continua l’opera del biogeochimico, estendendo il 
progetto di unire geosfere, biosfera e noosfera (e quindi l’evoluzione naturale e culturale) in un unico sistema 
dinamico, in cui tutte le parti che lo compongono risultano aperte e connesse alle altre, pur conservando una 
propria specifica organizzazione interna. Per un approfondimento del rapporto tra i due grandi studiosi rimando 
a Silvano Tagliagambe, Giulia Rispoli, La divergenza nella Rivoluzione. Filosofia, scienza e teologia in Russia 
(1920–1940) (Milano: Ed. La Scuola, 2016) e Silvano Tagliagambe, Il cielo incarnato. Epistemologia del simbolo 
(Roma: Aracne, 2013).



354

Diana Del Mastro

2. Una visione integrale della conoscenza per accedere al mistero 
dell’Invisibile

Nello studioso russo via via si consolida il convincimento che le singole discipline non 
possono rimanere nei limiti ordinati dalla tradizione, ma necessariamente devono oltre-
passare la linea di separazione/demarcazione per confluire in una più ampia teoria della 
conoscenza atta ad individuare i limiti scientifici, filosofici e teologici che si frappongono 
alla penetrazione dell’invisibile.

Profondamente nutrito dal pensiero orientale ortodosso e dalla sua teologia simbolica 
Florenskij comprende la necessità di dare forma a un’inedita filosofia della religione che 
possa indagare i luoghi “di confine” tra la sfera del visibile e quella dell’invisibile per 
aprire un nuovo cammino in direzione di una globale visione del mondo che lasci emer-
gere l’intima connessione tra mondo culturale visibile e il mistero dell’infinito invisibile.

In tale prospettiva egli riparte dalla convinzione che la cultura, a partire dalla stessa 
etimologia, la cui radice affonda nel culto, debba ritrovare e riconoscere la sua profonda 
aspirazione spirituale nell’epoca del suo più brutale sradicamento13. Il pensiero per poter 
sostare sul limine tra visibile e invisibile deve saper accogliere lo spirituale, vera conditio 
affinché la pienezza della Verità possa disvelarsi.

La realizzazione del suo complesso progetto che prevede di far confluire due ambiti 
dell’esistenza umana, quello della cultura e quello della spiritualità, Chiesa e mondo, 
cultura religiosa e cultura laica in un campo più vasto, ovvero quello della conoscenza 
simbolica, richiede svariate competenze, da quella scientifico-matematica, a quella tec-
nica, ad una straordinaria preparazione umanistica tutte sostenute e corroborate dalla 
spiritualità del credente.

Florenskij aveva ricevuto un’educazione contrassegnata da una forte impronta positi-
vistica per la quale ogni cosa trovava la sua spiegazione schematica, la sua comprensione 
totalizzante, la rigida logicità della natura e la “continuità” di tutte le sue manifestazioni 
che gli faceva avvertire, all’epoca dei suoi studi ginnasiali, come se su di lui si fosse 
distesa una pellicola: “L’idea della continuità era il baluardo è il fulcro della visione scien-
tifica del mondo, della scientificità, mentre l’anima del fiabesco (…) era l’idea inversa: la 
discontinuità”14.

13 Natalino Valentini, “Comprendere Il culto, risvegliare il pensiero”, in: Pavel A. Florenskij, La filosofia del culto, 
a cura di Natalino Valentini (Milano: San Paolo edizioni, 2016), 7–53. Si veda anche Massimo Angelini, Revisione 
della comunicazione presentata, con il titolo “Alle radici della parola cultura”, alle “Giornate internazionale di studi 
in ricordo di Salvatore Rotta” (Genova, Biblioteca di Filosofia, 5–6 dicembre 2011). Il testo è stato pubblicato in: 
a) Alle radici della parola cultura, Biblioteca Elettronica su Montesquieu e Dintorni, IV (Bologna, 2012); b) “Alle 
radici della parola cultura”, in: Autori Vari, Studi di storia della cultura, a cura di Domenico Felice (Bologna: 
Clueb, 2012), 479–484; c) “Dalla cultura al culto”, in: Massimo Angelini, Dalla cultura al culto (Genova: Nova 
Scripta, 2012), 39–46; d) Down to the roots of the word “culture”, Philosophy, Activism, Nature IX (Melbourne: 
PAN, 2012), 90–94.

14 Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, 212. Avril Pyman ricorda che alla fine dell’Ottocento era 
convinzione comune del fisico Philipp von Jolly (maestro di Max Planck) dell’università di Monaco e di Joseph 
John Thomson presidente Royal Society che tutte le questioni della scienza erano state risolte e restavano da 
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Una siffatta visione deterministica che permeava la cultura russa del suo tempo e che 
Florenskij percepiva come soffocante lo conduce ad un improvviso crollo della visione 
del mondo che gli fa percepire la presenza (proprio attraverso i molteplici elementi di 
frattura, di anomalie della natura) della discontinuità e della frammentarietà del reale: 
“Ebbe inizio uno smascheramento del sapere, in un primo momento solo scientifico, 
dopodiché generale. A suo tempo avevo letto molto di Mach e nonostante mi trovassi 
in disaccordo con lui, in un certo senso lo accettavo. Ora quanto avevo recepito prese 
a crescere tumultuosamente. La negazione del sapere alle sue stesse radici mi procurava 
una gioia nella quale il piacere era dovuto all’altissimo livello di sofferenza interiore. Mi 
sentivo come spezzato dalla caduta in un burrone, è quel che volevo era rafforzare quella 
mia nuova posizione, così da averne una”15.

3. La scoperta dell’Infinito attraverso la matematica

Florenskij riuscirà a togliersi di dosso quella patina grazie allo studio della matematica 
con il professor Nikolaj Bugaev, che lo introduce all’aritmologia e all’approfondimento 
delle funzioni discontinue, consentendogli di ‘rompere’ la catena dei ragionamenti mate-
matici legittimando nella sua giovane mente la possibilità di un “salto arbitrario”, ovvero 
una maggiore libertà intuitiva all’interno del rigoroso impianto metodologico e scientifico.

La novità metodologica che il suo maestro all’università di Mosca proponeva, era 
quella di rivedere il metodo allora dominante nell’analisi matematica imperniata sul 
principio di continuità, ovvero sulla dipendenza dell’esistente e del suo accadere da leggi 
analitiche costanti e immutabili.

Florenskij rimane affascinato dalla proposta del professor Bugaev, che permetteva di 
far entrare nei principi matematici non soltanto la realtà concreta e la casualità, ma anche 
gli aspetti più metafisici e trascendenti. Secondo lui era necessario concretizzare attra-
verso tale teoria, nota come aritmologia o teoria della discontinuità, la matematica affin-
ché essa non fosse studiata e sviluppata solo come un “arido” sistema formale-razionale 
di simboli; occorreva piuttosto riempire le sue formule con dei contenuti collegati alla 
concretezza16: “Il contenuto positivo del mio pensiero, il suo punto fermo sono sempre 
state le eccezioni, il non spiegato, il disubbidiente, la natura che si oppone alla scienza; le 
leggi, al contrario, erano qualcosa di passeggero, che prima o poi era condannato a spa-
rire. Solitamente si crede alle leggi e si ritiene passeggero quanto a esse non afferisce; per 
me, invece era autentico quanto alle leggi non afferiva, mentre ritenevo le leggi stesse 
qualcosa che resisteva in assenza di conoscenze precise. Un fenomeno mi attirava e mi 

chiarire soltanto pochi dettagli. Avril Pyman, P. Florenskij. La prima biografia di un genio cristiano (Torino: 
Lindau, 2010).

15 Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, 302.
16 Renato Betti, “P. Florenskij. Matematica e visione del mondo”, Emmeciquadro 35 (2009): 83–97. A riguardo si 

veda anche Pyman, P. Florenskij. La prima biografia di un genio cristiano, 81–105.
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interessava finché lo vedevo inspiegato, finché era un’eccezione e non qualcosa di nor-
male e di giustificato da una legge”17.

Durante gli anni universitari moscoviti Florenskij rivolge la sua attenzione anche al 
pensiero matematico di G. Cantor per le sue implicazioni metafisiche, che lo incoraggia 
ad approfondire il legame originario tra finito e infinito, il significato logico ed epistemo-
logico di unità e molteplicità18.

Come precisato da Valentini, il filosofo russo sentì parlare delle teorie di Cantor 
seguendo i corsi del professor B.K. Mlodzeewskij e sembra sia stato Florenskij stesso il 
primo a far conoscere le sue idee in Russia e non senza difficoltà, poiché come lui stesso 
commenta in una sua lettera a N.N. Luzin, l’attenzione che per la prima volta veniva 
rivolta ai numeri cantoriani transfiniti e alla teoria degli insiemi era giudicata come una 
stranezza e financo ‘un gioco di astrazioni semiteologiche’19. Florenskij considerò subito 
le teorie di Cantor una nuova occasione per poter continuare a mettere i passi per l’elabo-
razione di una nuova visione del mondo, integrale.

Il tema centrale del pensiero del matematico è quello dell’esistenza dell’infinito nelle 
condizioni del finito che più premeva a Florenskij indagare, individuando matemati-
camente il rapporto tra finito e infinito, o meglio dell’infinito nel finito; l’elaborazione 
della teoria del numero transfinito, simbolo della relazione logica e ontologica tra i due 
mondi, confine tra il relativo e l’assoluto, ma anche spazio fisico e metafisico, diviene 
per Florenskij il luogo stesso per descrivere l’esistenza umana, il suo nucleo misterico 
di relazione con l’eterno: “Dentro di noi portiamo il transfinito, il sovrafinito, noi – il 
Kosmos – non siamo qualcosa di finito, di direttamente opposto alla divinità: noi siamo 
transfiniti, siamo il mezzo tra il tutto e il nulla”20.

Non si può ricondurre la concezione florenskiana della matematica a schemi preco-
stituiti, né può essere limitata a rigide definizioni o scuole di pensiero. Senza voler pre-
tendere di definirla posso solo constatare che per Florenskij la matematica è per prima 
cosa un potente strumento della conoscenza, che rende accessibili anche i concetti più 
complessi e contradditori di qualsivoglia argomento, financo la filosofia e la teologia, 
poiché lo studio della matematica lo aiuta a penetrare in profondità nella complessità del 
pensiero umano.

Florenskij dopo i suoi studi matematici sulle funzioni di variabili reali, può far emer-
gere l’esistenza nella realtà di un principio di discontinuità e di un diverso concetto di 
intero e di forma, mostrandone la sua presenza anche in diversi ambiti della fisica, nonché 
in vari settori della biologia: “Quel che avevo caro era il fenomeno in toto quanto era con-

17 Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, 235.
18 Natalino Valentini, “Introduzione. La simbolica della scienza”, in: Pavel A. Florenskij, Il simbolo e la forma. 

Scritti di filosofia della scienza, a cura di Natalino Valentini e Alexandre Gorelov (Torino: Bollati Boringhieri, 
2007), XXXII–XLIV.

19 Pavel A. Florenskij, “I simboli dell’infinito (Saggio sulle idee di G. Cantor)”, in: Pavel A. Florenskij, Il simbolo 
e la forma. Scritti di filosofia della scienza, a cura di Natalino Valentini e Alexandre Gorelov (Torino: Bollati 
Boringhieri, 2007), 26, nota 5.

20 Florenskij, “I simboli dell’infinito (Saggio sulle idee di G. Cantor)”, 77.
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cretamente osservabile. Era la forma della sua unità che mi dava pena: per me la forma 
era la realtà. Pur non conoscendo i termini credevo principalmente alla sostanzialità 
della forma e miravo se così si può dire a una morfologia della natura a una morfologia 
totalitaria di tutti i fenomeni, cioè alla comprensione delle forme nella loro interezza 
e individualità. La visione scientifica del mondo frantumava quelle forme e portava a ele-
menti non individuali, amorfi e perciò oltremodo noiosi”21.

Florenskij a partire da tali presupposti elabora un pensiero che parte dal principio 
di discontinuità come criterio di discernimento del reale, anticipando le posizioni rag-
giunte successivamente dalla cibernetica22. Dalla teoria cantoriana dei numeri transfi-
niti Florenskij sarà stimolato ad approfondire un altro aspetto centrale del suo itinerario: 
l’antinomia. Non è possibile approfondire in questa sede la valenza di tale concezione, 
limitandomi ad accennare al fatto che l’antinomia reale della verità, ovvero accettare 
contemporaneamente due cose, soltanto in apparenza opposte, risulterà del tutto logico 
sebbene secondo una “diversa” logica.

Conclusione

Florenskij non rinnegherà mai la sua formazione scientifica e specialmente il contributo 
di questi due straordinari matematici, che hanno saputo precorrere i tempi della ricerca 
fino a fargli ammettere che una “nuova scienza” è concepibile solo grazie al contributo di 
scienziati come Bugaev e Cantor. A partire dall’incontro con le loro riflessioni Florenskij 
estenderà ancora di più la sua idea, un interrogativo che lo guiderà lungo tutto l’arco della 
sua riflessione teoretica e delle sue scoperte: è concepibile una visione unitaria, integrale, 
comprensiva rispettosa dell’altro, di qualsiasi natura sia: mondo, uomo o Dio? La rispo-
sta sarà trovata nel concetto vivente di Trinità.
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PAIDAGOGOS (ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ) I ARS EDUCANDI  
(ΑΡΣ ΕΔΥΚΑΝΔΙ) W KONTEKŚCIE EPIGENETYKI

Streszczenie

Ewolucyjnie każdy żywy organizm związany jest ze swym naturalnym środowiskiem. 
Dostosowanie się do otoczenia i jego zmian, by przeżyć, zawsze towarzyszyło człowiekowi. 
Dbałość o pokarm, ale nie przejadanie się, było przepustką do obecnego i przyszłego życia. 
Przeżyły te gatunki, które dostosowały pokarm do potrzeb swojego organizmu. Wśród Homo 
sapiens przeżył gatunek Homo sapiens sapiens, kromaniończyk, gdyż dzięki wysokiej inte-
ligencji dbał o jakość pożywienia. Współczesne technologie żywności i pęd życia wprowa-
dził degradację ludzkiej natury. Powstała niezgodność między genami i pożywieniem. Nie 
zawsze wyżywienie służy organizmowi człowieka i nie zawsze umożliwia jego osobowo-
ściowe, kreatywne trwanie w środowisku naturalnym. Aby działać i tworzyć najpierw trzeba 
się właściwie odżywiać. Kształtowanie osobowości wsparte jest rodzajem, jakością i warto-
ścią pożywienia.

Słowa kluczowe: epigenetyka, nutrigenomika, nutrigenetyka, metylacja, wychowanie

Abstract

PAIDAGOGOS (ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ) AND ARS EDUCANDI (ΑΡΣ ΕΔΥΚΑΝΔΙ)  
IN THE CONTEXT OF EPIGENETICS

From evolution standpoint, every living organism is bound with its environment. Adaptation 
to the environment and its changes had always accompanied Man. Taking care of food but 
not overeating was a pass to current and future life. The species which did not overeat, had 
survived. Amongst Homo sapiens, Homo sapiens sapiens and Homo Cro-Magnon survived, 
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because having future in mind, it took care of the food’s quality. Contemporary food tech-
nologies and rate of living introduced degeneration of human nature. A chaos had occurred 
between genes and food. Food is not always in benefit of human organism and its personal, 
creative existence in natural environment. To act and create you must be first full. Shaping the 
personality is supported by the type, quality and value of food.

Keywords: epigenetics, nutrigenomics, nutrigenetics, DNA methylation, parenting

Wstęp

Artykuł niniejszy jest próbą wykazania faktu, że rola współczesnego nauczyciela dokład-
nie odzwierciedla niewolnika zajmującego się wychowaniem dzieci wolnych obywa-
teli, których wysoki status materialny kształtuje kulturę życia. Kulturę tę autor nazywa 
krótko: niewolnictwo to dyktowane przez technopol.

Nie podejmuje jednak omówienia zagadnień związanych z rozwojem technicznych 
środków przekazu ułatwiających schematy relacji człowieka, nie tylko między ludźmi, ale 
względem całego świata ożywionego. Utrudniona jest natomiast duchowa (wewnętrzna) 
wrażliwość na środowisko wewnętrzne ucznia i zewnętrzne uwarunkowania życia.

Autor zawęża się w swych analizach do zagadnień z epigenetyki i nutrigenomiki/
nutrigenetyki2, wynikających ze sposobu odżywiania się i wpływu konsumeryzmu na 
zdrowie, a nawet na osobowość człowieka. W tym aspekcie sztuka wychowania nie ma 
podatnego gruntu. Nawet w rodzinach ubogich może zabraknąć podstawowych środków 
do życia, ale nie może zabraknąć tego, co jest uporczywie reklamowane i co oferuje 
rynek.

Podświadomie kształtuje się postawa życzeniowa i osiągnięcia taniego sukcesu. To 
już było znane w starożytnej kulturze, gdy Eurypides przekonywał o słuszności pod-
stawowej decyzji zmierzania do sukcesu. Nawet według Ajschylosa sukces jest bogiem. 
Jednakże Anthony Robbin najtrafniej ocenił, że mechaniczne zmierzanie do sukcesu jest 
przejawem robienia tego, co się chce, gdzie się chce, kiedy się chce, jak długo się chce 
i jak się chce.

Postępowanie skrajnie i mechanicznie życzeniowe utrudnia ars educandi i pozycję 
pedagoga w szkole. Nikną więzi dziecka w rodzinie, zaburzone są relacje ze społeczeń-
stwem i między rówieśnikami. Dzieci i młodzież podatni są na ideologie i fikcje dykto-
wane przez Internet3. Chodzi o reklamę i modę wśród dzieci na konsumpcję określonych 
produktów spożywczych, tj. słodyczy i napoi gazowanych. Konsekwencją tej postawy 
jest utrata zdrowia fizycznego i psychicznego.

2 Nutrigenomika i epigenetyka, ujęte spójnie, tworzą tzw. genomikę żywienia (nutrional genomics). Ruth M. De-
busk, et al., „Nutritional genomics in practice: Where do we begin?”, Journal of the American Dietetic Association 
105, 4 (2005): 589–598.

3 Marek Dziewiecki, „Współczesna kultura a formacja młodzieży”, dostęp 17.01.2020, https://opoka.org.pl/biblio-
teka/I/ID/wspkultura_formacjam.html.
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W niniejszym artykule autor skupi się na żywieniu dzieci i młodzieży w celu wykaza-
nia związku między dietą a nastrojem uczniów, objawami depresji, utratą pamięci, agre-
sją i stanami lękowymi4. Almudena Sánchez-Villegas i Miguel Angel Martínez-González 
podają, że fast foody przyczyniają się do stanów depresyjnych5.

1. Wiadomości podstawowe

Oprócz kodu genetycznego w komórkach naszego ciała istnieje kod epigenetyczny6. Kod 
genetyczny zbudowany jest z cytozyny, adeniny, guaniny oraz tyminy. Są to nukleotydy 
tworzące tzw. podwójną helisę DNA, kwas deoksyrybonukleinowy. Kwas ten nawinięty 
jest na histony, tzn. na zasadowe białka. Jednocześnie ułożenie i stopień upakowania 
mogą regulować ekspresję genów. Białka i DNA tworzą nukleosom7. W wyniku dalszego 
upakowania i zwijania tworzy się chromatyna, a ta w konsekwencji jest podstawą struk-
tur chromosomalnych.

Geny znajdują się w chromosomach. Na funkcjonowanie organizmu można patrzeć 
z punktu widzenia genów. Jednakże w wyniku metylacji DNA, tzn. przyłączenia grup 
metylowych (CH3) do cytozyny, nie ma możliwości odczytania pierwotnie ukształtowa-
nego kodu genetycznego8. Na prawidłową metylację wpływają przede wszystkim geny, 
ale również dieta, niedobory B12, upośledzone wchłanianie składników odżywczych, 
toksyny czy stres.

A zatem metylacja DNA to proces przyłączania grup alkilowych (metylowych – CH3) 
do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny. 
W proces ten zaangażowane są enzymy z grupy metylaz DNA. Metylacja jest odpowie-
dzialna za wiele procesów związanych z rozwojem organizmów – w szczególności za 
wytworzenie i utrzymywanie odpowiedniej specyfikacji tkankowej, a wzrost metylacji 
części regulatorowej genu może wywołać zahamowanie jego ekspresji.

W procesie metylacji tworzy się najczęściej 5-metylocytozyna (5mC). Niekiedy 
powstaje 5-hydroksylometylocytozyna (5hmC). Metylacja 5hmC jest względnie rzadka 
w porównaniu do 5mC. Jednakże mutacja 5hmC występuje bardzo często w neuronach. 

4 Almudena Sanchez-Villegas, Miguel Ángel Martínez-González, „Diet, a New Target to Prevent Depression”, 
BMC Medicine 11 (2013): 1–4.

5 Sanchez-Villegas, Martínez-González, „Diet, a New Target to Prevent Depression”, 2.
6 Epigenetyka jest nauką, w której istotne miejsce stanowią informacje niezakodowane w sekwencji DNA. Zmiany 

te dziedziczy się od nawet dalekich krewnych i rodziców. Te dziedziczne zmiany wpływają na ekspresję genów 
i w organizacji chromatyny.

7 Andrzej Wojciechowski, „Budowa włókna chromatynowego”, w: Chromatyna. Molekularne mechanizmy epige-
netyczne, red. Stanisława Maria Rogalska, Magdalena Achrem, Andrzej Wojciechowski (Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010), 31–46.

8 Stanisława Maria Rogalska, „Metylacja DNA”, w: Chromatyna. Molekularne mechanizmy epigenetyczne, red. 
Stanisława Maria Rogalska, Magdalena Achrem, Andrzej Wojciechowski (Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, 2010), 128–148.
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Hydroksymetylocytozyna jest ważna dla procesów zachodzących w mózgu i dokony-
wana przez nią regulacja sprzyja plastyczności mózgu9.

System nerwowy jest złożony i mimo że pojedyncza zmiana epigenetyczna może nie 
dawać zauważalnego efektu, to wiele takich zmian (lub kilka – ale odpowiednich) może 
powodować znaczące zmiany w fenotypie zachowania, osobowości, rozwoju osobni-
czego lub prowadzić do rozwoju chorób. Mimo prowadzonych badań w dalszym ciągu 
wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Problematyka dotyczy skutków epigenetycznej 
regulacji w mózgu. W tym kontekście podejmowane są symptomy związane z metylacją: 
problemy ze snem, chroniczne zmęczenie, brak tolerancji stresu, zaburzenie równowagi 
hormonalnej (np. wysoki poziom estradiolu), rozwój nowotworów, choroby genetyczne, 
problemy z tarczycą, choroby skóry, depresja, nerwica, ADHD, choroby maniakalne, 
schizofrenia, problemy z nauką, poronienia, autyzm, wysokie ciśnienie krwi, alergie, 
wysoki lub za niski poziom żelaza (w zależności od poziomu miedzi), miażdżyca, zespół 
jelita drażliwego, wysoki poziom B12 we krwi.

Związek między genotypem i środowiskiem powoduje, że zmiana warunków życio-
wych (sposób życia i odżywiania się) wpływa na tzw. drugi kod, ten z kolei koryguje 
odpowiednio wzorce aktywności genetycznej poszczególnych komórek, a w konse-
kwencji i ciała, psychiki, duchowości człowieka. Niemiecki neurobiolog Peter Spork10 
w książce Drugi kod obrazowo wyjaśnia, że w ludzkim organizmie zredukowanym do 
komputera można łatwo wykazać hardware, który tworzą geny, i software, czyli bio-
logiczny system informacyjny uwarunkowany cechami środowiskowymi regulującymi 
materiał genetyczny, tj. epigenetyka. Brian G. Dias oraz Kerry J. Ressler11 – w wyniku 
badań na myszach – wykazali, że doznania neurobiologiczne, np. lęki (elektrowstrząsy 
skojarzone z zapachem kwiatu wiśni), zostały przekazane mysim wnukom. Doszło do 
zmian w mózgu w postaci zwiększenia receptorów odbierających zapachy, tzn. recep-
torów M71. Modyfikacja genów nastąpiła na skutek metylacji, tj. przyłączenia do genu 
grupy metylowej. Człowiek różni się od gryzoni, ale przypuszcza się, że podobne mecha-
nizmy funkcjonują także w organizmie ludzkim.

Randy Jirtle oraz Robert Waterland12 kontynuowali badania na myszach szczepu aguti 
(otyłe i ociężałe, zapadające na cukrzycę i choroby nowotworowe). By przywrócić im 
zdrowie, dodawali ciężarnym samicom kwas foliowy, witaminę B12, cholinę i betainę. 
Wiadomo, że substancje te umożliwiają przyłączanie grup metylowych do genów. Mimo 
zachowania wadliwych genów nastąpiła znacząca poprawa wyglądu zewnętrznego oraz 

9 Tarang Khare, et al., „5-hmC in the brain is abundant in synaptic genes and shows differences at the exon-intron 
boundary”, Nature Structural & Molecular Biology 19, 10 (2012): 1037–1043.

10 Peter Spork, Drugi kod. Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genotypami, tłum. Viktor Grotowicz 
(Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011).

11 Brian George Dias, Kerry James Ressler, „Parental olfactory experience influences behavior and neural structure 
in subsequent generations”, Nature Neuroscience 17, 1 (2014): 89–96.

12 Ethan Watters, „DNA is not destiny: The New Science of Epigenetics”, dostęp 16.01.2020, https://www.discover-
magazine.com/the-sciences/dna-is-not-destiny-the-new-science-of-epigenetics.
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zdrowia ich organizmu. Na podstawie uzyskanych danych – w trakcie prowadzonych 
badań – zaczęto w Kanadzie i USA dodawać do mąki kwas foliowy.

Dotychczasowe poszukiwania chemicznych przekaźników dziedziczenia pozwala-
jących zidentyfikować „drugi kod” zmieniający „kod genetyczny” przyczyniły się do 
określenia – jak dotychczas – trzech biochemicznych struktur: 1) grupy metylowe odkła-
dające się na DNA i blokujące poszczególne geny; 2) zmiany chemiczne w proteinach, 
wokół których owijają się łańcuchy DNA; 3) krótkie molekuły kwasu rybonukleinowego 
(mikroRNA) uniemożliwiające zmiany w odczytanym genie i obniżenie poziomu białek. 
Tak więc stwierdza się, że gen nawinięty na histony został wyciszony.

Dalsze badania potwierdziły Lamarckowskie przypuszczenie, że warunki środowi-
skowe wpływają na ewolucję gatunków. Do czynników zewnętrznych, jak już wyżej 
wykazano, zalicza się sposób życia oraz odżywiania się zarówno poprzednich, jak 
i obecnie istniejących konkretnych jednostek. Zagadnieniem wpływu metylacji DNA 
na ekspresję genów zajmuje się epigenetyka, a wpływ wyżywienia na funkcjonowanie 
organizmu (ekspresję genów) podejmuje się w zakresie nutrigenomiki, tzn. wykazuje się, 
że sposób odżywiania się poprzednich pokoleń, rodziców i potomstwa wpływa bezpo-
średnio na materiał genetyczny.

2. Systemowy związek epigenetyki z nutrigenomiką

Wpływem odżywiania się na ekspresję genów zajmuje się nowa dziedzina nauki, nutrige-
nomika. Fizjologia człowiek oparta jest na metabolizmie węglowodanów, białek i tłusz-
czów. Rozwój centralnego układu nerwowego uwarunkowany jest spożywanych kwasów 
tłuszczowych nienasyconych przez matkę, gdy dziecko jest w fazie prenatalnej. Prawi-
dłowy rozwój człowieka zależy zatem zarówno od zespołu odziedziczonych genów, jak 
i czynników epigenetycznych. Dynamika genów domaga się bowiem żywności wpływa-
jącej na ich przemiany chroniące od podatności na choroby.

Epigenetycy zwracają uwagę na to, że choroby genetyczne posiadają swe źródło 
w środowisku. Uwarunkowania środowiskowe nie stanowią negatywnych skutków, gdy 
tendencje odżywcze nie są długoterminowe, ale jednorazowe. Stają się natomiast niebez-
pieczne, gdy są długotrwałe, są ciągłym procesem i w kontekście ewolucyjnym występo-
wały w poprzednich pokoleniach jako błędy kulinarne i uwarunkowane nieodpowiednim 
stylem życia.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (np. kwas propionowy czy butylowy) produko-
wane są w jelitach m.in. przez bakterie Lactobacillus plantarum. Są to bakterie probio-
tyczne, których wielkim wrogiem są antybiotyki. W stanach zapalnych, przy spożywaniu 
antybiotyków, następuje zmniejszenie liczby bakterii oraz zniszczenie procesu fermen-
tacji błonnika. Konieczne zatem staje się uzupełnienie diety żywnością probiotyczną 
(np. jogurt zaszczepiony bakteriami z kapsułki) celem pobudzenia genów do produkcji 
molekuł przeciwzapalnych i zwiększenia odporności organizmu.
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Wielkie znaczenie dla odporności ma witamina C, ale jej znaczenie zależy od wita-
miny E. Niedobór witaminy E wiąże się z dwukrotnie zwiększonym ryzykiem raka jelita 
grubego. Witamina C i witamina E związane są z płodnością. Niedobór witaminy D 
łączy się z ryzykiem nowotworów, depresji, schizofrenii oraz ze stwardnieniem roz-
sianym. Często witaminy działają w związku z innymi witaminami, np. kwas foliowy 
współdziała z witaminami grup, przede wszystkim z B6 i B12.

Niedobór kwasu foliowego w okresie ciąży przyczynia się do wzrostu poziomu homo-
cysteiny i jest przyczyną zespołu Downa. Te dwa odrębne zagadnienia hiperhomocystei-
nemii są wynikiem mutacji genu MTHFR – oczywiście terapia polega na suplementacji 
folinami. Kwas foliowy występuje w owocach i zielonych warzywach (np. brukselka, 
brokuły, szpinak). Spożywanie mleka prosto od krowy jest cennym źródłem kwasu 
foliowego i beta-karotenu będącego podstawą witaminy A. Mleko UHT pozbawione 
jest w dużej mierze cennych składników. Odejście od zwyczajów karmienia niemow-
ląt piersią i stosowanie sztucznego mleka zawierającego białko sojowe, które posiada 
fitoestrogeny, powoduje przyspieszenie u dziewcząt miesiączkowania. To z kolei zwięk-
sza ryzyko chorób nowotworowych. Na podstawie badań wykazano, że białko podobne 
do sojowego – i nieposiadające fitoestrogenów – ma w swoim składzie biały łubin. Nie 
wykazano jednak związku białka i białego łubinu z poziomem cholesterolu i parame-
trami metabolicznymi.

Współczesna technologia żywienia związana jest z nadmiernym używaniem soli. Sól 
podwyższa wartości ciśnienia i zwiększenia tendencji do otyłości. Fakt ten determino-
wany jest spożywaniem hamburgerów, chipsów, żółtych serów i wędlin. W chipsach 
występuje akrylamid, który działa prozapalnie, cytotoksycznie i przyspiesza miażdżycę 
oraz uszkadza centralny system nerwowy. Geneza akrylamidu wiąże się z podgrzewa-
niem żywności, a jego funkcja potęguje się wraz z brakiem błonnika. Neutralizacja tych 
tendencji możliwa jest przez spożywanie potasu, a to daje spożywanie warzyw, owoców, 
bananów i pomidorów. Dzięki odpowiedniemu żywieniu następuje prawidłowa metyla-
cja nukleotydów i poprawne funkcjonowanie genów. W masowej produkcji analogiczne 
zarzuty można kierować w stosunku do wartości kapusty czy ogórków kiszonych. Pogor-
szenie wartości odżywczej tych produktów jest skutkiem stosowania enzymów, kisze-
nie kapusty i ogórków domowym sposobem związane jest z funkcjonowaniem bakterii. 
Kunicki-Goldfinger13 w swej książce pt. Życie bakterii wykazuje, że życie ludzkie jest 
symbiotycznie związane z bakteriami.

Symbiotyczny związek istnieje między matką i dzieckiem w czasie życia płodowego. 
Wykazano, że mężczyźni rzadziej chorują na fibromialgię, gdyż w czasie życia płodo-
wego mniej z organizmu matki dostaje się kortyzolu do krwioobiegu płodu. Kortyzol jest 
zwany hormonem stresu i oddziałuje na kod epigenetyczny.

13 Władysław Jerzy Henryk Kunicki-Goldfinger, Życie bakterii (Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1982); Władysław 
Jerzy Henryk Kunicki-Goldfinger, Wszystko zaczęło się od bakterii (Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszech-
na, 1981).
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Chroniczne zestresowanie matki wpływa na płód zwiększeniem się poziomu korty-
zolu. Hormony stresu w niewielkim stężeniu przygotowują organizm dziecka do podej-
mowania obrony. W konsekwencji, jak się okazuje, mężczyźni są bardziej przygotowani 
do stawiania oporu przeciwnościom losu.

Bruce Lipton14 podaje, że poziom kortyzolu u zarodka odgrywa bardzo ważną rolę 
regulacyjną w rozwoju nefronów odpowiadających za filtrowanie w nerkach. Komórki 
nefronowe są bardzo ściśle związane z regulacją równowagi soli w ciele. Jednakże stała 
ekspozycja płodu na kortyzol prowadzi w konsekwencji do nadciśnienia. Oprócz korty-
zolu do organizmu płodu dostaje się wiele innych hormonów mających istotny wpływ na 
pobudzanie i rozwój komórek mózgu, a więc i na charakter. 

Wśród tych hormonów wymienia się oksytocynę i wazopresynę. Hormony te często 
nazwane są hormonami przytulania. Okazuje się bowiem, że praktyka przytulania się do 
niemowląt, wymiana pieszczot i podejmowane próby komunikacji mają istotne znaczenie 
dla rozwoju osobowości dziecka. W aspekcie fizjologicznym wiąże się to z odczuwaniem 
przyjemności przez dziecko pod wpływem wydzielania się wazopresyny i oksytocyny. 
Przyszłe więzi społeczne, odruchy opiekuńcze, regulacja stresu, łatwość komunikowania 
się z innymi oraz unormowane życie emocjonalne są konsekwencją opieki we wcze-
snym stadium rozwoju dziecka, a nade wszystko już w życiu płodowym. W czasie ciąży 
zachowanie matki i warunki otoczenia łączą się z procesem kształtowania się osobowo-
ści poczętego dziecka. Niechciana ciąża zwiększa poziom kortyzolu, co powoduje już 
w łonie matki wzmożoną reakcję stresową i rozregulowanie się systemu nerwowego. Fakt 
ten łączy się z obniżeniem sprawności i rozstrojem systemu immunologicznego dziecka. 
Zaniedbywanie niemowląt lub stosowanie przemocy względem dzieci sprzyja: rozregu-
lowaniu się osi stresu i trudnościom życia społecznego w wieku późniejszym, depresji, 
bezsenności, atakom serca, alergiom, cukrzycy i fibromialgii, nadpobudliwości. Dzieci 
mają często niedorozwinięty hipokamp, co jest przyczyną powstania zespołu nadpubu-
dliwości psychoruchowej (ADHD, czyli syndromu wiercipięty), zmiany modelu metyla-
cji DNA i powstania nietypowego kodu histonowego.

Przemoc i maltretowanie w czasie dzieciństwa wywołuje syndrom borderline, tzn. 
skłonność do depresji, zakłócenia stosunku do samego siebie, wewnętrznego rozbicia, 
a w konsekwencji do czynów samobójczych. Depresja jest skutkiem zaburzenia prze-
miany materii w mózgu, tak jak cukrzyca jest zaburzeniem przemiany energetycznej.

Epigenetycy wskazują, że choroby psychiczne mają swe podstawy fizjologiczne. 
W rozwoju komórek mózgu istotne znaczenie mają serotonina, dopamina i noradrenalina, 
gdyż mają one wpływ na kształtowanie się osobowości, a dokładniej nastroju i tempe-
ramentu. Hormony te wpływają na zmiany obszaru motywacji, tj. jądra półleżącego, 
i amygdalae, tj. ciała migdałowatego. Zarówno jądro półleżące, jak i ciało migdałowate 
wydzielają dopaminę. Jeśli w ciele migdałowatym jest za mało dopaminy, to wzrasta 

14 Bruce Lipton, Biologia przekonań. Uwolnić moc świadomości, materii i cudów, tłum. Bartosz Głowacki (London: 
Wydawca BMG Publishing, 2010).
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poczucie strachu, lęku, emocje stają się bardzo intensywne. To z kolei powoduje przepro-
gramowanie mózgu.

Dieta wspierająca metylację, czyli z obecnością kwasu foliowego, witaminy B12, 
choliny i betainy, służy zdrowiu. Niedobór tych składników sprzyja15: 1) syndromowi 
metabolicznemu, a więc skłonności do cukrzycy typu 2; 2) chorobliwemu chrapaniu; 
3) chorobom serca; 4) bezdechowi śródsennemu; 5) udarowi, nadciśnieniu; 6) wyso-
kiemu poziomowi cholesterolu LDL i niskiemu poziomowi cholesterolu HDL; 7) otyłości 
w okolicy brzucha.

Najlepszym lekiem w tej kwestii jest aktywność fizyczna, długi spokojny sen oraz 
zdrowe odżywianie się. Przejadanie się matki w czasie ciąży wpływa na dziecko nega-
tywnie, tzn. sprzyja zbytniemu tyciu dziecka aż do późnej starości. Niedożywienie 
dziecka w pierwszych miesiącach po narodzeniu sprzyja pojawieniu się syndromu meta-
bolicznego. Okres perinatalny, tj. okołoporodowy, jest jednak najbardziej istotny w ana-
lizowanej wyżej kwestii. Niedożywienie w chwili, kiedy kształtują się kości, wywołuje: 
osteoporozę; cukrzycę, gdy niedożywienie jest w momencie kształtowania się komórek 
trzustki; atak serca; chroniczne choroby układu oddechowego.

Podejmowane współcześnie techniki biotechnologiczne zaburzają funkcjonowa-
nie epigenetyki oraz ewolucji. Sztuczne ingerencje w organizm i produkcję żywności 
poważnie zakłócają naturalne procesy rozwojowe. Konsekwencje negatywne in vitro są 
związane z kuracją hormonalną, w wyniku której dojrzewają epigenetycznie wadliwie 
zaprogramowane komórki jajowe, które normalnie nie podlegają tym zagrożeniom16.

Nawet w dobie dominacji technologii proces nauczania domaga się szacunku wzglę-
dem natury życia. Rodzaj diety związany jest z możliwością naprawy struktury DNA. 
Odpowiednia dieta pozwala genom na dobór odpowiedniej informacji płynącej natu-
ralnie ze środowiska. Proces nauczania wymaga wspólnego zaangażowania rodziców 
i wychowawców, zwrócenia szczególnej troski o to, co jedzą dzieci. Kioski szkolne nie 
mogą być nastawione na ekonomię, lecz na zdrowie dzieci i młodzieży. Jest to współcze-
śnie koniecznością, gdyż wiąże się z poszanowaniem każdej osoby.

3. Znaczenie badań z udziałem zwierząt w poznawaniu związku 
dwóch kodów

Aktywność genów regulowana jest przez czynniki epigenetyczne. Uwarunkowania 
środowiskowe przyczyniają się do wyciszania jednych genów i aktywowania innych. 
Powyższe procesy nie zawsze sprzyjają harmonijnemu rozwojowi organizmu. Isabelle 

15 Lyman Tefft Johnson, Nigel J. Belshaw, „Nutrition and epigenetics: An emerging field”. Food and Chemical 
Toxicology 46 (2008): 1346–1359.

16 Porównaj na przykład: Jane L. Halliday, et al., „Beckwith-Wiedemann syndrome an IVF: a case-control study”, 
American Journal of Human Genetics 75 (2004): 526–528; Jane L. Halliday, et al., „Increased risk of blastogenesis 
birth defects, arising in the first 4 weeks of pregnancy, after assisted reproductive technologies”, Human Repro-
duction 25 (2010): 59–65.
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Mansuy17 wykazała, że nowo narodzone zwierzęta, pozbawione matczynej opieki, prze-
jawiały w swym dalszym życiu znacznie podwyższony niepokój, brak przystosowania 
do życia społecznego czy zaburzenia fizjologiczne i zachowania się.

W przypadku ludzi traumatyczne doświadczenia w pierwszym okresie życia mają 
także wpływ na metylację DNA. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu relacji matka–
dziecko, dziecko–rodzina przekłada się w dorosłym życiu na zaburzenia w życiu spo-
łecznym, niedostosowanie do życia w grupie (w społeczności). Badacze zaobserwowali, 
że kolejne pokolenie może także przejawiać podobne objawy. Odkryto bowiem, że geny 
funkcjonują zależnie od zmian na poziomie metylacji DNA18. Jest to wynikiem przyłą-
czania grup metylowych do łańcucha DNA, co wpływa na regulację ekspresji genów 
i zmiany zakodowanej w genach informacji odziedziczonej od rodziców. Trzeba jednak 
przyznać, jak wykazano, że zmiany w metylacji genów są także dziedziczne.

Wyniki badań przeprowadzone przez Davida Sweatta19 i współpracowników na szczu-
rach, które pozostawiane były opieki matki i źle traktowane, wykazywały poważne 
zmiany w korze przedczołowej. Doszło do zmian metylacji DNA neuronów kory przed-
czołowej, w wyniku których nastąpiła dezaktywacja genów, powodując brak zdolności 
utrzymania równowagi psychicznej. Specjaliści nazywają to deficytem BDNF-mózgo-
pochodnego czynnika neurotropicznego (ang. brain-derived neurotrophic factor). Takie 
deficyty występują także u ludzi chorujących na zaburzenia psychiczne, np. schizofre-
nię, dwubiegunowe zaburzenia afektywne, depresję, chorobę Alzheimera i wielu innych 
zaburzeniach natury psychicznej.

Poprawienie warunków środowiskowych w postaci polepszenia relacji społecznych 
i odpowiedniego pożywienia, a ogólnie w postaci zwiększenia bodźców pozytywnych, 
wpływających na rozwój mózgu, przyczynić się może do niwelowania negatywnych 
dziedziczonych zmian. Poznawanie uwarunkowań epigenetycznych wpływających na 
kod pierwszy, czyli genetyczny, umożliwia nie tylko poznanie, ale i zapobieganie cho-
robom psychicznym i korektę osobowości w rozwoju psychofizycznym. Warunki środo-
wiskowe, jak się okazuje, mają istotny wpływ na kształtowanie się funkcji mózgowych 
i osobowości.

Zakończenie – wnioski

Choroby cywilizacyjne stały się plagą przełomu XX/XXI wieku. Na uniwersytetach 
medycznych i przyrodniczych pojawił się nowy przedmiot – „nutrigenomika”. Wynika to 

17 Tamara B. Franklin, et al., „Epigenetic transmission of the impact of early stress across generations”, Biological 
Psychiatry 68, 5 (2010): 408–415.

18 Tie-Yuan Zhang, et al., „Maternal care and DNA methylation of a glutamic acid decarboxylase promoter in rat 
hippocampus”, The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience 30, 39 (2010): 
131–137.

19 Tania L. Roth, et al., „Lasting Epigenetic Influence of Early-Life Adversity on the BDNF Gene”, Biological Psy-
chiatry 65, 9 (2009): 760–769.
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z potrzeby zajmowania się teorią przez badaczy, ale też praktyką zmierzającą do poprawy 
jakości życia. W tym kontekście ważne znaczenie ma żywność. Jest to konieczne, gdyż 
niepłodność stała się już plagą.

Istotną kwestią podejmowaną w niniejszym artykule jest relacja między nauczycie-
lem i uczniem. W procesie nauczania łączy się ściśle sztuka wychowania. Coraz czę-
ściej stwierdza się znaczne ubytki w tych relacjach. Poszukiwanie źródła autor kieruje 
do stołu, do sposobu odżywiania się. Aroganckie zachowanie dzieci i pretensjonalność 
rodziców dyktują postawę nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Duch oczekiwań i pretensjonalności z podstawowego i średniego pułapu edukacji 
przenosi się na poziom uniwersytecki. Jest zastanawiające, że to nie przygotowanie 
nauczycieli akademickich i ich praca stanowi podstawę ich oceny. Duży wpływ ma 
ocena studentów. Byłoby dobrze, gdyby ocena wykładowcy była spójna i systemowa. Co 
wolno dzieciom i młodzieży? – w szkolnictwie nie ma jasnych granic! Trzeba raczej dbać 
o wyniki ilościowe, by nie stracić pracy.

Nadszedł czas, by przy współczesnych osiągnięciach nutrigenomiki/nutrigenetyki 
zwrócić szczególną uwagę na zdrowie fizyczne i możliwość rozwoju intelektualnego czło-
wieka, a tym samym sposób odżywiania ściśle wiązać z rozwojem osobowości. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na interakcje geny–dieta. Domaga się to wykazywania i uza-
sadniania powikłań metabolicznych, szukania podstaw często spotykanej otyłości dzieci. 
Fakt ten jest przyczyną wzrostu tendencji prozapalnych, prozakrzepowych, wystąpienia 
cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych (w tym niedokrwistości serca), nowo-
tworów złośliwych (piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego), dezintegracji profilu 
lipidowego osocza i funkcji wątroby. Zdrowie fizyczne dzieci łączy się ściśle ze zdro-
wiem psychicznym. Specjaliści z nutrigenomiki zalecają spożywanie wodnego ekstraktu 
z cynamonu (cynamon extrakt). Z doświadczenia innych osiągnięć kulturowych należa-
łoby przybliżyć i umożliwić korzystanie z diety śródziemnomorskiej o niskim indeksie 
glikemicznym, a przy tym włączyć w codzienne postępowanie aktywność fizyczną.

Natura ludzka jest spójnie złączona z biologią organizmu ludzkiego. W religiach 
rozwój duchowo-cielesny jest związany z akceptacją postu. Post ma wymiar religij-
nego wyrzeczenia się pokarmów w celach pokutnych. Związek biologii z duchowością 
człowieka, w aspekcie fizycznym, także domaga się zaspokojenia oczekiwań biologii 
organizmu ludzkiego. Jest to podstawą, jak się okazuje, by później domagać się działań 
i kreatywności od dzieci i młodzieży.

Stwierdza się, że na tym etapie rozwoju osobowego i społecznego pożądany jest nie 
tyle globalne podejście w żywieniu, ale uszanowanie indywidualnych predyspozycji kon-
sumenta, jego potrzeb i wymagań. W tym względzie, jak wiele istotnych czynników na 
to wskazuje, w szkołach każdego stopnia powinni być zatrudnieni i aktywni specjali-
ści z nutrigenomiki/nutrigenetyki. Czas nagli, gdyż ponad 60% społeczeństwa walczy 
z nadwagą, a około 20% z otyłością. Otyłość jest już nie tylko problemem medycznym, 
ale nade wszystko antropologicznym. Według WHO na świecie są prawie 2 miliardy 
ludzi z nadwagą, miliony jest otyłych, stąd ¼ zgonów jest skutkiem otyłości.
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Innym zagadnieniem związanym z nieracjonalnym sposobem odżywiania jest ner-
wowy tryb życia, niezadowolenie i gniew. Stają się one powszechne w każdej dziedzinie 
życia. Szukanie i przekazywanie prawdy jest z góry skazane na przegraną. Środkiem 
zaradczym jest spożywanie pokarmów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 (np. 
ryby). Należy spożywać produkty naturalne i organiczne celem wzmocnienia układu 
odpornościowego człowieka (żywność ekologiczna, olejów tłoczonych na zimno – nie-
rafinowanych), natomiast unikać spożywania słodkich napojów gazowanych i słodyczy. 
Zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na osobowość, ale i na jakość i długość życia.

Autor jest przekonany, że innowacja konsumpcji artykułów spożywczych w aspekcie 
systemowym w ramach rodziny i szkoły doprowadzi do wzrostu produkcji żywności 
sprzyjającej zdrowiu oraz poprawy usług gastronomicznych. W niniejszym artykule 
szczególną uwagę autor pragnął zwrócić na kształtowanie zdrowych relacji: nauczy-
ciel–uczeń oraz rodzice–dziecko. Analizy powyższe uwzględniały podstawy zdrowego 
odżywiania się i ekspresji genów.
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TROSKA O KATECHEZĘ PIERWSZEGO 
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Streszczenie

Opracowanie przybliża siedem lat posługi pasterskiej abp. Mariana Przykuckiego jako czas 
licznych przedsięwzięć katechetycznych. Metropolita zabiegał o właściwe miejsce lekcji reli-
gii w szkole, troszczył się o współpracę środowisk katechetycznych, rozwijał szkolnictwo 
katolickie. Poprzez reorganizację organów kurialnych i utworzenie Wydziału Wychowania 
Katolickiego dążył do tego, aby posługa katechetyczna była realizowana na jak najwyższym 
poziomie dla dobra Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem.

Słowa kluczowe: katecheza, lekcja religii, metropolia szczecińsko-kamieńska

Abstract

THE COMMITMENT TO CATECHESIS BY THE FIRST METROPOLITAN 
ARCHBISHOP OF SZCZECIN-KAMIEN (KAMIEŃ) ARCHDIOCESE 
MARIAN PRZYKUCKI

The seven years of ministerial service of Archbishop Marian Przykucki marked a period of 
abounding catechetical ventures. The Metropolitan Archbishop strived to ensure a proper 
venue for religious education at school and partnership of catechetical environments, as well 
as was committed to the development of Catholic education. He attempted to ensure the 
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highest level of catechetical service by means of the reorganisation of curias and the creation 
of The Faculty of Catholic Education for the good of the People of God upon the Oder and 
the Baltic Sea.

Keywords: catechesis, a lesson of religion, Metropolitan Archbishop of Szczecin-Kamien 
(Kamień) Archdiocese

Wstęp

Za katechezę jako „jedno z najważniejszych zadań posługi duszpasterskiej Kościoła 
odpowiedzialna jest cała wspólnota chrześcijańska”2. Jednak poszczególni członkowie 
wspólnoty „mają zróżnicowane obowiązki wypływające z powołania każdego z nich”3. 
Dokumenty Kościoła podkreślają szczególną odpowiedzialność za katechezę biskupów, 
którzy „są zwiastunami wiary prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i auten-
tycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu 
sobie ludowi głoszą prawdy wiary”4. Szczególne miejsce wśród ich rozlicznych obowiąz-
ków zajmuje głoszenia Ewangelii5. Jan Paweł II nazywa biskupów „pierwszymi kateche-
tami w swojej diecezji, przypominając, że troska o rozwój żywej i owocnej katechezy nie 
może ustępować żadnej innej trosce, jakakolwiek by ona była”6.

W (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej kolejni biskupi pełnili posługę „pierw-
szych katechetów”7 wobec powierzonych im diecezjan. Można wskazać charaktery-
styczne cechy i odmienne rozłożenie akcentów w odniesieniu do katechezy każdego 
z nich. Celem niniejszego artykułu jest próba charakterystyki działań katechetycznych8 

2 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (Poznań: Pallottinum, 1997), nr 219 (dalej 
DOK).

3 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” do biskupów, kapła-
nów, wiernych całego Kościoła katolickiego (Rzym, 1979), nr 16 (dalej CT).

4 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, nr 25, w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 127–129.

5 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, nr 12,  
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 240–241.

6 CT, nr 63.
7 CT, nr 63.
8 Sprecyzowania wymaga termin „działania katechetyczne”, ponieważ pod tym pojęciem kryje się złożona natura 

i bogaty zakres podejmowanych czynności, których nie można opisać w jednym artykule. Dlatego uwagę sku-
piono na katechezie dzieci i młodzieży, realizowanej w trzech środowiskach wychowawczych: rodzinie, parafii 
i szkole. W związku z powrotem lekcji religii do szkół rozgorzała w Polsce dyskusja, czy w szkole jest realizowa-
na katecheza spełniająca trzy funkcje: nauczania, wychowania, wtajemniczenia. Dyrektorium rzymskie wyróżnia 
własny charakter lekcji religii w szkole, podkreślając, że relacja między nauczaniem religii w placówkach oświa-
towych i katechezą jest „zróżnicowana i komplementarna” (DOK, nr 73). Kościół w Polsce, odnosząc się do krajo-
wych uwarunkowań i tradycji, w 2001 roku wypracował kompromisowe rozwiązanie, traktując szkolne nauczanie 
religii jako „część katechezy, jej specyficzną formę”. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne 
Kościoła katolickiego w Polsce (Kraków: WAM, 2001), nr 82. W artykule terminy „katecheza” i „lekcja religii” są 
używane zgodnie z ich rozumieniem w dokumentach Kościoła w Polsce.
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podejmowanych podczas posługi pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego9 
abp. Mariana Przykuckiego10. Przypadająca w 2019 roku dziesiąta rocznica śmierci arcy-
biskupa oraz w 2020 roku trzydziesta rocznica powrotu nauczania religii do polskiej 
szkoły stanowią okazję do podjęcia refleksji nad siedmioletnim etapem posługi kateche-
tycznej w diecezji w celu wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy. Problematyka historii 
katechezy na tym terenie była poruszana w kilku opracowaniach11, jednak dotyczyła 
okresów wcześniejszych. Poniższy artykuł wpisuje się w próby zbadania i utrwalenia 
pracy rodziców i katechetów w przekazanie młodemu pokoleniu prawdy Ewangelii. Aby 
stworzyć pełen obraz przemian, jakie dokonały się w rozumieniu i sposobach realiza-
cji posługi katechetycznej oraz recepcji wskazań Kościoła powszechnego odnośnie do 
tej „podstawowej działalności ewangelizacyjnej”12 w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, 
warto podjąć kolejne badania poświęcone ostatniemu dwudziestoleciu, czyli okresowi 
posługi abp. Zygmunta Kamińskiego i abp. Andrzeja Dzięgi.

1. Współpraca środowisk wychowawczych

Celem katechezy jest „doprowadzenie kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do 
zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości”13. Aby osiągnąć tak rozumiany cel, 
potrzebna jest współpraca rodziny, parafii i szkoły, o czym wielokrotnie przypomi-
nał abp M. Przykucki14. Po powrocie lekcji religii do placówek oświatowych rodzice 
zbyt szybko przerzucili swoje kompetencje wychowawcze na szkołę, także w dziedzi-

9 25.03.1992 roku Jan Paweł II bullą papieską Totus Tuus Poloniae populus ustanowił nową strukturę organizacyjną 
Kościoła katolickiego w Polsce. Powołał do istnienia 8 nowych metropolii, w tym metropolię szczecińsko-ka-
mieńską, w skład której, obok diecezji szczecińsko-kamieńskiej, weszły diecezje koszalińsko-kołobrzeska i zielo-
nogórsko-gorzowska. Pierwszym metropolitą został dotychczasowy biskup chełmiński Marian Przykucki.

10 Marian Przykucki urodził się 27.01.1924 roku w Skokach k. Wągrowca, urząd metropolity szczecińsko-kamień-
skiego piastował od 25.03.1992 roku do 1.05.1999 roku. Zmarł 16.10.2009 roku w Szczecinie. Marian Przykucki, 
Beati Pacifici. Homilie, listy, wspomnienia pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego (Szczecin: Wydaw-
nictwo Dokument, 2006), 13–15.

11 Krzysztof Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Po-
morzu Zachodnim w latach 1945–1956 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003); 
Krzysztof Kowalczyk, „Nauczanie religii w szkołach na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956”, Przegląd 
Zachodniopomorski 3 (2003): 71–103. Zbigniew Stanuch, „Nauczanie religii w punktach katechetycznych wo-
jewództwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961–
1970)”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2007): 51–67; Zbigniew Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna 
i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2014); Kata-
rzyna Lemek, „Posługa katechetyczna w kontekście budowania Kościoła diecezjalnego w okresie posługi dusz-
pasterskiej bp. Jerzego Stroby”, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972–1978, red. 
Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, Grzegorz Wejman (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2018), 381–396.

12 DOK, nr 218.
13 CT, nr 5.
14 Marian Przykucki, „Zachęta arcypasterza na nowy rok szkolny 1994/1995”, Prezbiterium. Pismo urzędowe 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (dalej Prezbiterium) 7–8 (1994): 211.
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nie formacji religijnej15. Arcybiskup nauczał, „że życie człowieka zaczyna się, ale się 
nie kończy; tu na ziemi jest wielkim i bardzo trudnym egzaminem przed wiecznością. 
Jest egzaminem przede wszystkim z miłości, nie z jej porywów, ale z systematycznej 
pracy dla bliźnich, dobrze przygotowanej, popartej kształtowaniem charakteru i wiedzą 
o służbie rodzinie, społeczeństwu, narodowi, Kościołowi, a wreszcie ludzkości”16. Zada-
niem rodziców, kapłanów i wychowawców jest pomoc młodemu człowiekowi w przy-
gotowaniu się do tego trudnego zadania. Metropolita przypominał o potrzebie podjęcia 
współpracy przez środowiska wychowawcze szczególnie w przygotowaniu do przyję-
cia sakramentów. Winno odbywać się ono na trzech płaszczyznach: katechezy szkol-
nej, formacji duszpasterskiej w parafii zamieszkania, katechezy dorosłych i wychowania 
rodzinnego. Dopiero wszystkie trzy formy zintegrowane mogą przynieść efekty17.

1.1. Rodzina18

„Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierw-
szym miejscu rodzice”19. Przekazując życie, stają się przed Bogiem odpowiedzialni za 
potomstwo, jakim obdarzył ich Stwórca. Udział rodziców w procesie religijnego wycho-
wania dziecka jest niczym innym jak nieustannym podejmowaniem zadań wynikających 
z przyrzeczeń złożonych przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i wyrażonych pod-
czas chrztu dziecka20.

Arcybiskup wyjaśniał rodzicom, że są odpowiedzialni za wiarę swoją i kształtowa-
nie wiary swoich dzieci. Przypominał, że „jest wielkim i niewybaczalnym błędem, jeśli 
ojciec czy matka sądzą, że dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej czy 
kończące klasę ósmą szkoły podstawowej zdobyło już wystarczającą wiedzę religijną”21. 
Przeciwstawiał się praktykom posyłania dzieci samych do kościoła na niedzielną Eucha-
rystię, kiedy rodzice zostają w domu. W liście do rodziców nauczał, że „lekcje religii, 

15 Kazimierz Misiaszek, „Katecheza parafialna – rzeczywistość i oczekiwania”, w: Komunikacja wiary w trzecim 
tysiącleciu, red. Stanisław Dziekoński (Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000), 66.

16 Marian Przykucki, „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szcze-
cinie”, Prezbiterium 9–10 (1992): 264–265.

17 Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej (dalej AKSK), Wydział Wychowania Katolickiego (dalej WWK), Pro 
memoria katechetyczne z dnia 7.02.1997, nr 7.

18 Okres sprawowania posługi w diecezji szczecińsko-kamieńskiej przez abp. M. Przykuckiego to czas przypadający 
bezpośrednio po powrocie nauczania religii do placówek oświatowych oraz poszukiwania optymalnego połą-
czenia między lekcją religii w szkole a katechezą parafialną. W związku z tym w nauczaniu arcybiskupa więcej 
miejsca poświęcono szkole i parafii niż rodzinie. Co nie oznacza, że troska abp. M. Przykuckiego o podstawowe 
środowisko przekazu wiary była mniejsza. Takie rozłożenie akcentów wynikało z nowej sytuacji, w której znalazł 
się Kościół w Polsce.

19 Jan Paweł II, „List apostolski do rodzin, «Gratissimam Sane» z okazji roku rodziny”, w: Służyć wzrastaniu 
w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. Janusz Ponie-
wierski (Kraków: Wydawnictwo AA, 2009), nr 16.

20 Adam Skreczko, „Rola świadectwa wiary rodziców w przygotowaniu dzieci do I Komunii i spowiedzi świętej”, 
w: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, red. J. Stala (Kielce: Wydawnictwo 
Jedność, 2007), 105.

21 Przykucki, „Zachęta arcypasterza na nowy rok szkolny 1994/1995”, 211.
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z których korzystać będą wasze dzieci, powinny iść w parze z praktykami religijnymi. 
(…) Nie wystarczy zachęcać dzieci, by szły na Mszę Świętą, trzeba byście i wy sami, 
Drodzy Rodzice, uczestniczyli we Mszy Świętej niedzielnej, przystępując często do 
Stołu Pańskiego”22. Katechetów i księży zachęcał do większej gorliwości w organizo-
waniu spotkań z rodzicami, by podkreślać ich odpowiedzialność za kształt wychowania 
oraz pomagać w odbudowie katechezy rodzinnej23.

1.2. Parafia

Wspólnota parafialna jako zajmująca szczególne miejsce powinna pozostawać krzewi-
cielką i inspiratorką katechezy24. W dyrektorium można przeczytać, że jest ona „zwy-
czajnym środowiskiem, w którym rodzi się i wzrasta wiara, jest też znaczącym miejscem, 
w którym formuje się i żyje wspólnota chrześcijańska”25. Niejednokrotnie człowiek prze-
stał widzieć parafię jako wspólnotę, ale raczej postrzega ją jako instytucję, gdzie cza-
sem trzeba coś załatwić. Wierzący nie odnajduje w niej zadań dla siebie, nie czuje się 
odpowiedzialny za to, co się w niej dzieje26. Szansą na odnalezienie własnego miejsca 
w parafii mogą być istniejące w niej grupy. Wizja Kościoła jako wspólnoty jest charakte-
rystyczna dla dokumentów Soboru Watykańskiego II27.

Zauważał to w swoim nauczaniu abp M. Przykucki, zwracając uwagę na fakt, że 
powrót religii do szkół rozluźnił związek dzieci i młodzieży z rodzinną parafią. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy doszukiwał się w tym, że dzieciom i młodzieży uczęszczającej 
na lekcje religii wydaje się, że w ten sposób już spełnili całkowicie swój obowiązek reli-
gijny. Rodzice poczuli się całkowicie zwolnieni z troski o religijne wychowanie, zlecając 
wszystko szkole oraz parafii, w której – jak zauważał metropolita – brakowało wystar-
czająco atrakcyjnego duszpasterstwa28. Podał propozycję środków zaradczych, zalecił 
rozbudowanie kontaktów między katechetami różnych szkół, prowadzenie katechezy 
przygotowującej do sakramentów w rodzinnej parafii, dobrą organizację i ukształtowa-
nie Mszy Świętych niedzielnych dla dzieci i osobnej dla młodzieży, prowadzenie godzin 
duszpasterskich29 oraz ożywienie ruchów młodzieżowych30. Szczególny nacisk w kolej-
nych wydawanych zaleceniach dotyczył katechezy przygotowującej do sakramentów. 

22 Przykucki, „Zachęta arcypasterza na nowy rok szkolny 1994/1995”, 211.
23 Marian Przykucki, „Rozporządzenie o trosce duszpasterskiej nad dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 

1993/1994”, Prezbiterium 7–8 (1993): 208.
24 CT, nr 67.
25 DOK, nr 257.
26 Janina Słomińska, „Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych”, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, 

red. Roman Murawski (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1989), 64.
27 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele”, nr 1, 4, 8.
28 Przykucki, „Rozporządzenie o trosce duszpasterskiej nad dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 1993/1994”, 207.
29 Godziny duszpasterskie winny być organizowane zwłaszcza dla młodzieży, która ma w szkole jedną godzinę 

religii oraz dla młodzieży dojeżdżającej do szkół.
30 Przykucki, „Rozporządzenie o trosce duszpasterskiej nad dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 1993/1994”, 207.
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Biskup przypomniał o rozgraniczeniu między katechezą sakramentalną, prowadzoną 
w parafii, a nauką religii w szkołach31. Istotnym momentem katechizacji jest bezpośred-
nie przygotowanie do przyjęcia sakramentów, które mogą być owocnie przeżywane we 
wspólnocie parafialnej, która sprawuje liturgię. To, czego uczeń dowiaduje się w szkole 
na lekcjach religii od strony teoretycznej, znajduje praktyczne odniesienie dopiero 
w kościele parafialnym.

Ożywienie duszpasterstwa młodzieży wprowadziło przedsięwzięcia, które wpisały się 
w stały kalendarz pastoralny diecezji: dni młodych, pielgrzymka młodzieży maturalnej 
i ich wychowawców na Jasną Górę, rekolekcje grup młodzieżowych czy udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży32. Niedziela Palmowa w całym Kościele jest świętem młodych, 
dlatego zaczęto zapraszać tego dnia młodzież z całej archidiecezji do Szczecina, gdzie 
uczestniczyli pod przewodnictwem arcybiskupa w procesji z palmami do katedry oraz 
spotkaniach modlitewno-ewangelizacyjnych33.

Abp M. Przykucki dostrzegał siłę ewangelizacji tkwiącą w grupach i ruchach kościel-
nych34. Odwoływał się do nauczania Jana Pawła II, przypominając, „że praca w grupach 
czy różnorodnych ruchach jest Kościołowi dzisiejszemu bardzo potrzebna”35. Na terenie 
diecezji działały m.in.: Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Światło-Życie, Odnowa 
w Duchu Świętym, Akcja Katolicka36 i grupy modlitewne. Metropolita apelował o roz-
wój duszpasterstwa powołaniowego37 i liturgicznej służby ołtarza, pisząc, że „duszpa-

31 „Przygotowanie przedsakramentalne odbywa się w parafii zamieszkania kandydata, stąd katecheci szkolni 
powinni we wrześniu dać odpowiednim grupom listy polecające na katechezę sakramentalną do macierzystych 
parafii, gdzie zorganizowana będzie coroczna katecheza w grupach niezbyt wielkich. Przed dopuszczeniem do 
sakramentu należy żądać raz jeszcze od katechetów szkolnych potwierdzenia, że kandydat nadal uczestniczy 
w katechezie szkolnej”. AKSK, WWK, Pro memoria z dnia 28.04.1993, nr 10; AKSK, WWK, Pro memoria 
dotyczące katechizacji z dnia 30.04.1994, nr 10; AKSK, WWK, Pro memoria na temat katechizacji z 7.05.1996, 
nr 13.

32 Andrzej Offmański, „W posłudze ludowi Pomorza Zachodniego”, Zeszyty Katechetyczne 6, 6 (1997): 38.
33 Pierwszy Dzień Młodych zainicjowany przez abp. M. Przykuckiego odbył się w dniach 3–4.04.1993 roku. 

Uczestniczyło w nim 2,3 tys. osób. Chciano podnieść rangę tego wydarzenia przez powszechny udział młodzieży 
w rozbudowanym programie tego dnia. W sobotę młodzi w grupach spotykali się w kościołach szczecińskich, 
a następnie w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym. W niedzielę była procesja do katedry i uroczysta 
Msza Święta. Starano się wydłużyć świętowanie tego dnia przez katechezy przygotowujące do tego wydarzenia 
realizowane w parafiach i szkołach przed przyjazdem do Szczecina. AKSK, WWK, Pro memoria z dnia 3.02.1998, 
nr 62.

34 Na konferencji z kapłanami, rysując plan pracy, stwierdził, że „będziemy ewangelizować przez pracę w grupach 
i ruchach”. Marian Przykucki, „W dniu dwudziestolecia diecezji – duszpasterski program na jutro”, Prezbiterium 
11–12 (1992): 352. Nową ewangelizację rozumiał jako nową gorliwość, nową metodę w wypełnianiu mandatu 
Chrystusa. Marian Przykucki, „Świadczyć o prawdzie. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w bazylice 
archikatedralnej w dniu 31.08. 1993”, Głos Katechety 16, 4 (1993): 1.

35 Przykucki, „W dniu dwudziestolecia diecezji – duszpasterski program na jutro”, 352.
36 AKSK, WWK, Sprawozdanie Ad limina 1992–1996. Akcja Katolicka została powołana do istnienia na terenie 

diecezji dekretem z 15.06.1995 roku. Statut zatwierdzony przez abp. M. Przykuckiego określał strukturę 
organizacyjną oraz prawa i obowiązki członków; Marian Przykucki, „Dekret powołujący Akcję Katolicką”, 
Prezbiterium 7–8 (1995): 266–267.

37 Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne organizowało rekolekcje powołaniowe dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. Zalecano, by w dekanatach zorganizować dzień powołaniowy z udziałem ministrantów 
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sterstwo ministrantów jest bardzo ważne, bo jak statystyki pokazują, właśnie najwięcej 
powołań jest z ministrantów”38. Dla budowania wspólnoty służby liturgicznej i zachęce-
nia chłopców do zasilenia jej szeregów zorganizowano w dniach 22–24 maja 1998 roku 
I Archidiecezjalny Turniej Piłki Nożnej. Poprzez duszpasterstwo ministrantów starano się 
dotrzeć do ich rodziców, zapraszając na wspólne spotkania, m.in. modlitewne w pierw-
sze czwartki miesiąca w intencji powołań39. 27 września 1993 roku dla koordynowania 
działań wszystkich grup została powołana Rada Ruchów Katolickich w archidiecezji40.

1.3. Szkoła

Przemiany społeczno-polityczne, jakie dokonały się po 1989 roku, umożliwiły po trzy-
dziestu latach powrót lekcji religii do szkół. Polska szkoła zyskała możliwość komple-
mentarnego kształcenia ucznia bez pomijania sfery duchowej podopiecznych. Jan Paweł 
II w adhortacji o katechizacji zapisał, że „szkoła stwarza katechezie możliwości nie do 
pogardzenia”41, a w 1991 roku, zwracając się do nauczycieli i katechetów, nauczał, że lek-
cje religii w szkole to dar i zadanie42.

Abp M. Przykucki podjął szereg inicjatyw, aby objąć nauczaniem religii dzieci i mło-
dzież w szkole oraz zapewnić realizację pozostałych celów katechezy przy parafii. Mie-
siąc po ingresie, 12 maja 1992 roku, ogłosił instrukcję dotyczącą katechizacji na terenie 
archidiecezji. Pisał: „w poczuciu odpowiedzialności za misję zleconą całemu Kościołowi 
przez Chrystusa Pana (…) zachęcam cały Kościół szczecińsko-kamieński do wielkiej 
troski o sumienne wypełnianie posługi katechetycznej w szkołach i parafiach całej archi-
diecezji”43. Metropolita zabiegał, aby lekcje religii odbywały się w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo, co było trudne z powodu braku wystarczającej liczby kadry kate-
chizującej i trudności lokalowych szkoły. Jeżeli zrealizowanie dwugodzinnej katechezy 
było niemożliwe, proboszcz powinien wystąpić do 31 maja z prośbą do kurii o zezwole-
nie na jedną godzinę religii w niektórych klasach44.

i lektorów. W parafiach należało urządzać nabożeństwa powołaniowe, przeprowadzić katechezy dla dzieci 
i młodzieży o tej tematyce, Zachęcano, by organizować dni skupienia w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
św. Józefa w Szczecinie. WWK, „Pro memoria z dnia 3.02.1998 ”, Prezbiterium 1–2 (1998): 63.

38 Przykucki, „W dniu 20-lecia diecezji duszpasterski program na jutro”, 352.
39 WWK, Pro memoria z dnia 3.02.1998, nr 63.
40 Grzegorz Wejman, „Kalendarium (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej (1972–2005)”, w: Kalendarium 

Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, red. Grzegorz 
Wejman (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007), 423.

41 CT, nr 69.
42 Jan Paweł II, „Przemówienie na nauczycieli, katechetów i uczniów. Włocławek 6.06.1991”, w: Jan Paweł II, 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, red. Paweł Ptasznik (Kraków: Wydawnictwo M, 
2008), 523.

43 Marian Przykucki, „Instrukcja abp. metropolity szczecińsko-kamieńskiego dotycząca katechizacji na terenie ar-
chidiecezji z dnia 12.05.1992 ”, Prezbiterium 4–6 (1992): 176–177.

44 AKSK, WWK, Pro memoria z dnia 28.04.1993, nr 5. Arcybiskup wydał również dekret dotyczący katechizacji 
prowadzonej przez księży. Przypomniał w nim, że „posługa katechetyczna jest realizacją Chrystusowego nakazu 
ewangelizacji, a zarazem stanowi jedną z form działalności duszpasterskiej, do jakiej z racji święceń jesteśmy 
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Religia powróciła do szkół w momencie, kiedy rozpoczęły się reformy polskiej eduka-
cji, która przez ponad czterdzieści lat stała się narzędziem indoktrynacji młodego pokole-
nia w duchu socjalistycznym. Rozpoczęto proces przywracania podmiotowości uczniom 
i nauczycielom. W dokumentach Kościoła zwraca się uwagę na potrzebę świadectwa 
własnego życia w pracy nauczyciela. „Im bardziej wychowawca będzie żył wzorem czło-
wieka ukazanym jako ideał, tym bardziej ideał ten będzie przekonujący i przyswajalny45. 
Abp M. Przykucki apelował do nauczycieli o dawanie dobrego przykładu wychowan-
kom, „punktem odniesienia w procesie wychowania nade wszystko jest osobisty przy-
kład wychowawcy, jego codzienna zaobserwowana przez uczniów postawa życiowa”46. 
W okresie pasterskiej posługi metropolity wzrosła liczba osób uczęszczających na lekcje 
religii. Największy przyrost nastąpił wśród młodzieży, na przestrzeni sześciu lat o 9%.

Tabela 1. Procent osób objętych katechizacją47

Rok szkolny przedszkola szkoły podstawowe szkoły maturalne szkoły zawodowe
1992/1993 97% 95% 85% 86%
1998/1999 97,9% 97,5% 94,1% 95%

Cechą charakterystyczną posługi abp. M. Przykuckiego jest powrót do pięknej tradycji 
prowadzenia przez Kościół placówek edukacyjnych i wykorzystanie zmienionych prze-
pisów prawa do ich zakładania na terenie diecezji. Obecność Kościoła w szkolnictwie 
zaznacza się szczególnie poprzez szkołę katolicką, (…) która dąży do celów duchowych 
i do prawdziwie humanistycznej formacji młodzieży”48. W Polsce po transformacji ustro-
jowej ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku gwarantowała możliwość zakła-
dania i prowadzenia szkół przez osoby lub instytucje zainteresowane taką działalnością49.

wszyscy powołani”. Zobowiązał w dekrecie każdego kapłana zatrudnionego w duszpasterstwie (proboszczów 
i wikariuszy) do katechizacji w szkole. Marian Przykucki, „Dekret dotyczący katechizacji w szkołach prowadzonej 
przez księży”, Prezbiterium 9–10 (1994): 292. Księża chcący uzyskać zwolnienie z katechezy realizowanej 
w pełnym wymiarze godzin byli zobowiązani złożyć pisemną prośbę do arcybiskupa. AKSK, WWK, Pro 
memoria z dnia 28.04.1993, nr 6. Arcybiskup nauczał, „że pewne grupy społeczne nadal nie mogą się pogodzić 
z obecnością religii w życiu społecznym i walczą z katechezą w szkole nawet bardzo agresywnie. Licząc się z tymi 
atakami i próbami nacisku na likwidację przynajmniej jednej godziny religii w szkole i przenoszenia jej znów na 
teren kościoła, czemu niekiedy sprzyja trudna sytuacja lokalowa niektórych szkół, musimy dążyć do realizacji 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w całej rozciągłości. Wszelkie ataki przyjmujemy ze spokojem 
i godnością, w szkole bowiem jesteśmy na podstawie posłannictwa Chrystusowego uznanego przez Ustawę 
o systemie edukacji i Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzieci i młodzież mają prawo do dwóch 
godzin religii w tygodniu i ani władze szkolne, ani ksiądz proboszcz nie mogą samowolnie zmniejszać tej ilości”. 
Przykucki, „Rozporządzenie o trosce duszpasterskiej nad dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 1993/1994”, 206.

45 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole” (Poznań: Pallottinum, 
1986), nr 19.

46 Przykucki, „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szczecinie”, 
266.

47 Źródło: AKSK, Dane statystyczne WWK.
48 Sobór Watykański II, „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 

deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), nr 8.
49 Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425, art. 82.
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Korzystając z tego prawa, abp M. Przykucki wydał 3 maja 1992 roku dekret powo-
łujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
z siedzibą w Szczecinie50. W związku z tym wydarzeniem arcybiskup skierował list do 
społeczności nowo powstałej placówki oświatowej51. Napisał w nim, że „liceum katolic-
kie musi podjąć zadanie integralnej formacji człowieka, który po zakończeniu edukacji 
będzie osobą na bardzo wysokim poziomie, umiejącą znakomicie realizować rozmaite 
zadania”52. Podkreślił, że „ludzie z charakterem, z wolą służenia innym, z wysokimi 
kwalifikacjami, wiedzą ogólną, z umiejętnościami przekształcania świata według zasad 
ewangelicznych, a zarazem umiejący zgodnie i skutecznie współpracować z innymi, 
tworzyć więzy międzyludzkie i postawy prawdziwego braterstwa – są dzisiaj bardzo 
potrzebni naszemu regionowi, Ojczyźnie, światu”53. Aby zapewnić możliwość kształce-
nia w duchu wartości ewangelicznych młodym zamieszkującym rozległe tereny diecezji, 
w 1993 roku zostały powołane do istnienia: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Jadwigi Królowej w Świnoujściu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. 
Augusta Hlonda w Stargardzie Szczecińskim, Katolickie Wieczorowe Liceum Ogólno-
kształcące w Pyrzycach oraz dekretem z 17 lipca 1996 roku Katolicka Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Rodziny w Szczecinie54.

W celu koordynacji działań edukacyjnych podejmowanych przez diecezje abp 
M. Przykucki powołał 2 marca 1996 roku Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej, które za cel „miało wspieranie działań edukacyjnych i wychowaw-
czych opartych na religijno-moralnym nauczaniu Kościoła katolickiego oraz stworzenie 
warunków, by rodzice chrześcijańscy mogli otrzymać niezbędne pomoce do katolickiego 
wychowania swych dzieci”55. Dyrektorem centrum został mianowany bp Stanisław 
Stefanek56.

50 Marian Przykucki, „Dekret powołania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego”, Prezbiterium 4–6 (1992): 175.
51 Przykucki, „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szczecinie”, 

264–267.
52 Przykucki, „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szczecinie”, 

265.
53 Przykucki, „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szczecinie”, 

265.
54 Marian Przykucki, „Dekret powołujący Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Rodziny”, Prezbiterium 7–8 

(1996): 250.
55 Marian Przykucki, „Statut Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”, Prezbiterium 3–4 

(1996): 88. W ramach Centrum zostały powołane 4 referaty, które miały kształtować katolicką formację dzieci 
i młodzieży terenu diecezji.

56 Marian Przykucki, „Nominacje personalne dotyczące Centrum Edukacyjnego”, Prezbiterium 3–4 (1996): 91. Po 
przejściu bp. S. Stefanka do Łomży dyrektorem centrum został ks. Andrzej Offmański.
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2. Formacja osób odpowiedzialnych za katechezę

Katechetą w szerokim znaczeniu jest każdy ochrzczony, który przez przykład swojego 
życia ma przekazywać prawdy wiary i zasady moralne. „Oprócz wspólnego powołania 
do apostolatu niektórzy świeccy czują się wewnętrznie powołani przez Boga do podję-
cia katechizacji”57. Jeżeli jest ono pełnione z wielkodusznym zapałem, to stanowi najzna-
komitszą formę apostolstwa świeckich58. Odkrywając to powołanie i spełniając wymogi 
religijne, moralne i merytoryczne, świecki otrzymuje od Kościoła misję do pełnienia 
posługi katechetycznej.

2.1. Przygotowanie i formacja katechetów

Dokumenty Kościoła grupują wymiary formacji katechetów w trzy obszary: duchowy, 
intelektualny i duszpasterski59, a połączenie ich zapewnia integralny rozwój głosiciela 
Słowa. W powołaniu katechetycznym zawarta jest misja pochodząca od Chrystusa, 
który chroni katechetę przed zwątpieniem oraz daje świadomość, przez Kogo i w jakim 
celu został posłany60. Aby rozwijać w sobie powołanie, powinien prowadzić głębokie 
życie duchowe. Tylko osoba będąca w zażyłej relacji z Bogiem może być autentycznym 
świadkiem Bożej miłości. Drugim elementem formacji jest wiedza, która nie powinna 
się ograniczać tylko do pamięciowego opanowania wyznaczonych treści, lecz ma być 
ugruntowanym, przemyślanym i samodzielnie przepracowanym systemem61. Ważne jest, 
aby katecheci poznali kontekst społeczno-kulturowy, w którym żyje uczeń i który na 
niego oddziałuje. Aby posiadaną wiedzą katecheta potrafił się dzielić i wykorzystywać 
w praktyce, potrzebny jest jeszcze jeden element formacji – umiejętność działania. Lek-
cje religii powinny być prowadzone zgodnie z zasadami dydaktyki, dlatego katecheta 
musi nieustannie poszerzać swoje kompetencje, dążyć do pogłębienia wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie nauczanego przedmiotu62.

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dzięki działaniom kolejnych pasterzy doło-
żono wszelkich starań do właściwego przygotowania katechetów do podjęcia pracy 
katechetycznej, a później objęto formacją permanentną. Z troski abp. M. Przykuckiego 
o zapewnienie katechezy na dobrym poziomie wypłynęła decyzja o powołaniu 1 wrze-
śnia 1993 roku Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w ramach Arcybiskupiego 

57 DOK, nr 231.
58 CT, nr 66.
59 DOK, nr 238.
60 Margarita Sondej, „Świat potrzebuje świadectwa”, w: W poszukiwaniu kształtu katechezy, red. Bolesław Klaus 

(Tarnów: Biblos, 2000), 134.
61 Radosław Chałupniak, „Asertywność i komunikacja katechety – w kierunku społecznej formacji katechetów”, 

w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. Józef Stala (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002), 244.
62 Józef Stala, „Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności 

pedagogiczno-katechetycznych”, Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011): 162.
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Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie63. Nauka w kolegium trwała trzy lata 
w systemie zaocznym i przygotowywała katechetów do pracy w przedszkolu i szkole 
podstawowej. Słuchacze brali udział w zajęciach dwa razy w miesiącu oraz w 10-dniowej 
sesji letniej. Działalnością Kolegium kierowała rada profesorów seminarium duchow-
nego i powołany przez metropolitę dyrektor, ks. Andrzej Offmański. Z okazji 20-lecia 
diecezji w czasie konferencji dla kapłanów abp M. Przykucki powiedział, że „od księży 
i katechetów wymaga się dzisiaj więcej niż kiedyś, bo wiadomo, że nasza młodzież jest 
dzisiaj bardziej wybredna niż kiedykolwiek. Dlatego musi być dobre przygotowanie do 
katechizacji, mówię to do księży katechizujących i to samo będę powtarzał katechetom 
świeckim – dobre metodyczne przygotowanie. Od tego zależy również i owoc naszego 
oddziaływania katechetycznego”64.

W ramach formacji permanentnej w omawianym okresie katecheci spotykali się cztery 
razy w ciągu roku na spotkaniach ogólnodiecezjalnych65 w Szczecinie, na warsztatach 
w rejonach oraz byli zobowiązani odbyć co roku 3-dniowe rekolekcje zamknięte. Kon-
kretną pomoc otrzymywali od nauczycieli specjalistów – dwunastu doradczyń metodycz-
nych. Zespół przygotowywał materiały związane z aktualnym programem pastoralnym 
(np. związany z historycznymi rocznicami Kościoła lokalnego, nawiedzeniem Maryi 
w znaku fatimskim, Kongresem Eucharystycznym), służył pomocą katechetom w tere-
nie, prowadził zajęcia na zjazdach ogólnodiecezjalnych66.

Po wprowadzeniu katechezy do szkół diecezja wydawała Głos Katechety – dwumie-
sięcznik przybliżający katechetom i rodzicom problematykę wychowania chrześcijań-
skiego67. Periodyk ten był dodatkiem do dwutygodnika Kościół nad Odrą i Bałtykiem 
i ukazywał się w latach 1990–1995 (opublikowano 30 numerów). W 1996 roku został 
przekształcony w pismo edukacyjne skierowane do katechetów, wychowawców i rodzi-
ców pt. Poszukiwania Mistrza. Dziesięć słów o wychowaniu. Zmieniono profil czasopi-

63 Marian Przykucki, „Dekret powołujący Kolegium Teologiczne w Szczecinie”, Prezbiterium 7–8 (1993): 203. 
Obok sekcji katechetycznej w Kolegium od 7.05.1996 przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szcze-
cińskim działała sekcja nauk o rodzinie. Marian Przykucki, „Dekret o powołaniu sekcji Kolegium Teologicznego 
w Stargardzie Szczecińskiem”, Prezbiterium 5–6 (1996): 161. Abp M. Przykucki otoczył poza laikatem szczegól-
ną troską formację intelektualną i duchową księży, powołując Studium Pastoralne dla wikariuszy i kandydatów na 
proboszczów. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, księża wikariusze 6-ciu ostatnich roczników święceń zgłaszali 
do dyrekcji szkół, by wszystkie piątki były zarezerwowane na ich dokształcanie (wolne od katechizacji). AKSK, 
WWK, Pro memoria na temat katechizacji z dnia 7.05.1996, nr 12.

64 Przykucki, „W dniu dwudziestolecia diecezji – duszpasterski program na jutro”, Prezbiterium 11–12 (1992): 352.
65 Wrześniowe spotkanie odbywało się w ramach Szczecińskich Dni Katechetycznych. Tradycja ich organizowa-

nia rozpoczęła się w 1975 roku. Celem tych spotkań było pogłębienie formacji duchowej i intelektualnej kate-
chetów. Tematyka tego wydarzenia w okresie posługi abp. M. Przykuckiego była następująca: 1992 – Polska 
szkoła a życie chrześcijańskie; 1993 – Dlaczego współczesnemu człowiekowi tak trudno przyjąć naukę Kościoła 
o wartości życia ludzkiego?; 1994 – Wychowanie do życia w rodzinie; 1995 – Kościół w swoim posłannictwie 
(grupy religijne); 1996 – Z Chrystusem w trzecie tysiąclecie; 1997 – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
tej ziemi” – o sakramencie bierzmowania; 1998 – „I wszystko nowym uczynił” – odnowa katechezy w kontekście 
ewangelizacji.

66 AKSK, WWK, Sprawozdanie Ad limina 1992–1996.
67 AKSK, WWK, Sprawozdanie Ad limina 1988–1992.
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sma, szerzej traktując problemy wychowawcze, z silniejszym podkreśleniem związków 
szkoły i parafii z rodziną. Publikowano artykuły z pogranicza nauczania i kultury chrze-
ścijańskiej. Ukazało się 15 numerów, ostatni w 1998 roku.

Tabela 2. Liczba katechetów w diecezji68

rok szkolny 1992/1993 1998/1999
księża 297 281
zakonnicy 119 99
siostry zakonne 89 89
katecheci świeccy 368 512

W metropolii coraz liczniejszą grupę katechetów stanowili świeccy. W czasie posługi 
abp. M. Przykuckiego starano się powiększyć liczebność kadry katechetycznej, aby objąć 
nauczaniem religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dzieci i młodzież uczące się 
we wszystkich szkołach archidiecezji. Katechizacja w pełnym wymiarze na poziomie 
szkoły średniej napotykała na trudności ze względu na niedobór kapłanów katechetów 
oraz nierównomierny rozkład szkół ponadpodstawowych69.

2.2. Wydział Wychowania Katolickiego – funkcje i zadania

Biskup diecezjalny swoje zadania i obowiązki względem katechezy sprawuje poprzez 
referat katechetyczny kurii biskupiej70. W dokumentach katechetycznych zaleca się, by 
referat składał się z zespołu osób posiadających właściwe kompetencje, ponieważ zakres 
i różnorodność problemów, nad którymi trzeba się zastanawiać, domaga się rozłożenia 
odpowiedzialności na wiele kompetentnych osób71. Wydaje się słuszne, by do tej służby 
włączyć kapłanów, zakonnice i świeckich72.

Po powstaniu diecezji pierwszy biskup szczecińsko-kamieński Jerzy Stroba 14 sierp-
nia 1972 roku mianował ks. Andrzeja Offmańskiego wizytatorem diecezjalnym, zaleca-
jąc mu zorganizowanie referatu katechetycznego73. Po podniesieniu diecezji do godności 
metropolii abp M. Przykucki powołał do czuwania nad katechizacją i katolickim 
wychowaniem Wydział Wychowania Katolickiego. Powierzono mu troskę o organiza-
cję katechezy w szkole i parafii, formację osób związanych z katechezą, prowadzenie 
nadzoru metodycznego nad posługą ewangelizacyjną. Na czele wydziału od 1996 roku 
stał wikariusz biskupi do spraw wychowania74, z którym współpracowali: siostra wizyta-

68 Źródło: AKSK, Dane statystyczne WWK.
69 AKSK, WWK, Sprawozdanie Ad limina 1992–1996.
70 Zadania tego referatu określa Dyrektorium ogólne o katechizacji w numerze 266.
71 Kongregacja ds. Duchowieństwa, „Ogólna Instrukcja Katechetyczna”, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II 

w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 2 (Warszawa, 1985), nr 126.
72 DOK, nr 267.
73 Wejman „Kalendarium (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej (1972–2005)”, 362.
74 Marian Przykucki, „Zmiany personalne od września do grudnia 1996”, Prezbiterium 11–12 (1996): 356; 8.11.1996.



385

TROSKA O KATECHEZĘ PIERWSZEGO METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO…

torka i diecezjalni duszpasterze: młodzieży, młodzieży akademickiej i zaniedbanej, szkół 
katolickich oraz nauczycieli i wychowawców75.

Metropolita dekretem z 1 listopada 1997 roku dokonał reorganizacji kurii biskupiej76. 
W Wydziale Wychowania Katolickiego powołano pięć sekcji: katechetyczną77, szkół kato-
lickich78, pastoralną79, duszpasterzy akademickich80 i powołaniową81. Biskup, sprawując 
pieczę nad katechizacją, dobierał sobie doświadczonych i godnych współpracowników82. 
Prawą ręką biskupa w tej dziedzinie był diecezjalny wizytator religii będący dyrekto-
rem Wydziału Wychowania Katolickiego. Współpracownikami biskupa byli wizytatorzy 
dekanalni, którzy odpowiadali za odcinek nauczania i wychowania religijno-moralnego 
na terenie dekanatu. W diecezji były opracowywane instrukcje dla wizytatorów okre-
ślające zakres ich obowiązków i wskazówki praktyczne dotyczące przebiegu wizytacji.

W 1995 roku została opracowana nowa instrukcja posługi wizytatora dekanalnego, 
w której przypomniano, że „wizytatorzy nie są superkatechetami czy przełożonymi pro-
boszczów, lecz zatroskanymi o ten dział duszpasterstwa w dekanacie braćmi w posłudze 
kapłańskiej”83. 8 grudnia 1998 roku abp M. Przykucki ustalił 13 rejonów katechetycz-
nych i ustanowił na ich czele wizytatorów koordynujących katechezę w podległych im 
rejonach. Dokonano korekty zasad posługi wizytatorów, dostosowując je do nowych 
warunków84. Wprowadzone rozwiązania organizacyjne były spowodowane zmieniającą 
się sytuacją katechezy oraz rozwojem instytucji katolickich wspierających edukację. 
Zmienienie nazwy wydziału służyło podkreśleniu, że poza czuwaniem nad nauczaniem 

75 AKSK, WWK, Sprawozdanie Ad limina 1992–1996.
76 Marian Przykucki, „Dekret ustanawiający nową organizację kurii metropolitalnej szczecińsko-kamieńskiej 

z 1.11.1997”, Prezbiterium 9–10 (1997): 285–294.
77 W skład sekcji katechetycznej weszli: wizytator diecezjalny ks. J. Kordzikowski, wizytator pomocniczy ks. P. Su-

perlak i wizytatorka katechetek s. M. Zakrzewska. Pomocą katechetom służyła grupa doradców metodycznych: 
I. Ficner, L. Górska, A. Iwankiewicz, s. G. Lipecka, E. Łopacińska, U. Nowysz, W. Wojtkiewicz.

78 W sekcji szkół katolickich pracował tylko ks. J. Kordzikowski.
79 W skład sekcji pastoralnej weszło 4 referentów: duszpasterstwa młodzieży – ks. P. Superlak, duszpasterstwa 

harcerzy – ks. D. Żarkowski, duszpasterstwa młodzieży nieprzystosowanej – ks. J. Borowczyk, duszpasterstwa 
nauczycieli i wychowawców – ks. P. Superlak.

80 Przewodniczącym duszpasterzy akademickich został ks. K. Wojtkiewicz, a jego zastępcą ks. P. Leśniak.
81 W komisji powołaniowej pracowali: referent powołaniowy ks. J. Kordzikowski, duszpasterz ministrantów i lekto-

rów ks. J. Labuda, przedstawiciel seminarium ks. A. Krzystek, referent duszpasterstwa młodzieży ks. P. Superlak, 
przedstawicielka sióstr zakonnych s. H. Steć.

82 CT, nr 63.
83 Marian Przykucki, „Posługa wizytatora dekanalnego. Instrukcja”, Prezbiterium 9–10 (1995): 320–321. Kadencja 

wizytatora trwała pięć lat, w ciągu trzech lat powinien zhospitować wszystkich katechetów w swoim dekanacie. 
Do jego zadań należało: organizowanie działań w dekanacie zaplanowanych przez kurię (rekolekcje, dni służb 
liturgicznych, dni wdzięczności za sakramenty, pielgrzymki, duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców); 
rozwiązywanie problemów związanych z katechezą międzyparafialną; przygotowywanie sprawozdań ze stanu 
katechizacji w poszczególnych parafiach i przesłanie ich do 15 października do kurii.

84 Marian Przykucki, „Posługa wizytatora rejonowego. Instrukcja”, Prezbiterium 9–10 (1998): 306–311. Wizytator 
powinien odpowiednio wcześniej uzgodnić swoją wizytę z proboszczem, który informował dyrekcję szkoły i kate-
chetów. Przypominano, że wizytator nie stwarza nawet pozoru, że przychodzi kontrolować, lecz raczej z braterską 
radą i pomocą. W czasie wizytacji należało spotkać się z dyrekcją szkoły i wysłuchać uwag oraz propozycji doty-
czących katechizacji w szkole, pracy katechetów czy ich zaangażowania w życie szkoły.
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religii będzie on zabiegał o katolickie wychowanie realizowane na różnych płaszczyznach. 
Praca podjęta przez wizytatorów miała służyć katechetom, którzy w pracy w szkole czy 
przy parafii napotykali na różne trudności.

Zakończenie

Czas posługi abp. M. Przykuckiego to ważny etap kształtowania społeczeństwa oby-
watelskiego oraz otwarcia dla Kościoła nowych przestrzeni dla działalności kateche-
tycznej. Z troski o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich 
wypływały decyzje arcybiskupa o zakładaniu kolejnych szkół katolickich i utworze-
niu Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej koordynującego 
ich działalność. Metropolita zabiegał o objęcie nauką religii w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo wszystkich uczniów oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu tej posługi. 
Dla dobrego przygotowania katechetów powołał do istnienia Archidiecezjalne Kolegium 
Teologiczne przygotowujące nauczycieli religii do pracy w szkole. Arcybiskup przestrze-
gał przed pokusą przeniesienia całości edukacji religijnej do szkoły. Przypominał, że 
miejscem przygotowania do sakramentów jest wspólnota parafialna, a odpowiedzial-
nymi za jej prawidłowy przebieg są rodzina, parafia i szkoła.

Ocena działań podejmowanych podczas siedmioletniej posługi abp. M. Przykuckiego 
wskazuje na umiejętność odczytywania znaków czasu. Z sukcesem wykorzystywano 
zmieniające się warunki społeczno-kulturowe, aby metody i formy nauczania religii były 
dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców. Sprawą otwartą pozostaje wprowadza-
nie w życie rozporządzeń metropolity przez proboszczów, katechetów i rodziców. Cenne 
byłoby przeprowadzenie badań empirycznych weryfikujących wpływ podjętych wtedy 
działań na życie katechizowanych. Obserwowana w ostatnich latach łatwa rezygnacja 
dzieci i młodzieży z uczestniczenia w szkolnych lekcjach religii odbywa się za zgodą 
rodziców, którzy w latach 90. byli pierwszym pokoleniem objętym katechezą szkolną. 
Problem ten jest bardzo złożony, ale pragnąc wyciągać wnioski z historii katechezy 
na przyszłość, powinno się zacząć od szukania przyczyn tego zjawiska we własnych 
działaniach.
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TRANSHUMANISTYCZNE WYZWANIA 
PRZYSZŁOŚCI. WYCHOWANIE I EDUKACJA

Streszczenie

Antropologia oparta na ideach transhumanistycznych coraz mocniej dochodzi do głosu 
w praktyce życia codziennego. Sprzyja temu rozwój technologiczny i wiązanie nowo powsta-
jących urządzeń w sieć. Urządzeń funkcjonujących w sieci przybywa i już jest ich więcej 
niż liczy ludzka populacja. Ma to swój wpływ na młode pokolenie, które nie zna już świata 
innego jak wypełnionego smartfonami, komputerami, robotami i technologią umożliwiającą 
szybką komunikację. Ma to wpływ zarówno na wychowanie, jak i edukację. W przypadku 
wychowania nadmiar urządzeń w środowisku wychowawczym wpływa niekorzystnie na 
jakość komunikacji interpersonalnej oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnych. Z kolei 
edukacja pod silną presją technologii często eliminuje wartości charakterystyczne dla tra-
dycyjnej edukacji, takie jak np. kształtowanie relacji mistrz–uczeń, czy prowadzi do mar-
ginalizacji humanistyki. Rodzice i wychowawcy muszą brać pod uwagę technologię jako 
czynnik w poważnym stopniu kształtujący rozwój relacji młodego człowieka oraz sposób, 
w jaki kształtuje on aktywność edukacyjną.

Słowa kluczowe: pedagogika, transhumanizm, technologia, edukacja
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Abstract

TRANSHUMANISTIC CHALLENGES OF THE FUTURE. UPBRINGING  
AND EDUCATION

Anthropology based on transhumanistic ideas comes to the fore more strongly in everyday 
life practice. This is facilitated by technological development and binding of newly emerging 
devices into a network. The number of devices operating in the network is increasing and there 
are more of them than the human population. This has an impact on the young generation 
which no longer knows the world other than that filled with smartphones, computers, robots 
and technology enabling fast communication. This affects both upbringing and education. In 
the case of upbringing, the excess of devices in the educational environment adversely affects 
the quality of interpersonal communication and the acquisition of communication compe-
tences. In turn, education under the strong pressure of technology often eliminates the values 
characteristic of traditional education, such as shaping the master–student relationship, or 
leads to the marginalisation of human sciences. Parents and educators must consider technol-
ogy as a factor that seriously shapes the development of young people’s relationships and the 
way it shapes educational activity.

Keywords: pedagogy, transhumanism, technology, education

Wstęp

Znaczenie technologii w życiu człowieka zaczęło szybko wzrastać od czasu rewolu-
cji przemysłowej. Zmienia ona nie tylko styl życia ludzi, ale również charakter relacji 
społecznych. Już początek XIX wieku pokazał, że może to pociągnąć za sobą poważne 
zmiany porządku społecznego2. Od początku XX wieku dynamika technologicznego roz-
woju znacząco wzrosła. Film, radio, telewizja, internet nie tylko przemodelowały sposób 
kształtowania relacji międzyludzkich, ale miały również wpływ na myślenie o świecie. 
Stwierdzenie Marshalla McLuhana, że sam „przekaźnik jest przekazem” oraz że „tech-
nologia dodaje siebie do tego, czym jesteśmy”3, na początku XXI wieku nabrały zupeł-
nie nowego znaczenia i stają się swego rodzaju proroctwem, które wypowiedziane ponad 
60 lat temu dziś znajduje swoje spełnienie. Postulaty transhumanistów nadają tym zmia-
nom zupełnie nowy kierunek. Można jej uznać za swoisty radykalizm technologiczny. 
Z jednej strony inspirują i niosą nadzieję, z drugiej niepokoją. Julian Assange, Jacob 
Appelbaum, Andy Muller-Maguhn, Jeremie Zimmermann przestrzegają, że w przyszło-

2 Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (New York: Oxford University Press, 2015), 
119.

3 Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. Natalia Szczucka (Warszawa: Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, 2004), 44.
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ści „wolna (…) będzie tylko wyspecjalizowana technicznie elita”4. Ścisły związek tech-
nologii z życiem przewidział już kilka dekad temu wybitny amerykański kulturoznawca 
Neil Postman. Uważał, że niebezpiecznie zbliżamy się do czasów, gdzie technologia 
zatriumfuje nad kulturą, a może nawet nad człowieczeństwem. Tę totalną symbiozę tech-
nologii z różnymi aspektami ludzkiego życia nazwał technopolem. Zdefiniował go jako 

„podporządkowanie wszelkich form życia kulturowego panowaniu techniki i technolo-
gii”5. Problem ten dotyka bardzo mocno współczesnej edukacji i problemów z wychowa-
niem. W tej delikatnej sferze związanej z socjalizacją młodego pokolenia technologie są 
badane już od kilkunastu dekad. Wyniki tych badań niosą tak nadzieje, jak i przestrogi. 
Jednak transhumanistyczna rewolucja stawia zarówno przed wychowaniem, jak i eduka-
cją zupełnie nowy katalog wyzwań.

1. Transhumanistyczne postulaty i prognozy

Transhumaniści uważają, że źródła ich poglądów od wieków głęboko tkwią w kulturze. 
Można mówić o swoistych kulturowych archetypach transhumanistycznego sposobu 
myślenia, które dziś odkrywamy. Do nich zalicza się m.in. mit o Gilgameszu. Jego dąże-
nie do nieśmiertelności (problem długości ludzkiego życia jest jednym z kluczowych dla 
transhumanistów) jest głównym motywem postępowania głównego bohatera mitu6.

Rosyjski myśliciel Nikołaj Fiodorow, interpretując Apokalipsę św. Jana Apostoła, 
twierdził, że ludzie powinni dążyć do takiego poziomu rozwoju, który umożliwi wskrze-
szanie umarłych. Ma to być proces systematyczny, poczynając od tych, co zmarli nie-
dawno, aż do najstarszych pokoleń. W poglądach Fiodorowa widać inny archetyp myśli 
transhumanistycznej – wątek prometejski. Dlatego interesował się, jak wielu innych 
transhumanistów, krioniką. Wierzył w upowszechnienie technologii umożliwiającej 
zamrażanie zwłok w nadziei, że postęp technologiczny umożliwi kiedyś ich odmrożenie, 
wyleczenie z chorób i przedłużenie życia7.

Za ojca ruchu krionicznego uważa się Roberta Ettingera. Był technologicznym 
optymistą. Uważał, że to właśnie technologia rozwiąże problemy związane z ludzkim 
zdrowiem oraz umożliwi stworzenie inteligentnych maszyn. Zamrożeni ludzie mogą 
zostać wyleczeni przez lekarzy przyszłości. Ustalił nawet rok 2050 jako czasową gra-

4 Julian Assange, et al., Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu, tłum. Marcin Machnik (Gliwice: Wydawnic-
two Helion, 2013), 164.

5 Neil Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. Anna Tanalska-Dulęba (Warszawa: Wydawnictwo 
Literackie MUZA SA, 2004), 70.

6 Nick Bostrom, „A History of Transhumanist Thought”, Journal of Evolution and Technology 14 (2005), dostęp 
10.09.2019, https://jetpress.org/volume14/bostrom.html.

7 Sławomir Mazurek, Rosyjski renesans religijno-filozoficzny (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjo-
logii PAN, 2008), 48–51.
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nicę rozwiązania większości problemów zdrowotnych człowieka. Był propagatorem idei 
powszechnego zamrażania8.

Dla transhumanistów istotny jest także rozwój sztucznej inteligencji, który mógłby 
znacząco poszerzyć możliwości technologii, aby mogła rozwijać się wśród ludzi wypo-
sażona w emocje na wzór ludzki. Zajmował się tym na szeroką skalę Marvin Minsky 
z Massachusetts Institute of Technology. Zbudował pierwszą sztuczną sieć neuronową. 
Był także konsultantem przy filmie Stanleya Kubricka „2001: Odyseja kosmiczna” (1968). 
Szczególne znaczenie przywiązywał do ludzkich emocji, które uznawał za pewien rodzaj 
myślenia i uważał, że jest możliwe ich symulowanie przez maszyny9.

Kanadyjski twórca robotów i futurolog, twórca pierwszego autonomicznego robota, 
Hans Moravec, przywiązywał z kolei ogromną wagę do robotyki jako warunku poprawy 
życia człowieka. Według niego komputery jeszcze przed połową XXI wieku osiągną moc 
obliczeniową równą ludzkiemu mózgowi. Podobnie jak Minsky, Moravec uznał za nie-
zmiernie istotne, aby roboty były zdolne wyrażać emocje. Roboty miałyby w przyszłości 
przejąć od człowieka znaczącą część jego aktywności, szczególnie w sferze poznawczej 
i naukowej10.

Także inny informatyk i futurolog, Raymond Kurzweil, zwrócił uwagę na stale posze-
rzające się ludzkie możliwości. Stwierdził, że człowiek ma nie tylko wpływ na kształ-
towanie przyszłości na różnych płaszczyznach, ale również na kształtowanie samego 
siebie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że ludzie uczą się coraz szybciej 
i mają coraz większy dostęp do wiedzy. Pociąga to za sobą głębokie zmiany społeczne, 
ale także niesie obietnicę rozwiązania poważnych, globalnych problemów. Szczególne 
nadzieje pokładał w rozwoju nanotechnologii. Jego koncepcje zostały wykorzystane 
w edukacji (np. przez firmę Cambium Learning)11.

Wielu transhumanistów, mimo głębokiego przekonania o niespotykanym w dziejach 
wzroście ludzkich możliwości, dostrzegają pewne niebezpieczeństwa takiego niczym 
nieograniczonego rozwoju. Takie zagrożenia dostrzegał amerykański socjolog i bioetyk 
James Hughes, w latach 2004–2008 dyrektor wykonawczy World Transhumanist Asso-
ciation. Zyski mogą jednak przerosnąć zagrożenia. Szczególnie istotne było dla niego 
przejęcie kontroli nad biologicznym rozwojem człowieka. Chodzi o morfologiczną wol-
ność i autonomię cielesną. Według Hughesa człowiek powinien mieć możliwość kreacji 

8 Pierwszy człowiek został zamrożony w ciekłym azocie (w temperaturze –196 stopni) w 1967 roku. „Robert Ettin-
ger”, The Thelegraph, 24.07.2011, dostęp 10.09.2019, https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obi-
tuaries/8658435/Robert-Ettinger.html.

9 Marvin Minsky, The Emotion Machine (New York: Simon&Schuster, 2006), 215.
10 Hans Moravec, „Rise of the Robots – The Future of Artificial Intelligence”, Scientific American, 23.03.2009,  

dostęp 11.09.2019, https://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-robots.
11 Swoje transhumanistyczne idee wyłożył w trylogii: Raymond Kurzweil, The Age of Intelligent Machine (Cam-

bridge: MIT Press, 1990); Raymond Kurzweil, The Age of Spiritual Machine (New York: Viking Press, 1999); 
Raymond Kurzweil, The Singularity is Near (New York: Viking Press, 2005).
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drugiego człowieka lub wykorzystywać technologię do autokreacji, w zależności od wła-
snych potrzeb i poglądów12.

Czasem transhumanistyczne poglądy szły w parze ze swego rodzaju ideologiczną 
manifestacją. Tak było z urodzonym na zachodzie Irańczykiem Ferejdunem M. Esfan-
diarim. Urodził się w 1930 roku i uważał, że dzięki postępowi technologii w XX wieku 
bez problemu osiągnie w 2030 roku sto lat życia. Aby na stałe zamanifestować swoje 
przekonania w tej kwestii, zmienił nazwisko na FM-2030 (Future Man-2030). Według 
poglądów irańskiego transhumanisty ludzie staną się organizmami post-biologicznymi, 
zbudowanymi z syntetycznych, łatwo wymienialnych części. Uważał, że za zmianami 
wywołanymi przez technologię pójdą zmiany w moralności. Zmarł w wieku 69 lat 
w 2000 roku. Wcześniej swoje ciało polecił zamrozić fundacji z Arizony13.

Według współczesnego transhumanisty, Nicka Bostroma, transhumanizm to luźno 
związany ruch, który zajmuje się zrozumieniem i możliwościami poprawy kondycji 
ludzkiej, przede wszystkim dzięki postępowi technologii. Na szczególną uwagę zasłu-
guje inżynieria genetyczna, technologie informacyjne, nanotechnologia i sztuczna inte-
ligencja. Tak jak jego poprzednicy zakładał, że poprawa ludzkiej kondycji ma dotyczyć 
przede wszystkim eliminacji chorób i przedłużania ludzkiego życia, ale także zwiększe-
nia możliwości intelektualnych, fizycznych i emocjonalnych człowieka. Takie podejście 
zakłada wypełnienie środowiska życia człowieka maszynami, a jego samego widzi jako 
wciąż rozwijający się projekt14.

Transhumanizm ma również swoją feministyczną wersję. Jedna z liderek tzw. drugiej 
fali feminizmu, Shulamith Firestone, jest autorką książki The Dialectic of Sex: A Case 
for Feminist Revolution. W swoich poglądach nawiązywała do materializmu Karola 
Marksa i Frydryka Engelsa. Za główną kategorię społeczną uznawała płeć, a za główną 
siłę napędową relacje reprodukcyjne. Według niej jedyną drogą wiodącą do wyzwole-
nia kobiet jest zapanowanie nad reprodukcją. Społeczeństwo prawdziwie wolne to takie, 
gdzie kobiety są całkowicie uwolnione od reprodukcji. Dla Firestone taką obietnicę może 
wypełnić tylko technologia, zwłaszcza in vitro15.

Poglądy transhumanistów w sposób najbardziej syntetyczny streszcza tzw. Deklara-
cja Transhumanistyczna (The Transhumanist Declaration). Według niej ludzkość będzie 
się rozwijać pod coraz większą presją nauki i technologii. Ma to dać możliwość znacz-
nego wzrostu potencjału ludzkiego zwłaszcza w kwestii starzenia się, eliminacji cier-
pienia, poszerzenia możliwości poznawczych, rozszerzenia środowiska ludzkiego życia 
poza Ziemię. Dlatego w oparciu o naukę i technologię należy przygotować właściwe 

12 James Hughes, Democratic Transhumanism 2.0, dostęp 13.09.2019, http://changesurfer.com/Acad/Democratic-
Transhumanism.htm.

13 Douglas Martin, „Futurist Known as FM-2030 Is Dead at 69”, The New York Times, 11.06.2000, dostęp 13.09.2019, 
https://www.nytimes.com/2000/07/11/us/futurist-known-as-fm-2030-is-dead-at-69.html.

14 Nick Bostrom, „Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective”, The Journal of Value Inquiry 
37 (2003): 493–494.

15 Stephanie Butnick, „Shulamith Firestone, a Leading Thinker of Second-Wave Feminism Has Died”, Tablet Maga-
zine, 30.08.2012, dostęp 15.09.2019, https://www.tabletmag.com/scroll/110721/shulamith-firestone-1945–2012.
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scenariusze, aby uniknąć niepowodzeń. Transhumaniści chcą podnieść jakość życia nie 
tylko ludzi, ale także zwierząt, zmodyfikowanych form życia lub sztucznej inteligencji. 
Zwolennicy transhumanizmu opowiadają się za szerokim wyborem tego, w jaki sposób 
będzie realizowane życie16.

Co prawda, u niektórych transhumanistów budzą się wątpliwości etyczne związane 
z takim postawieniem sprawy. Człowiek stawia się w miejsce Boga, chce tworzyć życie 
i manipulować naturą. Tak szerokie zastosowanie technologii w życiu człowieka niesie 
szereg zagrożeń, np. związanych z relacjami interpersonalnymi. Wydaje się jednak, że 
uznają możliwość wystąpienia takich zagrożeń jako naturalną cenę za uzyskanie niespo-
tykanych w historii ludzkości perspektyw rozwojowych17. Współczesny transhumanizm 
jest bliskim sojusznikiem socjaldemokratycznej polityki gospodarczej i liberalnej poli-
tyki kulturowej18. Wiek XXI dodał jeszcze jeden wymiar polityczny – biopolitykę19.

2. Problemy wychowawcze

McLuhan mówiąc o interakcji technologii z człowiekiem, zauważył, że nie oddziałuje 
ona na człowieka w sferze świadomej. Jej działanie jest długotrwałe, a napotykając na 
mały opór, zmienia wzory ludzkiej percepcji20. Technologia tak ściśle wypełnia środo-
wisko wychowawcze, że jest jednym z głównym czynników kształtujących relacje inter-
personalne i konstytuujących relację człowieka z maszynami. „Robotyka społeczna” 
wykorzystuje złudzenia, jakim ulega człowiek w konfrontacji z maszyną. Są dziś tak 
projektowane, aby przekonać człowieka, że nie są maszynami. Roboty takie jak Aibo 
czy Paro zachęcają ludzi do wchodzenia w relacje. W człowieku rodzi się wymóg reak-
cji etycznej21. Symulacja może się okazać jeszcze bardziej przekonująca, gdy szczególną 
wagę zwróci się na zasady tzw. informatyki afektywnej. Chce ona wyposażyć maszyny 
w umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji, a więc w coś, co można nazwać „inte-
ligencją emocjonalną”22. Można więc mówić zarówno o morfologicznej, jak i psycholo-
gicznej antropomorfizacji robotów23.

Relacja wychowawcza może zostać zaburzona w różnych kierunkach. Minął już czas, 
kiedy dzieci i młodzież można było nazywać „cyfrowymi tubylcami”, a ich rodziców 

16 Bostrom, „A History of Transhumanist Thought”, 26.
17 Bostrom, „Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective”, 494.
18 Bostrom, „A History of Transhumanist Thought”, 22.
19 James Hughes, Citizen Cyborg. Why Democracies Must Respond to the Redesigning of Human Nature (New York: 

Basic Books, 2004), 55.
20 Marshall McLuhan, Wybór pism, tłum. Karol Jakubowicz (Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 

1975), 57.
21 Sherry Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, 

tłum. Małgorzata Cierpisz (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013), 73–74.
22 Rosalind Picard, Affective Computing (Cambridge: MIT Press, 1997), X.
23 Krzysztof Łuszczek, „Pedagogical Aspects of Robot Anthropomorphism in the Light of the Critical Historical 

Theory”, Studia i Prace WNEIZ US 54 (2018): 46.
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i dziadków za „cyfrowych emigrantów”. Dorosło pokolenie rodziców, których zacho-
wania w przestrzeni cyfrowej nie odbiegają od ich dzieci. Mama popycha wózek, ale nie 
patrzy na swoje dziecko, tylko na ekran smartfonu, odbiera dziecko ze szkoły, ale nie 
pyta o to, jak spędziło dzień, tylko przewija czat w telefonie. Francis Fukuyama uważa, 
że interakcje z urządzeniami i oprogramowaniem odbiją się negatywnie na komunikacji 
międzyludzkiej. Może to mieć szereg następstw związanych z kształtowaniem kompe-
tencji społecznych oraz poczuciem godności osobistej24. Już na początku XXI wieku 
oceniano, że każda minuta spędzona w Internecie to strata jednej trzeciej minuty poświę-
conej członkom rodziny i 45 sekund spędzonych w samotności25.

Antropomorficzne roboty wprowadzają zupełnie nową jakość w budowaniu relacji 
dziecka z technologią. Zabawki–roboty nie są bierne. Domagają się uwagi, dzieci chcą 
się nimi opiekować. To przesądza o sukcesie w tworzeniu więzi. Tymczasem dzieci mogą 
się rozwijać jedynie poprzez relację z ludźmi, a nie robotami. Tylko tak mogą wytwo-
rzyć np. empatię. Wzrost liczby urządzeń w najbliższym otoczeniu dziecka nie wzbo-
gaca, ale zubaża jego środowisko rozwojowe26. Być może, że wielu rodziców pada ofiarą 
swoistego technologicznego romantyzmu. Według Neila Selwyna w kulturze zachod-
niej tkwi głęboko romantyczne przekonanie, że znakiem postępu ludzkości jest rozwój 
technologiczny i zwiększająca się liczba urządzeń, z których może korzystać człowiek27. 
Im bardziej technologia przywiązuje nas do siebie, tym trudniej człowiekowi stanąć na 
pozycji krytycznej i próbować wrócić do np. tradycyjnych form komunikacji (chociażby 
komunikację w mediach społecznościowych czy komunikatorach internetowych zastą-
pić pisaniem tradycyjnych listów). W wielu wypadkach wydaje się to już dziś zupełnie 
niemożliwe, a dzieci i młodzież nie tylko nie znają innego życia, ale nie potrafią go sobie 
nawet wyobrazić.

Zastosowanie zasad robotyki społecznej i informatyki afektywnej powoduje, że rela-
cja z technologią nie jest dziś tylko problemem technicznym. W człowieku, tym bar-
dziej młodym, wytwarza się gotowość rozwijania relacji z maszyną. O takich związkach 
mówiono już w przypadku telewizji, a ten rodzaj relacji nazywano „paraspołecznym”. 
Jednak rodzaj więzi wytworzonej z maszyną, poddaną dodatkowo zabiegom antropo-
morfizacji, ma charakter quasi-ludzki. Jej siła może być różna, ale emocje wywoływane 
dziś przez technologię często przerastają te z relacji interpersonalnych. Wystarczy zaob-
serwować, jak ludzie reagują na utratę zasięgu telefonii komórkowej, zgubienie telefonu 
czy zawieszenie dostępu do ulubionej gry. Jest to rodzaj „cyfrowej rozpaczy”.

24 Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2018), 42.

25 Norman H. Nie, Sunshine D. Hillygus, Lutz Erbring, „Internet Use Interpersonal Relations and Sociability: 
A Time Diary Study”, w: The Internet in Everyday Life, red. Barry Wellman, Caroline Haythornthwaite (Oxford: 
Blackwell, 2002), 224–225.

26 Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, 57–58, 86.
27 Neil Selwyn, Distrusting Educational Technology. Critical Questions for Changing Times (New York: Routledge, 

2013), 13.
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W przypadku interakcji dzieci z takimi zabawkami jak Tamagotchi czy Aibo dzieci 
często reagowały lękiem lub radością28. Dzieci, jak i dorośli, mają tendencję do postrze-
gania robotów jako bliskich sobie, wystarczy, że potrafią nawiązać z nimi kontakt, śle-
dzić ruchy czy wykonywać przyjazne gesty. Dodatkowo często rodzice sami chętnie 
wyposażają dzieci w nowe technologie, gdyż one zaczynają pełnić rolę elektronicznej 
niańki, dając wytchnienie opiekunom.

Isaac Asimov, który w 1942 roku jako jeden z pierwszych sformułował prawa doty-
czące rozwoju robotyki, stwierdził, że jako naczelna jawi się zasada niewyrządzania 
krzywdy człowiekowi29. Rodzicom czy opiekunom trudno od razu dostrzec szkodę 
rozwojową, jaką przynosi dzieciom nadmiar urządzeń w środowisku wychowawczym 
dziecka. Zmiany wywołane przez tzw. internet rzeczy znacznie zintensyfikują przeobra-
żenia w środowisku wychowawczym dziecka. O ile w skali globalnej w 2003 roku na 
ogólną liczbę ludności 6,3 mld przypadało 0,5 mld połączonych urządzeń, to prognozuje 
się, że na koniec roku 2020 na 7,6 mld ludzi będzie przypadało 50 mld połączonych 
w sieci urządzeń30.

Relacje budowane z maszynami dzięki rozwojowi robotyki społecznej oraz infor-
matyki afektywnej stają się łatwiejsze w realizacji, atrakcyjniejsze i wypierają relacje 
z ludźmi. Uczestnictwo w rzeczywistości wirtualnej daje szczególne poczucie obecno-
ści31. Będzie to stanowić szczególne wyzwanie dla rodziców i wychowawców. Staje się 
ono jednak o tyle trudniejsze dziś, niż było np. jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, 
że współczesne pokolenie rodziców wyrosło również w środowisku nasyconym techno-
logią. Stąd trudniej już dziś w tym pokoleniu o krytyczny dystans do nowych technologii, 
a często mniejsze są kompetencje w budowaniu naturalnych, interpersonalnych relacji. 
Kryzys kompetencji komunikacyjnych może być naturalną konsekwencją wypełnienia 
technologią środowiska wychowawczego. Kolejną jest atomizacja środowiska rodzin-
nego, gdzie często w gospodarstwie domowym jest więcej ekranów aniżeli członków 
rodziny. Chętniej wchodzą oni w relacje z prezentowaną przez nie rzeczywistością niż 
z członkami własnej rodziny. Pewną płaszczyznę krytyczną starają się tworzyć różnego 
rodzaju organizacje społeczne non-profit, które z jednej strony edukują rodziców na 
temat znaczenia technologii w życiu ich dzieci, a z drugiej stanowią skuteczny nacisk 
na rządy w kierunku stanowienia prawa mającego dawać skuteczną pomoc w ochronie 
najmłodszych członków społeczeństwa przed niekontrolowanym wpływem technologii.

Wielu młodych ludzi ulega jednak pokusom technopolu. Stają się „korporacyjną 
arystokracją”, która za różne, wątpliwej jakości benefity staje się niewolnikiem branży 
high-tech, zapatrzonym w nową wizję świata. Amerykański dziennikarz Corey Pein 

28 Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, 31.
29 Isaac Asimow, Ja robot, tłum. Zbigniew Królicki (Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013), 231.
30 Marek Malucha, „Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań”, Studia i Prace WNEIZ US 

54 (2018): 56.
31 Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), 14.
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próbował w roku 2015 roku zamieszkać w Dolinie Krzemowej pośród informatyków 
marzących o stworzeniu unikalnego start-upa lub pracujących w wielkich korporacjach 
internetowych. Zbierał także opinie rodowitych mieszkańców Kalifornii na temat tych 
technokratycznych przybyszów z całego świata. Jeden z Kalifornijczyków wyraził się 
wprost: „Importują do nas dzieci, żeby zniszczyły kulturę”32. To dzieci mogą stać się 
najefektywniejszymi nośnikami stechnicyzowanej kultury. Dlatego jednym z najważ-
niejszych frontów wojny z technopolem staje się dziś wychowanie.

3. Edukacja pod presją technologii

Zmiany technologiczne wywierały wpływ na możliwości edukacyjne, nawet gdy sobie 
tego na początku w pełni nie uświadamiano. Tak było, gdy Jan Gutenberg wynalazł druk 
czy np. kiedy na początku XIX wieku do szkół wprowadzono tablice. Dopiero jednak 
dla technologii końca XIX i początku XX wieku zaczęto widzieć jako jedno z podsta-
wowych miejsc zastosowania salę szkolną. Stąd rezerwacja częstotliwości dla radiowych 
rozgłośni edukacyjnych czy produkcje w ramach telewizji edukacyjnej.

Nowy etap wyznacza rozwój komputerów oraz globalnej sieci internetowej. Kompu-
tery wkroczyły na scenę edukacyjną w latach 60. W latach 70. zaczęto je wykorzystywać 
na uczelniach do uczenia matematyki i statystyki. Dostrzeżono wówczas, że trudno zinte-
grować technologie z celami edukacyjnymi. Lata 80. przyniosły nowe nadzieje związane 
z możliwościami edukacyjnymi komputerów. Ich zastosowanie w szkołach było w dużej 
mierze efektem presji ze strony rodziców oraz polityków. Naglącą stała się potrzeba 
przygotowania odpowiedniej liczby nauczycieli33. Katalogi tych kompetencji oprócz 
sposobów zastosowania i wykorzystania komputera zawierały także teorię uczenia się, 
myślenie oparte na rozwiązywaniu problemów, a także programowanie34. W latach 80. 
pojawia się także termin computer literacy. Kontrolę nad komputerem w przeważającej 
mierze utożsamiano z umiejętnością posługiwania się oprogramowaniem. Stało się to 
miernikiem kompetencji35.

Na początku lat 90., wraz z takimi prognozami, jakie zawierał np. raport Bangemanna, 
pojawiła się nowa jakość w myśleniu o wykorzystaniu technologii w edukacji. Stała się 
ona warunkiem sine qua non rozwoju społecznego i budowy społeczeństwa wiedzy36. 
Uznano, że konieczne jest zwiększenie wykorzystania IT w edukacji oraz jej integrowa-

32 Corey Pein, Nowy dziki zachód. Zwycięzcy i przegrani Doliny Krzemowej, tłum. Barbara Gutowska-Nowak (Kra-
ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019), 66.

33 Betty Collis, „A Reflection on the Relationship Between Technology and Teacher education: Synergy or Separate 
Entities?”, Journal of Information Technology for Teacher Education 3 (1994): 12–13.

34 Peter Wright, „Teaching Teachers About Computers”, Journal of Information Technology for Teacher Education 
2 (1993): 42.

35 Wright, „Teaching Teachers About Computers”, 39–40.
36 Douglas Kellner, „Multiple Literacies and Critical Pedagogy in a Multicultural Society”, Educational Theory 

48 (1998): 103.
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nie z różnymi przedmiotami nauczanymi w szkole. Za niezbędne uznano również posze-
rzenie możliwości technologicznych, a więc zwiększenie liczby urządzeń przenośnych, 
możliwości przesyłania informacji, poszerzenie możliwości satelitów oraz zwiększenie 
zasięgu komunikacji elektronicznej37.

Nie wszyscy jednak do tej idei podchodzili tak entuzjastycznie. Christopher Lasch 
podkreślał, że nie można utożsamiać społeczeństwa informacyjnego ze społeczeństwem 
wiedzy. Uznawał, że społeczeństwo wiedzy można budować, jedynie umożliwiając 
mu równy udział w debacie publicznej a nie zasypując je milionami nieużytecznych 
i niepotrzebnych informacji38. Tym bardziej, że rozwijająca się technologia pozwala 
na docieranie całej lawiny informacji, a brakuje jasnych i efektywnych kryteriów jej 
porządkowania. W dobie żywych idei transhumacyjnych wiąże się wzmocnienie inte-
lektualnych możliwości człowieka w jego łączeniu z maszyną (komputerem). Według 
M. Prenskego mózgi ludzi wykazujących wzmożoną aktywność intelektualną będą się 
w przyszłości wyraźnie różnić od reszty populacji39.

Dzięki technologii szkoła przyszłości ma być „szkołą pasji”40. Uczniowie szkoły 
przyszłości mają się uczyć w otoczeniu technologii, rozwiązując konkretne problemy. 
Nauczyciel powinien spełniać rolę mentora. Może to dotyczyć także starszych uczniów 
wobec młodszych41. Entuzjaści nowych technologii w edukacji uważają, że umożliwią 
one redefiniowanie metod i celów kształcenia. Chodziłoby o to, aby uczniowie rozwią-
zywali prawdziwe problemy42. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjastyczne podejście 
do szerokiego zastosowania nowych technologii w edukacji. Neil Selwyn uważa, że poja-
wiające się różnego rodzaju roszczenia do „naprawiania” edukacji mają często swoje dru-
gie dno. Istotne stają się interesy komercyjne i korporacyjne, a zapomina o wartościach 
właściwych edukacji43.

Jedną z takich wartości jest osoba nauczyciela w systemie edukacji. Wraz z poja-
wianiem się nowych technologii pojawia się również swego rodzaju napięcie między 
maszyną a człowiekiem. Od nauczycieli zaczęto domagać się przewartościowania wła-
snych postaw, przemyślenia swojego miejsca w całym procesie nauczania–uczenia się. 

37 Sally Tweddle, „The Future Curriculum and Information Technology”, Journal of Information Technology for 
Teacher Education 2 (1993): 106.

38 Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal if Democracy (New York: W.W. Norton & Company 
1996), 162.

39 Marc Prensky, From Digital Natives to Digital Wisdom (Thousand Oaks: Corwin, 2012), 202.
40 Allan Collins, What’s Worth Teaching? Rethinking Curriculum in the Age of Technology (New York and London: 

Teachers College Press, 2017), 120.
41 Collins, What’s Worth Teaching? Rethinking Curriculum in the Age of Technology, 114.
42 Allan Collins, Richard Halverson, Rethinking Education in the Age of Technology. The Digital Revolution and 

Schooling in America (New York and London: Teachers College Press, 2009), 28.
43 Neil Selwyn, Is Technology Good for Education? (Cambridge: Polity Press, 2017), 21.
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Nauczyciel ma być nie tyle kierownikiem tego procesu, co jego współuczestnikiem. 
Nauczyciel, podobnie jak uczeń, ma poznawać i wykorzystywać możliwości IT44.

Już w latach 90. XX wieku postulowano, aby nauczyciel odzyskał intelektualną prze-
wagę w szkole nasyconej technologią. W przypadku rozstrzygania o obecności techno-
logii w edukacji to właśnie argumenty edukacyjne powinny mieć przewagę. Nauczyciel 
powinien mieć przewagę nad korporacjami z branży IT. To nauczyciel jest ekspertem 
w kwestii kształtowania procesu nauczania–uczenia się oraz kwestiach związanych z wie-
dzą i kulturą. Nauczyciela nie można eliminować z procesu decyzyjnego tylko dlatego, 
że nie jest ekspertem od IT45. Zamiana „punktu dostępu do wiedzy” z osoby nauczyciela 
na technologię niesie również poważne konsekwencje dla systemu kształcenia i w ogóle 
dla całego systemu społecznego46. W tym sensie można to widzieć szerzej jako konflikt 
między humanistyką a technologią. Jakie ma być miejsce humanistyki w kształceniu? 
Czy metody kształcenia będą przypominać ciąg algorytmów matematycznych, czy będą 
dalej budowane na relacji mistrz–uczeń?

Wielu nauczycieli było i jest entuzjastami nowych technologii. Z drugiej strony wielu 
oskarża się o powolne wprowadzanie nowych rozwiązań do procesu nauczania–uczenia 
się. Technologia zapewne nie wyprze nauczyciela z tego procesu. Pojawia się jednak 
problem, jak w przyszłości będziemy rozumieć edukację. Jako naukę (science) czy jako 
sztukę (art)? Dla nauczania istotna jest kreatywność oraz wykorzystywanie intuicji. 
Zapewne nauczyciele pozostaną w szkole, ale może dojść do znacznej rekonfiguracji 
struktur i priorytetów instytucji edukacyjnych47.

Eliminacja elementów humanistycznych z edukacji stawia pod znakiem zapytania jej 
przydatność dla rozwoju ludzkich społeczeństw. Papież Franciszek, odwiedzając w listo-
padzie 2019 roku Japonię, podkreślił, że utożsamienie postępu ludzkości z postępem tech-
nologicznym (co widać bardzo dobrze na przykładzie tak wysoko rozwiniętego kraju jak 
Japonia) może być fałszywą, a nawet niebezpieczną tezą48. Bardzo podobnie pisał o tym 
już na początku lat 90. XX wieku Neil Postman: „W technopolu najwygodniej się czują 
ci, którzy są przekonani, iż postęp techniczny stanowi najwyższe osiągnięcie ludzkości, 
a zarazem jest instrumentem, który pozwoli rozwiązać nasze największe dylematy”49. 
Edukacja to nie jest sprawa coraz doskonalszych i efektywniejszych technologii, ale to 

44 Betty Collis, „Information Technology and Teacher Education: Focus on Student Learning or on Teacher Change?”, 
Journal of Information Technology for Teacher Education 2 (1993): 121–122.

45 John Beynon, „Technological Literacy: Where Do We Go From Here?”, Journal of Information Technology for 
Teacher Education, 2 (1993): 14.

46 Daniel Miller, Don Slater, Lucy Suchman, „Anthropology”, w: Academy and the Internet, red. Helen Nissenbaum, 
Mouroe Price (New York, Washington, D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, 
Oxford: Peter Lang, 2004), 85.

47 Neil Selwyn, Education and Technology. Key Issues and Debates (London, Oxford, New York, New Delhi, Syd-
ney: Bloomsbury, 2017), 123.

48 „Franciszek w Japonii – podsumowanie dnia trzeciego”, eKAI, 25.11.2019, dostęp 25.11.2019, https://ekai.pl/
franciszek-w-japonii-podsumowanie-dnia-trzeciego.

49 Postman, Technopol. Triumf techniki nad technologią, s. 91.
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przede wszystkim transmisja wartości. Ona może się dokonać poprzez bezpośredni kon-
takt mistrz–uczeń. Wiedział o tym Arystoteles, przechadzając się ze swoimi uczniami 
w krużgankach swojej ateńskiej szkoły, czy Sokrates wciągając swoich uczniów w dialog. 
W innym przypadku młode pokolenie wychodzące ze szkół przestanie być wrażliwe na 
dobro, zło, miłość, nienawiść czy sprawiedliwość, a będzie niewolnikami smartfonów, 
start-upów, lajków, apek, hasztagów i Googleplex.

Zakończenie

Postęp technologiczny w ciągu dziejów rozwoju człowieka był czymś naturalnym. Czło-
wiek doskonalił narzędzia, wprowadzał różne rozwiązania techniczne, aby ułatwić sobie 
życie. Pierwszy raz jednak technologia zbliżyła się tak blisko do człowieka, stając się 
istotną częścią jego życia, próbując wytworzyć w nim gotowość do wytworzenia relacji 
właściwych ludziom z maszyną. Idee transhumanistyczne odnoszące się z entuzjazmem 
do rozwoju i nowych możliwości technologii wydają się nie dostrzegać lub lekceważyć 
społeczne koszty jej rozwoju, często traktując to jako naturalne koszty postępu ludzko-
ści. Szczególnie istotne, bo dotyczące młodych ludzi, jest występowanie tych tendencji 
w środowisku wychowawczym dzieci oraz w edukacji. Nie można i byłoby szkodliwe eli-
minowanie technologii ze sfery wychowawczej i edukacyjnej. Trzeba natomiast zadbać, 
aby technologia nie zepchnęła na margines tradycyjnych wartości (np. etycznych, moral-
nych, religijnych) i w ten sposób nie pozbawiła następnych pokoleń podstaw społecznego 
rozwoju.
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KRYZYS WYCHOWANIA W WARTOŚCIACH  
I JEGO KONSEKWENCJE – ANALIZA ZJAWISKA  
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Streszczenie

W każdym aspekcie ludzkiego życia człowiek spotyka się z analizą wartości, a system war-
tości ma określony wpływ na życie społeczne i wychowanie. Hierarchiczne uporządkowanie 
wartości (wyniesione z rodzinnego domu) jest warunkiem większej aktywności młodzieży 
w sprawach ważnych społecznie i moralnie. Wartości w życiu społecznym są pożądane 
i cenne. Przemiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, jak i wcześniej propagowana 
ideologia marksistowska, miały wpływ na życie rodzin i wychowywanie potomstwa. Nisz-
czenie wartości dotyczyło i często dotyczy wymiaru narodowego, społecznego i religijnego. 
Pojawiła się laicyzacja życia i przyjęcie konsumpcyjnego modelu życia. Swoiste zmiany 
dotyczyły wartości rodziny i domu rodzinnego. Rozbicie i dysfunkcyjność rodziny, konflikty 
w pokoleniach powodują, że dzieci uciekają z domu, a grupa rówieśnicza i jej subkultura 
staje się wzorem do naśladowania. W ten sposób dochodzi do rozkładu podstawowej kul-
turotwórczej roli domu rodzinnego. Współczesna rodzina stała się „otwarta” i „chłonna” na 
wszystko, co dociera do niej z zewnątrz. Wystąpiły tendencje do osiągnięcia wysokiego stan-
dardu materialnego i pozyskania wolnego czasu. Wzrósł wskaźnik rozwodów i tzw. pozamał-
żeńskich wspólnot życia. Kryzys w poważnym stopniu objął wychowawczą funkcję domu 
rodzinnego. Część wychowujących się w rodzinie dzieci przyjmuje moralność rodziców, 
ale wykształcają się też alternatywne formy życia moralnego. Mass media mają specjalny 
udział w przebudowie systemu wartości. Wywierają wpływ na ludzi, a szczególnie na młode 
pokolenie. Przekazywane w nich wzory i zachowania są często bezkrytycznie naśladowane, 

1 Dr n. med. Iwona Rawicka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Teologii Praktycznej; 
ORCID: 0000-0002-3997-2289. Adres do korespondencji: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 
70-953 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2, e-mail: iwonaraw@poczta.onet.pl.
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a trudno jest w nich odnaleźć pozytywne ustosunkowanie do takich wartości jak Bóg, reli-
gia, ojczyzna, wychowanie, doskonalenie siebie. Kryzys wychowania dotknął przede wszyst-
kim takich wartości jak autorytet i dyscyplina. Młodym ludziom zaczyna brakować norm 
i wzorców regulujących ich zachowanie. Często zaciera się to, co jest możliwe, a co nie jest, 
które plany życiowe są realne, a które nie. Pomocni mogą tu być dobrzy wychowawcy, któ-
rzy wskażą prawdziwe życiowe wartości, ale i ukażą cele w życiu. Wychowywanie zarówno 
przez rodziców, dziadków jak i nauczycieli ma stanowić pomoc w socjalizacji młodego poko-
lenia. Dokonuje się to przede wszystkim przez przyswajanie wartości i norm społecznych, 
pomoc w przyjęciu i pełnieniu ról społecznych oraz w kształtowaniu sumienia. Wychowanie 
powinno wprowadzać w rzeczywistość kulturalną i pomóc młodemu człowiekowi odkryć 
siebie jako osobę, swoje wartości osobowe, zarówno witalne, intelektualne, estetyczne, jak 
i moralne. Aby młody człowiek był pożyteczny dla społeczeństwa, powinna go cechować nie 
tylko twórcza indywidualność, ale również zdolność do współpracy i odpowiedzialności za 
innych. Gdy wzrasta wykształcenie rodziców, często pojawia się niewydolność wychowaw-
cza i brak rozumienia potrzeb potomstwa. Zapełnienie tej pustki to również wyzwanie dla 
wychowawców i pedagogów, którzy mogą ukazywać młodym prawdziwe wartości i przez to 
pomóc odnaleźć sens życia.

Słowa kluczowe: system wartości, wychowanie, rodzina, młodzież

Abstract

THE CRISIS OF UPBRINGING IN VALUES AND ITS CONSEQUENCES

In every aspect of human life, we encounter value analysis, and the value system has a definite 
impact on social life and education. Hierarchical ordering of values (taken from the family 
home) is a condition for greater activity of young people in matters that are socially and mor-
ally important. Values in social life are desirable and valuable. The changes that took place 
in Poland after 1989, as well as the previously propagated Marxist ideology had an impact 
on the lives of families and raising children. The destruction of values concerned and often 
concerns the national, social and religious dimensions. The laicization of life and the adoption 
of a consumer model of life appeared. Specific changes concerned the value of the family and 
family home. The breakup and dysfunction of the family, conflicts in generations mean that 
children run away from home, and the peer group and its subculture become a role model. 
In this way, the basic culture-forming role of the family home breaks down. The modern 
family has become “open” and “receptive” to everything that reaches her from the outside. 
There were tendencies to achieve a high material standard and to gain free time. The divorce 
rate and the so-called extramarital communities of life. The crisis has seriously embraced the 
educational function of a family home. Some of the children growing up in the family accept 
the parents’ morality, but alternative forms of moral life are also emerging. Mass media have 
a special role in rebuilding the value system. They influence people, especially the young gen-
eration. The patterns and behaviors conveyed in them are often uncritically imitated, and it is 
difficult to find a positive attitude towards such values as God, religion, homeland, upbringing, 
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and self-improvement. The crisis of upbringing primarily affected such values as authority 
and discipline. Young people are starting to lack values, norms and patterns regulating their 
behavior. Often, what is possible and what is not blurred, which life plans are real and which 
are not. Good educators who can show real life values but also show goals in life can be 
helpful here. Raising by both parents, grandparents and teachers is to help in the socialization 
of the young generation. This is done primarily through the assimilation of social values and 
norms, assistance in adopting and fulfilling social roles, and in shaping conscience. Education 
should introduce into cultural reality, and help a young person discover himself as a person, his 
personal values, both vital, intellectual, aesthetic and moral. For a young person to be useful 
to society, he or she should be characterized not only by creative individuality, but also by the 
ability to cooperate and be responsible for others. When parental education increases, it often 
has educational failure and a lack of understanding of the needs of the offspring. Filling this 
emptiness is also a challenge for educators and educators who can show young people true 
values and thus help find the meaning of life.

Keywords: value system, upbringing, family, young people

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i omówienie konsekwencji kryzysu wycho-
wania młodego pokolenia w dobie gwałtownych przemian społeczno-aksjologicznych, 
powstałego po upadku systemu komunistycznego w Polsce po 1989 roku.

Podjęcie problematyki pozwoliło zobrazować, że zmiany systemowe mocno wpływały 
na młodego człowieka, który wchodził w dorosłe życie, zarówno rodzinne, jak i spo-
łeczne. Problemy aksjologiczne dotykają prawie każdego aspektu ludzkiego życia. Wyni-
kają one z przyjętego systemu wartości. System wartości ma określony wpływ na życie 
społeczne i wychowanie. „Wychowanie jest więc procesem integracji człowieka wokół 
wartości”2. Należy jednak zwrócić uwagę, że z moralnego punktu widzenia tylko warto-
ści ogólnoludzkie stanowią podstawę wychowania, które powinno się jak najsprawniej 
wdrożyć po to, by funkcjonowanie młodego człowieka w społeczeństwie cechowało się 
wartością, jaką jest moralność. Umocnienie pozytywnej hierarchii wartości jest warun-
kiem większej aktywności młodzieży w sprawach ważnych społecznie i moralnie3.

Trudno o zgodę wśród aksjologów co do definicji wartości. Rüdiger Lautmann stwier-
dził, że istnieje ich już ponad 1704. Przyjęto, że wartości stanowią podstawową kategorię 
aksjologii i ujmują je jako wszystko, co priorytetowe, cenne, pożądane i wartościowe. 
Wartości te budują fundament procesu wychowawczego5. Wartość jest zazwyczaj postrze-

2 Ryszard Skrzypniak, „Wartości w procesie wychowania rodzinnego”, Roczniki Socjologii Rodziny 12 (2000): 32.
3 Krystyna Chałas, „Wychowanie ku wartościom – podmiotowe trudności realizacji w praktyce edukacyjnej”, 

w: Wartości w pedagogice, red. Waldemar Furmanek (Rzeszów–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego, 2005), 297.

4 Anna Kokocińska, Społeczna wartość wyższego wykształcenia (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015), 90.
5 Anna Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009), 20.
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gana jako dobro i dlatego wywołuje określone dążenia i działania6. Definiowana jest jako 
„własność bądź jakość rzeczy czyniąca ją użyteczną, pożądaną bądź wysoko ocenianą”7 
i wiąże się z celami i dążeniami, jakie stawia przed sobą jednostka8. Relatywizowanie jej 
definicji prowadzi do wyróżnienia w niej pewnych cech odniesionych do przedmiotów. 
Ich występowanie, lub nie, powoduje, że coś jest lub nie jest wartością. Do rangi warto-
ści mogą być nobilitowane również cechy ludzi. Taka jej koncepcja prowadzi na grunt 
psychologii oraz na jej pogranicze z socjologią i pedagogiką9. Nauki społeczne w sposób 
szczególny interesowały się i nadal interesują wartościami jako pewnym dobrem, ku 
któremu kierują się ludzkie działania i pragnienia10.

Szczególnym aspektem egzystencji osobowości jest wymiana informacji z otocze-
niem i ich przetwarzanie na język działań praktycznych. Według Janusza Reykowskiego 
prowadzi to do wytworzenia sieci wartości. W procesie tym dochodzi do wykształ-
cenia się sposobów wartościowania informacji dochodzących do podmiotu ze świata 
zewnętrznego11. Ma to ścisły związek z tworzeniem przez jednostkę koncepcji siebie12 
i z tworzeniem się jej tożsamości13 oraz ze współzależnością cech osobowości z syste-
mem wartości14.

1. Zniekształcenia i dewastacja systemu wartości

W obrazie systemu wartości młodzieży polskiej żyjącej w ostatnich dekadach XX wieku, 
zwrócono uwagę na jego niekonsekwencje. Istniały dwie ich zasadnicze przyczyny. 
Z jednej strony w grę wchodził brak uwewnętrznienia deklarowanych wartości, a z dru-
giej wprowadzenie do nich takich, które sprawiały, że były one sprzeczne ze sobą. Spo-
wodowało to, że w zależności od sytuacji dominowały raz takie, a kiedy indziej inne 
wartości15. Miało to swoje źródło zarówno we wpływie na Polaków ideologii marksi-
stowskiej, jak również w przemianach, które nastąpiły po 1989 roku. Piotr Brzozowski 

6 Eugeniusz Bielicki, Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca (Bydgoszcz: Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, 1995), 40.

7 Arthur S. Reber, „Wartość”, w: Słownik psychologii (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2000), 810.
8 Roman Jusiak, „Wartości preferowane przez nauczycieli szkół sandomierskich”, Roczniki Nauk Społecznych 28–

29, 2 (2000–2001): 32.
9 Bielicki, Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca, 37.
10 Hanna Świda, „Pojęcie wartości i jej znaczenie dla osobowości”, w: Młodzież a wartości, red. Hanna Świda (War-

szawa: WSiP, 1979), 16.
11 Eugeniusz Bielicki, Wpływ wartości na zachowania przestępcze jako przedmiot badań kryminologii (Bydgoszcz: 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996), 45.
12 Piotr Oleś, „Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne”, Roczniki Psycholo-

giczne 5 (2002): 53.
13 Oleś, „Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne”, 53.
14 Mirosława Czerniawska, Emilia Dolata, „Osobowościowe uwarunkowania systemów wartości”, Psychologia 

Rozwojowa 10, 2 (2005): 131.
15 Leon Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego, 1995), 113.
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wskazuje na fakt, że różne okresy historyczne i związana z nimi kultura oraz specyfika 
systemów społecznych to czynniki oddziałujące na przemiany w systemach hierarchii 
wartości16.

W okresie PRL-u pewnemu względnemu awansowi oświatowemu towarzyszyła depre-
sja aksjologiczna17. Ówczesny system gratyfikacji doprowadził do utożsamienia wartości 
z korzyścią. O korzyściach stanowił stopień podporządkowania jednostki władzy. Nagra-
dzanie ludzi miernych na równi z wybitnymi i pracowitych z leniwymi przyczyniło się 
do chaosu aksjologicznego18.

Wśród zasadniczych zabiegów służących w okresie PRL-u dewaluacji wartości 
należy wymienić ich relatywizację, akcentowanie opcji minimalistycznej, bagatelizo-
wanie świata wartości, propagowanie permisywizmu, zastępowanie aksjologii kryte-
rium ważności, konieczności lub korzyści19. Tym działaniom próbowano przeciwstawić 
altruizm w poczynaniach społecznych. „Osobowość altruistyczna” charakteryzowała 
się rozwiniętymi normami sprawiedliwości, społecznej odpowiedzialności, moralnym 
rozumowaniem i rozwiniętą empatią20. Obecnie w osobowości altruistycznej widzi 
się bezinteresowne działanie na rzecz innych i nieszukanie korzyści z tego działania. 
Altruizm jest ukierunkowany na działania na rzecz wartości takich jak życie, gotowość 
poświęcenia wartości i dóbr21.

Niszczenie wymiaru aksjologicznego dotyczyło przede wszystkim wymiaru narodo-
wego, religijnego i społecznego. Prawdziwe wartości były zastępowane przez ich atrapy 
bądź fetysze (np. „bądź piękna i młoda, a będziesz szczęśliwa”). Można było zaobserwo-
wać procedurę wyciszania, dewaluacji i redukowania niektórych postaci. Ogólną tenden-
cją stało się eliminowanie wartości i wymiaru aksjologicznego. Jeżeli próbowało się dać 
jakiś aksjologiczny punkt odniesienia, to były to raczej wartości utylitarne, w o wiele 
mniejszym stopniu normatywne (znajdujące swój wyraz w społecznych nakazach i zaka-
zach) lub tym bardziej autoteliczne (będące wartościami samymi w sobie)22.

Inną tendencją, która utrzymywała się u schyłku XX wieku było poważne ogranicze-
nie lub wręcz eliminacja z życia człowieka wartości transcendentalnych i ascetycznych. 
W dużej mierze było to wynikiem swego rodzaju spontanicznej laicyzacji i przyjęcia 
konsumpcyjnego modelu życia. W chrześcijaństwie ascezę rozumiano jako wprowa-

16 Piotr Brzozowski, „Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja?”, Przegląd Psychologiczny 48, 3 (2005): 
261.

17 Andrzej Tyszka, „Wartości zdegradowane, wartości ocalone”, w: Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. 
Franciszek Adamski (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991), 15.

18 Tyszka, „Wartości zdegradowane, wartości ocalone”, 16–19.
19 Tyszka, „Wartości zdegradowane, wartości ocalone”, 19–21.
20 Jacek Śliwak, „Altruizm a preferencja wartości”, Roczniki Filozoficzne KUL 43 (1995): 111–146.
21 Justyna Mielnik, „Altruizm – próba przybliżenia pojęcia”, Pedagogia Ojcostwa 13 (2016): 199.
22 Andrzej Tyszka, „Wartości zdegradowane, wartości ocalone (szkic do bilansu czterdziestolecia)”, w: Kultura jest 

kultem własności (Lublin: Norbertinum, 1993), 103–124.
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dzenie w życie religijne i troskę o doskonałość23. Wraz z liberalizmem i sekularyzmem 
nastąpił zmierzch religijnych wymiarów ascezy. Dokonało się to przede wszystkim na 
rzecz wartości samorealizacyjnych i samorozwojowych. Wielu młodych ludzi uwierzyło 
w sformułowaną pod koniec XIX wieku teorię śmierci Boga, ale z pewnym niepokojem 
stwierdzali, że szatan żyje i ma się dobrze24. Wyliczano przykłady jego czynnej obecno-
ści: rzezie w Afryce, na Bałkanach, AIDS, korupcja, bezrobocie, brak nadziei, przemoc 
w podmiejskich dzielnicach, narkotyki, itd. Dla wielu młodych stało się to przyczyną 
pokoleniowego niepokoju. „Wielu dało się opanować «bogom» braku nadziei”25.

Potwierdzeniem powyższego procesu przemian w systemach wartości młodych ludzi 
jest uzyskany w kolejnych dekadach obraz sposobu wartościowania przez młodych doro-
słych ważnych obszarów egzystencji człowieka. Dane z badań Marty Komorowskiej-

-Pudło wskazują, że wśród wartości najbardziej cenionych przez młodych dorosłych są 
obecnie wartości hedonistyczne, witalne i estetyczne, a najmniej cenione wartości reli-
gijne, moralne i narodowe26.

Swoiste zmiany w systemach wartości na przełomie XX i XXI wieku dotyczyły rów-
nież wartości rodziny i domu rodzinnego. Rodzina od lat stawiana była na pierwszym 
miejscu, jeśli chodzi o wartość dla polskiego społeczeństwa i uznana za ważny aspekt 
osobisty. Związana była z obszarami życia społecznego, takimi jak zdrowie i praca27. 
Mimo, że szczęście rodzinne sytuowano dość wysoko w hierarchii wartości, to jednak 
znaczenie i charakter domu rodzinnego zmieniały się. „Dom to miejsce stałego pobytu, 
w które została tchnięta dusza”28. Był to więc pewien twór duchowy nabudowany na 
to, co jest materialne. Wielu młodych nie akceptowało tej wartości. Brak odpowiednich 
mieszkań, konflikty pokoleniowe, rodziny rozbite i dysfunkcyjne, powodowały, że dzieci 
uciekały z domu i o wiele chętniej przebywały w grupie rówieśniczej czy subkulturowej29. 
Ten proces w dalszym ciągu jest obserwowany obecnie. W ten sposób dochodziło do 
rozkładu podstawowej kulturotwórczej roli domu rodzinnego, jaką było wychowanie30. 
Jak podkreśla Ryszard Skrzypniak „nie istnieje wychowanie bez wartości”31, a ówczesna 
rodzina stała się wspólnotą otwartą na wszystko, co docierało do niej z zewnątrz. Nowe 
sytuacje budziły w niej niepewność w zakresie postaw i zachowań moralnych. Procesy 
identyfikacji moralnej przebiegały różnorodnie. Tylko część młodzieży przyjmowała 

23 Janusz Mariański, Witold Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków (Warszawa: Pallottinum, 
1991), 159.

24 Paul Valadier, „Europa i jej bogowie”, Przegląd Powszechny 4 (1996): 29.
25 Valadier, „Europa i jej bogowie”, 30.
26 Marta Komorowska-Pudło, „System wartości Schelerowskich a postawy dorosłych wobec wybranych aspektów 

relacji w heteroseksualnych związkach intymnych”, Fides et Ratio 17, 1 (2014): 63–64. 
27 Monika Frąckowiak, „Rodzina jako wartość w świadomości współczesnych Polek”, Roczniki Socjologii Rodziny 

18 (2007): 15–16.
28 Ulrich Schrade, Bogusław Wolniewicz, Jan Zubelewicz, „Dom jako wartość duchowa”, Znak 4 (1996): 91.
29 Schrade, Wolniewicz, Zubelewicz, „Dom jako wartość duchowa”, 91.
30 Schrade, Wolniewicz, Zubelewicz, „Dom jako wartość duchowa”, 95–96.
31 Skrzypniak, „Wartości w procesie wychowania rodzinnego”, 38.
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moralność rodziców. Wykształcały się pewne alternatywne formy życia moralnego. Był 
to proces tak zaawansowany, że niektórzy badacze mówili o specyficznej moralności 
młodzieżowej32.

Biorąc pod uwagę znaczenie rodziny młodego pokolenia dla kształtowania systemu 
wartości, należy podkreślić czynniki i mechanizmy o szczególnej roli w tym procesie. 
Aleksandra Lewandowska-Walter wskazuje na proces naśladownictwa i internaliza-
cji wartości w procesie rozwoju moralnego u dzieci33. Hanna Elżanowska wskazuje na 
oddziałujący na moralność dziecka wybór określonych sposobów wychowania wynika-
jących z przejawianych systemów wartości przez rodziców34. Przez wielu badaczy obser-
wowana jest pokoleniowa transmisja wartości, w której pewne wartości są przekazywane 
w sposób naturalny, a pewne w szczególny sposób podkreślane przez pokolenia star-
sze, szczególnie, gdy współcześnie preferowane wartości są przez nie postrzegane jako 
niewłaściwe. Dziadkowie większy nacisk w oddziaływaniu na wnuki kładą na wartości 
duchowe i niematerialne. Zdarza się także, że starsze pokolenie przejmuje w niektórych 
obszarach życiowych sposób wartościowania od pokoleń młodszych. Dzieje się tak czę-
ściej w rodzinach o liberalnym stylu wychowania35. Znaczące czynniki rodzinne w pro-
cesie pokoleniowej transmisji wartości to zgodność w tym zakresie pomiędzy rodzicami 
młodych ludzi, wysoki poziom elastyczności rodziny na zmiany, wysoki poziom spój-
ności, czyli bliskości między członkami rodziny, jasne komunikowanie przez rodziców 
swojego systemu wartości własnym dzieciom, autorytarny styl wychowania36, akceptu-
jąca postawa wobec dziecka, pozytywne relacje w rodzinie, otwartość na przejawy auto-
nomii u dzieci37, budowanie przez rodziców rodziny funkcjonalnej38. Materialistyczne 
i konsumpcyjne nastawienie częściej rozwija się u dzieci, których rodzice rozwiedli się39 
i wychowywanych w atmosferze mniejszej życzliwości40. Podwójnej moralności (ozna-
czającej grzeczność w domu, a agresję i wrogość poza domem) i odrzuceniu systemów 
wartości rodziców sprzyja stosowanie wobec dzieci przemocowych form wychowania 
przez rodziców41.

Opisane tu rodzinne czynniki warunkujące proces kształtowania systemu wartości 
u młodzieży znajdują się w dużym zderzeniu z jakością rodzin, w których wychowywane 

32 Janusz Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności (Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, 1989), 190.

33 Aleksandra Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, w: Kultura konsumpcji – wartości, cele, do-
brostan. Psychologiczne aspekty zjawiska, red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlew-
ska-Werner (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2014), 60, 71.

34 Hanna Elżanowska, „Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie”, Studia z Psychologii w KUL 18 (2012): 
99.

35 Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, 60, 71.
36 Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, 65–67.
37 Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, 68, 72.
38 Elżanowska, „Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie”, 108.
39 Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, 67.
40 Elżanowska, „Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie”, 108.
41 Lewandowska-Walter, „Transmisja wartości w rodzinie”, 69.
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są kolejne pokolenia młodzieży w ostatnim półwieczu. Większość badań poświęconych 
rodzinie wskazuje bowiem na rosnący proces degradacji ich jakości i stale wzrastający 
odsetek ich rozpadu.

Mass media, telewizja w XX wieku, a obecnie Internet mają specjalny udział w prze-
budowie systemu wartości. Wywierały i wywierają bowiem duży wpływ na ludzi, 
a szczególnie na młode pokolenie. Przekazywane w nich wzory i zachowania były i są 
często bezkrytycznie naśladowane. Wiele z programów dla dzieci i młodzieży stara się 
być aksjologicznie neutralne. W filmach rysunkowych trudno było i trudno jest nadal 
odnaleźć pozytywne ustosunkowanie do takich wartości jak: ojczyzna, Bóg, religia, 
wychowawca, doskonalenie siebie itd.42 Szczególnie widocznym przykładem erozji roli 
mass mediów w kształtowaniu wartości u młodego pokolenia jest, trwające od dłuższego 
czasu, zeszpecenie języka, zarówno filmów fabularnych, jak i programów publicystycz-
nych43, a także powszechna seksualizacja.

Wielu badaczy podkreśla, że dla całego pokolenia młodzieży dojrzewającej pod koniec 
XX wieku „zabrakło jednoznacznych przesłanek, które zagwarantowałyby normalny roz-
wój młodego człowieka, budowanie skali wartości moralnych, tworzenie wizji sposobu 
życia i krytyczne, lecz niefrustrujące wrastanie we współczesne społeczeństwo”44. Stąd 
mówiło się o „patologii ducha czasu”, który był moralnie bezsilny, niepewny i uległy45. 
Poczucie bezsensu życia było charakterystyczne dla wielu kręgów młodzieży. Badania 
międzynarodowe potwierdziły, że na początku lat 90. XX wieku jedynie Irlandczycy 
i Amerykanie wyprzedzali Polaków w częstotliwości myślenia o sensie życia46. Obser-
wacje współczesne wskazują, że stan ten jest dalej aktualny.

Przejawem przemian w systemach wartości był także kryzys autorytetu. Nie wszystkie 
autorytety przestały istnieć. Niektóre zmieniały charakter na bardziej ukryty i bezoso-
bowy47. Wielu uległo bezkrytycznemu autorytetowi bezosobowych „mass mediów (…) 
narzucających im określony sposób myślenia, wartościowania moralnego i stylu życia”48.

Przed rokiem 1989 sytuacja w dziedzinie systemów wartości była bardziej klarowna 
i prosta. Istniały zasadniczo dwa systemy: marksistowsko-leninowski i katolicki49. 
U schyłku XX wieku sytuacja stała się dużo bardziej skomplikowana. Istniał szereg róż-
nych systemów wartości, które swą agitację adresowały do ludzi młodych. Prowadziło to 

42 Bernadeta Waszkielewicz, „Baśń dla zgłodniałych pensjonarek”, Rzeczpospolita 85 (1996): 4.
43 Barbara Niemiec, „Człowiek bez granic”, Tygodnik Solidarność 28 (1996): 4.
44 Karl Dienelt, „Analiza przejawów psychologicznych i dążeń życiowych współczesnej młodzieży”, w: Człowiek – 

wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. Kazi-
mierz Popielski (Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996), 185.

45 Dienelt, „Analiza przejawów psychologicznych i dążeń życiowych współczesnej młodzieży”, 189.
46 Janusz Mariański, „Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia”, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psy-

chologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. Kazimierz Popielski (Lublin: Redak-
cja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996), 295.

47 Zdzisław Chlewiński, „Kryzys autorytetu?”, Ethos 37 (1997): 166.
48 Chlewiński, „Kryzys autorytetu?”, 166.
49 Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, 123.
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do relatywizmu aksjologicznego. Młodym ludziom zaczynało brakować wartości, norm 
i wzorców regulujących ich zachowanie. Nie wiedzieli, co było możliwe, a co nie, które 
plany życiowe były realne, a które nie. Obniżył się ich poziom odporności emocjonalnej50.

Doprowadziło to do powstania tzw. syndromu „R” (syndrom „resentymentu kulturo-
wego”)51. Powstał on w wyniku negatywnych doświadczeń lub oddziaływań budzących 
lęk. Przejawiał się uczuciami rozżalenia, pogardy, izolowania i wyobcowania. Syndrom 
„R” był efektem rozbijania i niszczenia w doświadczeniu jednostki wartości, które były 
dla niej znaczące. Prowadziło to do powstania lub poszerzenia intelektualno-emocjo-
nalnej „pustki egzystencjalnej”. Było to szczególnie bolesne, gdy dokonywało się pod 
wpływem wymuszenia lub siły. Końcowym efektem takich stanów psychicznych był 
zanik nadziei i rozpad dojrzałej, zintegrowanej uczuciowości52. Podejmowano szereg 
prób przezwyciężenia tego aksjologicznego chaosu. Znaczącą rolę odegrali tu dobrzy 
wychowawcy, opiekunowie, którzy wskazywali prawdziwe życiowe cele i wartości.

O kontynuacji tych procesów świadczy to, że wielu współczesnych autorów mówi 
o występujących w obecnych czasach przemianach w wartościowaniu i dostosowywaniu 
własnej tożsamości do aktualnych potrzeb jednostek53.

Odnosząc się do przemian w wartościowaniu Franciszek Adamski nawiązuje do poję-
cia pluralizmu wartości i podkreśla, iż „rozbicie jednolitego systemu wartości i norm jed-
nostkowych i społecznych oznacza to, że społeczeństwo przestaje być «całością moralną» 
rządzącą się wspólnie obowiązującymi normami (…) prowadzi to do wytworzenia się 
próżni aksjologicznej”54. Próżnia ta powoduje, według autora, brak jednoznacznych 
punktów odniesień do ocen skutkujący dowolnością i relatywizmem w wartościowaniu, 
a w dalszej kolejności chaosem w jakości życia społecznego, w tym rodzinnego, co wiąże 
się w dużym stopniu z podejmowaniem decyzji i zachowań problemowych, ryzykow-
nych, niemających oparcia w systemach normatywnych. F. Adamski podkreśla ryzyko 
odchodzenia od Prawdy Absolutnej na rzecz różnych „prawd” mogących spowodować 
zachwianie granic dobra i zła oraz prawdy i kłamstwa na temat różnych aspektów życia 
człowieka55.

Potwierdzającymi powyższe są wnioski z badań Andrzeja Masłowskiego, wskazujące, 
że kryzys w wartościowaniu może wiązać się m.in. z depresyjnością jednostek, poczu-
ciem beznadziejności, impulsywnością, ale także z takimi właściwościami indywidu-

50 Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, 123–124.
51 Kazimierz Popielski, „Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka (VIII tez do dys-

kusji)”, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia 
i nooterapia, red. Kazimierz Popielski (Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
1996), 75.

52 Popielski, „Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka (VIII tez do dyskusji)”, 75.
53 Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner, wstęp do Kultura konsumpcji – 

wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska, red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędz-
ka, Dorota Godlewska-Werner (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2014), 7.

54 Franciszek Adamski, „Pluralizm wartości a wychowanie”, Fides et Ratio 3, 7 (2011): 82.
55 Adamski, „Pluralizm wartości a wychowanie”, 82–83.
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alnymi, jak egocentryzm, nastawienie na rywalizację, niechęć do współpracy, postawy 
hedonistyczne, trudności z określeniem własnego sensu życia, z odpowiedzialnością za 
własne życie56. Jednocześnie też okazuje się, że preferowanie określonych wartości wiąże 
się z określonymi cechami osobowościowymi. Mirosława Czerniawska i Emilia Dolata 
stwierdziły w badaniach, że osoby preferujące wartości religijne, moralne i interperso-
nalne przejawiają wyższy poziom empatii i niższy dyrektywności57. Wartości materialne 
mogą być wybierane przez osoby, które mają problem z zaspokojeniem potrzeby bezpie-
czeństwa i przynależności58.

Powyższe analizy wskazują w pewnym stopniu konsekwencje trwających już od kilku 
dekad zniekształceń i dewastacji systemów wartości.

2. Implikacje wychowawcze przemian w systemie wartości

Wartości odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie wychowania. W sensie szero-
kim jest ono rozumiane jako wszelkie oddziaływanie na człowieka współtworzącego 
jego osobową indywidualność59. Natomiast w sensie węższym są to „wszelkie zamie-
rzone oddziaływania na wychowanka, podejmowane, jak wszelkie inne działania ludz-
kie, w określonym celu i w określonej sytuacji”60. Trudno mówić o wychowaniu bez 
postawienia jego celu czy celów. To zaś ma już bezpośredni związek z wartościowaniem 
i wartościami.

Wychowanie stanowi pomoc w socjalizacji młodego pokolenia. Dokonuje się to przede 
wszystkim przez przyswajanie wartości i norm społecznych, pomoc w przyjęciu i peł-
nieniu ról społecznych oraz w kształtowaniu sumienia. Wychowanie powinno także 
wprowadzać w rzeczywistość kulturalną, a także pomóc człowiekowi odkryć siebie jako 
osobę61.

Jego celem jest realizacja w wychowanku pożądanych wartości osobowych, w tym 
witalnych, intelektualnych, estetycznych i moralnych. Dzięki zrozumieniu wartości i ich 
hierarchii, możliwe jest określenie sensu życia człowieka. Błędem jest jednak uważanie, 
że najwyższym celem jest wychowanie do indywidualności62. Aby młody człowiek był 

56 Andrzej Masłowski, „Osobowościowe korelaty kryzysu w wartościowaniu”, Studia z Psychologii w KUL 
14 (2007): 68–70.

57 Czerniawska, Dolata, „Osobowościowe uwarunkowania systemów wartości”, 130.
58 Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck, „Wartości rodziców i tendencje materialistyczne dzieci”, Cho-

wanna 1 (2013): 236–237.
59 Marian Nowak, „Znaczenie wartości w procesie wychowania”, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psycho-

logii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. Kazimierz Popielski (Lublin: Redakcja 
Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996), 242.

60 Nowak, „Znaczenie wartości w procesie wychowania”, 242.
61 Nowak, „Znaczenie wartości w procesie wychowania”, 246–251.
62 Katarzyna Wrońska, „Aksjologia Dietricha von Hildebranda w sporze o ideał wychowania”, w: Spór o wartości 

w kulturze i wychowaniu, red. Franciszek Adamski (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991), 146–147.
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pożyteczny dla społeczeństwa, powinna go cechować nie tylko twórcza indywidualność, 
ale również zdolność do współpracy i odpowiedzialności za innych.

W ostatnich kilku dekadach nastąpił odwrót od tradycyjnych celów wychowawczych 
takich jak świadomość porządku, osiągnięcia, skromność, dyscyplina, obowiązek, 
oszczędność, etos pracy. Cele te zostały zepchnięte na dalszy plan, poza te indywidu-
alne, jak np. samodzielność czy kreatywność. Wystąpiły również silne tendencje do 
osiągnięcia wysokiego standardu materialnego i poszerzenia sfery wolnego czasu. Efek-
tem takiego przesunięcia jest m.in. wzrost wskaźnika rozwodów i tzw. pozamałżeńskich 
wspólnot życia63.

Kryzys wychowania dotknął przede wszystkim takich wartości jak autorytet i dys-
cyplina. Dokonywało się to przy współudziale pedagogiki (np. poprzez szkoły wal-
dorfowskie lub antypedagogikę). Z tymi wartościami wiązało się możliwe świadome 
podporządkowanie nakazom i zakazom. Była to umiejętność przeżywania wyrzeczeń. 
Młody człowiek powinien się uczyć nie tylko wygrywać, ale również i przegrywać64.

Autorytet wynika z poznania prawdy i poszanowania dla niej. Człowiek łączy się 
z prawdą za pośrednictwem kogoś, kto już głębiej ją poznał65. Zależność między auto-
rytetem wychowawcy a wolnością wychowanka dość trafnie ukazał Stefan Kunowski. 
Według niego sfera kierownictwa kurczy się wraz z rozwojem procesu wychowawczego, 
a poszerza się sfera samodzielności wychowanka. Nigdy jednak nie powinna zaistnieć 
sytuacja, w której pierwsza z nich zostanie zredukowana do zera, a wszelkie autorytety 
wyeliminowane66. Właściwa ewolucja sfer kierownictwa i samodzielności ma dobrze 
przygotować wychowanka do podjęcia trudu samowychowania67. W efekcie człowiek 
powinien posiąść umiejętność kierowania własnym rozwojem i kształtowania duchowej 
dojrzałości68.

Od końca XX wieku ma miejsce mniej lub bardziej świadoma eliminacja autorytetów 
i próba zastąpienia ich pseudoautorytetami. Podważanie wiarygodności osób prowadziło 
do zakwestionowania ich jako autorytetów. Proces ten nasilał się, a jego efektem był 
i jest nadal chaos aksjologiczny i relatywizm moralny. „Kryzys szkoły i rodziny nazna-
czony jest niszczeniem, a w konsekwencji brakiem autorytetów i osób znaczących”69. 
Zanim nastąpił kryzys w wartościowaniu w sytuacji zagrożeń, które docierały do wycho-
wanka ze sfery kultury, mógł być on broniony przez szacunek dla mądrości i prawości 
wychowawcy70.

63 Mariański, Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne Polaków, 159–161.
64 Karol Kotłowski, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego (Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 

1976), 101.
65 Grzegorz Dobroczyński, „Wyjście z jaskini w czas kryzysu”, Przegląd Powszechny 3 (1996): 271.
66 Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1993), 257.
67 Stanisław Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994), 21.
68 Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności (Warszawa: PWN, 1957), 332.
69 Alina Rynio, „Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej”, Ethos 37 (1997): 121.
70 Teresa Kukułowicz, „Wartości w wychowaniu”, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. 

Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. Kazimierz Popielski (Lublin: Redakcja Wydawnictw 
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Kryzys w poważnym stopniu przeżywała i dalej przeżywa również wychowawcza 
funkcja domu rodzinnego. Wyraża się to chociażby w przenoszeniu przez rodziców odpo-
wiedzialności za wychowanie na szkołę bądź inne instytucje wychowujące. Tymczasem 
mogą one działać skutecznie tylko jako przedłużenie domu, utwierdzając i rozszerzając 
wyniesione stamtąd nawyki i związane z nimi wartości. Inaczej dochodzi do tragicznych 
konfliktów i nieporozumień. Zasadne jest więc twierdzenie, że „bez współpracy domu 
szkoła jest wychowawczo bezsilna i może tylko niszczyć duchowy dorobek ludzkości”71. 
W warunkach, gdy wzrasta wykształcenie rodziców, dom jest często niewydolny wycho-
wawczo, a rodzice często nie rozumieją potrzeb swojego potomstwa. Skrzywdzone przez 
nich dzieci, szczególnie w okresie preadolescencji i adolescencji, szybko odnajdują mię-
dzy sobą wspólne cechy, zainteresowania i nastawienia życiowe. Odczuwają między sobą 
pewnego rodzaju więzi, tworząc np. różne grupy subkulturowe72. Takie doświadczenia 
można było obserwować zarówno w XX wieku, jak i obecnie.

Odcięcie się od wartości transcendentalnych doprowadziło w wielu wypadkach do 
zastępowania ich pseudowartościami. Taką wartością stała się od końca lat 60. XX 
wieku fałszywie pojęta wolność. Rozumienie rozpowszechnione przez amerykańskich 
hippisów i europejskie ruchy młodzieżowej kontestacji uczyniło z niej nieograniczoną 
swobodę działania. Według Tadeusza Gadacza „twórcze akty wolności nie są spełniane 
w aksjologicznej pustce”73. Podlegają wartościującej ocenie i nie stanowią wartości abso-
lutnej. Z jednej strony można zaobserwować fascynację wolnością, a z drugiej ucieczkę 
przed odpowiedzialnością, która stanowi logiczną konsekwencję przyjęcia prawdziwej 
wolności. Można też obserwować rezygnację z wolności oraz wyrażanie ekspresji swojej 
osobowości za cenę poczucia bezpieczeństwa74.

Wielu badaczy i znawców kultury uważa, że kryzysowi aksjologicznemu dała począ-
tek rewolucja francuska, a później również październikowa. Trwały one w pewnych 
wymiarach pod postacią rewolucji kulturowej i seksualnej. Oznaczało to, że „człowiek 
ulega gwałtowi w najgłębszych pokładach swojego życia”75.

Przyczyny kryzysu wychowania w wartościach są złożone. Jedną z nich był szybki 
postęp naukowy i techniczny. Następujące po sobie pokolenia żyły w zupełnie zmie-
nionych warunkach i przez to często nie potrafiły się zrozumieć. Miało to również swój 
wymiar w lekceważeniu pewnych wartości76. Kolejną przyczyną była intelektualizacja 
kultury. Na terenie szkoły przejawiało się to przeintelektualizowaniem programów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996), 412.
71 Schrade, Wolniewicz, Zubelewicz, „Dom jako wartość duchowa”, 96.
72 Kotłowski, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, 102.
73 Tadeusz Gadacz, „Wychowanie do wolności”, w: Poza kryzysem tożsamości, red. Franciszek Adamski (Kraków: 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993), 101.
74 Erich Fromm, Ucieczka od wolności (Warszawa: Czytelnik, 1999), 140–141.
75 Dobroczyński, „Wyjście z jaskini w czas kryzysu”, 269.
76 Kotłowski, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, 127–129.
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wychowawczych77. Ważną przyczyną niepowodzeń wychowawczych był i jest kryzys 
tradycyjnej rodziny. Kiedyś wychowywała ona w poszanowaniu dla pracy, solidarno-
ści, wytrwałości, itd. W takiej rodzinie głównym wychowawcą była praca, która służyła 
utrzymaniu. Tymczasem rodzina konsumpcyjna zagubiła tę atmosferę wychowawczą.

Zakończenie

Kilka ostatnich dekad doprowadziło do znaczących, niekiedy wręcz rewolucyjnych, 
zmian w systemach aksjologicznych. Dokonało się to w dużej mierze pod wpływem 
rewolucji technologicznej. Wiele tradycyjnych wartości uległo dewastacji. W zamian 
nie udało się zaproponować niczego wartościowego. Pustka egzystencjalna domagała 
się jednak zapełnienia. Podjęta próba jej zapełnienia w sposób destruktywny wprowa-
dziła jeszcze większy chaos aksjologiczny. Przykładem takiej kompensacji w dekadzie 
lat 90. XX wieku był ruch techno trance. Muzyka silnie działająca na układ nerwowy – 
w połączeniu z narkotykami – szybko wprowadzała w stany ekstatyczne78. To pozwoliło 
na jakiś czas zapomnieć o problemach. Zapełnienie tej pustki było również i jest nadal 
wyzwaniem dla wychowawców, którzy mogą ukazywać młodym ludziom prawdziwe 
wartości i przez to pomóc w odnalezieniu sensu życia.
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REKOLEKCJE SZKOLNE JAKO MIEJSCE 
PRZECIWDZIAŁANIA HEJTOWI 
INTERNETOWEMU WŚRÓD MŁODZIEŻY

Streszczenie

W działalności wychowawczej, którą Kościół podejmuje wśród młodzieży, ważne miejsce 
zajmują rekolekcje szkolne. To dlatego katechetycy i pastoraliści coraz częściej zwracają 
uwagę nie tylko na tradycyjne formy organizacji rekolekcji szkolnych, ale także na innowacje 
pedagogiczne. Słusznie za istotne uznają nawiązanie do doświadczeń młodzieży. Współcze-
śnie każdy uczestnik rekolekcji szkolnych potrzebuje wsparcia w rozpoznawaniu, rozumie-
niu i rozwiązywaniu aktualnych problemów. Jednym z nich jest „hejt internetowy”. Młodzież 
bezpośrednio lub pośrednio styka się z tym zjawiskiem. Zgodnie z zasadą wierności Bogu 
i człowiekowi dobrze przeprowadzone rekolekcje szkolne są okazją do podejmowania róż-
nych zagadnień związanych z hejtowaniem w Internecie. Pozwalają podejmować to zagad-
nienie w kontekście przykazania miłości Boga i bliźniego oraz wartości chrześcijańskich. 
Mogą motywować uczestników do zmiany myślenia i postępowania w kwestiach związanych 
z hejtem. Wymagają jednak – obok dobrze przepowiadanego słowa Bożego i jego aktualiza-
cji – innowacyjnych inicjatyw wychowawczych, które służą zapobieganiu hejtowi interneto-
wemu wśród młodzieży. W czasie rekolekcji szkolnych warto zorganizować m.in. spotkanie 
z psychologiem i policjantem oraz z osobami, które są dla młodych autorytetem. To właśnie 
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osoba znacząca może zachęcić młodzież do akceptacji zasad życia chrześcijańskiego i ich 
respektowania w codziennym życiu, m.in. w przestrzeni wirtualnej.

Słowa kluczowe: rekolekcje szkolne, hejt, młodzież, wychowanie, profilaktyka

Abstract

SCHOOL RETREATS AS A MEASURE COUNTERACTING ONLINE HATE 
AMONG YOUTH

An important role in the educational activity of the Church for youth is played by school 
retreats. That is why catechism and pastoral scholars and practitioners are paying increasing 
attention not only to traditional forms of organisation of school retreats but also to educa-
tional innovations. They justifiably consider referring to young people’s experiences to be of 
significance. Nowadays, each participant in school retreats needs help to identify, understand, 
and solve topical problems; one of them is online hate. Young people face this phenome-
non directly and indirectly. According to the principle of faithfulness in God and man, well- 

-organised school retreats are an opportunity to tackle various issues related to online hate. 
They allow to discuss the problem in question in the context of Christian values as well as the 
commandment to love God and one’s neighbour. They can motivate participants to change the 
way of thinking and acting when it comes to hate. However, in addition to voicing the word of 
God and keeping it up to date, innovative educational initiatives are required to prevent online 
hate among the youth. During school retreats, it is worth organising sessions with, inter alia, 
psychologists, police officers or people who are role models for youth. For it is a role model 
who can encourage young people to embrace the rules of Christian life and follow them both 
in everyday life and on the internet.

Keywords: school retreat, hate, young, education, prevention

Wstęp

Rekolekcje szkolne są szczególną formą głoszenia Ewangelii oraz wychowania w wierze 
dzieci i młodzieży. Służą nie tylko przekazywaniu treści wiary i formacji postaw z niej 
wynikających, ale również świadomym i celowym działaniom wychowawczym3. Zakła-
dają bowiem wspieranie uczestników w holistycznym rozwoju. Ta perspektywa rodzi 
potrzebę zarówno podejmowania różnych zagadnień przy jednoczesnym odwołaniu 
do wartości chrześcijańskich, jak też aktywizowania uczniów w taki sposób, aby sami 
odkrywali prawdę o bezinteresownej miłości Boga i powołaniu chrześcijańskim. Skoro 
więc rekolekcje szkolne mają wyznaczać drogę nawrócenia i przemiany serca uczestni-

3 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz.U. 2007, poz. 1147.
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ków, motywując ich do zmiany myślenia i postępowania, istotne wydaje się podejmowa-
nie aktualnych problemów wychowawczych. Do nich zaliczyć można przeciwdziałanie 
hejtowi w Internecie.

Współcześnie wśród młodzieży (zwłaszcza w wieku 12–20 lat) coraz częściej daje się 
zaobserwować zachowania destrukcyjne w sieci, które noszą znamiona hejtu4. Skłonność 
do hejtowania nasila się w wieku 16–19 lat, przy czym najwięcej hejterów jest wśród 
19-latków5. Troska Kościoła o przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom wśród 
młodzieży zmusza również do szukania odpowiedzi na pytanie: jakie podejmować ini-
cjatywy w czasie rekolekcji szkolnych, aby podnieść świadomość osób hejtujących, że 
tego rodzaju działania są niewłaściwe, oraz co należy zrobić w zakresie edukacji świad-
ków i ofiar hejtu? Tak postawiony problem może być prezentowany z różnych punktów 
widzenia. U podstaw analiz podjętych w niniejszym opracowaniu znajduje się założenie 
dotyczące wychowawczego wymiaru rekolekcji szkolnych. Dla przejrzystości wywodu, 
z uwagi na wieloznaczność kluczowych pojęć, najpierw przedstawimy przyjęte w niniej-
szym opracowaniu rozumienie terminu „hejt internetowy”. W tym kontekście, na pod-
stawie analizy dostępnej literatury przedmiotu, zostanie scharakteryzowane zjawisko 
hejtingu internetowego wśród młodzieży. Pozwoli to w kolejnej części lepiej ukazać 
zarówno merytoryczne, jak i metodyczne aspekty różnych inicjatyw wychowawczych 
w czasie rekolekcji szkolnych, które zasługują na uwagę w związku z zapobieganiem 
zjawiskom hejtingu wśród młodzieży.

Całość analiz ma jedynie charakter wprowadzenia do debaty. Nie pretenduje do 
wyczerpującego ukazania problematyki. Wiele kwestii merytorycznych i metodycznych 
dotyczących przeciwdziałania hejtowi wśród młodzieży zostanie jedynie zasygnalizo-
wanych. Niniejsze opracowanie nie ma też charakteru kompendium wiedzy praktycznej, 
lecz jest naukową refleksją wprowadzającą do dalszych, wnikliwych analiz. W przyszło-
ści należałoby podjąć szczegółowe badania (także socjologiczne) i otwartą dyskusję na 
wyżej opisany problem.

Wokół rozumienia terminu „hejt internetowy”

W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów definiowania „hejtu internetowego”6. 
Najczęściej badacze rozpatrują to zagadnienie pod kątem społecznym, prawnym i psy-

4 Do takich wniosków prowadzą m.in. badania przeprowadzone przez międzynarodową organizację Global Dignity 
oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Zobacz o tym np. w: „«Hejt»: wszystko zaczyna się od 
języka”, dostęp 1.02.2019, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1393109,mowa-nienawisci-w-internecie-hejt.
html; Global Dignity Poland, „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży”, dostęp 
1.02.2019, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/iqs_raport_z_badania.pdf.

5 „«Hejt»: wszystko zaczyna się od języka”, 1–2.
6 Zobacz np.: Katarzyna Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, Edukacja – Technika – Informacja 

4 (2016): 304–309; Grzegorz Urbanek, „Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie. Próba klasyfikacji 
adresatów”, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 29 (2018): 218–237.
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chologicznym, posługując się terminem „mowa nienawiści” (ang. hate speech)7. Stop-
niowo też rozszerzają obszar badawczy. Zwracają uwagę na pedagogiczne aspekty 

„hejtu internetowego”, akcentując przy tym potrzebę podejmowania działań wychowaw-
czych i profilaktycznych8. Dostrzegają też trudności w definiowaniu zjawiska „hejtu 
internetowego”9.

Opisując „hejt internetowy”, badacze przypominają, że termin ten pochodzi od angiel-
skiego słowa „hate”, co oznacza „nienawidzić”10. Jego synonimami, jak już wyżej zauwa-
żono, są takie terminy jak: „mowa nienawiści” i „cyberhejt”11. Tak pierwsze, jak i drugie 
określenie rodzi problemy związane z jednoznacznym zdefiniowaniem tego zjawiska. 
Zdaniem badaczy zakres znaczeniowy „hejtu internetowego” zależy od kontekstu12. 
Również fakt, że to zjawisko społeczne ewoluuje, wymaga nowych, a zarazem pogłę-
bionych analiz. W definiowaniu „hejtu internetowego” należy zatem uwzględnić jego 
szeroki zakres i wieloaspektowość.

Niejednokrotnie badacze określają „hejt internetowy” jako pisemne wypowiedzi, które 
mają znamiona pozbawionej merytorycznych argumentów wrogości i agresji13. Prze-
kłada się to na poniżanie, wyszydzanie, oskarżanie jednostki lub grupy z powodów od 
niej niezależnych, takich jak np. płeć, sytuacja materialna i/lub społeczna rodziny pocho-
dzenia, szkoła, miejsce zamieszkania14. W odniesieniu do młodzieży „hejt internetowy” 
jest rozpatrywany głównie w kontekście aktywności młodego pokolenia na portalach 
społecznościowych, a zwłaszcza korzystania z Facebooka i Instagrama15. Najczęściej 
badacze kojarzą go ze złośliwymi uwagami i komentarzami skierowanymi pod adresem 

7 Zobacz np. Marta Juza, „Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby 
przeciwdziałania”, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 25 (2015): 27–50; Emilia Szymczak, „Hejting jako 
przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej”, dostęp 3.02.2019, http://repozytorium.amu.edu.
pl:8080/bitstream/10593/14438/1/SE_37_2015_Szymczak.pdf; Michał Wawrzyniak, Hejtoholik, czyli jak za-
szczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać się na tych, którzy Cię oczerniają 
(Gliwice: Helion, 2015).

8 Zobacz np. Agnieszka Kolek, „Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej: implikacje pe-
dagogiczne”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1 (2018): 47–53; Małgorzata Łoskot, „Hejt w sieci. Groźny 
przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”, dostęp 1.02.2019, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/hejt-w-
sieci-grozny-przejaw-uczniowskiej-mowy-nienawisci.

9 Zobacz np. Urbanek, „Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie”, 218–237.
10 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 304–309.
11 Juza, „Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania”, 

27–29.
12 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 304–309; Anna Niepytalska-Osiecka, „O fejku, lajku i hejcie 

w polszczyźnie internetowej”, Język Polski 4 (2014): 343–352.
13 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 304–309; Urbanek, „Hejt jako społeczny przejaw patologii w In-

ternecie”, 218–237.
14 Urbanek, „Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie”, 218–237.
15 Zobacz np. Jacek Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży 

(Kraków: „Impuls”, 2012); Sławomir Rębisz, Ilona Sikora, Katarzyna Smoleń-Rębisz, „Świadomość i skala zja-
wiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego”, Edukacja – Technika – In-
formatyka 3, 3 (2017): 231–238; Klaudia Rosińska, „Zjawisko hejtingu wśród młodzieży”, Kultura – Media – Teo-
logia 29 (2017): 12–13.
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rówieśników, ośmieszaniem innych, drwieniem z kolegów i koleżanek oraz kierowa-
niem w ich stronę przykrych i złośliwych słów. Niekiedy też młode osoby wypowiadają 
się w sposób agresywny na temat polityków, celebrytów, nauczycieli, wychowawców, 
kapłanów i katechetów. Tego rodzaju zachowania są wyraźnie oddzielane przez badaczy 
od trollowania, najczęściej rozumianego jako „antyspołeczne zachowanie, które charak-
terystyczne jest dla forów dyskusyjnych oraz innych miejsc w przestrzeni wirtualnej, 
w których prowadzi się dyskusje. Polega ono na zamierzonym wysyłaniu napastliwych, 
kontrowersyjnych i często też nieprawdziwych przekazów, które mają na celu obraże-
nie lub ośmieszenie innych użytkowników dyskusji”16. Troll swoimi komentarzami na 
forach internetowych, chatach i grupach dyskusyjnych prowokuje uczestników dyskusji, 
a przy tym stara się na siebie zwrócić uwagę. Często jednak nie wyraża swojej opinii na 
dany temat. Hejter natomiast wyraża swoje poglądy w sposób zdecydowany, zamieszcza-
jąc negatywne komentarze pod adresem innych użytkowników. Celem działania osoby 
hejtującej jest zazwyczaj ośmieszenie adresata i pomniejszenie jego wartości. Co więcej, 
komentarze hejtera skierowane w stronę rówieśników często są uznawane przez badaczy 
jako rodzaj prześladowania, nękania psychicznego i cyberprzemocy17.

Wobec powyższych stwierdzeń uzasadnione jest rozumienie „hejtu internetowego” 
jako jednej z form agresji elektronicznej i cyberprzemocy, w której mieszczą się „wszelkie 
rodzaje wypowiedzi agresywnych, przekraczających granice kultury i dobrego wycho-
wania, których jednak nie da się zdefiniować jako mowy nienawiści”18, w tym także 
wulgaryzmy i „mowa nienawiści”. Nosi ona znamiona zachowania destrukcyjnego. Przy-
czynia się bowiem do powolnego niszczenia innych osób oraz burzenia ładu społecznego 
i łamania prawa. Negatywnie wpływa na pojedyncze osoby i grupy. Dla młodych hejte-
rów Internet stanowi narzędzie, którym najczęściej posługują się w celu nękania wybra-
nych przez siebie rówieśników, a sporadycznie także celebrytów, polityków, nauczycieli, 
katechetów i kapłanów. Negatywne, skrajnie krytyczne, obraźliwe i agresywne komen-
tarze hejterów dotyczą m.in. wyglądu zewnętrznego osoby, zachowania danej osoby lub 
grupy, jej zainteresowań, postaw i zachowań19. W takim też znaczeniu terminem „hejt 
internetowy” posługują się autorzy w analizach podjętych w niniejszym opracowaniu.

Zjawisko hejtingu internetowego wśród młodzieży

Powszechny dostęp młodzieży do Internetu sprawia, że tego rodzaju technologia jest jed-
nym z narzędzi poszukiwania i gromadzenia informacji oraz komunikowania się w gru-

16 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 305.
17 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 305.
18 Rosińska, „Zjawisko hejtingu wśród młodzieży”, 9–23.
19 Garwol, „Hejt w internecie – analiza zjawiska”, 305; Łoskot, „Hejt w sieci. Groźny przejaw uczniowskiej mowy 

nienawiści”; porównaj: Global Dignity Poland, Fundacja Świadomego Rozwoju, „Jak radzić sobie w sytuacji 
doświadczenia przez ucznia zjawiska hejtu. Materiały dla nauczycieli”, dostęp 10.02.2019, https://www.nowaera.
pl/pobieranie-pliku-6cf4bb224f7ed5fe5771a5c384058c28.pdf.
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pie rówieśniczej. Oprócz pozytywnych aspektów sytuacja ta prowokuje również do 
negatywnie ocenianych zachowań. Internet często bowiem jest używany przez młodzież 
w sposób szkodliwy. Młode osoby coraz częściej wykorzystują go w celach destrukcyj-
nych (np. żeby kogoś obrazić, złośliwie skrytykować i ośmieszyć, a nawet znieważyć), co 
sprawia, że zjawisko hejtingu internetowego wśród młodzieży staje się powszechnym 
problemem20.

Badacze zgodnie twierdzą, że u podstaw hejtowania przez młode pokolenie znajdują 
się różne czynniki o charakterze zewnętrznym, pozainternetowym, a także podmioto-
wym21. Powszechne korzystanie z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, smartfonów), które posiadają dostęp 
do Internetu, niejako w sposób naturalny powoduje, że skala zjawiska hejtingu inter-
netowego rośnie22. Dodatkowo zmiany psychofizyczne zachodzące w wychowankach 
w okresie dorastania, a zwłaszcza „chwiejność emocjonalna (…), łatwość przechodzenia 
od jednego nastroju do innego, (…) ambiwalencja uczuć polegająca na jednoczesnym 
przeżywaniu przeciwstawnych emocji, np. miłości i nienawiści, radości i smutku”23 mogą 
prowadzić do destrukcyjnych zachowań w Internecie. Również dążenie młodzieży do 
autonomii, znajdujące wyraz m.in. w negatywnej postawie wobec całego społeczeństwa 
czy też obowiązujących norm i przepisów24, jest jednym z czynników wywołujących 
zachowania agresywne w sieci internetowej. Młodzi, chcąc „wyładować energię i nega-
tywne emocje”25, złość oraz pokazać odwagę i bohaterstwo, dopuszczają się w świecie 
wirtualnym czynów, które świadczą o napięciu emocjonalnym oraz potrzebie silnych 
wrażeń i przeżyć26. Wykazują przy tym niedostateczną umiejętność kontroli i akceptowa-
nej społecznie ekspresji emocji. Różne sytuacje, które powodują frustrację u młodzieży, 
często w dalszej konsekwencji przekładają się na hejtowanie w Internecie. Sprawcy sami 
stają się ofiarami agresji elektronicznej27.

Również forma komunikowania się za pomocą Internetu może rodzić agresję roz-
mówców. Anonimowość i brak bezpośredniego kontaktu z adresatem sprzyja zarówno 

20 Magdalena Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, dostęp 12.02.2019, 
http://www.swiatproblemow.pl/internetowy-hejt-po-obu-stronach-monitora-konsekwencje-cyberprzemocy;  
Tomasz Kozłowski, „Fabryki hejterów”, Dyrektor Szkoły 6 (2017): 70–72; Tomasz Siemianowski, et al., Ewolucja 
hejtowskiej mowy nienawiści w cyberbullying jako rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży i małoletnich 
użytkowników Internetu (Białystok: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, 2017).

21 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 1–2; Łoskot, „Hejt w sieci. 
Groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”, 1–2; Jacek Pyżalski, „Agresja elektroniczna dzieci i młodzie-
ży – różne wymiary zjawiska”, dostęp 3.02.2019, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5379/1/agre-
sja_elektroniczna_dzieci_i_mlodziezy.pdf.

22 Marcin Teodorczyk, „Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej”, Problemy Opiekuńczo-Wycho-
wawcze 7 (2015): 60–62.

23 Konferencja Episkopatu Polski, „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (Częstochowa: 
Edycja św. Pawła, 2018), 55 (dalej PPK 2018).

24 PPK 2018, 97.
25 PPK 2018, 97.
26 PPK 2018, 97.
27 Łoskot, „Hejt w sieci. Groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”, 1–2.
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wyrażaniu kontrowersyjnych opinii, jak też obrażaniu innych. Poczucie anonimowości 
nie jest jednak – jak trafnie zauważa Magdalena Goetz – „warunkiem koniecznym do 
rozhamowania”28, lecz czynnikiem sprzyjającym temu zjawisku. Świadomość tego ma 
wielu użytkowników portali społecznościowych. Często bowiem hejter publikuje swoje 
komentarze pod prawdziwymi nazwiskami29. Część młodzieży czuje się w sieci bez-
karnie. Uważa, że może wyrażać swoje opinie publicznie nawet wtedy, gdy godzą one 
w godność drugiego człowieka oraz ośmieszają i znieważają go30.

Zazwyczaj też młode osoby inaczej zachowują się w Internecie niż w świecie realnym. 
Fakt, że nie widzą emocji, mimiki, mowy ciała i reakcji drugiej osoby sprzyja hejtowa-
niu. Prowokuje do ostrej wymiany agresywnych zdań, obelg, kłótni, gróźb i wyzwisk. 
Sprawia, że wielu hejterów nie zdaje sobie sprawy z powagi i rozmiarów wyrządzanej 
krzywdy31.

Część młodych internautów ulega „internetowym efektom odhamowania”32. Przestają 
oni w sieci „odczuwać zahamowania, charakterystyczne dla kontaktów twarzą w twarz”33. 
Tego rodzaju zachowanie może mieć pozytywne znaczenie dla osoby, zwłaszcza wtedy, 
gdy jest ona nieśmiała, a dzięki możliwości wypowiedzenia się w Internecie zyskuje 
pewność siebie. Odhamowanie ma też wydźwięk negatywny. Chodzi tu m.in. o sytu-
acje, gdy osoba na portalach społecznościowych i formach internetowych stosuje agresję 
werbalną (np. obraża innych i ich poglądy, oskarża i pisze oszczerstwa). Niewątpliwie 
wyżej wymienione zachowania w Internecie w znacznym stopniu zależą od osobistych 
uwarunkowań i cech. Trzeba jednak pamiętać, że „sieć jest miejscem, gdzie stosunkowo 
łatwiej uaktywniają się ciemne strony określonych osób”34.

Wśród młodzieży język wulgaryzmów staje się coraz bardziej popularny, co znajduje 
również wyraz w hejtowaniu35. Najczęściej młode osoby piszą komentarze w Internecie, 
a niekiedy także zamieszczają w sieci zdjęcia i filmy. Bez wątpienia młode pokolenie na 
portalach społecznościowych coraz częściej przekracza granice kultury osobistej. Zapo-
mina, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma swoją godność, emocje, wrażliwość 
i potrzeby36. Spędzając dużo czasu w świecie wirtualnym, młode osoby szukają wrażeń 
oraz możliwości odreagowania uczuć i emocji. Dla nich hejt staje się formą rozrywki 

28 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4.
29 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4.
30 Heuristic. Agencja interaktywna, „Cyber – przemoc czyli agresja w Internecie – skąd się bierze”, dostęp 20.02.2019, 

https://www.heuristic.pl/blog/internet/Cyber-przemoc-czyli-agresja-w-Internecie-skad-sie-bierze;211.html.
31 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4–6.
32 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4–6.
33 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4–6.
34 Heuristic. Agencja interaktywna, „Cyber – przemoc czyli agresja w Internecie – skąd się bierze”, 3.
35 Stanisław Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach 

i w szkołach (Warszawa: Difin, 2014), 139–162.
36 Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach, 

139–162; zobacz także i porównaj np. Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje 
cyberprzemocy”, 3–8; Łoskot, „Hejt w sieci. Groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”, 1–2.



428

Anna Zellma, Edward Wiszowaty

i zabawy cudzym kosztem. Wprowadza ich w dobry nastrój. Hejtu nierzadko dopusz-
czają się młode osoby o mieszczącym się w normie poziomie empatii. Wśród hejterów 
spotykamy również osoby o cechach i stylu funkcjonowania charakterystycznych dla 
makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii, co sprzyja zachowaniom antyspołecznym. Tak 
więc zarówno poczucie nudy i samotności, jak też zazdrość, bezradność, niska samo-
ocena, potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, dążenie do zyskania popularności oraz zabu-
rzona osobowość przyczyniają się do wszelkich działań, które noszą znamiona hejtu37.

W praktyce hejter może ciągle oddziaływać na ofiarę i łatwo upubliczniać akty agresji, 
gdyż Internet mu to umożliwia. Ofiara hejtingu „jest w zasadzie cały czas dostępna dla 
jej sprawcy”38. Ciągle towarzyszy jej uczucie napięcia, zagrożenia i osaczenia. Raz opu-
blikowany w sieci krzywdzący materiał informacyjny może pozostać w niej w zasadzie 
już na zawsze. Zupełnie inaczej jest ze słowami, które człowiek wypowiada w realnym 
życiu: wybrzmiewają one i przemijają, a często odchodzą w niepamięć. „Hejt interne-
towy”, nawet jeśli zostaje skasowany, to w jego miejsce pojawiają się nowe komentarze, 
informacje, zdjęcia i filmy. Ofiara hejtingu doświadcza też, że świadkiem ataków na jej 
osobę są setki, a nawet miliony osób, które korzystają z Internetu. Powszechny dostęp do 
Internetu sprawia, że samo atakowanie ofiary jest proste i zajmuje mało czasu. Również 
niewielkie negatywne konsekwencje dla sprawcy nie odstraszają go od hejtowania39.

Charakteryzując hejting wśród młodzieży, należy zauważyć, że tego rodzaju zacho-
wania niosą negatywne i poważne konsekwencje przede wszystkim dla ofiary. Bada-
nia wskazują jednoznacznie40, że hejting – jako sytuacja chronicznie stresująca – „jest 
skorelowany z licznymi problemami i zaburzeniami z obszaru zdrowia psychicznego”41. 
Do nich – jak trafnie zauważa M. Goetz – należy zaliczyć „zwłaszcza poczucie bezrad-
ności, spadek samooceny/poczucia własnej wartości, obniżony nastrój, a nawet depresję, 
problemy z koncentracją, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu czy apety-
tu”42 oraz podwyższone ryzyko prób samobójczych. Pod wpływem hejtingu pogarsza 
się funkcjonowanie ofiary, która może np. wycofywać się, izolować od rówieśników, 
odczuwać smutek, przygnębienie, frustrację, a niekiedy także agresję. Również sprawca 
hejtingu doświadcza szkodliwych konsekwencji swoich zachowań. Utrwala w sobie 
niewłaściwe i destrukcyjne wzorce postępowania i komunikowania się z innymi oso-

37 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 3–8.
38 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4.
39 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 4.
40 Zobacz np. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, passim; 

Wojciech Walat, „Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemoc”, dostęp 2.03.2019, https://
www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJhfiOwI7hAhUZAhAIHTfm
BQ0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.
desklight-c7242aa1-2dec-43ed-b102-3e0102e1740c%2Fc%2F034_ETI_nr_Vol_6_4_Reakcja_uczniow.pdf&us-
g=AOvVaw1_cUyei0uh4lDWy9eIo-1f; Anna Waligura-Huk, Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich 
(Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015).

41 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 6–7.
42 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 6–7.
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bami. Nie zawsze też znajduje akceptację dla swoich zachowań w grupie rówieśniczej, co 
sprzyja izolacji, frustracji i agresji43. Z kolei świadkowie hejtingu często doświadczają 
uczucia bezradności i niepokoju. Wynika to m.in. z faktu, że nie potrafią pomóc ofie-
rze. Również świadomość, że w każdej chwili hejter może zmienić obiekt swojej agresji, 
rodzi lęk wśród świadków. Niekiedy też przyczynia się do zagłuszania empatii, a nawet 
do decyzji o przyłączeniu się do sprawcy44. Co ważne, wszystkie wyżej wymienione 
doświadczenia mają destrukcyjne znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka. 
Mogą przyczynić się do niewłaściwego i dysfunkcjonalnego zachowania lub też myślenia 
pozbawionego realizmu i obiektywizmu. Aktualne i pożądane są zatem kompleksowe 
działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w szkole.

Rekolekcje szkolne w służbie wychowania i profilaktyki

Przywołane wcześniej ustalenia dotyczące hejtingu wśród młodzieży pokazały, że 
zagadnienie to jest nie tylko aktualne, ale także rodzi określone zadania wychowawcze. 
Wymaga nieustannego zaangażowania rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy, 
oraz poszukiwania nowych rozwiązań i podejmowania zróżnicowanych działań, które 
służą profilaktyce. Jedną z propozycji organizacyjnych o istotnym znaczeniu wycho-
wawczym są rekolekcje szkolne. „Stwarzają one szansę na głoszenie Dobrej Nowiny oraz 
wspieranie uczniów w odkrywaniu na nowo Bożej miłości objawionej w pełni w Jezusie 
Chrystusie i odpowiadanie na tę miłość poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego 
Pana i Zbawiciela oraz nawiązanie więzi z Chrystusem i Jego Kościołem”45. Wymagają 
jednak podejmowania działań ewangelizacyjnych przekraczających tradycyjne modele 
rekolekcji szkolnych. W praktyce godna uwagi wydaje się propozycja organizowania peł-
nych (3-dniowych) rekolekcji szkolnych o charakterze otwartym, prowadzonych zgodnie 
z założeniami modelu szkolno-parafialnego lub szkolno-ewangelizacyjnego46. Podczas 
ich trwania młodzież nie wyłącza się ze swoich codziennych obowiązków, nie zmie-
nia miejsca pobytu, lecz w czasie przeznaczonym na rekolekcje gromadzi w miejscu ich 
głoszenia, by wziąć udział w ćwiczeniach i spotkaniach rekolekcyjnych organizowa-
nych w kościele parafialnym i w szkole. W programie tego rodzaju rekolekcji szkolnych 
uwzględnia się zarówno część liturgiczną, jak i pedagogiczną. Spotkania rekolekcyjne 
odbywają się nie tylko w kościele, ale także w szkole. W części liturgicznej przewiduje 
się Eucharystię, adorację, nabożeństwa (np. pokutne) i konferencje tematyczne. Z kolei 

43 Łoskot, „Hejt w sieci. Groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”, 1–2.
44 Goetz, „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”, 7.
45 Anna Zellma, Wojsław Czupryński, Hubert Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży 

i dorosłych (Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2018), 75–76; porównaj: Konferencja Episkopatu Polski, Dyrekto-
rium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (Kraków: WAM, 2001), nr 84.

46 Zainteresowanych różną typologią i modelami rekolekcji szkolnych odsyła się do: Stanisław Janiga, Mirosław 
Chmielewski, „Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej”, Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2013): 
5–21.
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część pedagogiczna składa się m.in. z różnych zajęć warsztatowych i spotkań z zaproszo-
nymi gośćmi, co zasługuje na szczególną uwagę w kontekście przeciwdziałania hejtowi 
wśród młodzieży47. Pozwala podejmować tę problematykę, zapraszać kompetentne osoby 
oraz stwarza przestrzeń do dialogu z młodzieżą.

Przepowiadając słowo Boże, duszpasterze, katecheci i ewangelizatorzy nie tylko mogą, 
ale także powinni wychodzić od doświadczeń uczniów48. Nawiązanie do aktualnych 
problemów (np. związanych z hejtowaniem w Internecie) będzie wzbudzało zaintereso-
wanie. Pozwoli dokonywać interpretacji doświadczeń uczniów w świetle słowa Bożego 
i nauczania Kościoła. Dzięki temu młodzież łatwiej dostrzeże, że przepowiadana Dobra 
Nowina nie jest oderwana od jej życia, lecz rozświetla codzienną egzystencję również 
młodych ludzi i pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie o sens bycia dobrym, uprzejmym, 
życzliwym, koleżeńskim oraz odkryć wartość przestrzegania podstawowych zasad życia 
społecznego (także w przestrzeni wirtualnej)49. Może też skłaniać do osobistej refleksji 
oraz motywować do dialogu z Bogiem. W praktyce dobór konkretnych treści przepowia-
dania, które służyłyby przeciwdziałaniu hejtowi wśród młodzieży, determinowany jest 
sytuacją adresatów, warunkami organizacyjnymi (np. czasem i miejscem) oraz kompeten-
cjami (w tym także podstawowymi umiejętnościami pedagogicznymi) rekolekcjonisty50. 
Warto przy tym uwzględnić nauczanie Kościoła na temat mowy nienawiści, zwracając 
uwagę na zagrożenia i potrzebę rozważnego korzystania z nowych technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. W realizacji tego zadania pomocne mogą okazać się wyja-
śnienia zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat51, orędziach 
i przemówieniach papieża Franciszka skierowanych do młodzieży52 oraz w posynodalnej 
adhortacji Christus vivit do młodych i całego Ludu Bożego53. Papież przypomina, że śro-
dowisko cyfrowe stanowi nowe narzędzie komunikowania się i tworzenia więzi. Może 
ułatwiać inicjatywy i działania społeczne, duszpasterskie, wychowawcze, a zarazem 
sprzyjać nieludzkim zachowaniom (w tym także hejtowi). Stąd też nowym wyzwaniem 
staje się uczenie młodzieży – także w czasie spotkań rekolekcyjnych – dobrej i zdro-

47 Janiga, Chmielewski, „Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej”, 5–21.
48 Zellma, Czupryński, Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 75–76.  

Zobacz również: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne (Poznań: 
Pallottinum, 2015), nr 7.

49 Zellma, Czupryński, Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji, 74–83.
50 Szczegółowe analizy dotyczące treści przepowiadania wykraczają poza charakter i zakres merytoryczny niniejsze-

go opracowania.
51 Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011), 

nr 459–461.
52 Zobacz np. Franciszek, „Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 2018 r.”, dostęp 12.05.2019, https://

opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/sdm2018-lev_11022018.html; Franciszek, „Szczęście 
to nie aplikacja na telefon, dostęp 12.05.2019, https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/przemo-
wienia-papieskie/art,133,szczescie-to-nie-aplikacja-na-telefon-komorkowy.html.

53 Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego (23.03.2019) 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2019).



431

REKOLEKCJE SZKOLNE JAKO MIEJSCE PRZECIWDZIAŁANIA HEJTOWI …

wej komunikacji interpersonalnej oraz dokonywania autorefleksji na temat używania 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas rekolekcji szkolnych (np. w czasie homilii, kazania tematycznego, konferencji 
tematycznych, spotkań formacyjnych, zajęć warsztatowych) należy zwrócić szczególną 
uwagę na takie zagadnienia jak: godność osoby ludzkiej, odpowiedzialność nie tylko za 
siebie, ale także za drugiego człowieka, budowanie ładu społecznego, życzliwość, wyro-
zumiałość, wrażliwość na drugiego człowieka54. Wymienione treści wymagają powiąza-
nia zarówno z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, jak też z Dekalogiem i Kazaniem 
na Górze. Istotne jest też łączenie przepowiadania słowa Bożego z konkretnymi sytu-
acjami hejtingu w Internecie. Warto przy tym zwrócić uwagę na wyżej opisane zagro-
żenia wynikające z „hejtu internetowego”, a zwłaszcza na destrukcyjny wpływ hejtu 
na życie osobiste i społeczne oraz dla rozwoju duchowego55. Wymaga to odwołania do 
podstawowych wartości moralnych, takich jak: godność osoby ludzkiej, prawda, dobro, 
miłość bliźniego (także nieprzyjaciela), szacunek dla każdego człowieka, odpowiedzial-
ność za słowa i czyny, dobro wspólne56. Z tym wiąże się konieczność ukazania wartości 
życia zgodnego z Ewangelią i Dekalogiem oraz motywowanie uczestników rekolekcji 
szkolnych do praktykowania uczynków miłosierdzia57.

Rekolekcjonista powinien też zachęcić młodzież do przekraczania zasady wzajemno-
ści, czyli „oko za oko, ząb za ząb”, poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Co zrobiłby na 
moim miejscu Jezus”? oraz modlitwy i przebaczenia. W praktyce ważną rolę odgrywa 
również nabożeństwo pokutne oraz możliwość rozmowy duszpasterskiej58. Niemniej 
istotny jest sakrament pokuty i pojednania, w czasie którego młodzież będzie mogła 
swobodnie porozmawiać z kapłanami o swoich problemach (także tych związanych 
z brakiem poczucia bezpieczeństwa w Internecie).

Obok zagadnień, które rekolekcjonista podejmuje w czasie homilii, znaczącą rolę speł-
nia zarówno umiejętność interpretacji słowa Bożego (w tym także logiczna i rozumowa 
argumentacja, budzenie pozytywnych uczuć, ukazywanie indywidualnych i społecz-

54 Michał Wilkosz, „Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków”, 
Polonia Sacra 22, 1 (2018): 63–180.

55 Przygotowując homilie i konferencje tematyczne na ten temat, warto skorzystać z Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, z Youcat polski. Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych oraz z orędzi papieskich na Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Zobacz np. Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 1994); 
Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, nr 459–461. Franciszek, „Orędzie na 53. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. «Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot spo-
łecznościowych do wspólnot ludzkich” (24.01.2019), dostęp 8.04.2019, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/
news/2019-01/papiez-oredzie-srodki-przekazu.html.

56 Pomocne mogą okazać się tu zarówno teksty biblijne, jak i nauczanie Kościoła. Zobacz np. wskazania zawarte 
w: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, nr 7–8, 62–63; po-
równaj: Michał Wyrostkiewicz, „Agresja bez skutków ubocznych?: chrześcijanin wobec przemocy w mediach”, 
Katecheta 53, 11 (2009): 47–49.

57 Na szczególną uwagę zasługują treści skierowane do młodych przez papieża Franciszka w Posynodalnej adhortacji 
apostolskiej „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego (23.03.2019) oraz w Adhortacji apostolskiej 

„Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013) (Kraków: Wydawnictwo M, 2013).
58 Wilkosz, „Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków”, 175–177.
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nych korzyści z przyjęcia i realizacji Ewangelii, przejrzystość układu treści, stopień jej 
powiązania z doświadczeniem życiowym młodzieży), jak też wiarygodność przepowia-
dającego i jego świadectwo wiary, zrozumiały język, siła i modulacja głosu oraz ścisłość 
w logicznej strukturze homilii59. Dodatkowo podejmowane problemy można wzbogacić 
o dialog z młodzieżą, prezentację multimedialną i scenki dramowe60. Każde z propono-
wanych rozwiązań metodycznych sprzyja wielostronnej aktywizacji uczniów, pobudza 
do refleksji i interakcji z rówieśnikami w świecie realnym.

Równie istotne w przeciwdziałaniu hejtowi internetowemu wśród młodzieży są poza-
liturgiczne rozwiązania metodyczne, takie jak np. konferencje tematyczne, warsztaty 
i spotkania edukacyjne. Organizatorzy rekolekcji szkolnych zobowiązani są do ich odpo-
wiedniego przygotowania61. Przede wszystkim jednak powinni zorganizować spotka-
nie z osobami, które będą mogły podzielić się swoim doświadczeniem na tematy hejtu 
w Internecie i sposobów przeciwdziałania tego rodzaju destrukcyjnym zachowaniom. 
Konieczne jest wcześniejsze rozeznanie problemów, czemu może służyć ankieta prze-
prowadzona przed rekolekcjami62.

Niewątpliwie dla skutecznej profilaktyki duże znaczenie posiada odpowiedni dobór 
zapraszanych gości. Stąd też warto uwzględniać kompetencje danej osoby w zakresie 
problemu czy tematu „hejtu internetowego”. Powinny to zatem być takie osoby, jak np. 
policjant, psycholog, psycholog policyjny, pedagog, prawnik63. Z ich udziałem można 
zorganizować dyskusję panelową, debatę, dyskusję za i przeciw, metaplan (dyskusję pla-
katową)64. Do zadań wymienionych ekspertów należy m.in. ukazanie: 1) destrukcyjnego 
wpływu hejtu na życie osobiste i społeczne; 2) zagrożeń hejtingu dla rozwoju osobowego; 
3) sposobów przeciwdziałania hejtowi w Internecie. Na szczególną uwagę zasługują tu – 
obok dyskusji – metody dramowe (np. socjodrama, psychodrama) oraz klasyczna metoda 
problemowa, drzewko decyzyjne i metoda dylematu65. Tego rodzaju rozwiązania meto-
dyczne pozwalają głębiej poznać dany problem, wyrazić siebie, poznać inne spojrzenia 
na dany problem, dokonać analizy sytuacji i oceny zachowań przykładowych postaci, 
podjąć refleksję oraz dzielić się przeżyciami.

59 Bogdan Biela, „Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego”, Studia Pastoralne 
7 (2011): 100–118.

60 Zobacz szerzej o tym np. w: Edward Wiszowaty, „Technologie informacyjne w warsztacie homilisty”, Poznańskie 
Studia Teologiczne 29 (2015): 225–238.

61 Zobacz o tym np. w: Aleksandra Bałoniak, red., Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka (Poznań: Wy-
dawnictwo św. Wojciecha, 2000).

62 Szerzej o tym zobacz w: Rafał Szymkowiak, Bomba w szkole. Poradnik rekolekcjonisty (Kraków: Wydawnictwo 
M, 2012), 25–30.

63 Szerzej o tym zobacz np. w: Anna Zellma, Edward Wiszowaty, O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne 
w służbie funkcjonariuszy (Szczytno: Wydawnictwo WSPoL, 2017).

64 Zobacz np. Zellma, Czupryński, Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 
84–112.

65 Zobacz szczegółowy opis metod w: Stanisław Łabendowicz, Metodyka katechezy (Radom: Instytut Naukowo-
-Wydawniczy „Spatium”, 2019).
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Godne uwagi są również pytania skierowane do zaproszonych gości oraz projekcja 
filmu edukacyjnego o skutkach hejtu i mowy nienawiści, po którym ma miejsce dyskusja. 
Dla skutecznych działań wychowawczo-profilaktycznych w czasie rekolekcji szkolnych 
duże znaczenie ma bowiem wykorzystywanie pomocy audiowizualnych jako środka 
przekazu treści wiary. Jednym z takich narzędzi dydaktycznych jest film na temat hejtu. 
Język filmu pozwala wpłynąć na system wartości estetycznych, duchowych, moralnych 
i społecznych młodzieży oraz kształtować postawy młodzieży66. Dobrze przygotowana 
i umiejętnie przeprowadzona przez rekolekcjonistę lub grupę ewangelizatorów dyskusja 
nad wspólnie obejrzanym filmem dotyczącym hejtu wzmacnia działania wychowawczo- 
-profilaktyczne. Sprzyja minimalizacji ryzyka wystąpienia hejtingu internetowego wśród 
młodzieży, gdyż oddziałuje na wszystkie sfery osobowości. Wymaga jednak przekra-
czania tradycyjnego podejścia do rekolekcji szkolnych, poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań, korzystania z dobrych praktyk innych osób i współdziałania z różnymi pod-
miotami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom wśród 
młodzieży nie tylko w szkole, ale także w społeczności lokalnej.

Zakończenie

Rekolekcje szkolne stwarzają okazję do odpowiadania na nowe wyzwania w obsza-
rze wychowania i profilaktyki, a tym samym do podejmowania innowacyjnych co do 
treści i metodyki działań wychowawczych i profilaktycznych. Jednym z tych wyzwań 
jest „hejt internetowy”. Uczniowie spotykają się z tym zagadnieniem w ramach spotkań 
wychowawczych w szkole. Mówienie o hejcie internetowym w czasie rekolekcji szkol-
nych sprzyja refleksji nad sobą w świetle słowa Bożego. Stanowi okazję do konfrontacji 
własnych zachowań z celem wyznaczonym każdemu człowiekowi przez Boga. Sprzyja 
refleksji modlitewnej i spojrzeniu na siebie, na swój sposób wartościowania oraz trakto-
wania samego siebie i innych (w tym także rówieśników w Internecie) w świetle Ewan-
gelii. Owocem takich rekolekcji szkolnych powinno być m.in. nawrócenie oraz zmiana 
dotychczasowego sposobu myślenia i postępowania. Chodzi tu zwłaszcza o wspiera-
nie młodzieży w kształtowaniu postaw społecznych opartych na takich wartościach, jak 
prawda, dobro, godność drugiego człowieka, uczciwość, odpowiedzialność. To założe-
nie koresponduje z istotą i celami rekolekcji szkolnych. Wymaga jednak odpowiedniego 
rozplanowania czasu nie tylko na formy liturgiczne, ale także na spotkania formacyjne 
angażujące młodzież.

Niewątpliwie, innowacyjne działania mogą wpłynąć korzystnie na jakość wychowania, 
formacji i profilaktyki. Ważne jest przy tym współdziałanie nauczycieli religii i duszpa-
sterzy z gronem pedagogicznym i rodzicami oraz z osobami reprezentującymi podmioty 
zewnętrzne (np. z policją, psychologiem, prawnikiem). Wymienione podmioty na równi 

66 Zellma, Czupryński, Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 98.
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odpowiadają bowiem za kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży i motywowa-
nie jej do świadomego, a zarazem odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
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KULTU MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
W SKRZATUSZU

Streszczenie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu położone jest obecnie w diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej. Jest jedynym miejscem, w którym czci się nieprzerwanie od ponad 400 
lat cudowną Pietę. Początki Skrzatusza sięgają XV wieku. Wówczas powstała tam pierwsza 
świątynia. Drugi kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowano w 1572 roku. Poświęcił go 
sufragan poznański 3 lata później. W wyniku reformacji wcześniejsza samodzielna para-
fia skrzatuska został włączona jako filia do Wałcza na początku XVII wieku, wyodrębniona 
ponownie jako samodzielna przez bpa Wojciecha Tolibowskiego w 1660 roku. Obecna świą-
tynia – sanktuarium i bazylika mniejsza – wybudowana została dzięki staraniom Wojcie-
cha Konstantego Brezy pod koniec XVII wieku. Manuskrypt ks. Delerdta jest nieocenionym 
źródłem dla dziejów początkowych kultu maryjnego w Skrzatuszu. Autor – wikariusz miej-
scowy w latach 1768–1793 – na podstawie dostępnych źródeł opisał sposób, w jaki cudowna 
figura dostała się z Mielęcina do Skrzatusza. Niezwykle cenne są informacje o cudach doko-
nanych za wstawiennictwem Piety Skrzatuskiej. Ks. Delerdt przedstawia ponad 60 takich 
wydarzeń, podając często personalia obdarowanego, jego pochodzenie, jak i rodzaj dozna-
nej łaski. Ważne jest skonfrontowanie tego źródła z innymi zachowanymi, a niewykorzysta-
nymi archiwaliami. Warte będzie także porównanie XVIII-wiecznego tekstu ze Skrzatusza 
z innymi podobnymi z tego okresu.

Słowa kluczowe: Andrzej Józef Delerdt, sanktuarium maryjne, Skrzatusz, diecezja koszaliń-
sko-kołobrzeska, kult maryjny
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Abstract

MANUSCRIPT OF FR. ANDRZEJ JÓZEF DELERDT AS A SOURCE  
FOR THE BEGINNING OF THE CULT OF OUR LADY OF SORROWS  
IN SKRZATUSZ

The Shrine of Our Lady of Sorrows in Skrzatusz is currently located in the diocese of Kosza-
lin-Kolobrzeg (Kołobrzeg). It is the only place where the wonderful Pieta has been worshiped 
continuously for over 400 years. The beginnings of Skrzatusz date back to the 15th century. 
Then the first temple was established there. The second church Assumption of the Blessed 
Virgin Mary was built in 1572. It was consecrated by the Poznan (Poznań) suffragan three 
years later. As a result of the Reformation, the earlier independent Skrzatusz parish was incor-
porated as a branch into the town of Walcz (Wałcz) at the beginning of the 17th century, it was 
separated again as independent by Bishop Wojciech Tolibowski in 1660. The present temple – 
sanctuary and smaller basilica was built thanks to the efforts of Wojciech Konstanty Breza 
after the end of the 17th century. Manuscript of Fr. Delerdt is an invaluable source for the 
early history of the Marian cult in Skrzatusz. The author – local vicar in 1768–1793 described 
the way in which the miraculous figure got from Mielecin (Mielęcin) to Skrzatusz based on 
available sources. Information about miracles performed through the intercession of Pieta 
from Skrzatusz is extremely valuable. Ks. Delerdt presents over 60 such events often giving 
personal details of the recipient, his origin and the type of grace he suffered. It is important to 
confront this source with other preserved and unused archives. It will also be worth comparing 
the 18th-century text from Skrzatusz with other similar texts from that period.

Keywords: Andrzej Józef Delerdt, Marian shrine, Skrzatusz, Koszalin-Kolobrzeg (Koło-
brzeg) Diocese, Marian cult

Wstęp

Kiedy Paweł VI kończył etap tymczasowości Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych2, administracja gorzowska miała na swoim terenie tylko cztery sank-
tuaria maryjne: Rokitno, Paradyż, Otyń i Skrzatusz. Diecezja gorzowska w 1972 roku 
dysponowała trzema pierwszymi, koszalińsko-kołobrzeska rozciągała swoją jurysdykcję 
nad Skrzatuszem, a szczecińsko-kamieńska nie posiadała żadnego sanktuarium3.

2 Paweł VI ogłosił bullę Episcoporum Poloniae coetus 28 czerwca 1972 roku.
3 Grzegorz Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–

1972 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007), 217. O sanktuarium skrzatuskim 
wspominają autorzy przełomu XIX i XX wieku: Jan Korytkowski, Brevis descriptio historico-geographica ecc-
lesiarum archidioecesis gnesnensis et posnanensis (Gnesnae: Jan Bernard Lange, 1888), 246; Sadok Barącz, Cu-
downe obrazy Matki Najświętszej w Polsce (Lwów, 1891), 248–249 – mylnie zamiast Skrzatusz podaje Skrzetusk; 
Wacław z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, 
bibliograficzne i ikonograficzne (Kraków, 1902), 606–607; Alojzy Fridrich, Historye cudownych obrazów NMP 
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Do tej pory w Skrzatuszu wierni licznie gromadzili się 15 sierpnia w uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP, z racji odpustu parafialnego. W kościele tym od końca XVI w. czczona 
była figura Matki Bożej Bolesnej. Pierwszy ordynariusz udał się w dzień wspomnienia 
MB Bolesnej 15 września 1972 roku do Skrzatusza, gdzie ogłosił sanktuarium skrzatu-
skie jako jedyne i prawdziwe w diecezji. Otrzymało ono rangę diecezjalnego. Pierwszy 
ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż zapowiedział, że od następnego roku, na 
15 września lub w pierwszą niedzielę po tej dacie, do Skrzatusza będą zapraszani wszyscy 
diecezjanie na odpust diecezjalny. Rozporządzenie to realizowali również kolejni biskupi 
koszalińsko-kołobrzescy (bp Czesław Domin 1992–1995; bp Marian Gołębiewski 1996–
2003; bp Kazimierz Nycz 2004–2006 i obecnie od 2007 roku bp Edward Dajczak). Na 
początku lat 80. XX wieku zrodziła się myśl ukoronowania Piety Skrzatuskiej. Począt-
kowo próbowano dopasować tę uroczystość do III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 
Kiedy planów tych nie zrealizowano, podjęto decyzję o koronacji koronami papieskimi4 
przez prymasa Polski Józefa Glempa. Uroczystość5 odbyła się przy licznie zgromadzo-
nych biskupach, kapłanach i wiernych 18 września 1988 roku. Staraniem obecnego bpa 
diecezjalnego, E. Dajczaka, skrzatuskie sanktuarium dysponuje nową plebanią, domem 
pielgrzyma oraz odpowiednio zagospodarowanym terenem wokół kościoła6.

1. Z dziejów kościelnych Skrzatusza

Na podstawie dostępnych dziś źródeł trudno ustalić początki miejscowości Skrzatusz. 
Najstarszy znany dokument pochodzi z 1438 roku. Jest to dokument lokacyjny wydany 
przez tenutariusza Wałcza i Drahimia Piotra Wolfa. Jak podaje J. Nowacki, pierwszymi 
sołtysami byli Stanisław Ćwikich i Marcin Oszczepnikowicz7. Mieszkańcom Skrzatu-

w Polsce, t. 1: Obejmujący obrazy Archidyecezyi gnieźnieńsko poznańskiej, diecezyi chełmińskiej i warmińskiej 
(Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego, 1903), 176–181.

4 Zdzisław Janiec, „Koronacja obrazu Matki Bożej jako przejaw czci Maryjnej”, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kul-
tura, t. 7, red. Jan Walkusz (Lublin: Wydawnictwa KUL, 2008), 87–103; Aleksandra Witkowska, „Koronacja 
obrazów”, w: Encyklopedia katolicka, t. 9 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002), kol. 884–886.

5 Tadeusz Ceynowa, „Koronacja figury Matki Boskiej Skrzatuskiej”, Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 91–106. Niektó-
rzy badacze sugerowali, że koronacja musiała odbyć się już wcześniej, skoro we wcześniejszych inwentarzach 
stwierdzano obecność koron. Temu zaprzeczają artykuły znawców tematu: W. Malej, Koronowane obrazy Matki 
Najświętszej w Polsce (Warszawa, 1958); Aleksandra Witkowska, „Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych 
na ziemiach polskich w latach 1717–1992”, w: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej 
przemiany w okresie od XVII do XX wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych (Kraków: 
Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995), 87–103.

6 Kuria biskupia przeznaczyła znaczne środki finansowe na ten cel, partycypują w tym dziele wszystkie parafie 
diecezji. Przeprowadzono także prace remontowe wewnątrz świątyni, zainstalowano nowe oświetlenie wewnątrz 
i na zewnątrz.

7 Józef Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2 (Poznań: Księgarnia 
św. Wojciecha, 1964), 387.
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sza zagwarantowano takie same prawa jak mieszczanom wałeckim, co było z pewnością 
znaczącym wyróżnieniem8.

Lokacyjne prawo niemieckie gwarantowało wówczas odpowiednie uposażenie dla 
kościoła, dlatego uprawnione jest przekonanie, że pierwsza, z pewnością drewniana, 
świątynia musiała powstać w tym samym czasie9. Przywilej dla Skrzatusza z XV wieku 
potwierdził i doprecyzował 21 lutego 1532 roku władca Polski Zygmunt I Stary10. Wizy-
tacje z XVII wieku wspominają drugi kościół11 konsekrowany w 1572 roku przez sufra-
gana poznańskiego, biskupa Stanisława Szedzińskiego12.

Skrzatusz do XVI wieku należał do dekanatu i oficjalatu kalisko-wałeckiego13. W 1510 
roku stwierdzono tam jeszcze blisko 90 samodzielnych parafii. Poglądy Lutra dotarły 
najwcześniej do północno-zachodniej części dekanatu, położonej w Nowej Marchii. Tam 
od XIII wieku kolonizowane tereny systematycznie poddawano germanizacji. Kapituła 
poznańska, chcąc ratować sytuację, radziła biskupowi Stanisławowi Branickiemu, aby 
reaktywował podupadający oficjalat i powierzył go proboszczowi w Kaliszu Pomorskim. 
Szybkie postępy reformacji uniemożliwiły realizację tych planów. Adolf Pawiński stwier-
dzał, że ziemia wałecka jest słabo rozwinięta i mało zasiedlona. Z pewnością duży wpływ 
na to miało samo środowisko naturalne. Najdalej wysunięty na północ powiat wielkopol-
ski miał najniższą średnią, jeżeli chodzi o liczbę parafii na milę kwadratową, i najrzadziej 
rozmieszczone miasta w całym województwie14. Nowinki religijne nie wszędzie były od 
razu akceptowane przez miejscową ludność. Największe opory budziły wśród chłopstwa 
i mieszkańców małych miasteczek. Nowe porządki znosiły obrzędy religijne mocno 
zrośnięte z dotychczasową obyczajowością i tradycją. Poddani niejednokrotnie odbie-
rali nowe wyznanie jako umocnienie władzy dziedzica, a nowych duchownych kojarzyli 
z funkcjonariuszami pańskimi. Ci, którzy zdecydowali się pozostać przy katolicyzmie, 
musieli pokonywać niejednokrotnie wiele kilometrów, aby skorzystać z posługi kapłana. 
Ideologia luterańska głosiła, że zostaną zniesione dotychczasowe ciężary, tymczasem 

8 Friedrich W.F. Schmitt, Geschichte Deutsch-Croner Kreises (Thorn: E. Lambeck, 1867), 222. Autor powołuje się 
na Archiwum Koronne w Warszawie, gdzie odnalazł kopię tego dokumentu.

9 W zachowanych źródłach nikt nie wspomina o architekturze tej świątyni.
10 Krzysztof Hagedorn, „Powstanie parafii w Skrzatuszu i jej uposażenie”, Seminare 11 (1995): 208. Autor powołuje 

się na dokument podpisany przez ówczesnego wicekanclerza, biskupa krakowskiego, Piotra Tomickiego. Miesz-
kańcy Skrzatusza dodatkowo zwolnieni zostali z płacenia podatków na 15 lat.

11 Znane jest wyposażenie kościoła.
12 Prekonizowany na biskupa enneńskiego 3 grudnia 1568 roku. Wskazywany był biskupowi poznańskiemu, Ada-

mowi Konarskiemu, przez kardynała Stanisława Hozjusza z Warmii i jego koadiutora Marcina Kromera. Uchodził 
za szczególnie uczonego i pobożnego. Zmarł 1 sierpnia 1572 roku. Uroczystość konsekracji odbyła się przed tą 
datą. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, 185; Piotr Nitecki, Biskupi 
Kościoła w Polsce w latach 965–1999 (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2000), kol. 153–154, 228, 428.

13 Był to również archidiakonat zanotecki i oficjalat foralny. Funkcjonował do początków XVI wieku. Oficjałowie 
nowokaliscy mieli na swoim terenie zarówno władzę wikariusza generalnego, jak i oficjała. 

14 Adolf Pawiński, Źródła dziejowe, t. 12 (Warszawa, 1883), 61–68.
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najniższe warstwy nie zyskały materialnie na wprowadzonych zmianach, gdyż musiały 
uiszczać swoje dotychczasowe powinności finansowe i pracę predykantom15.

Wobec powyższego stwierdzenie, że w powiecie wałeckim zwycięstwo reformacji było 
kompletne i luteranizm przyjęła zarówno szlachta, jak mieszczanie i chłopi, a dotychcza-
sowa organizacja kościelna przestała istnieć, wydaje się przesadzonym. Wyniki ostatnich 
publikowanych badań16 tego tematu zwracają uwagę na zróżnicowanie w euforycznym 
przyjmowaniu nowego wyznania. Nauka Lutra całkowicie wyparła katolicyzm w sta-
rostwie drahimskim, w dobrach Wedlów-Frydlandzkich, Wedlów-Tuczyńskich, Czarn-
kowskich (Człopa) i Golczów. Niemiecka ludność z reguły bez oporu przyjmowała nową 
wiarę. Zupełnie inaczej było wśród ludności polskiej, która liczniej zamieszkiwała połu-
dniowe krańce Wałecczyzny. Wsie Skrzatusz, Różewo i Witankowo, leżące w granicach 
starostwa wałeckiego, pozostały katolickie w okresie trwania reformacji17.

Rewindykowanie dóbr katolickich i powrót do katolicyzmu na ziemi wałeckiej datuje 
się od chwili objęcia funkcji starosty przez wojewodę poznańskiego Hieronima Gostom-
skiego18. Spory o odzyskiwanie świątyń ciągnęły się latami19.

Reformacja tak uszczupliła stan posiadania Kościoła katolickiego, że nawet odzyski-
wane kościoły i dochody na przełomie XVI i XVII wieku nie umożliwiły powrotu do 
wcześniejszego stanu. Sytuacja w dekanacie kalisko-wałeckim domagała się natychmia-
stowej reorganizacji. Tymczasem biskupi poznańscy wykazali brak zainteresowania tymi 
terenami. Dopiero bp Wawrzyniec Goślicki na zwołanym w 1602 roku synodzie zreor-
ganizował swoją diecezję. Utworzono 7 dekanatów, w tym czarnkowski, do którego włą-
czono pozostałe przy katolicyzmie parafie zanoteckie20. Dawny dekanat i oficjalat utracił 
około 27 parafii w okolicach Kalisza Pomorskiego, Złocieńca i Mirosławca. Jak podaje 
ks. prof. J. Nowacki, wówczas upadł średniowieczny model parafii jednowioskowej. 
W wyniku wspomnianej wyżej reorganizacji sieci parafialnej utworzono około 10 parafii, 
do których dołączono liczne filie. Taki stan potwierdzają wizytacje staropolskie diecezji 

15 Jolanta Dworzaczkowa, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1995), 
31.

16 Ludwik Bąk, Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII (Piła: Wydawnictwo Ekolog, 
1999), 159. Jolanta Dworzaczkowa (Jolanta Dworzaczkowa, Dzieje Wielkopolski, t. 1: do roku 1793, red. Jerzy 
Topolski (Warszawa–Poznań: PWN, 1988), 556) stwierdza wyraźnie, że wszystkie parafie w ziemi wałeckiej 
przeszły na luteranizm. Jednakże na mapie dotyczącej rozmieszczenia zborów różnowierczych w Wielkopolsce 
pod koniec XVI wieku („Mapa X. Rozmieszczenie zborów różnowierczych w Wielkopolsce około 1650 r.”, oprac. 
E. Jarmuszkiewiczówna, T. Kowalski, w: Jolanta Dworzaczkowa, Dzieje Wielkopolski, t. 1: do roku 1793, red. 
J. Topolski (Warszawa–Poznań: PWN, 1988), 560) nie wykazano obecności zborów w Skrzatuszu, Różewie i Wi-
tankowie. W miejscowościach przejętych z kościołem katolickim stawał się on automatycznie zborem protestanc-
kim.

17 Bąk, Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII, 159.
18 Stanowisko objął w 1589 roku. Powrócił do katolicyzmu pod wpływem poznańskich jezuitów. Zygmunt Boras, 

Ryszard Walczak, Andrzej Wędzki, Historia powiatu wałeckiego w zarysie (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
1961), 109.

19 Bąk, Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII, 201.
20 Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, 554.
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poznańskiej z lat 1628, 1641 i 173821. Do zatrzymania rozwoju protestantyzmu walnie 
przyczynił się Zygmunt III i jego żona Konstancja, a także sprowadzeni do Wałcza ojco-
wie jezuici, którzy przez kolegium docierali nie tylko do młodzieży katolickiej22. Ewan-
gelicy pozbawieni takiej szkoły w okolicy wysyłali do Wałcza także swoją młodzież.

Dotychczasowa samodzielna parafia skrzatuska została włączona na początku 
XVII wieku do parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Aktu jej usamodzielnienia doko-
nał bp poznański Wojciech Tolibowski23 w 1660 roku, mianując Jakuba Krueńskiego 
(jezuitę) pierwszym proboszczem. W tym samym roku Skrzatusz stał się siedzibą nowo 
utworzonego starostwa nowodworskiego. Powstało ono z części starostwa wałeckiego 
i ujsko-pilskiego. Potop szwedzki i wojny początku XVIII wieku bardzo zubożyły region 
i sam Skrzatusz. Poszerzany tzw. kordon sanitarny przez króla pruskiego na przełomie lat 
60. i 70. XVIII wieku był zapowiedzią tego, co stało się faktem w 1772 roku. Skrzatusz 
wraz z całą ziemią wałecką wszedł w skład państwa pruskiego. Pod względem kościel-
nym nic się nie zmieniło. Wraz z dekanatem wałeckim w Prusach Zachodnich, rejencji 
kwidzyńskiej od 1821 roku, Skrzatusz stanowił najdalej wysuniętą enklawę Kościoła 
poznańskiego, w randze arcybiskupstwa24. Zakończenie I wojny światowej i ustalenia 
wersalskie pozostawiły Wałecczyznę ze Skrzatuszem w granicach państwa niemiec-
kiego. Arcybiskup Edmund Dalbor desygnował kanonika dra Roberta Weimanna jako 
swego delegata do Tuczna, aby stanął na czele powstałej delegatury. W 1923 roku Pius 
XI ustanowił administrację apostolską, dołączając do terenów wielkopolskich dekanaty 
z diecezji chełmińskiej. W 1930 roku, po konkordacie z Prusami, podniesiono tę struk-
turę kościelną do rangi Wolnej Prałatury w Pile25. Od zakończenia II wojny światowej 

21 Bąk, Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII, 198–200; Nowacki, Archidiecezja po-
znańska w granicach historycznych i jej ustrój, 554; Henryk Jeneralczyk, Dekanat wałecki, jego organizacja 
i struktura w XVI w., mps (Poznań, 1975), 63–69; Lech Bończa-Bystrzycki, „Dekanat wałecki XVI–XVIII w.”, 
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 13, 1–2 (1988): 36–51.

22 Zygmunt Boras, Ateny Wałeckie. Zarys historii gimnazjum wałeckiego (Wałcz: Zakłady Graficzne, 1990); Ludwik 
Bąk, Dzieje szkoły średniej w Wałczu (Wałcz: Liceum Ogólnokształcące, 1998); Bąk, Ziemia wałecka w dobie 
reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII, 289–388. Autor bardzo tendencyjnie ocenia pracę jezuitów w Wałczu 
i okolicy. Max Rohwerder, „Aus der Geschichte des Gymnasiums in Deutsch-Krone”, Grenzmärkische Heimat-
blätter 9, 1 (1933): 35–39.

23 Fakt ten potwierdzają późniejsze wizytacje oraz wpis w pierwszej księdze metrykalnej (chrzty, śluby i zgony) 
pochodzącej ze Skrzatusza. Księga ta, prowadzona już od 1658 roku, może wskazywać na wcześniejszą erekcję 
parafii. Zamianowany 15 listopada 1660 roku pierwszy proboszcz został tam uroczyście introdukowany 8 grud-
nia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W obrzędzie tym uczestniczył proboszcz wałecki – Kazimierz 
Mincenberg, komendarz z Łubianki – Walenty Stijanowicz i wałecki jezuita Franciszek Fabricz, zmarły 4 lata 
później. Rohwerder (Rohwerder, „Aus der Geschichte des Gymnasiums in Deutsch-Krone”, 36) wydał w Kolonii 
w 1967 r. Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu ab Anno Domini 1618, opatrzył wstępem, zrobił ciekawe 
aneksy ułatwiające poruszanie się po tekście. Oryginał historii jezuitów znajduje się w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu pod numerem 56 (Max Rohwerder, Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu ab Anno Domini 
1618 avo. Geschichte der Jesuitenresidenz in Walcz (Deutsch-Krone) 1618–1773 (Kolonia, 1967)). Jest to ważne 
źródło, gdyż spisywano je na bieżąco; daje bogaty obraz życia Polaków i Niemców, katolików i protestantów, nie 
tylko z Wałcza, ale i okolicy. Niestety, tego momentu nie uwiecznił na kartach jezuicki kronikarz.

24 Tadeusz Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821–1920 (Radom: Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne Polwen, 2004), 49–62.

25 Ludwig Petzelt, „Die Errichtung der Erzbischöflichen Delegatur und die Anfänge der Apostolischen Administratur 
Tütz”, w: Die Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl (Schneidemühl: Verlag des Johannes-
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jurysdykcję na tym terenie przejął ks. dr Edmund Nowicki na mocy specjalnych upraw-
nień prymasa Augusta Hlonda. Stan tymczasowości zakończył się po wieloletnich stara-
niach prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupów gorzowskich. Od 1972 roku Skrzatusz 
nieprzerwanie należy do dekanatu wałeckiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Nowy podział administracyjny odłączył Skrzatusz od powiatu wałeckiego. Obecnie leży 
w gminie Szydłowo, powiecie pilskim i województwie wielkopolskim.

2. Zawartość manuskryptu

Zadaniem archiwów historycznych jest gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywa-
nie i udostępnianie zdeponowanych w nim dokumentów. W diecezjach erygowanych 
z dawnej administracji gorzowskiej takie instytucje utworzono w 2003 roku. Bp Marian 
Gołębiewski, w nawiązaniu do ustanowienia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej, wydał zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów. Prawodawca zaznaczył, że 
archiwalia znajdujące się w posiadaniu parafii, a wytworzone przed 1945 roku (księgi 
metrykalne, wszelka dokumentacja, kroniki, mszały, druki), należy przekazać w obo-
wiązkowy depozyt do nowo utworzonego archiwum diecezjalnego. Mają się tam rów-
nież znaleźć oryginały dokumentów szczególnej wagi, chodzi o dekrety podnoszenia 
kościołów do godności bazyliki mniejszej, koronacji cudownych obrazów i figur oraz 
inne dokumenty uznane przez biskupa diecezjalnego za szczególnie ważne dla Kościoła. 
Realizując powyższe ustalenia, pracownicy archiwum rozpoczęli proces przejmowania 
archiwaliów z parafii z rodowodem sprzed II wojny światowej. Okazało się, że para-
fia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu należy do wyjątkowych pod względem ilo-
ści zachowanych archiwaliów26. Po zabezpieczeniu i wstępnym opracowaniu okazało 
się, że pośród 24627 poszytów znajduje się jeden wyjątkowy. Zawiera on kilka zszy-

boten, 1928), 12–15; Bolesław Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939) (Lublin, 1972), 370; 
Erich Klitsche, „Die Bulle de salute animarum vom Jahre 1821 und die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse 
im Osten Deutschlands bis auf unsere Zeit”, w: Die Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl 
(Schneidemühl: Verlag des Johannesboten, 1928), 46–47; Erwin Gatz, „Schneidemühl”, w: Lexikon für Theologie 
und Kirche, Bd. 9 (Freiburg–Basel–Rom–Wien: Herder, 2000), szp. 189–190; Roland Prejs, „Prałatura pilska 
w świetle schematyzmu z 1940 r.”, Roczniki Teologiczne 55, 4 (2008): 36–37. Tam też literatura na temat prałatury 
pilskiej. Autor przy opracowaniu artykułu korzystał z kopii tego schematyzmu znajdującej się w Archiwum Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (dalej ADKK). Tadeusz Ceynowa, „Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-

-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 26 (2019): 
251–252.

26 W okolicy Skrzatusza, w Wałczu (326 poszytów), Jastrowiu (148), Zakrzewie (413) zachowała się podobna liczba 
archiwaliów, natomiast w Pile, Starej Łubiance i Róży Wielkiej tylko po kilka lub kilkanaście poszytów. W wy-
niku działań wojennych utracono całą dokumentację pilskiej prałatury. Dużą roztropnością i przewidywaniem 
wykazał się ks. Franciszek Garske, ówczesny wikariusz skrzatuski. Po śmierci dziekana i proboszcza Gregora 
Krügera (17 kwietnia 1944 r.) sam duszpasterzował w parafii. Kiedy zbliżał się front, wyniósł zawartość archiwum 
parafialnego do zaprzyjaźnionej rodziny. Rosjanie spalili plebanię. Kiedy opuszczał Skrzatusz w 1946 r., pozosta-
wił archiwalia polskiemu duchownemu. Freie Prälatur Schneidemühl 1942 (Schneidemühl, 1942), 20.

27 Do najstarszych, pochodzących z 1658 roku, zaliczają się księgi metrykalne, zdecydowana większość pochodzi 
z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Dokumenty te dotyczą: rozporządzeń władz świeckich i kościelnych, 
budynków sakralnych, duchowieństwa, duszpasterstwa, szkolnictwa oraz spraw finansowych.
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tych dokumentów z końca XVII i XVIII wieku. Zostały połączone ze względu na waż-
ność dla parafii i opisane jako najstarsze dokumenty28. Pierwsze 10 kart to manuskrypt 
ks. Andrzeja Józefa Delerdta. Karty 11–16 przedstawiają odpis z wizytacji archidiakona 
Mikołaja Zalaszewskiego w Skrzatuszu w 1696 roku29. Warte zauważenia jest to, że włą-
czono do akt dokument wystawiony przez Jana III Sobieskiego na sejmie w Warsza-
wie w 1690 roku. Monarcha znacznie powiększył wówczas beneficjum skrzatuskie oraz 
nadał godność prepozyta w randze kanonika honorowego kapituły poznańskiej każdo-
razowemu proboszczowi. Odpowiednie szaty mógł nosić tylko na terenie swojej parafii. 
Na kartach 17–18 umieszczono odpis darowizny Rafała Leszczyńskiego z 4 maja 1702 
roku na rzecz ubogich pielgrzymujących do Skrzatusza30. Kolejne 2 karty to również 
odpis – z Ksiąg grodzkich w Wałczu31 – Synagoga pilska przekazuje legat w wysoko-
ści 1 tys. florenów na przytułek w Skrzatuszu w 1716 roku. Kolejny dokument (k. 21–26) 
przedstawia odpis z wizytacji ks. kanonika Franciszka Libowicza w 1727 roku. Ostatnie 
karty (k. 27–32) zawierają informacje dotyczące skrzatuskiego kościoła i parafii spisane 
w 1696 roku przez bpa poznańskiego Stanisława Witwickiego32.

Oryginały wszystkich wyżej przedstawionych dokumentów zachowały się w Archi-
wum Archidiecezjalnym w Poznaniu i można je porównać z odpisami. Jedynie manu-
skrypt ks. A. Delerdta jest oryginałem niemającym kopi w innym archiwum. Ze względu 
na stan zachowania opisywanego poszytu zwrócono się o pomoc do pracowni konserwa-
torskiej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Tam przeprowadzono odpowiednie prace 
w celu trwalszego zachowania cennych dokumentów33.

28 Obecnie poszyt ten ma sygnaturę 221 i wchodzi w skład zespołu Parafia rzymskokatolicka w Skrzatuszu w ADKK.
29 Całość wizytacji znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (dalej AAP) w zespole Acta Visitatio-

nis (AV 18).
30 Odpisu dokonano z Ksiąg grodzkich w Wałczu w wigilię Bożego Narodzenia 1725 roku.
31 Odpisu dokonano w 1726 roku.
32 Biskup nawiązuje w nim do donacji Jana III Sobieskiego z 1690 roku. Jest to z pewnością zatwierdzenie postano-

wień króla.
33 Z uwagi na stan zachowania rękopisu w programie konserwatorskim przyjęto założenie, że zostanie poddany 

on pełnej konserwacji. Już bowiem wstępne oględziny wykazały zarówno uszkodzenia mechaniczne (przedarcia 
i ubytki), wyraźne wżery atramentowe, jak i ślady po grzybach i pleśniach. Po wykonaniu dokumentacji fotogra-
ficznej przystąpiono do mechanicznego oczyszczenia poszczególnych kart „na sucho” za pomocą gąbek, gumek 
proszkowych i czyścików z włosa szklanego. Grubsze nawarstwienia usunięto przy użyciu skalpeli. Następnie 
miejsca te wygumkowano i wypędzlowano. Po oczyszczeniu „na sucho” przystąpiono do tamponowania i prze-
cierania kart rękopisu tamponami z waty nasyconymi wodnym roztworem alkoholu etylowego w stosunku jeden 
do jednego. Następnie przystąpiono do kąpieli kart w roztworze Contradu 2000 w celu usunięcia plam i zacie-
ków. Kąpiele w znacznym stopniu okazały się skuteczne, ponieważ plamy, zacieki i przebarwienia zniknęły lub 
w dużym stopniu zostały osłabione. Po kąpielach przystąpiono do uzupełnienia ubytków kart metodą maszynową. 
Pulpę papierową do wykonania uzupełnień dobrano tak, aby różniła się nieco od oryginalnego koloru papieru. Po 
dokonaniu uzupełnień każdą z kart przeklejono klejem metylocelulozowym, co w znacznym stopniu wzmocniło 
oryginalną strukturę papieru. Karty wysuszono pomiędzy bibułami i tekturami konserwatorskimi w prasie intro-
ligatorskiej. Po wysuszeniu kart dokonano poprawek w miejscu przedarć przy pomocy bibułki japońskiej. Karty 
zszyto według stanu oryginalnego i wykonano oprawę. Prace w Dziale Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych 
Książnicy Pomorskiej przeprowadziła konserwatorka Halina Trabszo pod kierunkiem dra Wojciecha Łopucha.
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Fotografia 1. Pierwsza strona manuskryptu ks. Andrzeja Delerdta34

34 ADKK, Parafia Rzymskokatolicka w Skrzatuszu, Najstarsze dokumenty, sygn. 221. Stan przed konserwacją 
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
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Autor manuskryptu, Andrzej Józef Delerdt, był długoletnim wikariuszem w parafii 
skrzatuskiej. Pojawił się w Skrzatuszu35 najprawdopodobniej w początkach 1768 roku. 
Pierwszy zapis chrzcielny, przy którym widnieje jego nazwisko, jest datowany na 28 
maja tego roku36. Ostatnie jego zapisy metrykalne pochodzą z 24 listopada 1793 roku. 
Tego dnia pobłogosławił jedno małżeństwo37. Pod datą 25 listopada 1793 roku widnieje 
informacja o jego zgonie w wieku 49 lat i pochowaniu w krypcie kościoła parafial-
nego38. Analizując zapisy metrykalne z lat 1768–1793, można stwierdzić, że większość 
chrztów i ślubów była jego udziałem. Należy przypuszczać, że podobna sytuacja była 
również z pogrzebami. Tutaj pojawia się trudność, gdyż przy tych wpisach nie poda-
wano personaliów obecnego duchownego. W XVIII wieku rządcy parafii sami dobierali 
sobie współpracowników – wikariuszy i sami również ich zwalniali, z pominięciem 
władz diecezjalnych39. Stosowany także w ziemi wałeckiej zwyczaj prowizji probosz-
czowskich40 prowadził czasami do konfliktów wśród duchowieństwa. Biskup Ignacy 
Raczyński dekretem z 9 marca 1804 roku zniósł dotychczasową praktykę. Ks. A. Delerdt 
podpisywał umowę z dwoma proboszczami – prepozytami: ks. Fryderykiem Wilhel-
mem Makinim (1757–1779) i ks. Johannesem Cyborthem (1779–1820). Jego głównym 
zadaniem wynikającym z umowy było wspieranie prepozyta w pracy duszpasterskiej: 
udzielanie sakramentów, nauczanie religii i głoszenie kazań41. Wikariusze w Skrzatuszu 
początkowo zamieszkiwali w budynku szpitalnym. Proboszcz Paweł Kraus (1680–1715) 
wybudował dla nich plebanię, a ks. Christian Józef Heyn (1736–1743) w 1738 roku odpo-
wiednio uposażył dwóch wikariuszy, organistę i kantora42.

Powstanie manuskryptu datuje się na czas między I a II rozbiorem Polski. Wówczas 
ziemia wałecka włączona została do państwa pruskiego. W tekście znajdujemy dwie 
daty: 1777 i 1789 roku, które wskazują na to, że pierwsza część powstała wcześniej, 
a całe dzieło zakończono 12 lat później. Nie są znane dokładne przyczyny tak długiego 
okresu powstawania tzw. kroniki. Może to wynikać z tego, jak podaje sam autor, że 

35 Nie można ustalić daty święceń i pochodzenia ks. Andrzeja Delerdta. W AAP nie zachowały się wpisy o otrzyma-
nych święceniach po 1765 roku. Być może Andrzeja Kazimierza Delerdta można utożsamiać z naszym duchow-
nym, wówczas znaczyłoby to, że 21 grudnia 1765 roku otrzymał tonsurę. Na dole strony pojawia się zapis, że 
osoba nieuprawniona dokonała wyrwania kilkudziesięciu stron z tej księgi podczas pożaru katedry poznańskiej. 
Po tym wydarzeniu archiwum katedralne zabezpieczono odpowiednim zamkiem. Dotychczas jedynym zabezpie-
czeniem była kłódka, jak się okazało – niewystarczającym. AAP, Acta Sacrorum Ordinationum (ASO 9).

36 ADKK, Parafia Rzymskokatolicka w Skrzatuszu, Księga Chrztów, Małżeństw i Zgonów 1658–1777, 331.
37 ADKK, Parafia Rzymskokatolicka w Skrzatuszu, Księga Chrztów 1777–1850, 17 listopada, 239; ADKK, Parafia 

Rzymskokatolicka w Skrzatuszu, Księga Małżeństw i Zgonów 1777–1850, 51.
38 ADKK, Parafia Rzymskokatolicka w Skrzatuszu, Księga Małżeństw i Zgonów 1777–1850, 235.
39 Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki 1821–1920, 185–187. Wcześniejsze zwyczaje trwały na tych 

terenach jeszcze do lat 20. XIX wieku.
40 Marian Fąka, Stan prawny Kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815–1850 w świetle 

prawa pruskiego (Warszawa, 1975), 113. Prepozyci skrzatuscy mieli potwierdzone prawo prowizji osobnym do-
kumentem.

41 W przypadkach nieobecności proboszcza całość odpowiedzialności spoczywała na nim i ewentualnie drugim 
wikariuszu.

42 Krzysztof Hagedorn, Dzieje parafii w Skrzatuszu w Polsce przedrozbiorowej (mps) (Lublin, 1988), 70 i 136. Autor 
powołuje się na wizytacje przechowywane w AAP.
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przez 10 lat upraszał prepozyta o „autentyki”. Śmierć ks. Makiniego i objęcie stanowiska 
przez ks. J. Cybortha także opóźniło dokończenie finalizacji zapisów. Autor przyznaje, 
że decydujący wpływ na jego działalność pisarską mieli pobożni i szanowani parafianie43. 
Potwierdzeniem tego jest dedykacja dla Anny z Klejnów44 Szwandrowej z niedalekiej 
Wiesiółki, umieszczona na lewym marginesie pierwszej strony. Całość została napisana 
w języku polskim. Tak brzmi tytuł45: <Ź>ródło łask Boskich nieprzebrane, Najświęt-
sza Maria Bolesna, w obrazie46 skrzetuskim47 od dwóch wieków w całej Wielkopolszcze 
cudami słynąca. To jest historia i początek obrazu skrzetuskiego oraz z cudami i łaski 
zebrane, a od czterych teologów, po roztrząśnieniu tychże, uznane, a przez Prześwietną 
Zwierzchność Duchowną aprobowane roku 1660.

Po tytule następuje pierwsza część zatytułowana Przedmowa. Jest to teologiczne 
wprowadzenie i odwołanie się do Ewangelii Janowej do rozdziału 9 i 1148. Idąc za jednym 
z teologów49, można stwierdzić, że zaprezentowany tu komentarz w odniesieniu do cudów 
cechuje się bardzo dobrym ujęciem teologicznym: poprawnym spojrzeniem mariologicz-
nym, odpowiednim ukierunkowaniem chrystologicznym, trynitarnym i biblijnym. Takie 
ujęcie nie zawsze było oczywiste w drugiej połowie XVIII wieku. Autor jest świadomy 
istnienia w Polsce szeregu miejsc związanych z kultem maryjnym. Wymienia jednak 

43 Ks. Delerdt przez długoletni pobyt w parafii poznał specyfikę miejsca pielgrzymkowego w Skrzatuszu.
44 Piotr Klejna-Wendt, „Z dziejów wielkopolskiej linii rodu Klejna z Wiesiółki”, Rocznik Skrzatuski 4 (2016): 125–

140.
45 Ostatnio zdecydowano się wydać manuskrypt: Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka 

Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, red. Agnieszka Borysowska, Tadeusz Ceynowa (Szczecin–Koszalin: 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2018). Na temat 
konkretnych miejsc świętych w Polsce zachowało się ponad 700 druków z lat 1515–1800. Rozkwit piśmiennictwa 
sanktuaryjnego przypada na wiek XVII i XVIII. Niewątpliwy wpływ miały na to uroczyste koronacje, począwszy 
od Częstochowy (1717 r.). Więcej na ten temat zobacz: Aleksandra Witowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Ku 
ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich (Lublin: Wydawnictwo Wer-
set, 2013), 31–83. Tam również bogata literatura tematu.

46 Chodzi o wizerunek, przedstawienie. Figura Matki Bożej Bolesnej (Pieta) wykonana została z drewna lipowe-
go. Rzeźba o wymiarach 14x43x27 cm przedstawia Maryję ze spoczywającym ukośnie martwym ciałem Syna. 
Radosny wyraz twarzy Matki miał wyrażać radość odkupienia, które już dokonało się i być zapowiedzią zmar-
twychwstania i przyszłej chwały zbawionych. Autor jest nieznany. Czas powstania to początek XV wieku. Więcej 
zobacz: Janusz Nowiński, „Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w dziesiątą rocznicę koronacji)”, Seminare 15 (1999): 389–397.

47 Skrzetusz – dawna nazwa obecnego Skrzatusza, kiedyś Skrzatuss, Szroce (niem. Schrotz).
48 „Wszakże oczywistym dowodem jest owa u Jana ś<w>. w rozdziale 5-tym, pytającym się uczniom: «Nauczy-

cielu, kto zgrzeszył – ten, czyli rodzice jego – że się ślepo urodził», dana od Chrystusa odpowiedź: «ani ten nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się wsławili na nim dzieła Boskie». I owa, u tegoż Jana ś<w>. w rozdziale 
jed<e>nastym, siostrom śmiertelnie chorującego Łazarza: «Choroba ta nie na śmierć, ale na chwałę Boską, aby 
Syn Boży był wsławiony przez nią». I tyle innych niezliczonych, tak w starego, jako i nowego zakonu Piśmie, 
znajduje się dowodów, z których dochodziemy, że Bóg człeka sprawiedliwą swą ręką dotyka, aby przez modlitwy, 
śluby, ofiary, przyczynę świętych Pańskich, tak w wiecznych, jako i doczesnych zamysłach do siebie udającemu 
się, łask i pomyślności udzielając, był za Boga Wszechmocnego uznany, a Imię Jego święte było u wszelkich na-
rodów wsławione. A że te łaski, które Bóg ludziom udziela, są siły ludzkie przechodzące i zowiemy je mianowicie 
cudami”.

49 Wojciech Wójtowicz, „Cudowne uzdrowienia fizyczne w Skrzatuszu? Ocena teologiczno-fundamentalna 
świadectw i wnioski pastoralne”, Rocznik Skrzatuski 5 (2017): 107–120.
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tylko Częstochowę, Rokitno, Lubasz i Tursko50. Zwraca uwagę na zasięg oddziały-
wania Skrzatuskiej Piety51, nie tylko terytorialny, powiat wałecki, Wielkopolska, ale 
i powszechny. Wikariusz skrzatuski, znając druki staropolskie na temat sanktuariów 
maryjnych, podkreśla, że wiarogodność cudownych wydarzeń musiała potwierdzić wła-
dza duchowna na podstawie spisanych pod przysięgą świadectw. Takowe spisywane były 
również i w Skrzatuszu. Biskupi Albert Tolibowski w 1660 roku i Stanisław Witwicki 
w 1697 roku uznali cudowność miejscowego wizerunku. Wiele potwierdzonych świa-
dectw nie zachowało się. Powodem były wydarzenia, które dotknęły Skrzatusz i ziemię 
wałecką, potop szwedzki i wojna północna z początków XVIII wieku, kiedy dokonano 
również grabieży cennych wót z kościoła skrzatuskiego52. Wikariusz skrzatuski stawia 
retoryczne pytanie o brak wydanej wcześniej pozycji książkowej na temat tamtejszego 
sanktuarium i ubolewa, że z tak dalekiej perspektywy i braku całościowej dokumenta-
cji jego próba opisu może być niewystarczająca53. Jak już wcześniej wspomniano, autor 
miał utrudniony dostęp do tego, co się zachowało. Biskup A. Tolibowski na podstawie 
dokumentu komisji teologów cuda potwierdził. Po dokładnej lekturze stwierdzono, że 
A. Delerdt nie znał cudów spisanych przez delegatów władzy duchownej z Poznania54. 
Nie znał też składu komisji55.

Druga część manuskryptu została zatytułowana: Historia obrazu Najśw[iętszej] Maryi 
Panny Boleśnej w kościele skrzetuskim cudami słynącej. Autor sięga do roku 1575 i prze-
nosi czytelnika do miejscowości Mielęcin (niem. Mellentin) niedaleko Tuczna, gdzie 
doszło do napadu protestantów na miejscowy kościół. Zgromadzone tam złote i srebrne 
wota miały świadczyć o długoletnim kulcie maryjnym. Nie dość, że napastnicy zrabo-
wali wota, obrazy ze świątyni wyrzucili, chcieli również pozbyć się Piety56. Opatrzno-

50 Witowska, Nastalska-Wiśnicka, Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach sta-
ropolskich, 378, 486, 569. Ks. Delerdt mógł znać książkę Jana Kazimierza Steczewicza dotyczącą Rokitna: Jan 
Kazimierz Steczewicz, Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich. Obraz cudowny Najświętszej Panny Maryjej 
w Opactwie Bledzewskim Rokitnickiej (Poznań, 1672).

51 „Tu albowiem doznał tron Polski na wojnie obronę, tu senatorskie osoby w wszelkich dolegliwościach pociechy, 
tu szlachta w znacznej liczbie zgromadząca się, ślubów i ofiar swych pomyślne i zbawienne otrzymują skutki. 
Tu stan duchowny corocznie w swych zamysłach do tego łaskawego obrazu ucieka się. Tu miasta i wsie, podług 
możności, ofiary swe i wota na dziękczynienie łask otrzymanych, procesjami licznymi przybywając, czynią”.

52 Boras, Walczak, Wędzki, Historia powiatu wałeckiego w zarysie, 118–128; Karl Ruprecht, Deutsch Krone Stadt 
und Kreis (Bad Essen: Verein Deutsch Krone Heimathaus, 1981), 141–142.

53 „Te liczne i osobliwsze cuda, dobrodziejstwa i łaski boskie przez Najświętszą Pannę Bolesną w skrzetuskim obra-
zie doznane, że dotychczas – lub za co WW Ichmość księża proboszczowie tutejsi, albo inni Jchmość ś.p. przod-
kowie nasi, rozumiem jednak, że o tym zamyślali – ludziom do wiadomości oraz z historią tego obrazu przez druk 
podać nie starali się, o tym nie jest rzecz moja”.

54 Do tej pory uważano, że dzieło opisu cudów sporządzone przez Delerdta jest jedyne. Tymczasem, idąc tropem 
J. Nowackiego, natrafiono na informacje o pobycie komisji teologów w Skrzatuszu i spisanych przez nich cudow-
nych zdarzeniach. Nie pokrywają się ze świadectwami z manuskryptu. Dokument poznański czeka na szczegóło-
we opracowanie.

55 Podaje, że było 4 teologów (tak było w znanym mu Rokitnie). Tymczasem w Skrzatuszu było ich trzech.
56 „Zebrawszy się bowiem – tak zagraniczne, jako też i w Polszcze przy granicy Margrabstwa Brandeburskiego 

mieszkający – heretycy na ten wyżej nadmienionej wsi Chwardycy, a po niemiecku Mellentin, stojący kościółek 
uderzyli. Drzwi wyłamali, wszystkie srebrne i złote ołtarza Matki Cudownej Boskiej ochędustwa i sprzęty na ten 
czas zabrali. Ale nie tu jeszcze złość heretycka na wszelką bezbożność wylana tamę swej wszczekłości po<ło>ży-
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ściowo znalazł się tam garncarz z Piły57 i nabył podstępem figurę od protestantów. Udając 
się do domu, zatrzymał się u pobożnej niewiasty w Skrzatuszu. Namówiony przez nią 
pozostawił Pietę i powędrował dalej. A. Delerdt nie rozstrzyga, czy Katarzyna Kadujska 
zapłaciła za figurę, czy nie. Kobieta także zadeklarowała oddanie jej do miejscowego 
kościoła58. Znając rzeczywistość II połowy XVI wieku na Wałecczyźnie, wiemy, że nie 
było wówczas w pobliżu żadnego kościoła w posiadaniu katolików. Jedyna świątynia 
w Pile pw. NMP i św. Jana Chrzciciela była wówczas również zajęta przez zwolenników 
M. Lutra. Po krótkim czasie figurę w miejscowym, nowo wybudowanym i poświęconym 
kościele umieścił miejscowy duchowny katolicki o imieniu Benedykt. Trudno ustalić, 
kiedy przestawiono Pietę z głównego ołtarza na boczny, pw. św. Doroty. Autor zazna-
cza, że w latach posługi duszpasterskiej ks. Jakuba Hildebranda w Wałczu zauważano 
pojawiającą się jasność bijącą od figury59. Potwierdzone takie wydarzenie, udokumen-
towane świadectwem mieszkańców Piły – Jędrzeja Eranika i Wawrzyńca Moczarnika, 
Delerdt usytuował 14 listopada 1621 roku. Wikariuszem wałeckim oddelegowanym do 
Skrzatusza był w tym czasie ks. Grabowiecki60. To wydarzenie spowodowało uroczyste 
usytuowanie Piety w głównym ołtarzu, wówczas małego drewnianego kościółka, jak 
i nowego, wybudowanego pod koniec XVII wieku staraniem starosty nowodworskiego 
Konstantego Brezy.

Trzecią część zatytułowano Cuda i łaski przez Najśw[iętszą] Pannę w obrazie skrze-
tuskim od ludzi pobożnych doznane. Wikariusz Skrzatuski przedstawia, opierając się na 
udostępnionych mu źródłach i zaprzysiężonych relacjach, cuda zdziałane za przyczyną 
Matki Bożej Bolesnej. W wielu przypadkach podaje imię, nazwisko, miejsce zamiesz-
kania, pełnioną funkcję, pochodzenie społeczne i rodzaj dolegliwości obdarowanego 
łaskami61. W innych przypadkach nie jest tak precyzyjny i podaje jedynie imię i nazwi-
sko. Poniżej przedstawiona tabela przedstawia cuda zdziałane za wstawiennictwem Piety 
Skrzatuskiej. Podane w niej informacje dotyczą obdarowanego, skąd pochodził, współ-
czesna odległość i czego doświadczył. Do tej pory uważano, że pierwsze cuda opisane 
przez ks. A. Delerdta sięgają 1605 roku. Tymczasem te najstarsze najprawdopodobniej 
należy przesunąć na lata 80. XVI wieku i odczytywać drugą cyfrę nie jako 0, ale jak 8.  

ła. Rzuca się heretyckie pospólstwo na święte sług Boskich obrazy, na ołtarze, wywraca, depce, pali, naśmiewiska 
i urąganie się z ostatnią pogardą wyrządza. Obrazowi nawet cudownemu Najświę<t>szej Maryi Panny Bolesnej 
nie przepuszczając”.

57 Tylko w dwóch przypadkach spotkano nazwisko garncarza – Matulik. Podają je A. Fridrich i Wacław z Sulgosto-
wa. Delerdt milczy o nazwisku.

58 „To słysząc wspomniana Katarzyna Kadujska, miłością i nabożeństwem ku Matce Najświętszej zdjęta, od owe-
go garncarza, bardziej łzami i usilnymi prośbami niżeli pieniędzmi zmiękczonego, obraz Matki Najśw[iętszej] 
otrzymuje, do kościoła skrzetuskiego roku 1572 założonego, a od JW Jmci księdza Jana Szedzińskiego, biskupa 
ermeńskiego, sufragana poznańskiego, pod tytułem Wniebowzięcia Najświętszej Panny poświęconego, mając go 
wolę i intencją oddać”.

59 „Wkrótce znowu obraz tenże Matki Najświętszej nowymi łaskami i cudami wsławia, kiedy przez często kole tego 
obrazu światłości o otwartym źródle miłosierdzia swego lud skruszony upewnia. O czym, gdy J[ego] W[ielmoż-
ności] Jmci księdzu Jakubowi Hildebrandowi, na ten czas wałeckiemu plebanowi”.

60 Wikariusz i kościelny – Walenty Wilk – byli również świadkami tego nocnego wydarzenia.
61 Niektóre nazwiska można potwierdzić w zachowanych księgach metrykalnych ze Skrzatusza czy Starej Łubianki.
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Ostatnie wydarzenie związane z superiorem jezuickim62 w Wałczu pochodzi z 1764 
roku63. Warto zauważyć, że w skrzatuskiej świątyni znajdują się malowidła na ścianach 
obrazujące dramatyczne losy figury. Na tyłach 8 ławek zachowały się przedstawienia 
niektórych cudownych wydarzeń z manuskryptu ks. Delerdta.

Tabela 1. Cudowne wydarzenia spisane przez ks. A. Delerdta

Miejsce zamieszkania Rok Osoba
Odległość  

od Skrzatusza 
w km*

Rodzaj cudu

Skrzatusz parafianie powietrze morowe
[Wiesiółka] 1605 Rebeka Klejnowna 15 uzdrowienie z choroby
Wałcz 1605 Piotr Hermann 12 uzdrowienie z choroby
Wałcz mieszkańcy 12 powietrze morowe
Wałcz [Katarzyna] z Denhofów Wejherowa 12 uzdrowienie z choroby oczu
Święta Marianna 51 uzdrowienie z choroby
Łubionka [Łubianka] 1606 Marcin Mentek 15 uzdrowienie zwierząt
Łubionka [Łubianka] 1606 Syn Józefa 15 uzdrowienie z choroby
Łubionka [Łubianka] 1686 Władysław 15 uzdrowienie z choroby 

głowy i nóg
Złotów 1687 Regina Mrzeczkowska 48 uzdrowienie z choroby oczu
Piła 1687 Wawrzyniec Pryba 14 uzdrowienie z choroby

o. Wojciech Rozwelski (franciszkanin)** uratowanie od utonięcia
Witków [Witankowo] chłopiec 15-letni 6 wskrzeszenie
Oleśnica Imć Pan Breza 40 uzdrowienie z choroby nóg
Skrzatusz chłopiec uratowanie od utonięcia
Święta Anna 51 uzdrowienie z choroby
Radawnica Katarzyna 57 uzdrowienie przy porodzie

Maciej Dolecki uzdrowienie z choroby uszu
Rozwałd (Różewo) Marcin Dymka 6 uzdrowienie z choroby obu 

rąk
Głupczyn (Głubczyn) dziewczynka Regina 37 uzdrowienie z choroby
Czarnków Wawrzyniec 50 uzdrowienie z choroby
Tuczno Katarzyna 35 uzdrowienie z choroby ręki
Łubionka [Łubianka] Wojciech Popieszała 15 uzdrowienie zwierząt
Piła Katarzyna Garska 14 uzdrowienie z choroby nogi
Piła [M]Nikołaj Egger 14 uzdrowienie z choroby
Chrzesztowo (Chrząstowo?) Michał – kmieć 80 uzdrowienie z choroby
Tuczno Anna 35 uzdrowienie z choroby nóg
Czarnków Jadwiga Modelska 50 uzdrowienie przy porodzie
Rozwałd (Różewo) przed 1655 Imć Pan Belędzki – sędzia poznański 6 uzdrowienie z choroby oczu

Zofia Panuszka uzdrowienie z choroby
Piła Jędrzej Romanowicz 14 uzdrowienie z choroby
Czarnków żona garncarza 50 uzdrowienie przy porodzie
Wieluń (Wieleń) mieszczka 62 uzdrowienie zwierząt
Łubionka [Łubianka] Michał N. 15 uzdrowienie z choroby

62 Rohwerder, Historia Rsidentiae Walcensis Societatis Jesu ab Anno Domini 1618, 277.
63 Autor wcześniej przedstawił wydarzenie z 1765 roku.
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Miejsce zamieszkania Rok Osoba
Odległość  

od Skrzatusza 
w km*

Rodzaj cudu

Sławianowo Jakub 51 uzdrowienie ze ślepoty
Bysk (Byszki?) Michał – rybak 45 uzdrowienie z choroby
Czarnków córka Walentego 50 uzdrowienie z choroby
Głupczyn (Głubczyn) Katarzyna N. 37 uzdrowienie z choroby
Wejnisko? Katarzyna uzdrowienie z choroby nogi
Maciejów Anna 73 uzdrowienie z choroby
Święta Anna 51 uzdrowienie zwierząt
Góra? Anna uzdrowienie z choroby

Jędrzej Konarzewski uzdrowienie z choroby
Marianna Brezionka uzdrowienie z choroby

Tarnowo Regina 20 uzdrowienie z choroby nóg
Wojciech uzdrowienie z choroby

Wysoka Stefan N. 43 uzdrowienie z choroby
Skrzatusz–Goraj Imć Pani Turobojska uzdrowienie zwierząt
Złotów dziecko Grzegorza Ropalińskiego – 

mieszczanin
48 wskrzeszenie

1700 szwaczka, luteranka uzdrowienie z choroby
Tuczno Stanisław Tuczyński i jego poddani 35 szarańcza
Chodzież dziecko pana Wyrzychoskiego 43 uzdrowienie z choroby
Koronowo 1703 Zygmuntowa Beskoska 116 uzdrowienie z choroby oczu
Zakrzewo Jakub Kubełka 58 uzdrowienie z choroby oczu
Bukowo Małgorzata N. 34 uzdrowienie z choroby
Poznań 1757 służący ks. Wilhelma Wilhelma 

Makiniego*** 
115 uzdrowienie z choroby

Wałcz, Piła, Tuczno, Nakielno, 
Sypniewo, Marcinkowice, 
Róża Wielka

1758–1762 młodzież i profesorowie Kolegium 
Jezuickiego w Wałczu, parafianie 
wałeccy i okolicznych miejscowości 

12 szarańcza

Skrzatusz ok.  
1760–1762

parafianie skrzatuscy**** szarańcza

Nakielno kobieta 22 uzdrowienie z choroby nóg
Nakielno syn kmiecia 22 uzdrowienie z choroby
Nakielno kobieta 22 uzdrowienie z choroby nogi
Tuczno–Mellentyn (Mielęcin) 1751 Marianna Cichorzewska***** 35 uzdrowienie z choroby piersi
Mellentin (Mielęcin) 1759 Katarzyna Hartwychowna uzdrowienie z kalectwa rąk 

i nóg
Mellentin (Mielęcin) Cygan uzdrowienie z choroby
[Tuczno]–Mellentin 
(Mielęcin)

Jędrzej Cichorżewski uzdrowienie z choroby nóg

Tuczno 1765 mieszkańcy Susza
[Wałcz] 1764 ks. Kegel SJ 12 uzdrowienie z choroby 

gardła

* Odległości współczesne w km. 
**  Pochowany na cmentarzu w Skrzatuszu w 1699 roku. 
***  Prepozyt Skrzatuski 1757–1779.
****  Parafianie skrzatuscy ze swoim proboszczem udali się do Mielęcina podziękować tamtejszej parafii za figurę.   
 Od szarańczy zostali uchronieni.

*****  Kolejne 4 zapisy dotyczą osób, które modląc się w Tucznie i Mielęcinie, powierzali się wstawiennictwu Matki Bożej  
 Bolesnej ze Skrzatusza.



454

Tadeusz Ceynowa

Do wyżej przedstawionych cudownych zdarzeń dołączył autor listę osób, które 
jako dziękczynienie za odebrane różnorakie łaski zawiesili swoje wota w kościele 
skrzatuskim64.

Zakończenie

Sanktuarium Matki Bożej Skrzatuskiej nie doczekało się jeszcze monografii, którymi 
mogą pochwalić się liczne sanktuaria maryjne w Polsce. Teren pogranicza, mała ilość 
zachowanych źródeł lub ich nieznajomość, małe zainteresowanie badaczy spowodowało, 
że dzieje skrzatuskiego sanktuarium czekają na zweryfikowanie dostępnego materiału 
archiwalnego i napisanie wyczerpującej naukowej publikacji. Zaprezentowany manu-
skrypt ks. Delerdta i pogłębione nad nim studium naukowców z pewnością odkryją 
specyfikę tego dokumentu pochodzącego z XVIII wieku i wydanego we współczesnej 
transkrypcji. Z pewnością interesujące byłyby badania porównawcze nad składnią, sty-
lem i słownictwem manuskryptu z innymi staropolskimi65 drukami maryjnymi z podob-
nego czasu, pochodzącymi z centralnych rejonów Rzeczypospolitej.
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KIELICH I PATENA KONRADA MAZOWIECKIEGO 
Z XIII WIEKU – KOPIA DLA ARCHIDIECEZJI 
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Streszczenie

Kopia kielicha i pateny Konrada Mazowieckiego, wykonana na podstawie oryginału z połowy 
XIII wieku, została zrealizowana w ramach pracy naukowo-badawczej Katedry Teologii 
Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z pra-
cownią „ArtSacr” Jerzego Stachurskiego Mistrza Rzemiosła Artystycznego. Kielich i patena 
ofiarowane katedrze płockiej są aktem zadośćuczynienia księcia mazowieckiego Konrada 
za zabójstwo ks. Jana Czapli, kanonika płockiej kapituły katedralnej, scholastyka płockiego 
i włocławskiego, dokonane w Płocku w 1239 roku. Kielich Konrada należy do najwybitniej-
szych dzieł rzemiosła artystycznego epoki średniowiecza znajdujących się na terenie Polski. 
Oryginał, wykonany w srebrze z elementami złocenia, znajduje się w skarbcu katedralnym 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Kopia kielicha i pateny została wykonana z brązu, metodą 
odlewniczą z grawerowaniem i cyzelowaniem, na zewnątrz srebrzone, a środek czaszy kieli-
cha złocony. Od strony warsztatowej i ikonograficznej to dzieło najwyższej klasy. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje ikonografia, która prezentuje dojrzałą myśl teologiczną. Kielich płocki 
został wykonany w stylu romańskim (połowa XIII w.), ale można w nim zauważyć początki 
nowego stylu gotyckiego. Świadczy o tym ukształtowanie czary i nodusu kielicha. Artykuł 
omawia genezę powstania kielicha i pateny, a także przedstawia ich opis, ikonografię i teo-
logię. Wykonanie kopii kielicha i pateny dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej stanowi 

1 Ks. dr Andrzej Krzystek, prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie 
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Teologii Praktycznej, aktualnie w Instytucie Nauk Teologicznych. W latach 2003–2012 prodziekan ds. studenc-
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diecezji; ORCID: 0000-0002-0500-3839. Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2, 
e-mail: andrzej.krzystek@usz.edu.pl.
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wkład w promocję kultury polskiej i dziedzictwa narodowego oraz jest przypomnieniem 
więzi historycznych łączących Szczecin i Pomorze Zachodnie z Polską w XII i XIII wieku.

Słowa kluczowe: kielich i patena, romańska sztuka sakralna, książę Konrad Mazowiecki

Abstract

CHALICE AND PATEN OF KONRAD MAZOWIECKI FROM THE 
13TH CENTURY – A COPY FOR THE SZCZECIN-KAMIEN (KAMIEŃ) 
ARCHDIOCESE

A copy of the goblet and paten of Konrad Mazowiecki, made on the basis of the original from 
the mid-thirteenth century, was made as part of the research work of the Department of Practi-
cal Theology at the Faculty of Theology of the University of Szczecin in cooperation with the 

“ArtSacr” studio of Jerzy Stachurski Master of Artistic Craft. The chalice and paten offered to 
the Płock cathedral are an act of reparation of the Mazovian prince Konrad for the murder of 
priest Jan Czapla, canon of the Plock (Płock) cathedral chapter, Plock (Płock) and Wloclawek 
(Włocławek) scholastics, made in Plock (Płock) in 1239. The Konrad Chalice is one of the 
most outstanding works of art from the Middle Ages in Poland. The original made in silver 
with elements of gilding is in the cathedral treasury of the Diocesan Museum in Plock (Płock). 
A copy of the goblet and patens was made of bronze, by casting with engraving and carving, 
silver plated on the outside, and the center of the cup of the gilded plate. From the workshop 
and iconographic side, it is a work of the highest class. Particularly noteworthy is the iconog-
raphy, which presents mature theological thought. The Plock (Płock) chalice was made in the 
Romanesque style (13th century), but you can see the beginnings of a new Gothic style. This 
is evidenced by the shape of the goblet and the cup nodus. The article discusses the origin of 
the cup and patens, as well as their description, iconography and theology. Making a copy of 
the cup and paten for the Archdiocese of Szczecin and Kamien (Kamień) is a contribution to 
the promotion of Polish culture and national heritage and is a reminder of the historical ties 
connecting Szczecin and Western Pomerania with Poland in the 12th and 13th centuries.

Keywords: chalice and paten, Romanesque sacred art, prince Konrad Mazowiecki

Wstęp

Kopia kielicha i pateny Konrada Mazowieckiego, wykonana na podstawie oryginału 
z połowy XIII wieku, została zrealizowana w ramach pracy naukowo-badawczej Katedry 
Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego we współ-
pracy z pracownią „ArtSacr” Jerzego Stachurskiego Mistrza Rzemiosła Artystycznego. 
Inspiracja dla realizacji tego przedsięwzięcia wynika z troski o promocję kultury pol-
skiej i dziedzictwa narodowego integralnie związanych z kulturą i dziedzictwem chrze-
ścijańskim, a także potrzebą przypomnienia związków Polski i Pomorza Zachodniego 
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sięgających początku XII wieku, a zwłaszcza osoby księcia Bolesława Krzywoustego. 
W pracowni „ArtSacr” powstało wcześniej kilka kopii tego cennego zabytku. Pierw-
sza z nich, wykonana w srebrze z elementami złocenia, została podarowana papieżowi 
Janowi Pawłowi II, podczas jego podróży apostolskiej do Polski i obecności w Płocku, 
7 czerwca 1992 roku.

Fotografia 1–2. Rycina kopii pateny i kielicha Konrada Mazowieckiego z końca XIX wieku2

Kielich Konrada należy do najwybitniejszych dzieł rzemiosła artystycznego epoki 
średniowiecza znajdujących się na terenie Polski. Oryginał, wykonany w srebrze z ele-
mentami złocenia, znajduje się w skarbcu katedralnym Muzeum Diecezjalnego w Płocku, 
które mieści się w dawnym opactwie benedyktyńskim, obok katedry płockiej na Wzgó-
rzu Tumskim. Kopia kielicha i pateny została wykonana z brązu, metodą odlewniczą 
z grawerowaniem i cyzelowaniem, na zewnątrz srebrzone, a środek czaszy kielicha zło-
cony. Wszystkie wymiary są zgodne z oryginałem.

1. Geneza kielicha i pateny

Konrad Mazowiecki3 urodził się w 1187 lub 1188 roku. Jego ojcem był Kazimierz II Spra-
wiedliwy (1177–1194), syn Bolesława III Krzywoustego (1102–1138), a matką Helena, 

2 Antoni J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t. 2, cz. 1 (Warszawa: Drukarnia Franciszka Czer-
wińskiego, 1902), 566 i 535.

3 W literaturze przedmiotu spotykamy określenie „mazowiecki” pisane małą lub „Mazowiecki” pisane dużą literą. 
Za pierwszym rozwiązaniem przemawia argument, że jest to przymiotnik odmiejscowy, a nie przydomek. Za tym 



462

Andrzej Krzystek

księżna znoimska, z czeskiej dynastii Przemyślidów. Żoną Konrada była Agafia (ur. ok. 
1190 roku, przybyła na Mazowsze między 1207 a 1210 r., zm. 2 listopada ok. 1252 r.), 
księżniczka ruska, córka Światosława, księcia włodzimiersko-wołyńskiego i przemy-
skiego. Konrad miał z nią dziesięcioro dzieci, pięciu synów i pięć córek. Książę pano-
wał na Mazowszu od ok. 1200 roku, w Sieradzu i Łęczycy od 1202 roku, a w Krakowie 
w latach 1241–1243. Od Konrada wywodzi się bezpośrednio mazowiecka linia Piastów, 
która wygasła w 1526 roku oraz kujawska, która wygasła w 1388 roku. Książę zmarł 
31 sierpnia 1247 roku i, zgodnie ze zwyczajem, został pochowany w katedrze w Płocku4. 

Kielich i patena ofiarowane katedrze płockiej są aktem zadośćuczynienia Konrada 
za zabójstwo ks. Jana Czapli, kanonika kapituły katedralnej, scholastyka płockiego (od 
1207 r.) i włocławskiego (od 1227 r.), dokonane w Płocku w 1239 roku. Według prof. 
Kazimierza Jasińskiego, w świetle źródeł i literatury przedmiotu, ekspiacyjny charak-
ter daru wydaje się być oczywisty5. Na podstawie Kroniki wielkopolskiej wiadomo, że 
wspomniany scholastyk był wychowawcą synów Konrada6. Książę, będąc człowiekiem 
gwałtownym i nieobliczalnym, przyczynił się do okrutnego zabicia ks. Jana Cza-
pli. Powodem tego czynu stał się spór o tron krakowski po śmierci Henryka Broda-
tego w 1238 roku. Na Wawelu zasiadł syn zmarłego, Henryk Pobożny, który – chcąc 
osłabić Konrada w staraniu o rządy w Krakowie – doprowadził do ślubu Kazimierza 
(1210–1267), syna Konrada, władcy Kujaw, Łęczycy i Sieradza ze swoją córką Konstan-
cją w 1239 roku. Konrad, przeciwny związkowi, oskarżył ks. Jana Czaplę o sprzyjanie 
temu małżeństwu i zarzucił duchownemu zdradę, a następnie bez sądu i pisemnego 
wyroku skazał go na tortury i powieszenie7. Dokonał tego na polecenie księcia jego 
syn Siemowit (1213–1262). Gdy miejscowi dominikanie zdjęli ciało kanonika z szubie-
nicy i chcieli je godnie pogrzebać, księżna Agafia, żona Konrada, odebrała siłą ciało 
mnichom i kazała je ponownie powiesić na szubienicy przed katedrą8. Czyn ten spo-
tkał się ze zdecydowaną reakcją arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki (zm. 1258 r.), który 
księcia ukarał ekskomuniką i zmusił do odbycia pokuty. Książę przyjął karę, a także 
nadał Kościołowi płockiemu i włocławskiemu oraz arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu 

opowiada się np. Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów (Wrocław: Oficyna Wydawnicza Volumen, 
1992), 32–36. Pisownię dużą literą popierają np. Henryk Samsonowicz, a także Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg.

4 „Konrad I Mazowiecki”, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1999), 258–264. 

5 Kazimierz Jasiński, „Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I”, w: Człowiek w społeczeń-
stwie średniowiecznym, red. R. Michałowski (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1997), 284.

6 Kozłowska-Budkowa Zofia, „Czapla Jan (XIII w.)”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4: Chwalczewski Jerzy – 
Dąbrowski Ignacy, red. Władysław Konopczyński i in. (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1938), 165–166; 

„Jan Czapla (duchowny)”, dostęp 27.08.2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czapla_(duchowny).
7 Rafał Karpiński, „Rozbicie dzielnicowe 1138–1320”, w: Księga królów i książąt polskich, red. Stefan Kuczyński 

(Warszawa: Świat Książki, 1999), 64.
8 Rafał Karpiński, „Konrad I Mazowiecki 1241–1243”, w: Księga królów i książąt polskich, red. Stefan Kuczyński 

(Warszawa: Świat Książki, 1999), 62–65; „Konrad I mazowiecki”, dostęp 27.08.2019, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Konrad_I_mazowiecki. Istnieje także teoria, że ks. kanonik Jan Czapla padł ofiarą gniewu Konrada w związ-
ku z konfliktem majątkowym księcia z kapitułą katedralną w Płocku, stąd demonstracyjne powieszenie kanonika 
przed płocką katedrą, zobacz: „Czapla Jan (XIII w.)” oraz „Jan Czapla (duchowny)”.
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liczne przywileje (np. nadał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu prawa władzy zwierzch-
niej w kasztelanii łowickiej, stąd arcybiskupi nosili tytuł książąt łowickich). Efektem 
zadośćuczynienia stał się także kielich ekspiacyjny podarowany katedrze płockiej9. 
Zbrodnia, której dopuścił się książę, wymagała surowej pokuty.

Osobnym problemem pozostaje czas wykonania kielicha i pateny. W tej materii nie ma 
jednoznacznego stanowiska. W Genealogii Piastów Oswald Balzer wyszedł z założenia, 
że w chwili powstania dzieła żyły wszystkie dzieci Konrada wymienione na kielichu 
i patenie. Nie zapisano imion tych, które już nie żyły i córek wydanych za mąż10. Wia-
domo jednak, że wymieniony syn Mieszko zmarł w roku 1238, a więc na rok przed 
śmiercią ks. Jana Czapli. W tym wypadku obie datacje się wykluczają. Profesor K. Jasiń-
ski uważa, że zabytek powstał znacznie później, po roku 1248, to jest po śmierci najstar-
szego syna Bolesława (zm. 25 lutego 1248 r.). Przemawia za tym fakt, że obok Konrada 
i Agafii, na patenie, jako główny donator umieszczony jest Siemowit (książę mazowiecki 
w latach 1248–1262), który nie dopuścił do umieszczenia imienia brata na patenie. Autor 
twierdzi, że pominięcie księcia Bolesława, który od kilkunastu lat rządził Mazowszem 
(1234–1248), za jego życia byłoby niemożliwe11. Jeszcze jeden argument przemawia za 
późniejszą datą, a mianowicie umieszczenie na patenie wizerunku i imienia księcia Sie-
mowita mogło nastąpić dopiero po śmierci Konrada (zm. 31 sierpnia 1247 r.), ponieważ 
za życia ojca Siemowit nie miał własnej dzielnicy. Konkludując, zdaniem profesora, dar 
dla katedry w Płocku powstał po śmierci Konrada w 1247 roku, ale również po śmierci 
Bolesława w 1248 roku12. Konrad nie dożył czasu wykonania daru, a realizacja jego woli 
dokonała się za sprawą Siemowita i Agafii13.

2. Opis kielicha

Oryginalny kielich Konrada wraz z pateną został wykonany ze srebra i pozłocony. Jego 
wymiary wynoszą: wysokość 20,5 cm, średnica czary i stopy 16,5 cm, a średnica pateny 
21 cm. Od strony warsztatowej i ikonograficznej dzieło to przedstawia szczególną war-
tość. Można przypuszczać, że wykonawca miał doskonałe rozeznanie w panujących 
ówcześnie prądach artystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje ikonografia, która 
prezentuje dojrzałą myśl teologiczną. Można przypuszczać, że wpływ na powstanie 
dzieła wywarło środowisko mnichów, uczestników wypraw krzyżowych, którzy mieli 
rozeznanie w istniejących wyrobach złotniczych, jak i obowiązujących ówcześnie nur-
tach sztuki sakralnej14.

9 Karpiński, „Rozbicie dzielnicowe 1138–1320”, 64. Opis tego wydarzenia oraz przywilejów został zamieszczony 
przez Jana Długosza w Rocznikach, Księga VI (Warszawa, 1973), 355–362.

10 Oswald Balzer, Genealogia Piastów (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1895), 269.
11 Jasiński, „Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I”, 285.
12 Jasiński, „Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I”, 286.
13 Jasiński, „Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I”, 297.
14 Ryszard Knapiński, „Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia 

Konrada Mazowieckiego”, Studia Płockie 10 (1982): 243.
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Fotografia 3. Kopia kielicha Konrada Mazowieckiego dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej  
z 2018 roku

Kielich płocki został wykonany w stylu romańskim (druga ćwierć XIII w.), ale można 
w nim zauważyć początki nowej sztuki gotyckiej. Świadczy o tym ukształtowanie czary 
i nodusu kielicha: czara jest półkolista, nieco spłaszczona i dość płytka, a jej brzeg, tzw. 
warga, delikatnie odchylona na zewnątrz. Trzon kielicha jest okrągły (w późniejszych 
gotyckich wieloboczny), ozdobiony rozetkami o motywach liściastych w formie krzyża 
równobocznego. Nodus, rękojeść, stanowi ośmioboczna gałka ozdobiona ośmioma 
wypukłymi główkami przedstawiającymi raczej typ żeński15. Co druga głowa jest iden-
tyczna. Jest to jedyny element rzeźbiarski w dekoracji kielicha, a pozostałe części, czyli 

15 Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, 535.
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stopa i czara, a także patena, ozdobione zostały rysunkami grawerowanymi i zapuszczo-
nymi niellą16.

O dojrzałości teologicznej wykonawcy świadczy przemyślany program ikonogra-
ficzny, który znalazł miejsce na czarze i stopie dzieła. Poniżej wargi kielicha znajduje 
się obiegająca wokół wstęga z napisem: + DUX CONRADUS * DUX BOLEZLAWS 

* EMOMIZL * MESCO * LUDOMILLA * SALOMEA * JUDITA * JUDITA. Napis 
fundacyjny określa osobę fundatora, czyli księcia Konrada i jego rodzinę17.

Na czarze kielicha znajduje się osiem okrągłych medalionów, po dwa należące do 
jednego tematu ikonograficznego. Myśl teologiczna dotyczy tajemnicy wcielenia i dzie-
ciństwa Jezusa Chrystusa. Pierwsza para medalionów to scena zwiastowania: Anioł ze 
wstęgą z napisem „Ave Maria” i Maryja z przędziwem. Drugie przedstawienie koncen-
truje się na narodzeniu Chrystusa: Maryja, a obok Jezus w żłóbku, św. Józef i zwierzęta – 
wół i osioł. Trzecia para medalionów ukazuje pokłon królów: Maryja z Dzieciątkiem na 
ręku i klęczący król, a dwaj pozostali zdążają, aby uczcić Dziecię. Ostania para meda-
lionów przedstawia króla Heroda na tronie, który wydaje żołnierzowi rozkaz zgładzenia 
dzieci betlejemskich i Maryję z Dzieciątkiem, która ucieka do Egiptu. Krótką charakte-
rystykę tych scen ocenił abp A.J. Nowowiejski: „Ruchy wszystkich postaci, chociaż przy 
krótkich proporcjach są śmiałe, prawdziwe, wyrażenie sceny proste i jasne”18.

Stopa kielicha ozdobiona jest siedmioma grawerunkami z napisami na wstęgach. Cen-
tralne miejsce zajmuje Chrystus ukrzyżowany, nad którego głową umieszczono tabliczkę 
z monogramem IHS (Jezus – Ihesus). Krzyż Chrystusa ma formę widlastą w kształcie 
litery Ψ (greckie psi). Tę formę uznaje się za znak symbolizujący tchnienie w wodę 
chrzcielną. Litera początkowa Ψ słowa ȹυχή (psyche) odnosi się do Ducha Świętego, 
który jednak w Piśmie Świętym i liturgii określany jest przez Pneuma. W tym kontekście 
Ψ wskazuje na drzewo, symbol płodnego życia, a ponadto na drzewo krzyża, przez które 
Chrystus obdarza człowieka życiem Bożym19.

W najbliższym otoczeniu Ukrzyżowanego siedzą wskazujący go patriarchowie i pro-
rocy: po prawej Jan Chrzciciel, a po lewej stronie Jeremiasz. Dalej zwróceni do siebie 
twarzami, jakby prowadzący ze sobą dysputę, Mojżesz i Eliasz, a dalej w analogicznej 
postawie Abraham i Izajasz. Poznać ich można po wstęgach z wypisanymi imionami, 
które trzymają: IOHANNES, IEREMIAS, MOISES, HELIAS, ABRAHAM, HISAIAS. 
Podobnie jak przedstawienia w medalionach w strefie czary kielicha, tak sceny z jego 
stopy ukazują postacie dynamicznie, które wyraźnie prowadzą ze sobą dialog i gesty-

16 Knapiński, „Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia Konrada 
Mazowieckiego”, 243. Niello, to metoda zdobienia przedmiotów metalowych, stosowana w złotnictwie szcze-
gólnie w średniowieczu. Wzór wyryty w metalu wypełnia się pastą złożoną z siarczków srebra, miedzi i ołowiu, 
a następnie poddaje się polerowaniu dla uzyskania koloru.

17 Książę Konrad z żoną Agafią miał dziesięcioro dzieci. W przedstawionym napisie podano sześć imion, powtarza-
jąc imię córki Judyty, zobacz: Marek Derwich, Wojciech Mrozowicz, „Tablice genealogiczne”, w: Polska dzieje 
cywilizacji i narodu, Monarchia Piastów 1038–1399, red. Marek Derwich (Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 2003), 230.

18 Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, 536.
19 Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990), 15, 32–33.
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kulują. Wszyscy ukazani są w pozycji siedzącej, na co wyraźnie wskazuje układ ciała 
i rozstawienie stóp20.

3. Ikonografia i teologia kielicha

Ikonografia kielicha konradowskiego przedstawia bardzo dojrzałą myśl teologiczną. 
Eucharystia, która jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa (iko-
nografia stopy) wyraża związek i ciągłość z tajemnicą wcielenia (ikonografia czaszy). 
Sceny zwiastowania, narodzenia i pokłon królów są antycypacją tego, „co w jakiejś mie-
rze realizuje się sakramentalnie w każdym wierzącym, który przyjmuje pod postacią 
chleba i wina Ciało i Krew Pańską”21. Trudno nie zauważyć głębokiej analogii pomiędzy 
odpowiedzią Maryi fiat i amen wypowiadanym przez każdego, kto przyjmuje Komu-
nię Świętą. Tak jak Ona ofiarowała siebie z wiarą, aby mogła się dokonać tajemnica 
wcielenia, tak przyjmujący Eucharystię z wiarą otwiera się na uobecnienie Chrystusa, 
którego przyjmuje. Z kolei narodzenie pozwala widzieć Maryję kontemplującą oblicze 
Chrystusa nowonarodzonego i tulącą go w ramionach, co stanowi niedościgniony wzór 
miłości podczas Komunii eucharystycznej22. Pokłon Królów (Mędrców) reprezentują-
cych wszystkich ludzi jest wyrazem dążenia w poszukiwaniu swego Zbawcy. Bóg nie 
tylko przyszedł do nas i poszukuje człowieka, ale także człowiek, dzięki Bożej inicja-
tywie, wyrusza w drogę w poszukiwaniu Boga. Kto Go odnajdzie w misterium Eucha-
rystii „padnie na twarz i odda mu pokłon” (Mt 2,11), czyli kontempluje Go w postawie 
adoracji23.

Ikonografia stopy koncentruje się na tajemnicy śmierci Chrystusa na krzyżu. Przed-
stawienie to na kielichu dobitnie wskazuje na jedność Ofiary eucharystycznej z Ofiarą 
Krzyża. Prawdę tę wyrażają słowa aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary” – „Gło-
simy śmierć Twoją, Panie Jezu”. Ofiarniczy charakter Mszy Świętej uroczyście potwier-
dzony podczas Soboru Trydenckiego (sesja XXII, 17 września 1562 r.), zgodnie z całą 
tradycją Kościoła, został na nowo wyrażony przez nauczanie Soboru Watykańskiego 
II: „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała 
i Krwi swojej, a by w niej na wieki utrwalić Ofiarę Krzyża, aż do swojego przyjścia, 
i tak Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, powierzyć pamiątkę swojej śmierci i zmar-
twychwstania ” (KL nr 47; KK nr 3, 28; DK nr 2, 4, 5). Tę wiarę Kościoła od wieków 
wyraża modlitwa liturgiczna (lex orandi – lex credendi) słowami zapisanymi w najstar-
szym Sakramentarzu z Werony: „Ilekroć sprawujemy tę Ofiarę na pamiątkę Chrystusa, 

20 Knapiński, „Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia Konrada 
Mazowieckiego”, 245.

21 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakon-
nic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła (17.04.2003 r.) 
(Kraków: Wydawnictwo M, 2003), nr 55.

22 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 55.
23 Matias Augé, Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele (Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 

2013), 204–207.
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dokonuje się dzieło naszego odkupienia”24. Ikonografia stopy kielicha obok Ukrzyżo-
wanego umieszcza patriarchów i proroków Starego Testamentu, a także łączącego oba 
Testamenty Jana Chrzciciela. Treść ikonograficzną kielicha doskonale wyjaśnia modli-
twa liturgiczna II prefacji adwentowej: „Jego (Jezusa Chrystusa) przepowiadali wszyscy 
Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką radością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego 
przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu”. Potwierdzeniem tych słów liturgicznej 
modlitwy Kościoła jest znane zdanie z Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1).

Czytając teologię kielicha płockiego w duchu Soboru Watykańskiego II, można 
dostrzec potwierdzenie historiozbawczego wymiaru liturgii. Bóg od początków dziejów 
pragnie zbawienia każdego człowieka, stąd Jego inicjatywy, wyjście ku człowiekowi 
przez patriarchów Abrahama i Mojżesza, proroków Eliasza, Izajasza, Jeremiasza, a na 
progu Testamentów przez Jana Chrzciciela. To wyjście Boga ku człowiekowi (kataba-
sis) osiągnęło pełnię w Osobie Jezusa Chrystusa Syna Bożego, Jego życiu, czynach, 
nauczaniu, a przede wszystkim w wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstania. Litur-
gia Kościoła jest kontynuacją działania Bożego, czynów zmartwychwstałego i żyjącego 
Jezusa. Duch Święty te czyny uobecnia w liturgii, a jednocześnie wprowadza w jej histo-
riozbawczy wymiar, komunikując z wewnątrztrynitarnym życiem Boga25.

4. Opis, ikonografia i teologia pateny

Patena o średnicy 21 cm, srebrzona, odpowiada formą kielichowi. Jej krawędź zewnę-
trza zakończona jest wałeczkowatym zgrubieniem. Wnętrze wklęsłe ma dno dwukrotnie 
wgłębione o sześciolistnym wykroju. Podobnie jak w kielichu, tak i w patenie poja-
wiają się zapowiedzi nowego gotyckiego stylu. Jedną z cech paten gotyckich będzie ich 
płytkość wgłębienia26. Nowy styl zauważa się w niektórych szczegółach grawerunków: 
korona Chrystusa złożona z lilii heraldycznych, diadem książęcy i opaska na głowie Aga-
fii, a także czterolistne rozetki.

24 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Rzym 2020 oraz wskaza-
nia Episkopatu Polski (Poznań: Pallottinum, 2006), nr 2.

25 Bogusław Nadolski, Wprowadzenie do liturgii (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004), 21–24.
26 Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, 567.
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Fotografia 4. Kopia pateny Konrada Mazowieckiego dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej  
z 2018 roku

Centralną część pateny zajmuje grawerunek Chrystusa w majestacie, czyli Pantokra-
tora, otoczony sześcioma łukami. Tron Chrystusa wspiera się na romańskim kapitelu. 
Nad Chrystusem postać anioła w prawej ręce trzyma koronę nad Jego głową, a w lewej 
kadzielnicę. Pantokratora otaczają postaci w postawie klęczącej: z prawej strony książę, 
z lewej małżonka księcia. Oboje trzymają kielichy w geście ofiarowania Chrystusowi. 
Na ich głowach widnieją jakby diademy książęce. Poniżej tych postaci dwie kolejne, 
dwaj książęta w postawie klęczącej z rękami złożonymi do modlitwy. Rozpoznajemy te 
osoby dzięki zapisowi ich imion odpowiednio do miejsca: DUX CONRADVS * OAFIA 

* SEMOVITVS * HAZIMIRVS. Wymienione imiona odpowiadają napisowi fundacyj-
nemu umieszczonemu na wardze czary kielicha i potwierdzają jedność kielicha z pateną. 
Przed badaczem historii pojawia się pytanie: dlaczego imiona synów Konrada, książąt 
Siemowita i Kazimierza, znalazły się na patenie? Z pewnością wpływ na umieszczenie 
imion wynika z czasu powstania daru, co zostało już wyjaśnione wyżej (zob. Geneza 
powstania kielicha i pateny). Argumenty historyczne wydają się przekonujące. Nie 
można jednak pominąć faktu, że imiona osób, które znalazły się na patenie, to imiona 
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uczestników wydarzeń „sprawy ks. Jana Czapli”. Wszyscy oni w jakiś sposób stali się 
uczestnikami tego wydarzenia i mieli osobisty powód do zadośćuczynienia.

Postać Chrystusa Pantokratora, Wszechwładcy, Pana wszystkiego, Władcy i Sędziego 
Wszechświata, jest wyrażeniem prawd wiary sformułowanych na pierwszych soborach 
w Nicei w 325 roku, w Konstantynopolu w 381 roku i zapisanych w Symbolu Wiary. 
To zapis chrystologii, prawd wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
Człowiekiem (zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu). Pantokrator umieszczony 
na patenie wskazuje na wypełnienie misterium paschalnego: męka i śmierć prowadzi 
do zmartwychwstania, do zwycięstwa i życia. Chrześcijanin, który w Ofierze euchary-
stycznej jednoczy się z Ofiarą Chrystusa może mieć pewność udziału w ostatecznym 
triumfalnym zwycięstwie Chrystusa.

Forma gotyckiej pateny, a przede wszystkim jej płytkość z możliwością położenia w jej 
wgłębieniu tylko jednej dużej hostii dla kapłana, jest wyrazem ducha epoki. Teologię 
Mszy Świętej tego okresu niemal całkowicie zdominował aspekt ofiarniczy, co w kon-
sekwencji przyczyniło się do zmarginalizowania wymiaru uczty Pańskiej. Pobożność 
eucharystyczna skupiona na przeistoczeniu i uobecnieniu Ciała i Krwi Pańskiej, a także 
poczucie wielkości Boga i jednocześnie niegodności wobec Jego obecności, sprawiały, 
że do Komunii Świętej przystępowano bardzo rzadko27. Rekompensatą miało być patrze-
nie na świętą Hostię, co doprowadziło w pobożności eucharystycznej do dynamicznego 
rozwoju nurtu adoracyjnego.

Zakończenie

Wykonane kopie kielicha i pateny dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej mają zna-
czenie symboliczne. Konrad Mazowiecki, syn księcia Kazimierza Sprawiedliwego 
(1177–1191), był wnukiem księcia Bolesława Krzywoustego, który przyczynił się do 
pogłębienia więzi Polski z Pomorzem Zachodnim28. Już niebawem Kościół nad Odrą 
i Bałtykiem będzie uroczyście obchodził wydarzenia sprzed 900 lat, a mianowicie zdo-
bycie Szczecina przez Krzywoustego w 1221 roku, a następnie dwie misje chrystiani-
zacyjne biskupa z Bambergu, św. Ottona, z lat 1224–1225 i 1228 roku, zrealizowane 
na prośbę i przy zaangażowaniu księcia Bolesława. Kielich i patena mają przypominać 
tamte relacje sprzed wieków między stolicą książęcą w Płocku a Szczecinem, stolicą 
księstwa Pomorza Zachodniego29.

Dar ekspiacyjny Konrada po 780 latach od wydarzeń, które rozegrały się w Płocku 
w 1239 roku, stanowi zachętę dla badaczy historii państwa i Kościoła, w poszukiwa-

27 Ducha ówczesnej pobożności eucharystycznej charakteryzuje postawa św. Franciszka z Asyżu, który zezwalał 
klaryskom na przystępowanie do Komunii św. tylko siedem razy w roku w największe święta; zobacz: Antonio 
Sorrentino, Zreformować reformę? (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2019), 163–165.

28 Stanisław Rosik, Bolesław Krzywousty (Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2013), 181–192.
29 Związek Piastów ze Szczecinem umocniło także małżeństwo Anastazji, wnuczki Bolesława Krzywoustego, 

a córki Mieszka III Starego z Bogusławem I, księciem zachodniopomorskim w 1177 roku, zobacz: Derwich, 
Mrozowicz, „Tablice genealogiczne”, 226.
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niu dróg łączących Polskę ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim. Na odkrywaniu tych 
związków szczególnie zależało drugiemu biskupowi diecezji szczecińsko-kamieńskiej, 
Kazimierzowi Majdańskiemu (1979–1992), który wielokrotnie zabierał głos w tej spra-
wie, w licznych wypowiedziach i publikacjach. Przykładem może być przedmowa do 
książki o św. Ottonie, gdzie napisał: „Krzywousty rozumiał dobrze, jak jego genialny 
poprzednik, Chrobry, co chrześcijaństwo znaczy dla narodzin i rozwoju młodego pań-
stwa. Postać Bolesława Krzywoustego nabiera zresztą nowych, imponujących wymiarów 
na tle misji św. Ottona. Widać przy tej okazji nie tylko polityka i stratega wielkiej miary, 
ale także znakomitego znawcę ludzi. Nadto zaś zaproszenie, jakie przesłał do biskupa 
Bambergu w związku z planowaną misją, jest niepospolitym świadectwem kultury tam-
tych czasów”30. Warto zaznaczyć, że sprowadzenie kielicha i pateny Konrada do Szcze-
cina było pragnieniem arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego (1999–2009), który jako 
biskup płocki został z woli papieża Jana Pawła II metropolitą szczecińsko-kamieńskim.

Kielich i patenę po raz pierwszy w liturgii użył arcybiskup Andrzej Dzięga 11 listopada 
2018 roku, w jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w bazylice 
archikatedralnej w Szczecinie, a drugi raz podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek 
18 kwietnia 2019 roku. Arcybiskup Antoni J. Nowowiejski zaświadcza, że w Płocku na 
przełomie XIX i XX wieku, oryginału używano tylko dwa razy w roku: „przy rozdawa-
niu wiernym wina 27 grudnia, w uroczystość św. Jana Ewangelisty, i w Wielki Czwartek, 
przy konsekracji olejów”31. Kielich i patena to cenny dar kultury polskiej i dziedzictwa 
narodowego przypominający więzi historyczne łączące Szczecin i Pomorze Zachodnie 
z Polską w XII i XIII wieku.

Wykonana kopia dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej znajduje się w depozycie 
Urzędu Celebracji Liturgicznych archidiecezji i jest używana w liturgii podczas wielkich 
uroczystości w bazylice katedralnej w Szczecinie, a także innych wyjątkowych wyda-
rzeń liturgicznych w archidiecezji.

30 Kazimierz Majdański, przedmowa do Gracjan Bojar-Fijałkowski, Święty Otton z Bambergu (Warszawa: Ośrodek 
Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986), 5.

31 Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, 536.
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OSKAR ARNULFO ROMERO, ŚWIĘTY  
TRUDNEGO CZASU

Streszczenie

Artykuł na przykładzie św. Oskara Romero, arcybiskupa San Salvadoru w latach 1977–1980, 
ukazuje, że świętość zawsze jest osadzona w konkretnej rzeczywistości historyczno-geo-
graficzno-duchowej (część pierwsza). Dbając o zbawienie dusz i pokój w kraju w trakcie 
narastającego konfliktu polityczno-gospodarczego, arcybiskup podejmował wszystkie nie-
zbędne działania: był mediatorem między rządem a niezadowolonym ludem; upominał za 
bestialstwo wojska; zapewniał schronienie i żywność potrzebującym (część druga). Te dzia-
łania wzbudziły falę protestów oponentów, którzy oskarżali go o lewicowe poglądy i propa-
gowanie teologii wyzwolenia (część trzecia). W wątpliwościach św. Oskar szukał duchowego 
wsparcia w nauczaniu ówczesnych papieży oraz Soboru Watykańskiego II i synodów – i je 
tam znajdował (część czwarta). Mimo przeciwności św. Oskar pozostał wierny do końca 
powołaniu pasterza „owiec i wilków” i dopiero gdy go już zabrakło, okazało się, jak ważny 
był dla pokoju w Salwadorze. Odpowiedzialny za zbawienie powierzonych ludzi heroicznie 
bronił świętości i godności ich życia, aż do męczeńskiej śmierci w czasie sprawowanej Mszy 
Świętej.

Słowa kluczowe: Oskar A. Romero, San Salvador, święty, męczennik, teologia wyzwolenia
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Abstract

OSCAR ARNULFO ROMERO, SAINT OF DIFFICULT TIMES

The article, through the example of St. Oscar Romero, the archbishop of San Salvador in 
1977–1980, shows that the sanctity is always embedded in the particular historical, geographi-
cal and spiritual reality – first part. The Archbishop, taking care of salvation of souls and peace 
in the country during the growing political and economic conflict, was taking all necessary 
efforts: he was a mediator between the government and dejected people, he admonished the 
military forces for their inhumanity; provided shelter and food to the people in need – second 
part. Further, the article shows that these actions awoke the storm of protests of the opponents, 
who accused him of left-wing orientation and the promotion of liberation theology. In doubts, 
St. Oscar sought spiritual support in the teaching of the contemporary popes, the Second Vati-
can Council and synods – and he used to find this support there. The last part of the article 
present St. Oscar as faithful to his vocation of being the shepherd “lams and wolves” to the last, 
and the consequences of his loss to the country. As the responsible for the salvation of confided 
him people, he heroically defended the sanctity and dignity of their lives until his martyr’s 
death while he was celebrating the Holy Mass.

Keywords: Oskar A. Romero, San Salvador, saint, martyr, liberation theology

Wstęp

Gdy myśli się o kapłanie, a jeszcze bardziej o biskupie, często wyobraża się go sobie sto-
jącego przed ludem i zachęcającego, mobilizującego swoim słowem, i najlepiej również 
przykładem, do wiernego kroczenia za Chrystusem. Papież Franciszek akcentuje bardzo 
mocno też i inne zadania: wychodzenie do całego świata, a szczególnie do najbardziej 
potrzebujących. Może właśnie dlatego za jego pontyfikatu podjęto decyzję o wyniesieniu 
na ołtarze św. Oskara Romero (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez), arcybiskupa z San 
Salvadoru2. 24 marca 2020 roku mija 40 lat od jego męczeńskiej śmierci.

Artykuł przedstawia arcybiskupa z Ameryki Środkowej w trudnym kontekście histo-
rycznym Salwadoru, który dążąc do własnej świętości, wskazywał drogę również swoim 
diecezjanom. Głoszenie Ewangelii łączył niezachwianie z bezpośrednią pomocą krzyw-
dzonym i biednym oraz obroną przed „władcami tego świata”. Oskarżany o mieszanie 
się do polityki po stronie komunistów stale szukał inspiracji i prawdziwej drogi w nauce 
społecznej Kościoła, by ostatecznie wypełniając chrześcijańskie ideały i broniąc uciska-
nych, oddać życie „za owce”.

2 Beatyfikacja: 23.05.2015 w San Salvadorze; kanonizacja: 14.10.2018 w Rzymie.
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1. Świętość zdobywana w codzienności

Katechizm Kościoła Katolickiego wierny eklezjalnej tradycji mówi, że święci kanoni-
zowani to ci, którzy wiernie „praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce 
Bożej” w konkretnej rzeczywistości życia3. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Chri-
stifideles laici dookreślił to, aby wszyscy chrześcijanie „byli głodni i spragnieni spra-
wiedliwości, praktykowali miłość we wszystkich sytuacjach życiowych i by służyli 
braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym”4. Tę prawdę przywołał również 
Franciszek w adhortacji apostolskiej Gaudete et exultate, uwypuklając bardzo szcze-
gółowo różne miejsca i okoliczności uświęcenia. Święci są więc świadkami swojego 
czasu i miejsca, które niekiedy bywa niezrozumiałe poza tym konkretnym kontekstem 
historyczno-geograficznym5.

Ten właśnie „kontekst życia” – jak w przypadku wszystkich świętych – również i u abp. 
Romero ma bardzo istotne znaczenie. Kilkakrotnie powtarzał on, że uświęcenie i praw-
dziwą wolność można zdobyć, jedynie będąc wiernym Bogu „tu i teraz”. W jednym ze 
swoich listów pasterskich napisał: „Jezus wypełnił swoją misję, swoje głoszenie i swoją 
służbę człowiekowi w konkretnym świecie i społeczności. (…) Tamten czas, jak zresztą 
tyle innych w historii ludzkości, był zdominowany przez grzech, i dlatego Jezus, chociaż 
Królestwo Boże głosił w sensie pozytywnym, to również wypominał grzechy własnego 
czasu. (…) Jak Jezus, który wypełnił swoją misję w konkretnym świecie i społeczeń-
stwie, tak Kościół nie głosi jakiegoś abstrakcyjnego Królestwa Bożego, ale również 
ma przedstawiać pewne propozycje, które byłyby odpowiednie i sprawiedliwe, i które 
dałoby się zrealizować”6.

Pół roku po objęciu arcybiskupstwa powiedział w kazaniu: „Historia Salwadoru, ze 
swoimi sprawami, ze swoją polityką, swoimi własnymi grzechami, ze swoimi dobrymi 
rzeczami i swoimi problemami, jest historią Salwadorczyków i ta nasza historia jest tą, 
w której Bóg chce spotkać Salwadorczyków i ich zbawić. I właśnie Kościół, będąc Kró-
lestwem Bożym na ziemi, kocha tę historię, kocha Ojczyznę bardziej niż ktokolwiek 
inny”7.

Niestety, ów kontekst historyczny nie należał do łatwych. „Został arcybiskupem w cza-
sach tragicznych, powołany do wypełnienia bardzo trudnej misji nawrócenia narodu. 
Postawiony wobec wielkich niesprawiedliwości społecznych, wobec nieprzestrzegania 

3 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum, 1994), 828.
4 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele 

i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archi-
diecezjalnej TUM, 2017), 16.

5 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 17.
6 Óscar Arnulfo Romero, „La Iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. Segunda carta pastoral de monseñor Óscar 

A. Romero, arzobispo de San Salvador, 6 de agosto de 1977”, w: Cartas pastorales, discursos y otros escritos 
Monseñor Óscar A. Romero, t. 7, red. Miguel Cavada Diez (San Salvador: UCA Editores, 2017), 62–65.

7 Óscar Arnulfo Romero, „La historia de la salvación. Decimonoveno domingo del Tiempo Ordinario, 7 de agosto 
de 1977”, w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 1, red. Miguel Cavada Diez (San Salvador: UCA Editores, 
2015), 241.
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praw człowieka, politycznego wzburzenia, mordowania księży i katechistów, chrześcijan 
zmuszanych ukrywać Biblię, w kraju podzielonym politycznie i dogmatycznie (…), lecz 
jednak przyjął swoją nominację jako wolę Bożą”8.

Jego ingres do diecezji San Salvador nastąpił 22 lutego 1977 roku. „I już 18 dni później 
został zamordowany jeden z jego księży, ks. Rutilio Grande. Później zginęło jeszcze 
pięciu kolejnych księży, niektórzy bardzo młodzi, wyświęceni przez samego Romero. 
Sposób morderców był niezmienny. Nie chcieli po prostu zabić, ale też torturowali, oka-
leczali, aby przez tę niewyobrażalną przemoc siać terror. (…) Oprócz tego wielu księży 
było wydalanych z kraju czy prześladowanych. Podczas dwóch lat9 swojej arcybiskupiej 
posługi w Salwadorze, Romero stracił czterdziestu kapłanów, między nimi byli zamor-
dowani, deportowani czy ratujący się ucieczką przed śmiercią – to niemal jedna piąta 
jego prezbiterium. Szwadrony śmierci zabiły dziesiątki, dziesiątki katechistów małych 
wspólnot kościelnych i wielu wiernych. Do tego należy dodać profanacje kościołów i Naj-
świętszego Sakramentu”10.

2. Obrona i pomoc

Naturalną konsekwencją, wynikającą z poczucia pasterskiego obowiązku, było zbliże-
nie się do biednych, prześladowanych, by im współczuć, pocieszać czy po prostu z nimi 
być, ale i bardzo konkretnie pomagać. Działania praktyczne abp. Oskara Romero na 
rzecz potrzebujących można sprowadzić do dwóch aspektów: obrona przed bezwzględną 
siłą terroru wojska będącego pod władzą oligarchii bogatych posiadaczy ziemskich oraz 
pomoc materialna i duchowa.

Arcybiskup m.in. pisał oficjalne noty, listy oraz podejmował działania prawne, żądając 
zaprzestania przemocy. Po śmierci pierwszego kapłana napisał do prezydenta Arturo 
Moliny: „Głęboko przejęty zabójstwem ojca Rutilio Grande i dwóch towarzyszących 
mu chłopów z jego parafii w Aguilares (…) uważam za niezwłoczne, aby zlecił Pan 
wyczerpujące dochodzenie na temat zaistniałych wydarzeń (…). Kościół jest gotowy nie 
uczestniczyć w żadnym oficjalnym państwowym wydarzeniu, dopóki rząd nie dołoży 
wszystkich starań, aby sprawiedliwość oświetliła to niesłychane świętokradztwo, które 
wywołało konsternację całego Kościoła i nową falę sprzeciwu wobec wszelkiej przemo-
cy”11. Nie zmienił swej decyzji. Nigdy nie wziął udziału w żadnym oficjalnym państwo-
wym święcie. Sprawy nie wyjaśniono do dzisiaj.

Gdy rząd USA juncie wojskowej rządzącej w Salwadorze zaoferował pieniądze na 
działania militarne, by ograniczyć ataki bojówek lewicowych, Oskar Romero napisał 

8 Vincenzo Paglia, „Sentir con la Iglesia”, w: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Roberto 
Morozzo della Roca (Madrid: San Pablo, 2017), 146.

9 Błąd autora; powinno być „trzech lat”.
10 Paglia, „Sentir con la Iglesia”, 148.
11 „Lettera de Mosignior Romero al. Presidente Molina, 14 marac 1977”, w: Alberto Vitali, Oskar Romero. Pasterz 

owiec i wilków, tłum. Gabriela Kühn (Kraków: Wydawnictwo eSPe, Kraków, 2011), 144.
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list do prezydenta Jimmiego Cartera: „Jestem bardzo zaniepokojony wiadomością, że 
rząd Stanów Zjednoczonych rozpatruje możliwość udzielenia pomocy wojskowej Sal-
wadorowi. Chce wysyłać doradców i sprzęt wojskowy, «aby przeszkolić trzy bataliony 
w zagadnieniach logistyki, łączności i zwiadu». Jeśli ta wiadomość prasowa jest praw-
dziwa, to Pański rząd zamiast zaprowadzać większą sprawiedliwość i pokój, bez wątpie-
nia przyczyni się do pomnożenia niesprawiedliwości i represji wobec zorganizowanego 
ludu, który bardzo często walczy o respektowanie najbardziej podstawowych praw czło-
wieka. (…)

Jako Salwadorczyk i arcybiskup diecezji San Salvador jestem zobowiązany troszczyć 
się o to, aby w moim kraju panowała wiara i sprawiedliwość. Jeśli naprawdę chce Pan 
bronić praw człowieka, proszę, aby:
 – zakazał wysłania pomocy wojskowej dla rządu Salwadoru,
 – zagwarantował, że Pański rząd nie będzie interweniował ani bezpośrednio, ani pośred-

nio, stosując wojskowe, ekonomiczne czy dyplomatyczne środki nacisku, by wpływać 
na losy narodu Salwadoru! (…)
Byłoby niesprawiedliwe i godne pożałowania, gdyby przez ingerencję obcych sił 

naród salwadorski był zawiedziony w swych nadziejach, gnębiony i gdyby nie mógł sam 
decydować o kierunku ekonomicznego i politycznego rozwoju swego kraju.

Byłoby to pogwałceniem prawa, które biskupi latynoamerykańscy zebrani w Puebla 
potwierdzili publicznie: «do prawowitego samostanowienia naszych narodów, pozwala-
jącego na organizowanie się zgodnie z własnym duchem, historią i udziałem w tworzeniu 
nowego ładu międzynarodowego»”12.

Jako przełożony lokalnego Kościoła Oskar Romero chętnie spotykał się z przedstawi-
cielami władz, ministrami, a nawet dowódcami wojskowymi. Był otwarty na wspólne 
konsultacje przygotowywanych praw, a czasami sam wychodził z konkretnym – niekiedy 
bardzo radykalnym – projektem, jak chociażby odwołując się do Populorum progressio 
Pawła VI: „Na rzecz tych skrzywdzonych trzeba podjąć natychmiastowe i trwałe środki 
zaradcze. Należy dokonać odważnych i nowatorskich przemian. (…) Kościół wprawdzie 
broni słusznego prawa do własności prywatnej, ale także z nie mniejszą jasnością naucza, 
że każda własność prywatna obciążona jest zawsze hipoteką społeczną, ażeby wszystkie 
dobra służyły ogólnemu celowi, jaki Bóg im nadał. Jeśli dobro wspólne tego wymaga, nie 
można się zawahać nawet przed wywłaszczeniem dokonanym w odpowiedniej formie”13.

Wobec milczenia władz i nasilających się aktów terroru św. Oskar podjął decyzję, że 
będzie głośno mówił w coniedzielnych kazaniach o tym, co spotyka chłopów i Kościół. 
Wyliczał krzywdy, wyczytywał nazwiska zamordowanych, niekiedy krzycząc, domagał 
się sprawiedliwości i zaprzestania przemocy. Msze te były transmitowane przez radio 

12 Óscar Arnulfo Romero, „Carta al Presidente de los Estados Unidos de América, 17 de febrero de 1980”, w: Cartas 
pastorales, discursos y otros escritos Monseñor Óscar A. Romero, t. 7, red. Miguel Cavada Diez (San Salvador: 
UCA Editores, 2017), 295–297.

13 Óscar Arnulfo Romero, „La verdad, fuerza de la paz. Mensaje pastoral de Año Nuevo, 1 de enero de 1980”, 
w: Cartas pastorales, discursos y otros escritos Monseñor Óscar A. Romero, t. 7, red. Miguel Cavada Diez (San 
Salvador: UCA Editores, 2017), 287.
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diecezjalne YSAX na cały kraj, a z czasem również na kraje ościenne. W ten sposób stał 
się „głosem tych, którzy nie mają głosu”14.

W niedzielę 23 marca 1980 roku wyliczał: „Przeżyliśmy przerażająco tragiczny tydzień. 
(…) w tym czasie odnotowano jedną z większych i najbardziej okrutnych operacji woj-
skowych (…). Spalono wiele domów, inne splądrowano i, jak zawsze, byli zabici. W La 
Laguna zabito małżeństwo Ernesto Navasa i Aurelię Majíę de Navas i ich małe dzieci, 
Martina i Hildę, w wieku trzynastu i siedmiu lat, a także jedenastu chłopów. Wiemy 
o anonimowych ofiarach z Plan de Ocotes: czterech rolników, w tym dwie kobiety oraz 
dwoje dzieci, a w El Rosario trzech kolejnych chłopów (…). 17 marca był dniem potwor-
nej przemocy. To było w ostatni poniedziałek. W stolicy i w kraju wybuchło wiele bomb. 
Siedziba Ministerstwa Rolnictwa została znacznie zniszczona. Miasteczko akademic-
kie przy Uniwersytecie Narodowym zostało otoczone przez armię (…), słyszano strzały. 
Arcybiskupstwo interweniowało, aby ochronić tych, którzy znajdowali się wewnątrz.

Osiemnaście osób zabito w hacjendzie Colima (…). W stolicy podczas incydentów 
w osiedlu Santa Licía zginęło siedem osób. (…) Na 38. kilometrze drogi do Suchitoto, 
w kantonie Montepeque zginęło szesnastu chłopów. (…) między 10 a 14 marca dokonano 
osiemdziesięciu trzech mordów politycznych. Amnesty International potępiła niedawno 
władze Salwadoru, czyniąc je odpowiedzialnymi za sześćset mordów politycznych (…). 
Znalezione zwłoki ofiar miały wykręcone do tyłu ręce i kciuki związane razem. Ponadto 
zwłoki polewano żrącymi płynami, by uniemożliwić ich identyfikację (…).

18 marca znaleziono zwłoki czterech rolników, dwóch z Metapán i dwóch z San Miguel. 
W środę 19 marca o godzinie 5:30 znaleziono, po operacji wojskowej (…), zwłoki trzech 
rolników: Humberto Urbina, Osvaldo Hernándeza i Francisco Garcíi”15.

Kończąc tę długą listę krzywd, św. Oskar nawoływał do „wyzwolenia, które ponad 
wszystko zmierza do poszanowania godności osoby, ocalenia dobra wspólnego ludu, do 
transcendencji, która patrzy przede wszystkim na Boga i tylko w Bogu znajduje nadzieję 
i siłę”16. Nigdy nie wezwał do odpowiedzi siłą na siłę, wręcz odwrotnie. Wciąż wierzył, 
że tylko działania pokojowe mogą przywrócić stabilną sytuację w kraju i dać nadzieję 
na przyszłość.

Łącząc się w bólu z żonami i matkami opłakującymi bliskich, powiedział: „czuję, że 
pokój, ład jest możliwy, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy tacy sami. 
Niech nigdy nie będzie Salwadorczyków, którzy sięgają po broń przeciwko braciom Sal-
wadorczykom”17. Wielokrotnie wzywał do odrzucenia przemocy, aż do najostrzejszego 

14 Alberto Vitali, Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków, tłum. Gabriela Kühn (Kraków: Wydawnictwo eSPe, Kra-
ków, 2011), 159–160.

15 Óscar Arnulfo Romero, „La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, transcendente. Quinto domin-
go de Cuaresma, 23 de marzo de 1980”, w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 6, red. Miguel Cavada Diez 
(San Salvador: UCA Editores, 2009), 446–450.

16 Romero, „La Iglesia, un servicio de liberación”, 453.
17 Óscar Arnulfo Romero, „El misterio de Cristo. Duodécimo domingo del Tiempo Ordinario, 19 de junio de 1977”, 

w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 1, red. Miguel Cavada Diez (San Salvador: UCA Editores, 2015), 145.
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kazania, które ponoć ostatecznie sprowokowało wydanie rozkazu zabicia go. Zginął 
dzień później.

„Chciałbym zwrócić się specjalnie do członków armii, a konkretnie do członków 
Gwardii Narodowej, policji i garnizonów: Bracia, jesteście z tego samego ludu co my. 
Zabijacie waszych własnych braci chłopów. Ponad rozkazem wydanym przez człowieka, 
który każe Wam zabijać, wyżej powinno być prawo Boże, które mówi: «Nie zabijaj». 
Żaden żołnierz nie jest zobowiązany do posłuszeństwa prawu, które jest sprzeczne z pra-
wem Bożym. Niemoralne prawo nie obowiązuje nikogo. Najwyższy czas, abyście usłu-
chali własnego sumienia i byli mu posłuszni bardziej niż rozkazom grzechu. Kościół, 
obrońca prawa Bożego i godności człowieka, nie może milczeć wobec tak potwornych 
czynów. Chcemy, aby rząd poważnie potraktował fakt, że reformy niczemu nie służą, 
jeśli splamione są taką ilością krwi. W imieniu Boga, w imieniu umęczonego cierpieniem 
ludu, którego skargi wznoszą się do nieba i każdego dnia są większe, proszę was, błagam 
was, rozkazuję wam w imieniu Boga: Zaprzestańcie represji!”18.

Pomoc arcybiskup okazywał, przede wszystkim będąc stale z ludźmi. Nieustannie 
odwiedzał miejscowości diecezji, jeździł na spotkania formacyjne, a w kaplicy szpitalika, 
czyli Szpitala Opatrzności Bożej w San Salvador – tam gdzie ostatecznie zginął – spędzał 
wiele godzin na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, nazywał je „audiencjami 
u Boga”19. Jednak gdy ktoś podchodził, przerywał modlitwę i cierpliwie wysłuchiwał, 
radził. Dla rolników wciąż przyjeżdżających do miasta w poszukiwaniu pracy zorganizo-
wał miejsce do spania. „Trzystu robotników ugościł w pomieszczeniach starej zamknię-
tej szkoły; następnych trzydziestu nocowało w salce przeznaczonej na spotkania kleru. 
Poprosił ludzi z Caritasu, aby co wieczór przygotowywali im coś ciepłego”20.

Arcybiskup myślał nie tylko o bezpośrednich ofiarach terroru, ale również o ich dzie-
ciach. Dwa dni przed swoją śmiercią przekazał 10 tys. dolarów, które dostał od Uniwer-
sytetu w Lovaina z okazji otrzymania doktoratu Honoris Causa, na budowę Domu dla 
Sierot w Santa Tecla, w którym schronienie znalazło ponad sto dzieci21.

Na potrzeby wydajniejszej pomocy najbardziej potrzebującym zreorganizował archi-
diecezjalną Caritas, kierując wszystkie środki bezpośrednio do biednych chłopów. Gdy 
zauważył, że większość kierowanych darów trafia do ludzi popierających lewicę, usłyszał 
od ks. Rutilio Sáncheza, dyrektora odnowionej Caritas: „To wszystko prawda, ale jeżeli 
są w potrzebie, to dalej będę ich wspierać. Dopóki będę miał żywność, im jej nie zabrak-
nie”22. Jednak aby być pewnym, że podjęta przez niego decyzja jest słuszna, osobiście 
zwizytował wiele wiosek i spotykał się na miejscu zarówno z wiernymi, jak z liderami 

18 Romero, „La Iglesia, un servicio de la liberación”, 453.
19 Miguel Cavada Diez, „La espiritualidad da los pobres en la predicación de Monseñor Romero”, w: La espirituali-

dad de Monseñor Romero, red. José Ricardo Urioste (San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2015), 87–88.
20 Vitali, Oskar Romero, 120.
21 „Testimonio de Madre Luz de la Cueva”, w: La espiritualidad de Monseñor Romero, red. José Ricardo Urioste 

(San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2015), 119–120.
22 María López Vigil, Piezas para un retrato (San Salvador: UCA Editores, 2018), 137–138.
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ruchów rewolucyjnych, by zrozumieć ich pobudki i prosić o pokój23. O to samo prosił 
przedstawicieli władzy, jak np. ministra Rubena Zamorę z Demokracji Chrześcijańskiej. 

„«Musimy znaleźć jakieś wyjście» – powtarzał mi Monseñor Romero przez ostatnie 
dni (…). Znaleźć coś, aby oddalić wojnę, na tym był bardzo skoncentrowany. Aby przy-
gotować jakieś przesłanie dla żołnierzy, poświęciliśmy całe popołudnie, wiele godzin, 
usiłując znaleźć rozwiązanie”24. Niedługo później Rubena Zamorę „nieznani sprawcy 
w czarnych maskach” zastrzelili w jego własnym domu.

3. Czerwony biskup?

W publikacjach na temat Oskara Romero wciąż ścierają się dwie główne opinie wyra-
żane zarówno przez przedstawicieli hierarchii kościelnej, jak i świeckich, tak za jego 
życia, jak i po śmierci. Pierwsza grupa to oponenci krytykujący metody duszpaster-
skie św. Oskara, a zwłaszcza sposoby ich realizacji. Na pierwszy plan wysuwają jego 
domniemane sympatie wobec organizacji lewicowych, niewierność nauce dogmatycz-
nej Kościoła oraz tego, że stał się wyznawcą teologii wyzwolenia. Publikowanie takich 
tez było bardzo łatwe, ponieważ „w Salwadorze wydawnictwa, które były w rękach oli-
garchii, nie dopuszczały wiadomości Romero. Deklaracje i niemal wszystkie informa-
cje o Kościele przedstawiane były tendencyjnie lub kłamliwie. Bez pardonu oczerniały 
Romero i go dyskredytowały w artykułach pełnych nienawiści, nazywając go komunistą, 
partyzantem, wywrotowcem i wysłannikiem szatana”25.

Drudzy bronią go jako wiernego swojej biskupiej posłudze i głęboko zjednoczonego 
z Bogiem duszpasterza. Ricardo Urioste, jeden z kapłanów, który dobrze znał arcybi-
skupa i z nim współpracował, a później został postulatorem jego beatyfikacji, napisał 
nawet, że abp Romero „został męczennikiem, ponieważ był wierny i posłuszny naucza-
niu Kościoła”26.

Patrząc na teksty i czyny Oskara Romero wyrwane z kontekstu duchowo-historycz-
nego, każdy może znaleźć argumenty pasujące tak do jednej, jak i drugiej opinii. Trudno 
jest jednoznacznie i definitywnie tu wyrokować. Andrea Ricardi, analizując publika-
cje na temat św. Oskara, zauważa, że „Romero stał się właściwie nazwą-mitem, który 
wymyka się ramom swojego małego kraju (…). Romero jest sztandarem dla tych, którzy 
uważają zabójstwo arcybiskupa za wyraz jego wyboru drogi wiodącej do wyzwolenia; 
męczennika samej teologii wyzwolenia. Ma on jednak również i wizerunek negatywny 

23 Vitali, Oskar Romero, 210–211.
24 López Vigil, Piezas, 374–375.
25 Julian Filchowski, „San Óscar Romero, ¡Presente!”, Espacio Laical 4 (2018): 14.
26 Ricardo Urioste, Monseñor Romero Mártir por el Magisterio Eclesiástico (San Salvador: Fundación Monseñor 

Romero, 2012), 1.
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dla tych wszystkich, którzy mają poglądy przeciwne. Romero jest pewnego rodzaju 
mitem i osobą polemiczną”27.

Sięgając bezpośrednio po wypowiedzi św. Oskara, można znaleźć tam m.in.: „Mark-
siści i inne ruchy wyzwoleńcze na ziemi nie biorą pod uwagę Boga i nadziei na Niebo, 
dlatego istnieje ogromna różnica między nimi a Kościołem. Bo mimo że Kościół również 
mówi o wyzwoleniu – o poszukiwaniu sprawiedliwości i o sprawiedliwym porządku 
społecznym, to jednak nie jest to raj na ziemi. Kościół pragnie lepszego świata, ale wie 
też, że w historii nigdy nie osiągniemy doskonałości, ponieważ ona jest ponad historią 
(…). Kiedy [Kościół] domaga się większej sprawiedliwości w społeczeństwie, sprawie-
dliwszego podziału dóbr, większego szacunku dla praw człowieka, to wcale nie znaczy, 
że wtrąca się do polityki albo że staje się marksistowski czy komunistyczny; Kościół po 
prostu powtarza to, co zawiera się w przesłaniu szkaplerza: zostaną zbawieni tylko ci, 
którzy używają rzeczy ziemskich w duchu Bożym”28.

Już w jednym z pierwszych swoich kazań jako arcybiskup San Salvadoru, podczas 
Mszy pogrzebowej zamordowanego ks. Rutilio Grandego, bardzo jasno powiedział, że 
to Chrystus „mówi człowiekowi, aby zrozumiał to, że jedynie w Jego Słowie znajduje 
się rozwiązanie wszystkich problemów: politycznych, ekonomicznych, społecznych, 
których nie da się rozwiązać za pomocą ideologii ludzkich, ziemskimi utopiami, mark-
sizmem bez perspektyw czy ateizmem, które pomijają jedyną moc. Jedyną mocą, która 
może zbawiać jest Jezus, który mówi nam o prawdziwej wolności”29.

Jeden z głównych liderów teologii wyzwolenia, jezuita Jon Sobrino, wspomina, że 
pewnego razu Romero „zapytał mnie, dlaczego niektórzy teolodzy wyzwolenia kry-
tykują nauczanie społeczne Kościoła. (…) Pytał mnie spokojnie, z intencją zrozumie-
nia, jednak jako arcybiskup nie czuł się zobowiązany bronić jej założeń. (…) Według 
mojej opinii, na poziomie konceptualnym, Mons. Romero opowiadał się i bardziej cenił 
teologię Soboru Watykańskiego II, chociaż jego źródła teologiczne tak naprawdę były 
również biblijne i historyczne, czym wpisywały się w najlepsze intencje teologii wyzwo-
lenia. Przez to pomógł nam i to bardzo konkretnie. Jego pomoc teologiczna nie była 
ideowa czy techniczna, ale znajdowała się na poziomie jeszcze ważniejszym: dał nam 
inspirację i światło, aby widzieć i wykorzystać lepiej podstawy teologii fundamentalnej: 
Bóg widziany z tego świata i świat widziany przez Boga. Gustavo Gutiérrez mówi, że 
podstawowym zadaniem teologii wyzwolenia jest to, w jaki sposób powiedzieć ubogim 
tego świata, że Bóg ich kocha. I to jest właśnie to, czym oświecił nas Mons. Romero”30. 
Z rozbrajającą wręcz szczerością Jon Sobrino konkluduje cały swój wywód: „Tak prawdę 

27 Andrea Riccardi, „Romero entre el mito y la historia”, w: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, 
red. Roberto Morozzo della Roca (Madrid: San Pablo, 2017), 369–370.

28 Óscar Arnulfo Romero, „La Virgen María nos ofrece una promesa de salvación. Homilía de la Fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen, 16 de julio de 1977”, w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 1, red. Miguel Cavada Diez 
(San Salvador: UCA Editores, 2015), 190, 192.

29 Óscar Arnulfo Romero, „La Misa única. Cuarto domingo de Cuaresma, 20 de marzo de 1977”, w: Homilías 
Monseñor Óscar A. Romero, t. 1, red. Miguel Cavada Diez (San Salvador: UCA Editores, 2015), 39.

30 Jon Sobrino, Monseñor Oscar A. Romero. Un obispo con su pueblo (Santander: Sal Tierra, 1990), 48.
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mówiąc, gdy mam powiedzieć coś o manipulowaniu, to bardziej Mons. Romero nas zma-
nipulował, niż my zmanipulowaliśmy jego”31.

Dodatkowe światło na to, że Oskar Romero chciał być wierny nauczaniu Kościoła 
w całej rozciągłości, mogą rzucić źródła głoszonych przez niego poglądów. Opubliko-
wano 192 kazania i homilie, które wygłosił św. Oskar w niedziele lub przy innych oka-
zjach w czasie trzech lat bycia arcybiskupem San Salvadoru. 325 razy cytuje w nich słowa 
Pawła VI i Jana Pawła II, 337 razy powołuje się na poszczególne dokumenty Soboru 
Watykańskiego II, ze szczególnym upodobaniem wracając do Populorum progressio, 
Gaudium et spes i Lumen gentium. Ponadto 85 razy cytuje postanowienia z Konferencji 
Generalnych Biskupów Ameryki Łacińskiej w Medellín (1968 r.) i 100 razy z Puebla 
(1979 r.)32.

4. Wątpliwości i pewność

Ciągłe ataki oponentów doprowadziły do tego, że arcybiskup Romero czasami powąt-
piewał w słuszność obranej drogi. Obok wielu krytycznych głosów otrzymywał jednak 
również i potwierdzenia swych decyzji oraz zapewnienia wsparcia. I jak negatywne opi-
nie płynęły „z dołu”, od współpracowników (biskupów pomocniczych lub z innych die-
cezji, księży lub świeckich), tak ostateczna akceptacja – tak przynajmniej odczytywał ją 
sam św. Oskar – płynęła „z góry”, od papieży, ostatniego soboru czy biskupów zebra-
nych w Medellín i Puebla.

W czerwcu 1978 roku abp Romero został zaproszony do Rzymu, by wyjaśnić sytu-
ację w swojej diecezji. W listach wysłanych z Salwadoru krytykowano m.in. program 
nauczania w seminarium jako zbyt lewicujący, promujący teologię wyzwolenia. Jednak 
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego po zbadaniu sprawy stwierdziła, że wszystko 
jest w zgodności z doktryną katolicką33. Krytykujący go biskupi wysłali do Rzymu 
nawet kazania Romero, jednak po ich przejrzeniu kard. Sebastian Baggio, prefekt Kon-
gregacji ds. Biskupów, również nie znalazł w nich nic wykraczającego poza doktrynę 
Kościoła, chociaż „czasami pobrzmiewają w nich zapożyczenia z innej kultury i innej 
mentalności”34.

Ostatecznie, podczas prywatnej audiencji, Paweł VI przyjął arcybiskupa Salwadoru 
bardzo życzliwie i – jak zanotował to Romero – „trzymając długo moją prawą dłoń 
w swoich obu powiedział: «Rozumiem waszą trudną pracę. Jest to praca, która może być 
niezrozumiała, dlatego potrzeba dużo cierpliwości i dużo siły. Ja wiem, że nie wszyscy 
myślą tak samo jak wy, Ekscelencjo, jednak w trudnych warunkach waszego kraju tak 

31 Sobrino, Monseñor Oscar A. Romero, 49.
32 Mariano Imperato, „Romero predicador”, w: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Rober-

to Morozzo della Roca (Madrid: San Pablo, 2017), 138.
33 Agustino Giovagnoli, „Romero y Roma”, w: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Rober-

to Morozzo della Roca (Madrid: San Pablo, 2017), 99.
34 Giovagnoli, „Romero y Roma”, 98.
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trudno o jednomyślność. Proszę jednak z cierpliwością, siłą i nadzieją odważnie działać 
dalej»”35.

Również prace biskupów Ameryki Środkowej dały arcybiskupowi wiele nadziei: „Gdy 
monseñor Oskar Romero wrócił z Puebla, meksykańskiego miasta, w którym młody 
papież Jan Paweł II niezapomnianą przemową zainaugurował prace biskupów na konty-
nencie latynoamerykańskim, przywitaliśmy go w katedrze w San Salvador. Przyjechał 
bardzo poruszony i powiedział: «Puebla potwierdziły moją doktrynę»”36.

Sam Jan Paweł II, papież Polak wzrastający i działający w kraju zdominowanym 
przez walczący z Kościołem komunizm, chociaż początkowo potraktował Oskara 
Romero dosyć obcesowo – najprawdopodobniej niedostatecznie dobrze poinformowany 
o sytuacji w Salwadorze, jak próbuje go bronić Jon Sobrino37 – ostatecznie zaakceptował 
sposoby pracy hierarchy z Salwadoru. Po drugim ich spotkaniu w styczniu 1980 roku 
św. Oskar napisał w swoim dzienniku: „Przyjął mnie bardzo serdecznie i powiedział: 
«Rozumiem doskonale trudną sytuację polityczną w waszym kraju, ale martwię się 
zadaniami Kościoła. Powinniście mieć na uwadze nie tylko obronę sprawiedliwości spo-
łecznej i miłość wobec biednych, ale również zwrócić uwagę na działania lewicujących 
ruchów ludowych, które ostatecznie mogą okazać się złe dla Kościoła». (…) Pomyślałem, 
że papież ucieszył się z tego, co mu powiedziałem, i na koniec uściskał mnie po bratersku 
i powiedział: «Modliłem się każdego dnia za Salwador». Poczułem w tym potwierdzenie 
i siłę od Boga dla mojej tak ubogiej posługi”38.

5. Życie za ubogich

Różnie można patrzeć na życie św. Oskara, ale nie można mu odebrać jednego: „Ubodzy 
są fundamentem duchowości Mons. Romero; głębokie życie duchowe, relacja z Bogiem 
i z drugiej strony życie razem z biednymi. To jest wiadomość Monseñor Romero dla 
nas”39. W ich obronie nie wahał się używać mocnych argumentów: „Biedni są ukochani 
przez Boga (…). Chrześcijanin, który nie poczuwa się do solidarności z potrzebującym, 
nie jest godny nazywać się chrześcijaninem”40.

Dla nich był gotów do poświęceń, aż do ofiarowania samego siebie. „Zaakceptowanie 
gwałtownej śmierci, która jest bardzo prawdopodobna w tych okolicznościach, dużo mnie 

35 Óscar Arnulfo Romero, Su diario (San Salvador: Librería Mons. Luis Chávez y González, 2000), 42.
36 Gregorio Rosa Chávez, „El papa Francisco y monseñor Romero: pastores y profetas”, dostęp 27.03.2015, http://

www.vidanuevadigital.com/2015/03/27/el-papa-francisco-y-monsenor-romero-pastores-y-profetas-proximo-
beato-23-mayo.

37 Sobrino, Monseñor Oscar A. Romero, 32.
38 Romero, Su diario, 376–377.
39 Miguel Cavada Diez, „La espiritualidad da los pobres en la predicación de Monseñor Romero”, w: La espirituali-

dad de Monseñor Romero, red. José Ricardo Urioste (San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2015), 94.
40 Óscar Arnulfo Romero, „La pobreza de las bienaventuranzas, fuera de la verdadera liberación del pueblo. Sexto 

domingo del Tiempo Ordinario, 17 de febrero de 1980”, w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 6, red. Miguel 
Cavada Diez (San Salvador: UCA Editores, 2009), 284.
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kosztuje (…). Składam całe moje życie w ręce miłosiernej Bożej Opatrzności i akcep-
tuję pełen wiary moją śmierć, jakkolwiek trudna miałaby być. Chcę złożyć moje życie 
w intencji tego, czego pragnę, czyli pokoju dla mojego kraju i rozkwitu naszego Kościoła 
(…), ponieważ Serce Chrystusa będzie potrafiło nadać im cel, jakiego ono pragnie. (…) 
w Nim złożyłem moją nadzieję”41. I chociaż miał okazję wyjazdu, nie skorzystał z niej. 
Chciał pozostać ze swoim ludem. „Jak dobrze jest pracować, ofiarując wszystkie nasze 
pragnienia w imię sprawiedliwości, pokoju i dobra, które mamy tu na ziemi. (…) oświe-
ceni chrześcijańską nadzieją, jesteśmy pewni, że nikt nie umiera na wieki, i że ci, którzy 
swe zadania wypełnili z głęboką wiarą, miłością do Boga oraz nadzieją międzyludzką, 
otrzymają koronę chwały. On nie zostawi nas tutaj, ale oczyszczonych przez Ducha 
Bożego przyjmie i da nam nagrodę”42 – powiedział podczas ostatniej homilii. Kilka 
minut później zginął zastrzelony przy ołtarzu w chwili przygotowania darów ofiarnych. 
Upadając, pociągnął obrus na siebie, tak że hostie, które miały być konsekrowane spadły, 
na jego ciało i zmieszały się z jego krwią43.

O tym, jak ważne były czyny i słowa Oskara Romero dla wiernych i dla kraju, prze-
konano się wkrótce. Póki on był pasterzem w San Salvador i stał pomiędzy stronami 
narastającego konfliktu, pomimo wielu aktów przemocy z obu stron, nie było regularnej 
wojny. Wybuchła ona pół roku po jego śmierci. „Liczne organizacje ludowe, polityczne 
i partyzanckie zaczęły się jednoczyć, w wyniku czego 10 października 1980 r. ufor-
mował się nowy podmiot – Front Wyzwolenia Narodowego Martí (FMLN). Wybuchła 
długo tłumiona wojna”44. Trwała ona do 1992 roku i kosztowała życie niemal osiemdzie-
siąt tysięcy ofiar45.

Zakończenie

Każdy, patrząc na czyny i poszczególne wypowiedzi św. Oskara, może znaleźć tam coś 
przydatnego do każdej idei czy sprawy. Dlatego tak ważne jest prześledzenie całego 
jego życia, a nie tylko wyszukiwanie argumentów potwierdzających a priori założenia 
pisanego akurat tekstu czy tworzonej ideologii. I dlatego apel Mons. Rivery, który był 
następcą Mons. Romero na stolicy biskupiej w San Salvador, wzywa wszystkich do zre-
widowania opinii na temat św. Oskara: „Naturalnie musimy unikać tego, aby nie zamie-
nić jego życia w pewnego rodzaju mit (…) i również nie możemy zaakceptować, że się 
przemieni w jakiś sztandar polityczny różnych grup, partii czy organizacji”46.

41 Oskar Arnulfo Romero, „Quaderno espirituale”, 3, w: Alberto Vitali, Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków, tłum. 
Gabriela Kühn (Kraków: Wydawnictwo eSPe, Kraków, 2011), 275.

42 Óscar Arnulfo Romero, „La última homilía de Monseñor. Primer aniversario de la muerte de la señora Sara Meardi 
de Pinto, 24 de marzo de 1980”, w: Homilías Monseñor Óscar A. Romero, t. 6, red. Miguel Cavada Diez (San 
Salvador: UCA Editores, 2009), 457.

43 „Testimonio de Madre Luz de la Cueva”, 122.
44 Vitali, Oskar Romero, 303.
45 Vitali, Oskar Romero, 307.
46 Riccardi, „Romero entre el mito y la historia”, 391.
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Natomiast papież Franciszek ukazuje wiernym, że „Monseñor Romero zaprasza nas do 
roztropności i refleksji nad poszanowaniem życia i zgody. Jest niezbędne porzucić «prze-
moc miecza i nienawiści, a wybrać przemoc miłości, tej, którą nam wskazał Chrystus 
przybity do krzyża, tej, która każdemu z nas pozwala zwyciężyć egoizm, aby nie było 
tak strasznej niesprawiedliwości między nami». (…) Ci, którzy w Mons. Romero mają 
przyjaciela wiary, którzy wzywają go jako opiekuna i orędownika, którzy podziwiają 
jego przykład, niech znajdą siłę i zapał, aby budować Królestwo Boże, aby poświęcić się 
dla budowy sprawiedliwszego i godniejszego porządku społecznego”47.
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PRZYCZYNEK DO BADAŃ JEZUICKIEGO 
MARTYROLOGIUM

Streszczenie

Pierwsze katalogi biograficzne jezuitów zabitych za wiarę zostały opublikowane na początku 
XVII wieku. Była to reakcja na rosnącą liczbę zakonników, którzy oddali życie podczas prze-
śladowań w różnych częściach świata. Nie bez znaczenia był fakt, że w pierwszych latach 
tego stulecia ich liczba osiągnęła sto. Tytuły publikacji odnoszą się do tego wątku, np. Cen-
turia Religiosorum Societatis Iesu, qui hactenus ab Ethnicis, Mahumetanis, haereticis, alii-
sque impiis, pro Catholica fide ac pietate interempti sunt (1608 r.) i Centuria prima. Das erste 
hundert der Geistlichen und Ordenspersonen (1605 r.). Teksty wszystkich list męczenników 
są podobne. Co ciekawe, miały także wersje artystyczne, a konkretnie ryciny z wizerunkami 
ofiar represji. Pierwsze katalogi zostały z czasem uzupełnione i opracowane na nowe spo-
soby. Szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie mieli Phillippus Alegambe i Joannes Nadasi.

Słowa kluczowe: katalogi męczenników, jezuici zabici dla wiary, pierwszych stu męczen-
ników Towarzystwa Jezusowego, prześladowania katolików w XVI i XVII wieku

Abstract

A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THE JESUIT MARTYRDOM

The first catalogs covering the biographies of the Jesuits who were killed for faith were pub-
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nificance was the fact that in the first years of this century their number reached one hundred. 
Publication titles refer to this thread, e.g. Centuria Religiosorum Societatis Iesu, qui hactenus 
ab Ethnicis, Mahumetanis, haereticis, aliisque impiis, pro Catholica fide ac pietate interempti 
sunt (1608) and Centuria prima. Das erste hundert der Geistlichen und Ordenspersonen 
(1605). The texts of all martyrs’ lists are similar. Interestingly, they also had artistic versions – 
engravings with images of Jesuits. The first catalogs were then supplemented and developed 
in new ways. Phillippus Alegambe and Joannes Nadasi had particular achievements in this 
sphere.

Keywords: catalogs of martyrs; Jesuits killed for faith; the first hundred martyrs of the Society 
of Jesus; persecution of Catholics in the sixteenth and seventeenth centuries

Wstęp

W dorobku pisarzy Towarzystwa Jezusowego przełomu renesansu i baroku daje się 
dostrzec żywe zainteresowanie postaciami świętych. Dość wspomnieć, że Filip Ale-
gambe w dziele Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu (Biblioteka pisarzy Towarzystwa 
Jezusowego) z 1643 roku odnotowuje 136 autorów, którzy publikowali książki z zakresu 
hagiografii2. Tę liczbę dopełnia 32 kolejnych – twórców tekstów panegirycznych3. Inspi-
racją do badań mogły być antagonizmy międzywyznaniowe, w których kult świętych 
stanowił jedną z zasadniczych kwestii. Nie bez znaczenia było zapewne wydanie pod-
czas ostatniej sesji Soboru Trydenckiego dekretu De invocatione, veneratione, et reliquis 
Sanctorum, et sacris imaginibus4, a nieco później, po reformie kalendarza za pontyfi-
katu papieża Grzegorza XIII, upowszechnienie odnowionego Martyrologium Romanum5. 
Warto również zwrócić uwagę, że u początków epoki nowożytnej pojawiło się wiele 
postaci wybitnych: założycieli zgromadzeń zakonnych i reformatorów życia religijnego, 
papieży i dostojników kościelnych, świętych wyznawców każdego stanu oraz męczen-
ników. W tej ostatniej grupie znaleźli się przedstawiciele wspólnoty założonej przez 
Ignacego Loyolę. Ewangelizując odkryte wiek wcześniej terytoria Nowego Świata oraz 
działając pośród wyznawców innych religii i wyznań, spotykali się nierzadko z odrzu-
ceniem. Niejednokrotnie potwierdzali też swą wiarę, oddając za nią życie. Ponieważ 
ich liczba szybko rosła, pojawiły się publikacje, rodzaj katalogów, w których opisywano 
postaci i realia ich śmierci. Właśnie tym opracowaniom poświęcone jest obecne studium, 
a ukonkretniając – historii tekstów kilku edycji z początku siedemnastego stulecia.

2 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu (Antverpiae: Apud Joannem Meursium, 1643), 513–
515.

3 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, 530–531.
4 „De invocatione, veneratione, et Reliquis Sanctorum, et sacris imaginibus”, w: Canones et Decreta Sacrosancti 

Oecumenici et generalis Concilii Tridentini (Venetiis: Apud Georgium de Caballis, 1568), 155 verso–157 verso, 
tłum. „Wzywanie, cześć i relikwie Świętych oraz święte obrazy”, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, red. 
Arkadiusz Baron, Henryk Pietras (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005), 780–785.

5 Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum (Romae: Ex 
Typographia Domini Basae, 1586).
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1. Zastęp stu zakonników

Rozproszone informacje o śmierci jezuitów pojawiają się w różnych źródłach z epoki. Są 
to niekiedy opisy przygotowane na potrzeby procesów beatyfikacyjnych lub kanonizacji. 
Relacje pojawiają się również w tak zwanych Litterae annuae, czyli rocznych sprawozda-
niach przesyłanych z poszczególnych prowincji zgromadzenia do Rzymu. Kiedy indziej 
jeszcze świadectwa włączone zostają do prywatnej korespondencji. Jedno z pierwszych 
studiów, w którym zebrano w jedno rozproszone dane, pojawia się u Piotra Ribadene-
iry w dziele Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus (Katalog wybit-
nych pisarzy zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego)6. Dzieło uczonego, jak wskazuje 
sam tytuł, dotyczy jezuickich mistrzów pióra. Czytelnik, docierając w lekturze do końca 
traktatu, z zaskoczeniem spostrzega, że znajduje się tam zupełnie odrębna tematycznie 
całość, której nadano rozbudowany tytuł w następującej postaci: Centuria Religiosorum 
Societatis Jesu, qui hactenus ab Ethnicis, Mahumetanis, haereticis, aliisque impiis, pro 
Catholica fide ac pietate interempti sunt7 (Zastęp stu zakonników Towarzystwa Jezuso-
wego, którzy dotąd zostali zabici za wiarę katolicką i miłość do Boga przez pogan, maho-
metan, heretyków i innych niegodziwców).

Co istotne, Ribadeneira nie sygnalizował we wstępie książki, że dopełni monogra-
fię z dziedziny literatury wypisem świadków wiary. Ponieważ następujące po katalogu 
indeksy pochodzące od wydawcy, Jana Moreta, zostały jasno oddzielone osobnym wpro-
wadzeniem, nie budzi wątpliwości, że jezuita sam dołączył martyrologiczną partię mate-
riału do wcześniejszych prezentacji poświęconych pisarzom.

Poświęcenie uwagi męczeństwu współbraci zakonnych nie dziwi u autora, który 
opublikował wcześniej kilka przynajmniej dzieł hagiograficznych. Znany był przede 
wszystkim z tego, że jako pierwszy opisał historię życia założyciela zgromadzenia, Igna-
cego Loyoli8. W osobnym dziele przedstawił także postać Franciszka Borgiasza9. Z ręki 
Ribadeneiry wyszły również inne traktaty o podobnej tematyce, w tym wielokrotnie 
przedrukowywany i uzupełniany zbiór żywotów pod tytułem Flos Sanctorum (Kwiat 
Świętych)10. W manuskrypcie pozostawił po sobie tekst Tratado de las persecuciones 
que ha tenido la Compañía de Jesús (Traktat o prześladowaniach, jakie dotknęły Towa-
rzystwo Jezusowe)11, co wskazuje, że u kresu życia zajmował się problematyką martyro-

6 Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus (Antverpiae: Ex Officina 
Plantiniana, 1608).

7 „Centuria Religiosorum Societatis Iesu, qui hactenus ab Ethnicis, Mahumetanis, haereticis, aliisque impiis, pro 
Catholica fide ac pietate interempti sunt”, w: Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu 
Catalogus, 185.

8 Petrus Ribadeneira, Vita Ignatii Loiolae, Societatis Jesu Fundatoris (Neapoli: Apud Josephum Cachium, 1572). 
Pierwsze wydanie, niestety, nieosiągalne, ukazało się w 1556 roku.

9 Pedro de Ribadeneyra, Vida del Padre Francisco de Borja (En Madrid: En casa de P. Madrigal, 1592).
10 Petrus Ribadeneira, Flos Sanctorum, o Libro de las vidas de los Santos (En Madrid: Por L. Sanchez, 1599).
11 Manuskrypt znajduje się w posiadaniu Archivo Histórico SJ de Cataluña, zobacz: Doris Moreno, „Crear opinión: el 

dominico Alonso de Avendaño y su predicación antijesuita (1567–1596)”, w: José Luis Betrán, Bernat Hernández, 
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logiczną12. Jakkolwiek dołączanie różnorodnych mniejszych prac do wielkich traktatów 
nie było odosobnione, Centuria religiosorum Societatis Jesu wydawała się późniejszym 
wydawcom mało powiązana z bibliograficzną dysertacją. W kolejnej edycji, która wyszła 
drukiem jeszcze za życia autora w Lyonie, zachowano porządek publikacji antwerp-
skiej13. Natomiast we wznowieniu z 1613 roku edytorzy, synowie Jana Moreta, umieścili 
indeksy i wypisy bezpośrednio po partii dotyczącej literatów, opracowanie poświęcone 
męczennikom przesuwając na sam koniec dzieła14.

Świadomość, że wywód dotyczący martyrologii jezuickiej nie stanowi integralnej 
części rozprawy Ribadeneiry, miał także pochodzący z Brukseli Filip Alegambe. To on 
kontynuował badania poprzednika i uzupełnił katalog pisarzy o twórców sobie współ-
czesnych. Jak zaznacza we wprowadzeniu do wspomnianego już dzieła Bibliotheca, 
w metodyce pracy naśladował Ribadeneirę15. Dlatego też dołączył – jak pisze – „drugi 
katalog” (alter catalogus) zawierający imiona tych, którzy zginęli za wiarę16. Alegambe, 
tym razem inaczej niż w pierwowzorze, tę samą informację zapisaną kursywą umieścił 
ponadto na stronie tytułowej książki17. Co istotne, traktat z 1643 nie precyzuje, kto jest 
autorem Centurii. Brukselczyk nie odnotowuje go bowiem w dorobku poprzednika18. 
Rezygnuje zatem z dociekań dotyczących proweniencji tekstu na rzecz uzupełnienia 
spisu. W nowej odsłonie wykazu znalazło się 277 osób19. Ilość opisanych postaci wska-
zuje na szerszą niż wcześniej wiedzę o wydarzeniach w różnych częściach świata. Bar-
dziej jeszcze zdaje się też uświadamiać, z jak potężną falą nienawiści spotykali się jezuici 
w pierwszej połowie siedemnastego wieku.

2. Katalog Jana Cameroty

Późniejsi bibliografowie jasno wskazywali, że Ribadeneira nie był pomysłodawcą stwo-
rzenia indeksu ofiar poniesionych na skutek prześladowań. Potwierdzają to Augustin 

Doris Moreno (red.), Identidades y fronteras culturales en el Mundo ibérico de la Edad Moderna (Barcelona: 
Bellaterra, 2016), 399.

12 Z biogramu Ribadeneiry wynika, że pisarz zamierzał zamknąć swoją pracę pisarską właśnie „Katalogiem wybit-
nych pisarzy Towarzystwa Jezusowego”. Dlatego też w wydaniu z 1608 roku jezuita kończy swój życiorys wielką 
kodą dziękczynną skierowaną do Boga, Maryi i świętych, zobacz: Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum 
Religionis Societatis Jesu Catalogus, 181−182. Ostatecznie nie odłożył jednak pióra, o czym przekonują kolejne 
uzupełniane przez niego wznowienia dzieła.

13 Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum religionis Societatis Jesu Catalogus (Lugduni: Apud Joannem Pillehotte, 
1609), 190–205.

14 Petrus Ribadeneira, Catalogus Scriptorum Societatis Jesu (Antverpiae: Ex Officina Olantiniana, 1613), 355−380.
15 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, bns.: „In quo opere dirigendo conatus sum P. Petri 

Ribadeneirae vestigiis quam proxime possem inhaerere”.
16 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, bns.: „Attexui subinde alterum Catalogum, secutus 

Ribadeneiram, eorum qui violenta morte pro fide, Christianave pietate occubuerunt”.
17 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, bns.: „Accedit Catalogus Religiosorum Societatis 

Iesu, qui hactenus pro Catholica fide et pietate in variis mundi plagis interempti sunt”.
18 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, 394–397.
19 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, 559–576.
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i Aloys de Becker w uwspółcześnionej w XIX wieku wersji „Biblioteki”20. W ich opi-
nii autorem wersji pierwotnej mógł być Włoch, Giovanni Camerota, który opublikował 
w Neapolu i w Krakowie Catalogus quorun-
dam e Societate Iesu qui pro fide vel pietate 
sunt interfecti, ab anno 1549 ad annum 160321 
(Katalog niektórych z Towarzystwa Jezuso-
wego, którzy zostali zabici za wiarę lub miłość 
do Boga od roku 1549 do roku 1603). Co 
istotne, na stronie tytułowej opracowania brak 
imienia autora. Jak podaje Filip Alegambe, 
a za nim Nathaniel Southwell, Camerota opu-
blikował dziełko, ukrywszy swe imię (sup-
presso nomine)22.

Wydanie krakowskie jest liczniej repre-
zentowane23. Edycja z Italii przetrwała w nie-
wielu egzemplarzach. Jeden z nich znajduje 
się w National Library of Scotland24. Zgodnie 
z informacjami przekazanymi w prywatnej 
korespondencji przez pracownika działu 
zbiorów specjalnych, Sarah Moxey, jest on 
w tak złym stanie, że nie nadaje się do elek-
tronicznej publikacji ani kopiowania. Inne ist-
niejące zabytki z oficyny Tarsycjusza Longo 
znajdują się we Włoszech. Jeden można oglą-
dać w Biblioteca Casanatense w Rzymie25. 
Badacze są zgodni co do faktu, że obie edycje 
dzieła ukazały się w jednym czasie, w 1606 
roku. Wątpliwości budzi jedynie nota, która 
pojawia się u Carlosa Sommervogela. Jak 
inni, przypisuje on zrazu opracowanie Came-
rocie i datuje na rok 160626. W erracie zamieszczonej na końcu tomu podaje jednak, że 

20 Augustin Backer, Alois Backer, Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie de Jésus (Liège: Imprimerie de 
L. Grandmont–Donders, 1856), 669–670.

21 Catalogus quorundam e Societate Iesu qui pro fide vel pietate sunt interfecti ab anno 1549 ad annum 1603  
(Neapoli: Apud Tarsitium Longum, 1606) (Cracoviae: Apud Nicolaum Lob, 1606).

22 Philippus Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, 232; Nathanael Sotvellus, Bibliotheca Scriptorum 
Societatis Jesu (Romae: Ex Typographia Jacobi Antonii de Lazzaris Varesii, 1676), 431.

23 „World Catalog”, dostęp 30.10.2019, https://www.worldcat.org/search ?q=catalogus+quorundam+e+societate&qt
=results_page.

24 Zabytek ma tam numer OCLC Number 319729832.
25 Dzieło opatrzono sygnaturą VOL MISC.2011 3 (BID: CFIE030640).
26 Carlos Sommervogel, t. 6 Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (Bruxelles: Oscar Schepens, 1895) (Paris: Al-

phonse Picard, 1895), kol. 581. 

Fot. 1. Strona tytułowa krakowskiej edycji 
Katalogu Cameroty
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wyszło ono drukiem rok wcześniej27. Może to sugerować, że istniała jakaś starsza wersja 
dzieła. We wspomnianym 1605 roku podobne studium ukazało się w Monachium, ale 
po niemiecku. Nosi tytuł, który później w zmodyfikowanej postaci wykorzystał Ribade-
neira28. Także w wydaniu Nicolausa Heinricha strona tytułowa pozbawiona jest imienia 
autora. Ostatecznie jest to najbardziej pierwotna postać katalogu, jaką obecnie dało się 
odnaleźć. Wysoce wątpliwe, że dokonano tłumaczenia z niemieckiego na łacinę. Kry-
teria wewnętrzne tekstów wskazują raczej na porządek przeciwny. Imiona zakonników 
w monachijskim wypisie są bowiem zlatynizowane. Także odsyłacze do źródeł podano 
w identycznej postaci, jak w wydaniach z 1606 i 1608 roku.

Zbieżność pomysłu i bliskość tytułów może sugerować, że Ribadeneira włączył do 
swojej książki wydane dwa lata wcześniej dzieło Cameroty. Niewyjaśniona pozostaje 
też rola niemieckojęzycznej wersji opracowania. Faktyczny stan rzeczy pozwala odkryć 
analiza opracowań, których fragmenty zamieszczono poniżej.

Tabela 1. Zestawienie oryginalnych tekstów Zastępu stu zakonników i Katalogu

Piotr Ribadeneira, Centuria Jan Camerota, Catalogus

„Qui sequuntur, praeter aliquos Sacerdotes, 
quibus verticem hostes abrasere, plerique omnes 
adolescentes bini aut terni ordine deinceps 
producti, talaribus tunicis exuti, adacto bis terve 
singulis in viscera pugione confossi, quidam etiam 
manibus brachiisque truncati, in mare praecipites 
dati sunt.
XXXVII. Franciscus Alvarus Covillius.
XXXVIII. Dominicus Ferdinandes.
XXXIX. Alphonsus Vaena Toletanus.
XL. Gonzalus Henricus Diaconus.
XLI. Ioannes Ferdinandus Bracarensis.
XLII. Ioannes Ferdinandus Olyssioponensis”.

„Qui sequuntur, praeter aliquos, plerique omnes 
adolescentes bini aut terni ordine deinceps 
producti, talaribus tunicis exuti, adacto bis, terve 
singulis in viscera pugione confossi quidam etiam 
manibus, brachiisque truncati in mare praecipites 
dati sunt.
32. Franciscus Alvarus Covillius Lusitanus.
33. Dominicus Ferdinandus Lusitanus.
34. Alphnsus Vaena Hispanus.
35. Gonzalus Henricus Lusitanus.
36. Ioannes Ferdinandus Bracarensis Lusitanus.
37. Ioannes Ferdinandus Olisiponensis Lusitanus”.

W obu cytowanych wyimkach wytłuszczono te miejsca, które brzmią identycznie. 
Pierwsze zatem, co się narzuca, to daleko idąca zbieżność obu zachowanych wersji. Nie 
są one jednak takie same. Pomijając różnice w numeracji i sposobie zapisu pojedyn-
czych wyrazów, w całym tekście Centurii daje się dostrzec tendencja do podkreślenia 
lokalnego pochodzenia, a zatem zakresu opisywanego jako patria (ojczyzna), w miej-
sce stosowanej przez Camerotę przynależności narodowej (natio). Ribadeneira pomija 
zatem w kilku miejscach wskazanie, że zabity zakonnik był Portugalczykiem (Lusitanus). 
W przypadku Alfonsa Vaeny rezygnuje z noty, że to Hiszpan (Hispanus), na rzecz infor-

27 Carlos Sommervogel, t. 6 Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, VII [numer strony zapisano tak, jak w oryginale, 
ponieważ wywód oznaczony cyframi arabskimi stanowi osobną partię dzieła].

28 Centuria prima. Das erste hundert der Geistlichen und Ordenspersonen, so auß der Societet Iesu bißhero von den 
Hayden, Machumetanern, Ketzern, unnd andern Verfolgern, von wegen deß Catolischen Glaubens, wie auch umb 
der liebe Gottes, und deß Rechsten hails willen, umbgebracht und gemartert worden (München: Gedruckt durch 
Nicolaum Henricum, 1605).
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macji o jego pochodzeniu z Toledo (Toletanus). Podobnej korekty dokonuje u Henryka 
Gonzaleza, wzmiankując w tym miejscu, iż był diakonem.

Przytoczony fragment dobrze ilustruje zależności, jakie mają miejsce pomiędzy tek-
stami dzieł Catalogus i Centuria. Na podstawie kryteriów wewnętrznych wersję Ribade-
neiry trzeba uznać za wtórną. Jezuita podjął się najprawdopodobniej reedycji, by dopełnić 
i skorygować owoce badań poprzednika. Daje się to dostrzec w różnych sferach opraco-
wania. W kilku miejscach autor Zastępu stu zakonników zamieszcza nowe informacje. 
I tak, dla przykładu, już w partii wstępnej, po Janie Sosie, któremu w obu wersjach 
przydano numer piąty, u Ribadeneiry następują trzy inne postaci; dwaj nieznani z imie-
nia ojcowie oraz Paweł de Valle. Wszyscy mieli zginąć w 1554 roku29. W Katalogu brak 
o nich jakiejkolwiek wzmianki. Trudno natomiast przyjąć, że autor pominął świadomie 
niektóre postaci, zwłaszcza że co do ostatniej z nich zostaje podane w pełnym brzmieniu 
imię i nazwisko zakonnika oraz źródło, w którym opisano jego męczeństwo30. Do posta-
wionego wniosku skłania też analiza dalszej partii tekstów. Camerota, idąc za przekazem 
pism Rutilio Benzoniego, pod numerem 7. odnotowuje nieznanego z imienia świeckiego 
członka zgromadzenia, który zginął w Indiach31. Ribadeneira, posiłkując się tym samym 
źródłem, dopełnia spis o dwu nieznanych z imienia laików, którzy z kolei ponieśli śmierć 
w Brazylii. Dołącza do nich ponadto Antoniego Fernandeza, Jana de Beirę i Melchiora 
Gonzaleza32. Tego rodzaju ukonkretniające i poszerzające wypis postaci uzupełnienia 
zdają się potwierdzać, że Zastęp stu zakonników to poprawiona wersja wcześniejszego 
wydania.

3. Kwestia autorstwa

Osadzenie w czasie poszczególnych wersji tekstów, jak również ustalenie ich prowe-
niencji, pozostawia ciągle wiele niejasności. Kryteria wewnętrzne, którym poświęcono 
odrobinę uwagi, przekonują, że wersja Ribadeneiry jest późniejsza niż Catalogus. Jest 
ona natomiast identyczna z najstarszym drukowanym spisem męczenników, który – jak 
wspomniano – ukazał się po niemiecku w 1605 roku. Za błędne trzeba zatem przyjąć 
ustalenie pracowników książnicy w Monachium, którzy w opisie bibliograficznym przy-
pisali pracę Centuria prima. Das erste hundert Camerocie33. Mając na uwadze, że Zastęp 
stu zakonników jest mocno inspirowany tekstem Katalogu, a jednocześnie identyczny 
z edycją z 1605 roku, trzeba przyjąć, że pierwotnie mogły istnieć starsze jeszcze wersje 
obu wypisów, drukowane lub przekazywane w manuskryptach.

29 Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus, 186.
30 Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus, 186.
31 Catalogus quorundam e Societate Iesu qui pro fide vel pietate sunt interfecti ab anno 1549 ad annum 1603, A3 

verso.
32 Petrus Ribadeneira, Illustrium Scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus, 187.
33 „OpacPlus”, dostęp 29.11.2019, https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001389766.
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Poczynione dotychczas uwagi komplikuje splot wydarzeń dotyczący Polski. W rodzi-
mej bibliografii Karol Estreicher przypisuje bowiem krakowską edycję Catalogus Fryde-
rykowi Bartschowi czy też – zapisując nazwisko w wersji spolszczonej – Barszczowi34. 
Jakkolwiek dziełko zostaje wyróżnione jako osobna pozycja w dorobku pisarza, dzie-
więtnastowieczny uczony rzetelnie odsyła czytelnika do zbioru pod tytułem Thesaurus 
spiritualis rerum ac documentorum variorum ad Societatem Iesu pertinentium. Publi-
kacja, do której włączono wypis męczenników, ukazała się w 1607 roku i pośród innych 
zawiera także pisma Barszcza35. Już sam tytuł wskazuje jednak, że całość obejmuje prace 
różnych autorów. Co istotne, książka ukazała się we wspominanej już oficynie Mikołaja 
Loba. Braniewski jezuita raczej nie był zatem twórcą partii martyrologicznej, lecz dodał 
ją do większej kolekcji jako warty upowszechnienia tekst. Przekonuje o tym sam druk, 
w którym nie zmieniono nic z wydanej rok wcześniej wersji, tłocząc na stronie tytuło-
wej rok 160636. Ostatecznie jednak sugestia zawarta w Bibliografii polskiej wpłynęła na 
współczesnych badaczy. Dla przykładu, Halina Keferstein nie podaje w żadną wątpliwość, 
że Katalog to dzieło Barszcza, co więcej, datuje je na rok 160337. Jak można przypuszczać, 
przez pomyłkę odnotowuje datę zawartą w samym tytule opracowania w miejsce roku 
publikacji. W światowych zasobach piśmiennictwa nie wyszczególniono bowiem ani jed-
nego egzemplarza, który spełniałby wskazane przez badaczkę indykatory38.

4. Przedstawienia plastyczne

Decyzja Fryderyka Bartscha, by dołączyć do innych ważnych druków również spis 
ofiar prześladowań, jest świadectwem żywego zainteresowania tą kwestią w począt-
kach XVII stulecia. Przekonują o tym także inne zachowane druki z epoki, dopełnione 
niekiedy wizerunkami pomordowanych zakonników. W zasobach Bibliothèque Natio-
nale de France znajduje się rycina upowszechniona w Rzymie przez Paula Maupiniego 
i Mateusza Greutera w 1608 roku. Nosi ona tytuł zapisany stylem nakamiennym Effi-
gies et nomina quorundam e Societate Jesu qui pro fide vel pietate sunt interfecti ab 
anno 1549 ad annum 1607 (Podobizny i imiona niektórych z Towarzystwa Jezusowego, 
którzy zostali zabici za wiarę lub miłość do Boga od roku 1549 do 1607)39. Egzemplarz 
tej samej edycji znajduje się w National Portrait Gallery w Londynie40. Co interesujące, 

34 Karol Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3, t. 1 (12 zbioru ogólnego) (Kraków: Czcionkami Drukarni C.K. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891), 395.

35 Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3, t. 1, 395.
36 „Catalogus quorundam e Societate Iesu, qui pro fide vel pietate sunt interfecti”, w: Thesaurus spiritualis rerum ac 

documentorum variorum ad Societatem Iesu pertinentium (Cracoviae: Ex Officina Nicolai Lob 1607), bns.
37 Halina Keferstein, „Pisarze związani z Braniewem na przełomie XVI–XVII wieku”, Komunikaty Mazursko- 

-Warmińskie 4 (1980): 511.
38 „World Catalog”.
39 Edycja nosi w Bibliothèque Nationale de France sygnaturę FRBNF33362043.
40 „National Portait Gallery”, dostęp 25.10.2019, https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw127008/

Renowned–Jesuits?search=sp&sText=effigies+et+nomina&firstRun=true&rNo=0.



495

PRZYCZYNEK DO BADAŃ JEZUICKIEGO MARTYROLOGIUM

ryciny w obu zachowanych zabytkach nie są identyczne. Jak można przypuszczać, prace 
nad katalogiem były na tyle intensywne, że przygotowano więcej niż jedną wersję pla-
styczną wizerunków.

Fotografia 2. Fragment ryciny z zasobów Bibliothèque Nationale de France

W tym samym czasie podobne opracowanie ukazało się w Kolonii u Bussemachera. 
Tym razem, jakkolwiek nie zmieniono samego wypisu postaci, w tytule jako terminus 
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ad quem całego zbioru podano już rok 1608. Tę wersję można z kolei odnaleźć w British 
Museum, gdzie nadano jej sygnaturę 1848, 0911.46441.

Co istotne, na wszystkich wspomnianych rycinach wyszczególniono stu trzech zakon-
ników. Do wcześniej poznanych spisów dołączono kolejne osoby – ofiary z 1606 roku. 
Zestawienie sztychów z opisanymi wcześniej tekstami nie budzi wątpliwości, że chal-
kografowie posiłkowali się studium Cameroty. Zachowują bowiem i porządek postaci, 
i sposób ich prezentacji znany z dzieła Catalogus. Za błędną trzeba zatem uznać cha-
rakterystykę zamieszczoną przez badaczy brytyjskiego muzeum, zgodnie z którą grafiki 
bazują na publikacji Ribadeneiry.

5. Kontynuatorzy

Liczba publikacji, jakie ukazały się pomiędzy rokiem 1605 a 1608 w różnych oficy-
nach Europy, wskazuje na szczególne zainteresowanie martyrologią jezuicką. Jak można 
sądzić, nie bez wpływu był fakt, że grono zabitych za wiarę sięgnęło w tym okresie 
liczby stu osób. Temat był na tyle ważki, że prace nad zbiorami opisującymi męczen-
ników nie ustały także w późniejszym okresie. W jakimś stopniu wiązało się to z nur-
tem apologetycznym w pisarstwie zakonników, którzy spotykali się z krytyką, niekiedy 
oszczerstwami, zwłaszcza w polemice międzywyznaniowej. Było też wyrazem zwy-
czajów zakonnych, zwłaszcza tworzenia tak zwanego menologium, czyli biograficznej 
bazy danych zakonników42. Co więcej, temat inspirował do dalszej pracy twórców, któ-
rzy poświęcili mu uwagę. I tak, dla przykładu, Filip Alegambe, który – idąc za Ribade-
neirą – dopełnił „Bibliotekę pisarzy Towarzystwa Jezusowego” spisem męczenników, 
pracował jednocześnie nad szerszą prezentacją ich postaci. W 1657 roku, już jako opus 
posthumum, ukazało się dzieło Mortes illustres (Sławne śmierci). Miało dwie wersje. 
W jednej, gdzie autor podporządkował układ materiału biegowi roku kalendarzowego, 
nosi tytuł Annus dierum illustrium Societatis Jesu sive in anni dies digestae mortes illu-
stres (Rok sławnych dni Towarzystwa Jezusowego, czyli sławne śmierci ułożone zgod-
nie z biegiem dni roku43). W drugiej redakcji daje się dostrzec bezpośrednią inspirację 
tytułami opisanych wcześniej prac Cameroty i Ribadeneiry. Autor zamierzył bowiem 
opisać śmierć i dokonania tych, których dotknęły represje ze strony pogan, heretyków 
i innych ludzi z powodu wiary, miłości do Boga lub jakiejkolwiek cnoty podczas pro-
wadzenia misji, sprawowania sakramentów, szerzenia wiary lub cnoty, a którzy doznali 
cierpień lub zostali zgładzeni trucizną, ogniem, mieczem lub w inny sposób44. W tym 

41 „The British Museum”, dostęp 28.10.2019, https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=248184001&objectId=1429896&partId=1.

42 Mario Colpo, Menologio, w: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, t. 3, red. Charles E. O’Neill, Joaquín 
M. Domínguez (Roma: Institutum Historicum S.I, 2001; Madrid: Universidad Comillas, 2001), 2628–2629.

43 Philippus Alegambe, Joannes Nadasi, Annus dierum illustrium Societatis Jesu sive in anni dies digestae mortes 
illustres (Romae: Typis Varesii, 1657).

44 Philippus Alegambe, Joannes Nadasi, Mortes illustres et gesta eorum de Societate Jesu, qui in odium fidei, pietatis, 
aut cuiuscunque virtutis, occasione missionum, sacramentorum administratorum, fidei, aut virtutis propugnatae; 
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studium Alegambe poprzedza wywód wprowadzeniem, które poświęca teologii męczeń-
stwa. Następnie opisuje szeroko osoby znane już z wcześniejszych spisów i rycin. Wpro-
wadza także nowe postaci i uściśla daty, co przekłada się na układ treści.

W 1658 roku ukazało się jeszcze jedno dzieło Brukselczyka o zbliżonej problematyce. 
Był to traktat pod tytułem Heroes et victimae caritatis Societatis Jesu (Bohaterowie 
i ofiary miłości Towarzystwa Jezusowego)45. To opracowanie, nawiązujące do tradycji 
żywotów sławnych mężów, poświęcono nie tylko męczennikom. Krąg opisywanych 
postaci został w nim poszerzony o zakonników, którzy zginęli z różnych przyczyn 
podczas pełnienia posługi. Co istotne, wszystkie trzy wymienione dzieła Alegambego 
ukazały się po śmierci pisarza. Wymagały zatem pracy redakcyjnej osoby postronnej. 
Zostały przygotowane do druku przez Jana Nadasiego. Ponieważ nie tylko ujednolicił 
stronę formalną, lecz poszerzył wywód poprzednika o prezentację wyników własnych 
eksploracji, uznaje się go za współautora wspomnianych pozycji. Rozwijał zresztą 
pomysły poprzednika i wydał na przykład Annus dierum memorabilium Societatis Jesu 
(Rok dni Towarzystwa Jezusowego wartych wspomnienia)46. Dzieło – jak zaznacza na 
wstępie – poświęcone zostało tym przedstawicielom zgromadzenia, którzy wyróżnili się 
życiem lub śmiercią (mortes et vitae illustres)47. Wyznaje też, że posiłkował się pracą 
Alegambego48. Podobna książka ukazała się cztery lata później po niemiecku. Było to 
Menologium Societatis Jesu (Menologium Towarzystwa Jezusowego). W podtytule jasno 
wskazano, że treścią wydanego anonimowo w Monachium opracowania są życiorysy 
tych zakonników, którzy odznaczyli się świętością życia lub chwalebną śmiercią49.

Zakończenie

Krótki przegląd źródeł z początku XVII stulecia prowadzi do spostrzeżenia, że nastą-
piło w tym okresie ożywienie zainteresowania problemem jezuickiego martyrologium. 
Nie bez znaczenia był fakt, że w tym czasie doliczono się stu ofiar prześladowań. Ponie-
waż mijało zaledwie siedemdziesiąt lat od powstania zgromadzenia, trzeba dostrzec 

ab ethnicis, haereticis, vel aliis, veneno, igne, ferro, aut morte alia necati, aerumnisve confecti sunt (Romae: Ex 
typographia Varesii, 1657).

45 Philippus Alegambe, Joannes Nadasi, Heroes et victimae charitatis Societatis Jesu seu Catalogus eorum qui 
e Societae Jesu Charitati animam devoverunt; ad id expositi et immortui peste infecorum obsequi ex charitate, 
obedientiaque suscepto (Romae: Ex typographia Varesii, 1658).

46 Joannes Nadasi, Annus dierum memorabilium Societatis Jesu sive Commentarius quotidianae virtutis, notabilem 
unius vel plurium in Societate vita functorum, virtute quapiam insignium memoriam in menses diesque quibus 
obiere partite distributam complexus (Antverpiae: Apud Jacobum Meursium, 1665).

47 Nadasi, Annus dierum memorabilium Societatis Jesu sive Commentarius quotidianae virtutis, notabilem unius vel 
plurium in Societate vita functorum, virtute quapiam insignium memoriam in menses diesque quibus obiere partite 
distributam complexus, C recto.

48 Nadasi, Annus dierum memorabilium Societatis Jesu sive Commentarius quotidianae virtutis, notabilem unius vel 
plurium in Societate vita functorum, virtute quapiam insignium memoriam in menses diesque quibus obiere partite 
distributam complexus, C2 verso.

49 Menologium Societatis Jesu oder Lobsame Gedächtnuß deren Patrum und Fratrum so die Societät Jesu mit 
heiligem Leben oder glorwürdigem Todt erleuchtet haben (München: Gedruckt ben S. Kauch, 1669).
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zarówno dynamikę działań zakonników w różnych częściach świata, jak i siłę sprzeciwu, 
z jakim się spotkali. Pierwsze katalogi zabitych za wiarę są ze sobą powiązane. Ich autor-
stwo – jak wykazano – budzi wiele wątpliwości. Co istotne, opracowania posiadają cechy 
typowe dla baroku. Z jednej strony encyklopedyzm; tendencję do tworzenia kompen-
diów i podsumowań, z drugiej umiłowanie obrazu, co przejawiło się w upowszechnianiu 
nie tylko tekstów, ale i wizerunków męczenników. Ponieważ studia powstały w epoce, 
w której jasno określone były normy procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, auto-
rzy unikają na ogół miana martyres, na rzecz „ci, którzy zostali zabici za wiarę lub 
miłość do Boga” (qui pro fide vel pietate sunt interfecti). Wraz z upływem czasu mono-
grafie były uzupełniane przez badaczy o wysokiej erudycji. W ich dysertacjach następuje 
poszerzenie perspektywy badawczej, co może wskazywać także na odmienne położe-
nie zgromadzenia. Interesują ich nie tylko zabici za wiarę, ale i ci, którzy odznaczyli się 
szczególną świętością w środowisku pozbawionym przemocy. Można domniemywać, że 
jest to echo swoistej polaryzacji wyznaniowej, jaka nastąpiła po ratyfikacji pokoju west-
falskiego (1648 r.) i stonowanie antagonizmów przynajmniej w Europie.

Niestety, ciągle istnieje wiele niedomówień i błędów w opisach przechowanych do 
naszych czasów tekstów mówiących o zakonnikach Towarzystwa Jezusowego, których 
w XVI i XVII wieku dotknęły represje. Ustalenie zasadniczych kwestii co do autorstwa, 
proweniencji i wzajemnych zależności otwiera drogę do dalszych badań dotyczących 
jezuickiego martyrologium. Otwarte pozostają kwestie, na jakich terenach miały miejsce 
szczególnie krwawe prześladowania i jak sytuacja zmieniała się wraz z upływem czasu. 
Pracy wymaga ponadto stworzenie pełnej listy ofiar, ustalenie ich przynależności naro-
dowej oraz poznanie okoliczności śmierci.
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WPŁYW WYBORU PAPIEŻA JANA PAWŁA II  
NA STOSUNEK WŁADZ PAŃSTWOWYCH  
DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA POMORZU 
ZACHODNIM. METODY I PRZYKŁADY

Streszczenie

16 października 1978 roku wybór papieża Polaka – Jana Pawła II przebudził Kościół kato-
licki w Polsce i samo społeczeństwo. Natomiast pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny w 1979 
roku, do której nie mogło dojść w 1966 roku w osobie papieża Pawła VI, ośmieliły Pola-
ków, w tym także ludzi Kościoła. Wybór papieża Polaka przełożył się na prawdziwy bum 
powołaniowy w Polsce, w tym w seminarium paradyskim, nad którym nie były w stanie 
zapanować władze komunistyczne. Natomiast pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczy-
zny i kolejne dwie przebudziły sumienia Polaków, jak to podkreśla George Weigel w swo-
ich publikacjach. Owocem pielgrzymki były narodziny „Solidarności”. Przez kolejne lata 80. 
Kościół oraz społeczeństwo w Polsce, a tym bardziej na tzw. Ziemiach Odzyskanych, żyło 
w klimacie i duchu pielgrzymek papieskich oraz peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej. 
Jednak system komunistyczny nie zamierzał dać za wygraną. Nasilił na ogromną skalę dzia-
łania operacyjne Służby Bezpieczeństwa, czego wyrazem były skrytobójcze mordy ludzi 
z opozycji. Przykładem jest rodzina Mariana Jurczyka oraz ludzi Kościoła katolickiego, 
w tym ks. Jerzego Popiełuszki. Jednak takie działania jedynie wzmagały w społeczeństwie 
i osobach duchownych wolę walki z systemem. Stąd dni systemu komunistycznego w Polsce, 
w tym na Pomorzu Zachodnim, były policzone. Kontraktowe wybory z czerwca 1989 roku 
jedynie potwierdziły ten fakt. Niestety, nie udało się w 1990 roku ostatecznie odciąć ludzi 
minionego sytemu i jego mentalności. Czego konsekwencje kraj przeżywał i niestety, nadal 

1 Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, prof. US, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego; 
ORCID 0000-0003-0239-6347. Adres do korespondencji: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. S. Żeromskiego 21, e-mail: 
dsmierzchalski@wp.pl.

27 | 2020
DOI: 10.18276/skk.2020.27-29

s. 501–523

WPŁYW WYBORU PAPIEŻA JANA 
PAWŁA II…



502

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

przeżywa na różnych płaszczyznach życia politycznego, społecznego, a zwłaszcza w przeka-
zach mediów prywatnych, pozostających w rękach ludzi związanych z minionym systemem.

Słowa kluczowe: komunizm, duchowieństwo, Solidarność, opozycja, Kościół katolicki, 
Pomorze Zachodnie i Środkowe, Jan Paweł II, pielgrzymki, Szczecin, Koszalin, biskup Kazi-
mierz Majdański, biskup Ignacy Jeż

Abstract

IMPACT OF THE ELECTION OF POPE JOHN PAUL II ON THE ATTITUDE 
OF STATE AUTHORITIES TO THE CATHOLIC CHURCH IN WESTERN 
POMERANIA. METHODS AND EXAMPLES

On December 16, in 1978, the election of the Polish Pope John Paul II awakened the Catholic 
Church in Poland and the society itself. The first pilgrimage of the Pope to Poland in 1979, 
that couldn’t be realized in 1966 as a pilgrimage of the Pope Paul VI, encouraged Polish peo-
ple as well as the Church. The election of the Polish cardinal as a pope caused in Poland the 
beginning of a real “boom” of vocations to priesthood, also in Paradyż Seminary. Even com-
munist authorities were not able to control it. The first pilgrimage of Pope John Paul II to His 
homeland and the next, awakened the conscience of Polish nation, as G. Weigel emphasizes in 
his publications. “The birth” of “Solidarity” was the fruit of this first pilgrimage. Over the fol-
lowing1980s, the Church and the society in Poland, and especially on the so-called Regained 
Territories, lived in the spirit and atmosphere of both – papal pilgrimages and the peregrination 
of the miraculous image of Our Lady of Częstochowa. However, the communist system was 
not going to give up. It intensified on the large scale the operations of the Security Service, 
expressed in treacherous murders of people of opposition. The example of such oppression 
was the family of Marian Jurczyk, also people and priests of the Catholic Church, like priest 
Jerzy Popiełuszko, murdered treacherously. However, such action only intensified in society 
and in clergy the spirit of fighting with the system. Hence the days of the communists were 
numbered. The regulatory election in June 1989 only confirmed this fact. Unfortunately, in 
1990 it was not possible to finally cut off the people of the passing system and its mentality; it 
have caused the consequences, which were and still are in various areas of political and social 
life, and especially in the media, remaining in the hands of people of the passing system.

Keywords: Communism, clergy, Solidarity, opposition, the Catholic Church, Western and 
Central Pomerania, John Paul II, Szczecin, Koszalin, bishop Kazimierz Majdański, bishop 
Ignacy Jeż

Wstęp

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 roku stał się momen-
tem przełomowym w polityce wyznaniowej władz komunistycznych w Polsce. Od tego 
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momentu instytucja Kościoła i każdy jej członek, zwłaszcza osoba duchowna, zmie-
nił swój status quo. Kościół katolicki w Polsce znalazł się na forum areny międzyna-
rodowej. Polityką wyznaniową w Polsce zainteresowały się media światowe. Zaistniała 
sytuacja była niewygodna dla władz PRL i ich mocodawców w Moskwie. Kolejny cios 
ideologiczny nastąpił w 1979 roku, kiedy papież Polak przyjechał do Ojczyzny, kraju, 
który oficjalnie deklarował zaawansowany ateizm. Przebieg pielgrzymki zaprzeczył tym 
deklaracjom, mimo podejmowanych działań operacyjnych, które miały pomniejszyć jej 
wydźwięk2.

Jej konsekwencją było przebudzenie sumień i ośmielenie Polaków, że można podjąć 
walkę ze znienawidzonym systemem komunistycznym. Narodził się Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który – jak pokazał czas – w dużym stopniu 
nadal pozostawał pod nadzorem resortów siłowych, niemniej jednak zachęcił polskich 
robotników do walki o swoje prawa. Wspierali go w tym ludzie Kościoła, zwłaszcza 
rzesza kapłanów jako kapelanów i duszpasterzy3.

Przez kolejne lata Kościół katolicki w Polsce żył pod inspiracją kolejnych pielgrzymek 
papieskich. Programy duszpasterskie były wpisane w harmonogram ich przebiegu. Poza 
tym Kościół stanął po stronie ludu w dobie „stanu wojennego”. W trudnych czasach apro-
wizacyjnych pomogły „dary z Zachodu”. Działania te i im podobne wyniosły autorytet 
Kościoła na piedestał społeczny.

Władze komunistyczne miały wiedzę ich malejącego wpływu na świadomość Pola-
ków, z czym jednak nie zamierzały się pogodzić. Kościół katolicki z jednej strony był 
w tym czasie mediatorem między władzą a narodem, z drugiej zaś ciągle rosnącym kon-
kurentem na arenie publicznej i to nie tylko w sprawach wyznaniowych.

Władze komunistyczne zaprzęgły wszystkie dostępne środki, aby jego autorytet 
pomniejszyć i odzyskać zaufanie społeczne. Niestety, kryzys gospodarczy oraz inne 
czynniki, zwłaszcza medialna porażka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po ujawnie-
niu sprawców zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, którymi okazali się funkcjonariusz SB, 
przyczyniły się do pogrążenia tego systemu4.

Reżim, choć się cofał w swych założeniach, to jednak nie zamierzał ustąpić. Przez 
lata 80. trwała zmasowana walka z Kościołem katolickim, a w tym zwłaszcza z jego 
personelem. Starano się m.in. wytłumić wzmożoną działalność duszpasterską, w tym 
pielgrzymkową, oraz ograniczyć liczbę budowli sakralnych5.

2 George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. Maria Tarnowska, Jadwiga Piątkowska, 
Dominika Chylińska, Jacek Illg, Rafał Śmietana (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000), 344–345.

3 Weigel, Świadek nadziei, 405–412.
4 Piotr Litka, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 

Archidiecezji Krakowskiej, 2010), 202.
5 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi 

Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z latach 1945–1989, t. 1 (Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, 2014).
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W 1989 roku władze komunistyczne musiały uznać swoją porażkę, choć nie oznaczało 
to, że skończyły się wpływy ich dygnitarzy i zleceniodawców z Moskwy. Piętno komu-
nizmu i ludzi związanych z systemem prześladuje Polskę przez kolejne lata.

1. Wybór papieża Jana Pawła II. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny 
w dobie PRL-u

Nic nie zapowiadało, że 1978 rok może być przełomowy dla historii Kościoła w Pol-
sce po II wojnie światowej, będąc rokiem trzech papieży. Późnym wieczorem 6 sierpnia 
1978 roku do Polski nadeszła wiadomość o śmierci papieża Pawła VI, który jako pierw-
szy papież nawiązał poprawne stosunki z ZSRR. Po jednodniowym konklawe 26 sierp-
nia został wybrany kolejny Włoch w historii papiestwa – Albino Luciani, patriarcha 
Wenecji, który jako pierwszy przyjął podwójne imię Jan Paweł I, na cześć swoich dwóch 
wielkich poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI. Z Polski w konklawe brali udział: kard. 
Stefan Wyszyński, prymas Polski, i kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Nowy 
papież kontynuował działo swoich poprzedników, wprowadzając w życie postanowienia 
Soboru Watykańskiego II. Papież Jan Paweł I zmarł niespodziewanie 28 września 1978 
roku w Watykanie. 16 października 1978 roku na zwołanym po śmierci Jana Pawła I kon-
klawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, został wybrany 
papieżem i przybrał imię Jan Paweł II6.

Informacja o wyborze kard. Wojtyły, którego władze oceniały jako „pyszałka i kosmo-
politę”, była dla ekipy partyjno-rządowej szokiem i porażką ideologiczną7. Próbowano 
sytuację usprawiedliwić w trakcie posiedzenia ścisłego kierownictwa KC PZPR w stylu: 

„lepszy Wojtyła w Rzymie niż jako prymas w Polsce”. Po wymianie telefonów z Moskwą 
Warszawa z opóźnieniem wysłała gratulacje i dyplomatyczną „radość” do Watykanu8.

W Polsce panował marazm społeczny i zatroskanie o sprawy bytowe, szczególnie 
aprowizacyjne, w dobie rosnącego kryzysu gospodarczego, czego – trzeba uczciwie 
przyznać – duchowieństwo doświadczało w mniejszym stopniu w stosunku do reszty 
społeczeństwa9. Ciekawą interpretację tego zjawiska podał autor jednego z raportów SB: 

„kler w sklepach jest najczęściej obsługiwany w pierwszej kolejności, co wskazuje na 

6 Zygmunt Zieliński, Papiestwo i papieża dwóch ostatnich wieków (Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1999), 497–
498; George Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, tłum. Wojciech Buchner 
(Poznań: Wydawnictwo W drodze, 1995), 34–35.

7 Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wstęp i opracowanie Andrzej Fiszke, Marcin 
Zaremba (Warszawa: Biblioteka Więzi, 2005), 5.

8 AIPN Sz 00103/152, t. 58, Informacje Wydziału IV KW MO Koszalin przesłane do Departamentu IV MSW w la-
tach 1976–1979, t. III, 171.

9 Komunizm w Polsce. Zdrada – zbrodnia – zakłamanie – zniewolenie, red. Włodzimierz Bernacki, Henryk Głę-
bocki, Maciej Korkuć, Filip Musiał, Jarosław Szarek, Zdzisław Zblewski (Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 
2005), 310–313.
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rosnącą niechęć do księży, których sprzedawcy starają się w ten sposób jak najszybciej 
pozbyć się ze sklepów”10.

Aparat bezpieczeństwa prowadził szeroko zakrojoną operację badania nastrojów 
w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród duchowieństwa, po wyborze papieża Polaka. Dla 
przykładu koszalińska Służba Bezpieczeństwa już dwa dni po wyborze, wśród licznych 
komentarzy i ocen, odnotowała wypowiedź ks. Franciszka Pacholskiego – kurialisty 
i rektora kościoła w Koszalinie, który w prywatnych rozmowach wypowiadał się, że 
„fakt powierzenia Polakowi godności papieskiej jeszcze bardziej potwierdza, że Polska 
była i jest nadal krajem na wskroś katolickim. Uważa, że po odejściu kard. Wojtyły z Kra-
kowa nastąpią znaczne zmiany personalne w polskiej administracji kościelnej. Twierdził, 
że z uwagi na dawne znajomości i łączące więzi koleżeńskie obecny papież powoła do 
grona kardynalskiego dwóch biskupów, tj. Jerzego Strobę, który zostanie prymasem Pol-
ski, oraz Ignacego Jeża na metropolitę krakowskiego”11. Szczególnie SB interesowała się 
opiniami ze strony biskupów. W przypadku bpa Tadeusza Werno, biskupa pomocniczego 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, organy bezpieczeństwa pozyskały informację, że ten 

„w prywatnych rozmowach wypowiadał się, że wybór kardynała Wojtyły na papieża jest 
«zasługą» Partii – bliżej nie ujawniał, co konkretnie miał na myśli. Twierdził, że obecnie 
nie nastąpią specjalne zmiany w polityce naszego państwa z uwagi na zbyt daleko idące 
powiązania ze Związkiem Radzieckim. Komentując jedno z przemówień towarzysza 
Edwarda Gierka, wypowiedział się ironicznie, że oczywiście w naszym kraju nie ma 
konfliktów między państwem a Kościołem, ale nie można np. otrzymać zezwolenia na 
budowę seminarium”12.

Fakt wyboru Jana Pawła II spowodował przebudzenie społeczeństwa polskiego, a tym 
bardziej ludzi Kościoła. Szczecińska Służba Bezpieczeństwa odnotowywała pod koniec 
roku 1978: „Wroga działalność kleru nasiliła się zwłaszcza po roku 1978, a więc po wybo-
rze Karola Wojtyły na papieża. Kler parafialny na szeroką skalę za pełną aprobatą i cichą 
inspiracją biskupów stosował samowolę budowlaną obiektów kościelnych”13. Przykła-
dowo koszalińska Służba Bezpieczeństwa ustaliła, że w połowie grudnia 1978 roku na 
terenie miasta Połczyn-Zdrój w ramach miejscowej parafii nielegalnie został utworzony 
wikariat, który erygował sam biskup ordynariusz Ignacy Jeż14.

W kręgach kościelnych pojawiła się pierwsza poważna inicjatywa po wyborze papieża 
Polaka – zorganizowanie pielgrzymki do ojczyzny. Nie udało się tego uczynić w 1966 
roku w osobie papieża Pawła VI. W roku 1978 nastąpiła zupełnie inna sytuacja, trudno 
było odmówić Polakowi przyjazdu do ojczyzny.

10 AIPN Sz 00103/152, t. 58, Informacje Wydziału IV KW MO Koszalin, 114.
11 AIPN Sz 00103/152, t. 4, KW MO w Koszalinie, Informacje o działalności Kurii i kleru w województwie w latach 

1976–1979, 136.
12 AIPN Sz 00103/152, t. 4, KW MO w Koszalinie, 139.
13 AIPN Sz 0058/38/CD/1, KW MO w Szczecinie, Działalność pozareligijna Kościoła Rzymskokatolickiego w okre-

sie lat 1980–1982 na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, k. 9.
14 AIPN Sz 00103/152, t. 4, KW MO w Koszalinie, Informacje o działalności Kurii i kleru w województwie w latach 

1976–1979, k. 150.



506

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Władza obawiała się pielgrzymki papieskiej, z drugiej strony była ona na rękę Edwar-
dowi Gierkowi, który powoli tracił kontrolę nad tym, co się działo w Komitecie Cen-
tralnym, odsuwając w czasie problem kryzysu gospodarczego. Gierek został sam, ale 
władzy nie zamierzał oddać dobrowolnie. Szykowała się rewolucja na szczytach władz 
politycznych w kraju15. Nie wszyscy hierarchowie i szeregowe duchowieństwo podzie-
lali ten entuzjazm, zdając sobie sprawę z sytuacji politycznej w Polsce. Takie opinie 
odnotowała koszalińska Służba Bezpieczeństwa w środowisku kurialnym w kwietniu 
1979 roku Była to przede wszystkim wypowiedź samego ordynariusza bpa Ignacego Jeża, 
który uważał, że „ spraw przyjazdu papieża do Polski była uzgodniona z rządem Związku 
Radzieckiego i podyktowana została względami opinii światowej. Zdaniem biskupa 
naszym władzom chodziło przede wszystkim o wykazanie, że w Polsce nie ma żadnych 
konfliktów wyznaniowych, lecz istnieje faktyczna tolerancja religijna. Ordynariusz jest 
zaskoczony serdecznością i honorami, z jakimi władza zamierza przyjąć papieża w cza-
sie jego wizyty. Twierdzi jednak, że bardziej korzystniejszym dla interesów Kościoła 
w Polsce byłoby, gdyby papież nie przyjechał do kraju z powodu trudności czynionych 
przez władzę”. Takie zdanie podzielali także kurialiści, m.in. wikariusz biskupi, ks. Józef 
Jarnicki16.

Na skalę ogólnokrajową trwała akcja przeprowadzania rozmów ostrzegawczych 
z duchowieństwem w celu „wyciszenia” znaczenia pielgrzymki Jana Pawła II. Starano 
się zniechęcać duszpasterzy do organizowania pielgrzymek do miejsc spotkań z papie-
żem17. Było to zadanie aparatu bezpieczeństwa i pracowników wydziałów ds. wyznań. 
18 maja 1979 roku koszalińska Służba Bezpieczeństwa z satysfakcją informowała czyn-
niki państwowe: „księża są zniechęceni trudnościami w organizowaniu wyjazdu na spo-
tkanie z Papieżem; ma na to wpływ ich wygodnictwo oraz trudności z indywidualnym 
załatwianiem transportu”18.

Pomimo podjętych działań propagandowych i operacyjnych spontaniczne reakcje 
polskiego społeczeństwa na przyjazd do Polski Jana Pawła II, w tym w szczególności 
samego duchowieństwa, przerosły jednak oczekiwania władz rządowych i aparatu bez-
pieczeństwa. Dla przykładu na terenie woj. koszalińskiego już po pierwszym dniu piel-
grzymki, tj. 3 czerwca 1979 roku, zanotowano szereg negatywnych przekazów wobec 
reżimu komunistycznego ze strony księży podczas głoszonych kazań. Między innymi 

15 Jan Rolicki tak opisuje wspomnienia Gierka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski: „Dla wielu członków partii 
był to prawdziwy szok. Można powiedzieć, że w kraju nastąpiła wyraźna polaryzacja poglądów. Podniosły się 
też, lecz podskórnie, opinie, że Gierek poszedł za daleko w swych ustępstwach wobec katolików. Atmosfera poli-
tyczna stała się cięższa niż poprzedn”. Jan Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada (Warszawa: Wydawnictwo 
Fakt, 1990), 176.

16 AIPN Sz 00103/152, t. 4, KW MO w Koszalinie, Informacje o działalności Kurii i kleru w województwie w latach 
1976–1979, 156. Niektórzy hierarchowie, a także samo duchowieństwo obawiało się, że wizyta Jana Pawła II 
w Polsce umocni pozycję reżimu i przywróci mu posłuch w społeczeństwie w dobie rosnącego kryzysu ekono-
micznego.

17 AIPN Sz 00103/152, t. 54, KW MO w Koszalinie, Materiały operacyjnego zabezpieczania województwa w związ-
ku z przyjazdem i pobytem w Polsce papieża w 1979 roku, 1979–1981, 23–30.

18 AIPN Sz 00103/152, t. 58, Informacje Wydziału IV KW MO Koszalin, 253–254.
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„proboszcz z Bobolic ks. Józef Potyrała, przypominając rok 1966, w którym to odmó-
wiono wyjazdu do Polski ówczesnemu papieżowi Pawłowi VI, twierdził, że obecnie 
władze PRL nie mogły odmówić Polakowi. Wyjaśnił też, że wizyta Jana Pawła II jest 
niczym innym, jak spełnieniem woli papieża Pawła VI”. W podobnym tonie wypowie-
dział się ks. Zenon Świątkowski, proboszcz parafii w Świdwinie, czy ks. Józef Słomski, 
proboszcz parafii w Kołobrzegu19. Wystąpień tego pokroju było bardzo wiele. A takie 
sformułowania oczywiście irytowały pracowników operacyjnych i organa państwowe. 
W planach partyjno-rządowych miała to przecież był tylko wizyta kurtuazyjna głowy 
obcego państwa bez wydźwięku społecznego. Tak się jednak nie stało. Konsekwencje 
I pielgrzymki były trudne do oszacowania, których władze się nie spodziewały20.

Obawy Rosjan, że w Polsce może wystąpić przypływ buntowniczych postaw, okazały 
się uzasadnione. Jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły Polska była cierniem w poli-
tyczno-strategicznych zabezpieczeniach ZSRR. Z tego powodu nastroje pogorszyły się 
jeszcze bardziej z chwilą, gdy krakowski biskup zasiadł na papieskim tronie, podbudo-
wując głęboko narodowe aspiracje Polaków. Kreml miał także świadomość, że wizyta 
papieża potężnie wstrząśnie kruchą i niepewną konstrukcją komunistycznego państwa 
w Polsce. Tajne służby ZSRR podjęły próbę przeszkodzenia podróży papieża do Polski, 
rozpuszczając plotkę o planowanym zamachu. Podjęte działania zakończyły się fiaskiem, 
do pielgrzymki doszło. Jej zaś przebieg i pokłosie zaważyły o tym, że prawdopodobnie 
w Moskwie zapadła decyzja o wyeliminowaniu Jana Pawła II poprzez zamach zapla-
nowany na 13 maja 1981 roku21. Niestety dla Rosjan papież przeżył, a jego autorytet 
jako męczennika za wiarę jeszcze bardziej wzrósł szczególnie w świadomości rodaków 
i Kościoła w Polsce.

Władze komunistyczne postanowiły wyciągnąć wnioski z przebiegu i skutków ide-
ologicznych pierwszej pielgrzymki papieskiej do ojczyzny. Przygotowania do drugiej 
pielgrzymki do Polski ruszyły wiosną 1981 roku. Kościół planował ją na 1982 roku. 
Zgodnie z planami episkopatu Polski „wizyta miała mieć możliwie największy zasięg 
geograficzny”. Planowano, że papież przyjedzie m.in. do Gdańska, Częstochowy, Kato-
wic i Wrocławia. Sam Jan Paweł II planował przyjechać na obchody 600-lecia Jasnej 
Góry. Jednak rok 1982 nie był do przyjęcia przez reżim w Polsce. Trwały długie per-
traktacje z władzami w Polsce o dobranie właściwego terminu pielgrzymki, który nie 
zaszkodzi jego status quo po wprowadzeniu stanu wojennego. Agentura w Watykanie 
donosiła dodatkowo o poważnej chorobie papieża. Sugerowano postępującą w błyska-
wicznym tempie białaczkę. Spodziewano się bliskiej śmierci Jana Pawła II. Doniesienia 
okazały się jednak nietrafione. Papież nadal żył, powracał do zdrowia po zamachu i nie 

19 AIPN Sz 00103/152, t. 4, KW MO w Koszalinie, Informacje o działalności Kurii i kleru w województwie w latach 
1976–1979, 158–159.

20 AIPN Sz 00103/152, t. 54, KW MO w Koszalinie, Materiały operacyjnego zabezpieczania województwa w związ-
ku z przyjazdem i pobytem w Polsce papieża, 123–143.

21 „Papież musiał zginąć”. Wyjaśnienia Ali Agcy, wstęp i opracowanie dokumentów Andrzej Grajewski, wybór 
dokumentów Andrzej Grajewski, Michał Skwara (Katowice: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Nie-
dzielny”, Instytut Pamięci Narodowej, 2011), 235.
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zamierzał zrezygnować z kolejnej pielgrzymki do ojczyzny. W wyniku prowadzonych 
rozmów dyplomatycznych między Watykanem a stroną rządową PRL przyjęto termin 
w czerwcu 1983 roku jako moment, który zadowoli obie strony22.

Praktycznie od razu po ustaleniu daty II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski komuni-
ści zlecili prowadzenie profilaktycznych rozmów w całej Polsce, zwłaszcza z dziekanami, 
których głównym celem było wytonowanie wydźwięku II pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski (16–22 czerwca 1983 r.) poprzez ograniczenie do minimum liczby wiernych, któ-
rzy braliby udział w planowanych uroczystościach. Zaangażowano wszystkie komórki 
władz, które z urzędu interesowały się działalnością Kościoła katolickiego. Odbywały 
się także niezapowiedziane wizyty funkcjonariuszy SB u księży, w czasie których zachę-
cano ich do współpracy, względnie straszono duchownych sankcjami w przypadku zbyt-
niej aktywności duszpasterskiej w przededniu wizyty papieskiej23. Wielu hierarchów 
Kościoła w Polsce, w tym bp Kazimierz Majdański, starało się chronić swoich księży 
przed bezpośrednim angażowaniem się ich w działalność polityczną i poniesionymi 
z tego powodu konsekwencjami, które przede wszystkimi zakłócały życie duszpaster-
skie. Przykładem jest odnotowane przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa w lipcu 
1983 roku spotkanie biskupa z grupą funkcyjnych księży, w czasie którego: „nawiązu-
jąc do wizyty Jana Pawła II podkreślił, że wizyta miała charakter wyłącznie duszpa-
sterski i religijny. Przestrzegał ich, że są wrogowie Polski zarówno w świecie, jak też 
w najbliższym otoczeniu, którzy pragną, aby Polska spłynęła krwią i starają się do tego 
wykorzystać m.in. pielgrzymki Jana Pawła II. W tym kontekście, oceniając spotkanie 
z młodzieżą, krytycznie wypowiedział się na temat zachowania pielgrzymów, a jak 
przypuszcza także księży, którzy swoim zachowaniem wypaczyli religijny charakter 
spotkania”24. Przestrogi biskupa skierowane do swoich księży oczywiście spotkały się 
z zadowoleniem funkcjonariuszy SB i lokalnych władz. Niestety, zawód ze strony władz 
nastąpił niecały miesiąc później, gdy 30 sierpnia 1983 roku sam bp Kazimierz Majdański 
odprawił w katedrze szczecińskiej Mszę św. w intencji „Solidarności”, popierając na 
wstępie ideę związku25.

Rok 1987 był wyjątkowy pod względem wydarzeń politycznych. 27 stycznia Michaił 
Gorbaczow na plenum KC KPZR wezwał do reformy i jawności życia publicznego. 
Ronald Regan 19 lutego zniósł sankcje nałożone na Polskę po wprowadzeniu stanu 

22 Piotr Litka, Grzegorz Głuszak, Skompromitować papieża. Nieznane fakty i dokumenty dotyczące Jana Pawła II 
(Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2011), 35–36.

23 Szczecińska SB odnotowała w meldunku nr 0494/0492/83 z 22 sierpnia 1983 roku: „Bp Kazimierz Majdański 
zawiadomił Wojewodę, iż księża uskarżają się, że są nachodzeni przez pracowników państwowych, a przy tym 
proszeni są o zachowanie prowadzonych rozmów w tajemnicy. Niekiedy proponuje się im pieniądze. Kwestię tę 
biskup zamierza przedstawić władzom centralnym celem znalezienia formy prawnej. Ten sam temat w bezpośred-
niej rozmowie z dyrektorem Wydziału ds. Wyznań dodając, iż zamierza wydać zarządzenia o obowiązku powiado-
mienia kurii w kwestii prób nawiązywania tego rodzaju rozmów”. AIPN Sz 0012/220, t. 4, Meldunki operacyjne. 
1.07.–31.08.1983 r., 99.

24 AIPN Sz 0012/220, t. 4, Meldunki operacyjne, 12.
25 AIPN Sz 0012/220, t. 4, Meldunki operacyjne, 117–120.
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wojennego. Otwierały się nowe szanse dla polskiej gospodarki26. Odwilż polityczna 
w polityce Moskwy ośmieliła reżim w Polsce do ocieplenia stosunków z Kościołem kato-
lickim. Zapadły wtedy decyzje władz państwowych niezbędne do skutecznego porozu-
mienia w Komisji Wspólnej, zmierzające do normalizacji stosunków państwo–Kościół. 
Ten proces ocieplenia zapoczątkowało spotkanie prymasa Józefa Glempa z gen. Woj-
ciechem Jaruzelskim 2 grudnia 1986 roku. Po tym spotkaniu nastąpiły kolejne decyzje 
polityczne, które jednak miały tylko charakter kosmetyczny. Cel pozostawał zasadniczo 
jeden – nie dopuścić do zasadniczych zmian ustrojowych. W tym odpowiednio przy-
gotowanym klimacie gen. Wojciech Jaruzelski, jako przewodniczący Rady Państwa, 
odbył oficjalną wizytę do Włoch27. Po raz pierwszy został on wówczas przyjęty przez 
Jana Pawła II. Audiencję u papieża starano się propagandowo wykorzystać w kraju, aby 
poprawić wizerunek generała. Służba Bezpieczeństwa nasłuchiwała, jak wizytę Jaru-
zelskiego komentuje duchowieństwo. Nikt nie miał wątpliwości, że władze PRL będą 
starały się wykorzystać wizytę w Watykanie, jak i III pielgrzymkę Jana Pawła II, do wyj-
ścia z trwającego impasu. Przykładowo szczecińska SB, meldując Warszawie sytuację 
w rejonie, donosiła: „W środowisku księży szczecińskich i działaczy świeckich organiza-
cji katolickich panuje zgodna opinia, że wizyta przywódcy polskiego we Włoszech sta-
nowi przełomowy moment w ograniczonych dotychczas kontaktach Polski z państwami 
zachodnimi i wyjścia z izolacji dyplomatycznej. Wśród księży funkcyjnych Szczecina 
spekuluje się, że spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z Ojcem świętym obliczone 
jest na ukierunkowanie Kościoła w Polsce do wsparcia polityki państwa na rzecz pełnej 
stabilizacji społecznej i odcięcia się Kościoła od zaangażowań pozareligijnych”28. Więcej 
na ten temat mówi kolejny szyfrogram, nr 795 z 10 marca 1987 roku: „Wśród księży 
funkcyjnych wyrażona jest opinia, iż władze chcą wykorzystać III pielgrzymkę Ojca św. 
do Polski w celu wprowadzenia drastycznych podwyżek. W dyskusjach podnoszą, że 
w tej sytuacji zarówno społeczeństwo, jak i działacze opozycji nie zareagują na plano-
wane zamierzenia władz w taki sposób, jakby chcieli, gdyż są świadomi, że stwarzanie 
zamieszek w kraju mogłoby wykluczyć realizację wizyty”29.

Pielgrzymka papieska odbyła się w dniach 8–14 czerwca 1987 roku. Jako powód zapro-
szenia Jana Pawła II podano pięćdziesięciolecie Kongresu Eucharystycznego, który odbył 
się w 1937 roku w Poznaniu. Papież odwiedził wtedy Warszawę, Lublin, Tarnów, Kra-
ków, Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Częstochowę i Łódź. Operacji „zabezpieczania” wizyty 
papieża MSW nadało kryptonim „Zorza II”. Władze najbardziej obawiały się przebiegu 
i niekontrolowanych skutków obecności Jana Pawła II w Szczecinie i Gdańsku, mia-
stach utożsamianych z wydarzeniami na wybrzeżu 1970 roku oraz z powstaniem NSZZ 

26 Andrzej Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole (Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2004), 
46.

27 Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 3: lata 1975–1989 
(Poznań-Pelplin: Wydawnictwo W drodze, 1996), 535.

28 AIPN Sz 0012/275, t. 1, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1987 /1.01.1987 do 30.06.1987 r./, 21.
29 AIPN Sz 0012/275, t. 1, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1987, 95.
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„Solidarności”30. Gen. Czesław Kiszczak w wytycznych dla WUSW w kraju z 2 lutego 
1987 roku pisał: „Należy zasadnie zakładać, że przeciwnik polityczny zmierzać będzie 
do wykorzystania wizyty celem podjęcia przedsięwzięć szkodliwych dla polskiej racji 
stanu. Pełna świadomość wszystkich zagrożeń nie tylko politycznych i ideologicznych, 
jakie wiążą się z tą wizytą, winna również uwzględnić możliwość zaistnienia prowokacji 
i działań o charakterze terrorystycznym”31. Aparat bezpieczeństwa na bieżąco monitoro-
wał przygotowania do pielgrzymki, jej przebieg oraz pokłosie ideologiczne32.

Władze uznały pielgrzymkę papieską z 1987 roku jako swój sukces propagandowy, po 
którym wiele się spodziewano, przede wszystkim naiwnie licząc na utrzymanie status 
quo w kraju. Większość duchowieństwa zarówno w przededniu, jak i po zakończeniu 
pielgrzymki nie zmieniło swego zdania na temat panującego w Polsce ustroju. Niektórzy 
z nich przywoływali publicznie niewygodną dla władzy postać ks. Jerzego Popiełuszki33.

2. Episkopat lokalny a Służba Bezpieczeństwa

Już w styczniu 1978 roku szczecińska SB uzyskała informację od duchownego TW 
ps. „Neptun” o krążącej plotce wśród szczecińskiego duchowieństwa, że bp Jerzy 
Stroba34 ma otrzymać nominację na metropolitę poznańskiego. Większość miała tę 
informację przyjąć z ulgą i nadzieją na poprawę pełnej napięć sytuacji w diecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej. Dotyczyło to zwłaszcza duchownych zakonnych, z których wielu 
pozostawało w otwartym konflikcie z hierarchą (m.in. księża chrystusowcy)35. Plotki 
okazały się prawdziwe. Biskup Stroba 21 września 1978 roku został mianowany przez 
Jana Pawła I arcybiskupem metropolitą poznańskim.

30 Zygmunt Zieliński, Kościół w Polsce. 1944–2002 (Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 
2003), 338–342.

31 AIPN Po 060/157, t. 7, Instrukcje MSW w sprawie III pielgrzymki papieskiej do Polski, 1987, 2.
32 Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wstęp 

Zbigniew Stanuch, wybór i opracowanie: Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch (Warsza-
wa–Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2008).

33 AIPN Sz0012/275, t. 1, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1987 /1.07.1987–31.12.1987 r./, t. 3, 292.
34 Jerzy Stroba – ur. 17.12.1919 roku w Świętochłowicach na Górnym Śląsku w rodzinie górniczej; w latach 1929–

1937 uczęszczał do Neoklasycznego Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie, gdzie w 1937 roku uzyskał 
świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego z sie-
dzibą w Krakowie, studiując równocześnie na Wydziale Teologicznym UJ; od kwietnia 1940 roku kontynuował 
przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich w Akademii Filozoficzno-Teologicznej w Widnawie w archi-
diecezji wrocławskiej (1940–1943). Świecenia kapłańskie przyjął 19.12.1942 roku we Wrocławiu z rąk kard. 
Adolfa Bertrama. Pełnił kolejno funkcje wikariusza, prefekta; w 1952 roku uzyskał doktorat z teologii; należał do 
kolegium redakcyjnego Gościa Niedzielnego; w latach 1952–1958 wykładowca teologii dogmatycznej w Wyż-
szym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach koło Katowic; w latach 1955–1958 rektor 
Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1958 roku przyjął sakrę biskupią w Gorzowie 
Wlkp., zostając biskupem pomocniczym ordynariatu gorzowskiego; od 1972 roku pierwszy ordynariusz diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej; 21.09.1978 roku mianowany arcybiskupem-metropolitą poznańskim; zmarł 11.04.1996 
roku w Poznaniu; pochowany w podziemiach archikatedry poznańskiej. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi zachod-
niopomorscy (X–XX w.) (Koszalin, 2003), 287–291. 

35 AIPN Sz 0024/298, t. 3, WUSW w Szczecinie, Informacje Wydziału IV. 1978, 5–6.
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Osobą sprawiającą poważny kłopot dla tamtejszych służb specjalnych był bp Jan 
Gałecki. W sprawozdaniu z działalności Wydziału IV WUSW w Szczecinie z 1979 
roku donoszono: „W kurii szczecińskiej po mianowaniu abp. Jerzego Stroby metropolitą 
poznańskim diecezją kierował wikariusz kapitulny bp Jan Gałecki36. W okresie kilku 
miesięcy jego samodzielnego sprawowania władzy wystąpiły niekorzystne z polityczno-
-operacyjnego punktu widzenia zachowania niektórych księży. Gałecki znany jest z nie-
zbyt lojalnej postawy wobec państwa, sympatyzuje z ks. Hubertem Czumą, znanym 
z wrogiej postawy. Zachodziła obawa, że księża o negatywnych postawach uzyskują 
poparcie kurii i większe możliwości działania. Sytuacji tej przeciwdziałano poprzez wie-
lostronne działania operacyjne, mające przede wszystkim na celu obniżenia autorytetu 
bpa J. Gałeckiego w środowisku kleru oraz dezaprobatę dla tych księży, którzy występują 
negatywnie wobec władz państwowych”37. 

Zasadniczo sytuacja uległa zmianie z chwilą mianowania ordynariuszem bpa Kazi-
mierza Majdańskiego38. Według aparatu bezpieczeństwa nowy biskup ordynariusz 
w przypadkach konfliktowych czy w okresie ważnych wydarzeń politycznych zajmował 
postawę lojalną39. Władze liczyły przede wszystkim także, że pojawienie się biskupa 

36 Jan Stefan Gałecki – ur. 18.06.1932 roku w Zalesiu koło Ciechanowa; od roku 1950 uczęszczał do Niższego Se-
minarium Duchownego w Słupsku, tam uzyskał świadectwo dojrzałości; w 1952 roku wstąpił gorzowskiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Gościkowie–Paradyżu; święcenia kapłańskie przyjął 23.05.1957 roku w ka-
tedrze gorzowskiej z rąk bpa Teodora Benscha; wikariusz; od 1964 roku pracownik kurii gorzowskiej; w 1972 
roku uzyskał stopień magistra w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; od 1971 roku proboszcz parafii pw. NMP 
Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim; od 1974 roku biskup pomocnicy diecezji szczecińsko-kamieńskiej; 
w 1978 roku doktoryzował się w Sekcji Filozofii Społecznej Wydziału Filozoficznego KUL. Obecnie biskup 
senior. Prokop, Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.), 304–306.

37 AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin, Informacje problemowe za lata 
1974–1981, k. 316.

38 Kazimierz Majdański – ur. 1.03.1916 roku w Małgowie, w rodzinie rolniczo-robotniczej; w latach 1930–1934 
kształcił się w Neoklasycznym Gimnazjum im. Piusa X we Włocławku, gdzie w roku 1934 złożył egzamin doj-
rzałości. W tym roku wstąpił do włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego; nauka została przerwana 
w wyniku II wojny światowej i aresztowaniu oraz osadzeniu przez hitlerowców do kolejnych miejsc izolacji; był 
więźniem Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau, gdzie w okresie od 10.11.1942 do kwietnia 1943 roku poddawa-
ny był zbrodniczym eksperymentom medycznym; wyświęcony na kapłana w polskim kościele WNMP w Paryżu 
przez bpa włocławskiego Karola Radomskiego, przebywającego na emigracji we Francji. W latach 1945/1946 
studiował we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie w 1949 roku uzyskał stopień doktora teologii; po powrocie do kra-
ju w kwietniu 1949 roku był wikariuszem we Włocławku, jednocześnie prowadząc wykłady z zakresu teologii 
moralnej we włocławskim WSD. W 1963 roku został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej; uczestnik 
Soboru Watykańskiego II; wykładowca teologii; w 1972 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na ATK 
w Warszawie. Decyzją Jana Pawła II 1.03.1979 roku został ustanowiony nowym ordynariuszem diecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej; 1.05.1982 roku otrzymał nominację profesorską. 25.03.1992 roku papież Jan Paweł II przyjął 
rezygnację biskupa Kazimierza Majdańskiego z obowiązków ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego, podno-
sząc go równocześnie do godności arcybiskupiej; biskup emeryt archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; kawaler 
m.in. Orderu Orła Białego. Zmarł 25.04.2007 roku w Łomiankach. Pochowany w Łomiankach w założonym 
przez siebie Instytucie Studiów nad Rodziną. W 2007 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie z inicjatywy 
Stowarzyszenia: Czas – Przeszłość – Tożsamość posadzono drzewko poświęcone jego pamięci. Prokop, Biskupi 
zachodniopomorscy (X–XX w.), 291–295.

39 W sprawozdaniu o sytuacji wyznaniowej w woj. szczecińskim w 1979 roku charakteryzowano nowego biskupa 
ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej: „Postawa bpa Majdańskiego jest właściwa. Jest to człowiek o du-
żej kulturze osobistej i rozwadze. W stosunkach z organami państwowymi stoi na stanowisku ugodowego zała-
twiania wszelkich spraw. Spotkania wojewody z nowym ordynariuszem odbyły się w ubiegłym roku trzykrotnie: 
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Majdańskiego zahamuje działalność antyrządową jego biskupa pomocniczego. Niestety, 
pomylono się. Wg donosów szczecińskiej SB: „bp Jan Gałecki w dalszym ciągu w wystą-
pieniach publicznych niejednokrotnie w sposób tendencyjny a nawet wrogi dokonuje 
interpretacji aktualnych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym kraju. Przedmiotem 
jego stałej, demagogicznej krytyki jest ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży, 
zasady obywatelskiego wychowania dzieci i młodzieży, działalność środków masowego 
przekazu itp., stąd wymaga on aktywnej nie tylko kontroli operacyjnej, ale nie dopusz-
czenia do wzrostu jego autorytetu i wpływu na kierowanie diecezji”40. Władze starały 
się zdyscyplinować bpa Gałeckiego, skarżąc się na niego do jego przełożonego, a przy 
okazji próbując ich skłócić. W czasie jednego z pierwszych spotkań (8 listopada 1979 r.) 
wojewody szczecińskiego Jerzego Kuczyńskiego z biskupem K. Majdańskim poruszona 
została postawa jego biskupa pomocniczego Gałeckiego, któremu zarzucono antysocjali-
styczne poglądy. Bp Majdański odciął się jednak od tych zarzutów, twierdząc, że każdy 
biskup głosi słowo Boże we własnym imieniu i ktoś drugi nie może w to ingerować41.

Według obserwacji ówczesnych władz nowy biskup diecezji szczecińsko-kamieńskiej 
Kazimierz Majdański – nadal po objęciu urzędowania uznawany za hierarchę pozy-
tywnego, aczkolwiek niebezpiecznego42 – musiał przede wszystkim uzdrowić relację 
z duchowieństwem zakonnym po swoim poprzedniku, bpie Strobie. Jak odnotowały 
organa bezpieczeństwa, bp K. Majdański zastosował manewr pojednania z duchowień-
stwem zakonnym, doprowadzając do nominacji ks. Stanisława Stefanka43 z Towarzy-
stwa Chrystusowego na biskupa pomocniczego, konsekrowanego 24 sierpnia 1980 roku 
w katedrze szczecińskiej. Chodziło o zażegnanie konfliktów, które pozostawił po sobie 

pierwsze – rozpoznawcze – z inicjatywy biskupa, dwa pozostałe z inicjatywy wojewody. Wszystkie spotkania 
przebiegały we właściwej atmosferze”. APSz, UW w Szczecinie, Wydział ds. Wyznań, sygn. 10, 48.

40 AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin, Informacje problemowe za lata 
1974–1981, 316.

41 AAN, KC PZPR, sygn. LI/230, Wydział Administracyjny, Analizy sytuacyjne, k. 79–82.
42 W styczniu 1980 roku szczecińska SB pisała na jego temat: „Ordynariusz diecezji bp Kazimierz Majdański zaj-

muje postawę lojalną w stosunku do władz państwowych. Przejawia się to w tym, że publicznie nie podejmuje 
tematów godzących w interes państwa oraz nie wydaje zarządzeń sprzecznych z obowiązującym porządkiem 
prawnym. Jest jednak bezgranicznie oddany Kościołowi i zdolny do poparcia każdej – nawet z wrogich motywacji 
wywodzących się – inicjatywy, która może przynieść korzyść Kościołowi. Opierając się na takich przesłankach, 
skłonny będzie udzielić poparcia nawet dla nieformalnych grup antyustrojowych, o ile przyczyni się to do posze-
rzenia wpływu Kościoła w środowiskach młodzieżowych i inteligencji”. AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administra-
cyjne Wydziału IV KW MO Szczecinie, 284.

43 Stanisław Józef Stefanek – ur. 7.05.1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim k. Lublina; w 1949 roku wstąpił do 
Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach k. Ząbków Śląskich. Przygoto-
wując się do przyjęcia święceń kapłańskich, studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1954–1960 w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców w Ziębicach i Poznaniu. Na kapłana wyświęcony został 
28.06.1959 roku w Poznaniu przez abp. Antoniego Baraniaka. Pracował duszpastersko w Sarbi, Pyrzycach, Gole-
niowie, Stargardzie Szczecińskim. Skierowany na dalsze studia, odbył je w latach 1961–1965 na Sekcji Biblijnej 
Wydziału Teologicznego KUL, gdzie w 1965 roku uzyskał stopień magistra teologii. Po powrocie do Poznania 
w Seminarium wykładał egzegezę Starego Testamentu. Od 1972 roku prowadził zajęcia na ATK. W 1976 roku wy-
brany został wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego; w 1980 roku doktoryzował się na Wydziale 
Teologicznym ATK. Konsekrowany na biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej 24.08.1980 roku w katedrze 
szczecińskiej. W 1996 roku został ustanowiony ordynariuszem diecezji łomżyńskiej. Prokop, Biskupi zachodnio-
pomorscy, 306–308.
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bp Jerzy Stroba. W środowisku duchowieństwa diecezjalnego pojawiła się informacja 
o tym, że nowy biskup pomocniczy jest „pupilkiem” ordynariusza. Władze nie omiesz-
kały wykorzystać tego argumentu do rozgrywek personalnych w kurii i prób skłócenie 
biskupów. Nowy biskup pomocniczy dość szybko został jednak zaliczony do kategorii 
hierarchów wrogo ustosunkowanych wobec Polski Ludowej44. Już w październiku 1980 
roku szczecińska SB donosiła, że bp S. Stefanek w jednym z kazań „tendencyjnie poru-
szył sprawę krzyża w Stoczni Szczecińskiej”45. Aparat bezpieczeństwa nie zamierzał 
próżnować. Według doniesień SB działania operacyjne pogłębiały wzajemną niechęć 
między bpem Janem Gałeckim a bpem Kazimierzem Majdańskim, ordynariuszem die-
cezji, człowiekiem o wielkim autorytecie moralnym, zwłaszcza po wyborze drugiego 
biskupa pomocniczego bpa S. Stefanka46.

W czerwcu 1981 roku szczecińska Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała pogłoskę 
rozpowiadaną wśród księży szczecińskich na temat kandydata do godności prymasa po 
śmierci kard. S. Wyszyńskiego, padały trzy nazwiska: Macharski, Majdański i Stroba47. 
Poza tym odnotowano wypowiedź bpa K. Majdańskiego w wąskim gronie: „wiernych 
diecezji czeka wielka radość”, co miałoby oznaczać zmiany personalne w gronie bisku-
pów szczecińskich48.

Po ogłoszeniu stanu wojennego biskupi zajęli postawę mediatorów, aby nie dopuścić do 
rozlewu krwi na wielką skalę. Szczecińska Służba Bezpieczeństwa w 1982 roku odnoto-
wała: „Biskupi w większości w wystąpieniach publicznych oraz zaleceniach kierowanych 
do kleru kładli nacisk na tonowanie nastrojów społecznych, dając jednocześnie wyraz 
przekonania, że Polska jest kartą przetargową w grach politycznych innych mocarstw”49. 
Poza tym biskupi zachodniopomorscy, podobnie jak reszta episkopatu, zaangażowali się 
w organizację komitetów obrony internowanych w dobie stanu wojennego50.

Nie brakowało akcji specjalnych. Według wspomnień byłych kurialistów diecezji 
szczecińskiej Służba Bezpieczeństwa permanentnie ingerowała w funkcjonowanie kurii 
szczecińskiej, ingerując także w życie osobiste biskupów. Przykładem jest włamanie do 
rezydencji biskupów szczecińskich w sierpniu 1983 roku, w wyniku którego bp K. Maj-
dański stracił: 100 tys. zł, 20 marek, 40 tys. lirów, 100 franków szwajcarskich, kilka-
naście dinarów oraz szwajcarski zegarek o wartości 200 dolarów. Bp J. Gałecki złożył 

44 AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin, 347–348.
45 AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin, 343.
46 AIPN Sz 008/641, t. 2, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin, 348.
47 AIPN Sz 0012/221, t. 4, Meldunki operacyjne 1.III.–31.III.1981 r., 98.
48 Według ustaleń Rafała Latki kandydatur Stroby i Majdańskiego nie rozważano. Rafał Latka, Episkopat Polski 

wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989 (Warszawa: Instytut 
Pamięci Narodowej, 2019), 624.

49 AIPN Sz 0058/38/CD/1, KW MO w Szczecinie, Działalność pozareligijna Kościoła Rzymskokatolickiego 
w okresie lat 1980–1982 na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych, 35.

50 Peter Raina, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka. 1982–1989 (Warszawa: 
Wydawnictwo von Borowiecky, 1999).
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oficjalne zawiadomienie 5 sierpnia 1983 roku na Komendę MO w Szczecinie. Sprawa 
została jednak umorzona. Nie ustalono sprawców51.

Świadomość Kościoła szczecińskiego o prowadzeniu w tych latach wzmożonej pracy 
operacyjnej wpłynęła na decyzję bpa Majdańskiego, który w trakcie konferencji dla 
dekanatu Szczecin–Północ 25 kwietnia 1986 roku wydał bezwzględny zakaz księżom 
samowolnego załatwiania wszelkich spraw w Wydziale ds. Wyznań z pominięciem kurii. 
Także każde wezwanie do Wydziału winno być konsultowane z kurią52. 

Podobnie wyglądała sytuacja w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie ordynariu-
szem był Ignacy Jeż53, szanowany i ceniony przez swoich księży, wierny kard. S. Wyszyń-
skiemu, któremu towarzyszyli od 1974 roku bp Tadeusz Werno54 oraz bp Piotr Krupa55 
od 1984 roku. Wymienieni hierarchowie starali się nie wchodzić w otwarty konflikt 
z władzami komunistycznymi, chodziło przede wszystkim o uzyskanie zgody na budowę 
seminarium duchownego. Bp Jeż upominał także swoich księży przed mieszaniem się 
w politykę. Dla przykładu, według ustaleń SB, 18 stycznia 1978 roku na konferencji kleru 
dekanatu Miastko, która miała miejsce w miejscowości Koczała w kościele pw. Naro-
dzenia NMP, zabrał głos ks. Czesław Adamkiewicz, proboszcz parafii Trzebielino, który 
stwierdził, że w 1979 roku wybuduje kościół w Dretyniu. W odpowiedzi bp Jeż udzie-
lił reprymendy, bo wniosek poszedł do Urzędu Wojewódzkiego, ale nie został jeszcze 

51 AIPN Sz 0012/222, t. 4, Meldunki operacyjne. 1.VII Akta administracyjne Wydziału IV KW MO Szczecin 
31.VIII.1983 r., 94–95.

52 AIPN Sz 0012/271/2/CD/1, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne /od dnia 19.04.–1.08./ 1986, 27.
53 Ignacy Ludwik Jeż – ur. 31.07.1914 roku w Radomyślu Wielkim koło Mielca w rodzinie urzędnika sądowego; 

w latach 1924–1932 uczył się w katowickim Gimnazjum Państwowym im. A. Mickiewicza, w którym uzyskał 
świadectwo dojrzałości; w latach 1932–1937 studiował w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym w Kra-
kowie oraz na Wydziale Teologicznym UJ, gdzie w 1937 roku uzyskał stopień magistra teologii. W 1937 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie w katowickiej prokatedrze św. Apostołów Piotra i Pawła z rąk bpa S. Adamskiego; 
wikariusz; kapelan ZHP; przez krótki okres proboszcz; więzień Dachau; Stuttgarttu. Od 1946 roku posługiwał 
duszpastersko na Górnym Śląsku. W 1960 roku został ustanowiony sufraganem gnieźnieńskim z oddelegowaniem 
do posługi u boku bpa Wilhelma Pluty w administraturze gorzowskiej; od 1972 roku ordynariusz diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej, w 1992 roku przeszedł na w stan spoczynku. Zmarł w drodze do Rzymu 31.07.2007 roku, 
oczekując godności kardynalskiej. Prokop, Biskupi zachodniopomorscy, 259–265.

54 Tadeusz Werno – ur. 4.08.1931 roku w Kazimierzu Wielkopolskim koło Szamotuł, ojciec był listonoszem; w la-
tach 1948–1951 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., uzyskując świa-
dectwo dojrzałości. W latach 1951–1956 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Gorzowskim Wyższym Se-
minarium Duchownym w Paradyżu i Gorzowie Wlkp.; 24.06.1956 roku został wyświęcony na kapłana w katedrze 
gorzowskiej przez bpa łódzkiego Michała Klepacza; pełnił funkcje wikariusza, ojca duchownego w WSD w Go-
rzowie Wlkp., pracownika kurii gorzowskiej, rektora kaplicy w Gorzowie Wlkp.; od roku 1971 roku proboszcz 
parafii w Świninie. W 1974 roku ustanowiony sufraganem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Prokop, Biskupi 
zachodniopomorscy, 275–278. 

55 Piotr Krupa – ur. 19.06.1936 roku w Maciejowie w rodzinie rolniczej. W latach 1951–1955 pobierał naukę w Li-
ceum ogólnokształcącym w Złotowie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1955 roku. Studiował w gorzow-
skim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie–Paradyżu w latach 1955–1961. Na kapłana wyświęcony 
14.05.1961 roku w Gorzowie Wlkp. przez bpa W. Plutę, pełnił funkcję wikariusza; w latach 1971–1976 studiował 
w Strasburgu, gdzie uzyskał stopień doktora teologii moralnej. Od 1976 roku notariusz kurii w Koszalinie oraz 
wykładowca teologii moralnej w WSD w Paradyżu; rektor tego seminarium, a po urlopie habilitacyjnym rektor 
WSD w Koszalinie; od 1984 roku biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; od 1992 roku biskup 
pomocniczy diecezji pelplińskiej. Prokop, Biskupi zachodniopomorscy, 278–280.
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zatwierdzony. Zabronił kategorycznie wszelkich działań zmierzających do budowy56. 
Były to oficjalne zastrzeżenia. Nieoficjalnie biskup ordynariusz dawał księżom wolną 
rękę. Ordynariusz nie akceptował duchownych, którzy poszli na „lep” władzy, m.in. 
w trakcie konferencji rejonowej w Słupsku 5 kwietnia 1978 roku przypomniał, że bez 
zezwolenia władz kościelnych księżom nie wolno przynależeć do Caritas, który „robi 
brudną robotę, oszukuje Watykan”57. Oczywiście, władze miały także biskupów kosza-
lińskich pod rutynowym nadzorem58.

3. Seminarium duchowne

Dla ówczesnych władz pierwszym niepokojącym sygnałem zachodzących zmian 
w Kościele polskim był rekordowy nabór do seminariów w 1978 roku – w przypadku 
seminarium w Gościkowie–Paradyżu było to 60 kandydatów59. Służba Bezpieczeństwa 
podjęła działania hamujące ten proces. Udało im się zniechęcić 8 kandydatów z woj. 
szczecińskiego. Tego procesu nie udało się jednak zatrzymać. W 1979 roku na pierwszy 
rok do WSD w Paradyżu zgłosiło się 82 kandydatów. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką 
skalę akcję przeprowadzania rozmów z kandydatami i ich rodzicami. Wielu rodziców 
w imię wyższych wartości, uszanowania decyzji syna o wstąpieniu do seminarium pła-
ciło cenę kariery zawodowej czy też politycznej60.

Seminarium stało się celem zmasowanych działań operacyjnych. W styczniu 1980 
roku zielonogórska SB wykorzystał informację od źródła „Emil”, osoby duchownej 
z otoczenia bpa Pluty: „Bp Pluta, ordynariusz diecezji gorzowskiej, żywi pretensje do 
swych dawnych sufraganów, a obecnie ordynariuszy w sprawie seminarium w Gościko-
wie”. Problem dotyczył obsady kadrowej seminarium. A w pierwszej kolejności obsady 
funkcji rektora, ks. dra Piotra Krupy, który podlegał bpowi Ignacemu Jeżowi. Mianowi-
cie bp Jeż zgodził się na wyjazd za granicę ks. Krupy, gdzie miał się dalej kształcić. Bp 
Wilhelm Pluta tą decyzją bpa Jeża był oburzony. Następcą miał być ks. Henryk Dwo-
rak, ale z tej propozycji bp Pluta nie był zadowolony, ponieważ marzył mu się kandydat 
z tytułem doktora habilitowanego, prawdopodobnie chodziło o ks. Zdzisława Chlewiń-
skiego, pracownika KUL61. Konflikt na tym tle stał się polem dla popisów operacyjnych 
SB – z wykorzystaniem TW, w tym dwóch wykładowców WSD62. Wyszukiwano także 
antysocjalistyczne postawy wśród alumnów seminarium.

56 AIPN Sz 00103/152, t. 6, KW MO w Koszalinie, Materiały dotyczące publicznych wystąpień bpa Ignacego Jeża 
w latach 1978–1980, 6. 

57 AIPN Sz 00103/152, t. 6, KW MO w Koszalinie, 16.
58 Tadeusz Ceynowa, „Aparat bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Jeża w początkach jego działalności w Ko-

szalinie”, w: Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989, 
red. Tadeusz Ceynowa, Paweł Knap (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2011), 165–178. 

59 AIPN 060/275, Analizy operacyjne Wydziały IV KW MO w Zielonej Górze. 1978, 2.
60 APZG, UW, W ds. W, Seminarium Duchowne, sygn. 273, 133.
61 APZG, UW, W ds. W, Seminarium Duchowne, sygn. 273, 52.
62 AIPN BU 0713/ 184, t. 1, Teczko osobowa bpa W. Pluty, 14.
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Poza tym biskupi szczeciński i koszaliński dążyli do budowy własnych seminariów 
duchownych. Bp Wilhelm Pluta, wg ustaleń SB zainspirowany radami ze swego oto-
czenia, miał proponować biskupowi K. Majdańskiemu i Jeżowi budowę seminariów dla 
Szczecina i Koszalina przy seminarium w Paradyżu. Jednak żaden z dwóch biskupów 
nie miał wyrazić na to zgody63.

Biskupi w Szczecinie i Koszalinie mieli ambicje powołania własnych seminariów 
duchownych. Problem głównie rozbijał się o uzyskanie zgody władz administracyjnych 
zarówno co do kupna działki budowlanej, jak i podjęcia prac budowlanych. Niemniej 
jednak, począwszy od 1977 roku, klerycy VI roku zostali przeniesieni do Szczecina 
i umieszczeni na plebanii parafii pw. Świętej Trójcy. Natomiast od roku akademickiego 
1981/1982 już trzy ostatnie roczniki przebywały w Szczecinie. Przełomowy był rok aka-
demicki 1984/1985, kiedy to wszyscy klerycy zamieszkali na golęcińskim wzgórzu64.

Szczecińska SB w szyfrogramie nr 3265 z 5 lipca 1983 roku informowała: „księża liczą 
na normalizację stosunków, oceniając wizytę papieską. Wiążą to z nadzieją na przyspie-
szenie budowy WSD”65. Faktycznie, prace budowlane nowego gmachu seminaryjnego 
rozpoczęto 11 sierpnia 1983 roku. Od października 1987 roku już wszystkie roczniki 
mieszkały w budynku przy ul. Papieża Pawła VI 2, gdzie nadal prowadzone były prace 
budowlane. Ostatecznie budowa gmachu zakończyła się w 1993 roku za rządów abp.
Mariana Przykuckiego66.

Równie mozolnie toczyła się sprawa uzyskania zgody od władz państwowych na 
utworzenie seminarium duchownego w Koszalinie. Lata starań zostały uwieńczone 
w piśmie z 18 grudnia 1980 roku ówczesnego ministra oświaty i wychowania Krzysztofa 
Kruszewskiego skierowanym do bpa Ignacego Jeża. Kilka miesięcy później zakupiono 
działkę i podjęto prace budowlane gmachu seminaryjnego w Koszalinie. 22 października 
1984 roku kard. Józef Glemp poświęcił dotychczas powstałe pomieszczenia seminaryjne. 
W roku akademickim 1984/1985 wszystkie roczniki alumnów zostały skupione w Kosza-
linie. Zwieńczeniem wysiłków biskupa i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej była wizyta 
Jana Pawła II 1 czerwca 1991 roku podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny. Wówczas Ojciec 
św. dokonał uroczystego poświęcenia seminarium w Koszalinie67.

63 AIPN Sz 0012/272, t. 1, Meldunki operacyjne, 4.
64 Grzegorz Wejman, „30-lecie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie”, w: 30 lat seminariów du-

chownych na Pomorzu Zachodnim, red. Tadeusz Ceynowa (Koszalin: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchow-
nego, 2013), 49.

65 AIPN Sz 0012/220, t. 4, Meldunki operacyjne 1.07.–31.08.1983 r., 5.
66 Wejman, „30-lecie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie”, 52.
67 Tadeusz Ceynowa, „30 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie”, w: 30 lat seminariów duchow-

nych na Pomorzu Zachodnim, red. Tadeusz Ceynowa (Koszalin: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, 
2013), 74–78.
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4. Duszpasterstwo

Wybór Jana Pawła II zmienił postawę duchowieństwa, które nabrało większej pewno-
ści siebie. Dla przykładu wg ustaleń SB w styczniu 1978 roku na terenie woj. koszaliń-
skiego na ogólny stan 161 księży świeckich i zakonnych sprawdzenia list wyborczych 
dokonało 137, co stanowi 85% ogółu kleru. Tego obowiązku nie dopełnili franciszkanie 
z Koszalina oraz parafii konkatedralnej w Kołobrzegu i Świdwinie68. Również środowi-
sko księży postępowych i biernych zmieniło swoją postawę wobec zaistniałych zmian 
w Kościele. Malała liczba aktywnych członków Caritasu, którzy traktowali swoją przy-
należność jedynie pod względem formalnym, nie podejmowali żadnych konkretnych 
działań, które mogłyby szkodzić Kościołowi. Na dodatek tzw. księża bierni ożywili się 
duszpastersko. Próbując hamować ten proces, władze prowadziły 650 rozmów ostrze-
gawczych z księżmi69. Aktywizowali się księża, m.in. już w maju 1979 roku pojawił się 
w szkole podstawowej w Starkowie ks. Henryk Ptak w czasie apelu z okazji podsumo-
wania alertu harcerskiego, zachęcając dzieci do udziału w lekcji religii. Władze szkolne 
wymusiły na księdzu opuszczenie szkoły70. Takich inicjatyw było wiele. Władze były 
zaniepokojone aktywnością środowiska akademickiego i podejmowaną tam tematyką 
m.in. Katynia czy sprawy Stanisława Pyjasa71.

Zauważono, że hierarchowie Kościoła, w tym szczecińscy, w odróżnieniu do szerego-
wego duchowieństwa zachowują daleko posunięty dystans wobec fali strajków w kraju, 
obawiając się prowokacji i uwikłania Kościoła w bliżej nieokreślone konsekwencje 
wypływające z poparcia tylko jednej strony. Biskupi obawiali się także rozlewu krwi 
i potencjalnej interwencji militarnej Moskwy72.

Pojawiło się szereg inicjatyw oddolnych typu: poświecenie i ustawienie krzyża na 
terenie Państwowego Zakładu Unasieniania Zwierząt w Płotach – miejscowy proboszcz, 
ksiądz Wiktor Szczęsny, w czasie mszy 1 marca 1981 roku publicznie podziękował dyrek-
torowi Zbigniewowi Nieczyperowskiemu za to, że osobiście zwrócił się do niego z prośbą 
o poświęcenie krzyża w jego zakładzie pracy. Oprócz tego ksiądz zaapelował do innych 
dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw i instytucji, aby postąpili podobnie73. Nato-
miast w nocy z 27 na 28 czerwca 1981 roku mieszkańcy miejscowości Dziwnówek posta-
wili ołtarz polowy na terenie nienależącym do Kościoła. Celem było odprawienie Mszy 
św. niedzielnej dla wczasowiczów. Na wniosek administratora parafii, ks. Stefana Kałuż-

68 AIPN Sz 00103/152, t. 4, Komenda Wojewódzka MO w Koszalinie, Informacje o działalności Kurii i kleru w wo-
jewództwie w latach 1976–1979, 112.

69 APZG, UW, Wydział ds. Wyznań, Analizy, sygn. 12, 136–140.
70 AIPN Sz 00103/152, t. 6, KW MO w Koszalinie, Materiały dotyczące publicznych wystąpień bpa I. Jeża w latach 

1978–1980, 108.
71 AIPN Sz 00103/152, t. 10, Informacje Wydziału IV KW MO Koszalin dla I Sekretarza KW PZPR z lat 1972–1980, 

216.
72 Maciej Maciejowski, „Kościół katolicki wobec strajków w Szczecinie (17 sierpnia – 3 września 1988 r.)”, w: Za-

rejestrujcie nam „Solidarność”! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie, Materiały pokonferencyjne, red. Artur 
Kubaja i Maciej Maciejowski (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2009), 193–203.

73 AIPN Sz 0012/221, t. 4, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.03.–31.03.1981 r., 20.
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nego, ustne zezwolenie dał naczelnik gminy – Brzozowski. Były konsekwencje74. 5 lipca 
1981 roku odprawiono mszę polową z udziałem 1,5 tys. wiernych także w Rewalu75. We 
wrześniu 1981 roku we wsi Wełtyń mieszkańcy zwrócili się do miejscowego proboszcza, 
ks. Antoniego Chodakowskiego, z prośbą o zorganizowanie uroczystego poświęcenia 
krzyży, które miały zawisnąć izbach miejscowej szkoły podstawowej76. Podobna inicja-
tywa miała miejsce w miejscowości Mieszkowice77. W listopadzie 1981 roku proboszcz 
parafii Moracz, ks. Tadeusz Marszelewski, odprawił Mszę św. w remizie OSP we wsi 
Czarnogłów, nie posiadając stosownego zezwolenia78.

W grudniu 1981 roku ks. Bolesław Jewulski w Połczynie-Zdroju atakował rząd i gen. 
Jaruzelskiego za wprowadzenie stanu wojennego, za co 23 grudnia został decyzją Proku-
ratury Wojskowej w Koszalinie aresztowany, a następnie 4 marca 1982 roku przez Sąd 
Wojskowy Pomorskiego Okręgu Wojskowego skazany na 3 lata i 6 miesięcy więzienia 
oraz utratę praw publicznych na 2 lata79.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce przez kolejne lata trwała akcja pomocy 
charytatywnej zza granicy, która uderzała w autorytet reżimu, spotykając się z dezapro-
batą. Inicjatyw duszpasterskich było bardzo wiele. 

13 czerwca 1982 roku podczas ogłoszeń duszpasterskich ks. Tadeusz Sosnowski, pro-
boszcz parafii w Rewalu, poinformował wiernych, iż parafia organizuje bezpłatny pobyt 
nad morzem dla dzieci osób więzionych i internowanych. Pobierowo już wcześniej pod-
jęło inicjatywę i przyjęło 100 dzieci. W samym Rewalu jedna tylko rodzina zaoferowała 
pobyt 30 dzieci. Władze podjęły śledztwo, karząc inicjatorów akcji, w tym proboszcza80.

W 1983 roku problemem dla władz stał się ks. Andrzej Majewicz, administrator parafii 
w Wolinie, który wystąpił o zgodę na odprawienie nabożeństwa w ruinach tamtej kate-
dry. W latach 1980–1981 – co odnotowano – odprawiane były tam nabożeństwa, na co 
kuria dawała zgodę. Oczywiście, stanowisko władz administracyjnych było negatywne. 
Ks. Majewicz mimo braku akceptacji władz lokalnych i tak odprawił nabożeństwo. Kon-
sekwencją była rozmowa ostrzegawcza, a następnie kolegium81.

26 sierpnia 1984 roku w Świnoujściu, gdzie mimo rozmowy wiceprezydenta miasta 
z ks. Henrykiem Wejmanem zastępującym nieobecnego proboszcza parafii oraz inter-
wencji kurii, doszło do manifestacyjnego układania kwiatów oraz umieszczania na nich 
szarf z prowokacyjnymi napisami. Biskup Kazimierz Majdański jedynie stwierdził, że 
nic o tym nie wiedział82.

74 AIPN Sz 0012/221, t. 6, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.06.–30.06.1981 r., 123. 
75 AIPN Sz 0012/221, t. 7, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.07.–31.07.1981 r., 16.
76 AIPN Sz 0012/221, t. 10, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.10.–31.10.1981 r., 98.
77 AIPN Sz 0012/221, t. 10, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.10.–31.10.1981 r., 124.
78 AIPN Sz 012/221, t. 11, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.11.–30.11.1981 r., 26.
79 AIPN Sz0058/38/CD/1, KW MO w Szczecinie, Działalność pozareligijna Kościoła Rzymskokatolickiego w okre-

sie lat 1980–1982 na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce. 1989, 34.
80 AIPN Sz 0012/219, t. 3, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.05.–30.06.1982 r., 342.
81 AIPN Sz 0012/220, t. 4, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.07.–31.08.1983 r., 16.
82 AIPN Sz 0012/223, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.05.–31.08.1984 r., 236–237.



519

WPŁYW WYBORU PAPIEŻA JANA PAWŁA II…

Władze irytowały organizowane msze za ojczyznę, które przy pomocy szczecińskiej 
kurii starano się blokować. Nasiliły się one zwłaszcza po zabójstwie ks. Jerzego Popie-
łuszki. Dla przykładu dyrektor Wydziału ds. Wyznań w Szczecinie 23 kwietnia 1986 
roku przeprowadził rozmowę z kanclerzem kurii, ks. Edmundem Cybulskim, dotyczącą 
inicjatyw niektórych księży co do zorganizowania nabożeństwa 1 i 3 maja. Dyrektor 
wskazał m.in. na postawę ks. Stanisława Parola, który zapowiedział 11 kwietnia 1986 
roku na Mszy św. za ojczyznę, że 1 maja zostanie odprawione nabożeństwo w kościele 
pw. Najświętszego Serca Jezusa w intencji ludzi pracy. Swój udział zapowiedzieli czo-
łowi przedstawiciele opozycji szczecińskiej, a kościół znajdował się blisko trasy pochodu. 
Ks. Cybulski oświadczył, że: „wszyscy mają już dość jego działalności i w najbliższym 
czasie zostanie skierowany do pracy misyjnej”83.

W tym okresie przeprowadzono 16 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z admini-
stratorami parafii w Szczecinie, zwłaszcza z tymi, którzy zajmowali się duszpasterstwem 
stanowym84. Szczecińska Służba Bezpieczeństwa odnotowała w 1985 roku, że w piśmie 
pt. „Obraz” nr 3/22/85, wydawanym przez szczecińskie podziemie, umieszczono m.in. 
następującą informację: „Rano 8 marca ks. Andrzej Wałdowski z kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa został wezwany do Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego, 
gdzie Dyrektor Kołodziejek groził mu szykanami za odprawianie nabożeństw w intencji 
Ojczyzny, na które co miesiąc uczęszczają rzesze szczecinian. Mimo to, tego samego 
dnia ks. Wałdowski odprawił kolejną mszę świętą w intencji Ojczyzny. Śpiewał chór 
Politechniki Szczecińskiej, studenci recytowali patriotyczne utwory, w składaniu darów 
wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich Szczecina. Kazanie ks. Wałdow-
skiego oparte było w znacznym stopniu na treściach z homilii ks. Jerzego Popiełuszki”. 
O powyższym poinformowano Wydział ds. Wyznań z sugestią wykorzystania w toczą-
cym się przeciwko ks. A. Wałdowskiemu postępowaniu administracyjnym85.

W 1985 roku władza skrupulatnie odnotowywała inicjatywy związane z osobą zamor-
dowanego ks. Jerzego Popiełuszki. Wg informacji szczecińskiej SB: „19 kwietnia 1985 r. 
o godz. 20:00 w kościele pw. NSPJ w Szczecinie – obsługiwanym przez księży Towa-
rzystwa Chrystusowego – odbyło się wcześniej zapowiedziane nabożeństwo w intencji 
ks. Jerzego Popiełuszki. Impreza przebiegała pod hasłem «W pół roku po śmierci Jego», 
a przewodniczył jej duszpasterz akademicki ks. Andrzej Wałdowski”86. 

Nie dało się zahamować inicjatyw poszczególnych księży. Przykładem jest ks. Jerzy 
Steckiewicz, który 1 maja 1986 roku w trakcie porannej mszy w kościele pw. św. Stani-
sława Kostki w Szczecinie podał intencję w modlitwie powszechnej za ludzi ciężko pra-
cujących, bez pracy oraz za ofiary Czarnobyla87. Czy też postawa ks. Mariana Szostaka, 
który 11 maja 1986 roku w kościele pw. WNMP w Nowogardzie zamiast kazania odczy-

83 AIPN Sz 0012/271, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 19.04.–1.08.1986 r., 20–21.
84 AIPN Sz 0012/271, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 19.04.–1.08.1986 r., 45.
85 AIPN Sz 0012/222, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.03.–31.07.1985 r., 52–53.
86 AIPN Sz 0012/222, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.03.–31.07.1985 r., 56.
87 AIPN Sz 0012/271, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 19.04.–1.08.1986 r., 39.
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tał komunikat Konferencji Episkopatu Polski. Po jego zaś odczytaniu dodał komentarz – 
„naukę historii prowadzi się w imię czerwonej przyjaźni, a co do Katynia jest to zagadką, 
kto wymordował Polaków”88. Wspomniany ks. Jerzy Steckiewicz w czerwcu 1986 roku 
zorganizował pielgrzymkę do Warszawy – do grobu ks. Jerzego Popiełuszki – przez 
Bydgoszcz i choć Służba Bezpieczeństwa odwołała autokar, 20 pielgrzymów pojechała 
pociągiem89. 

25 marca 1987 roku dyrektor Wydziału ds. Wyznań w Szczecinie wystosował pod 
adresem ks. Tadeusza Czapigi, administratora parafii pw. MB Nieustającej Pomocy, oraz 
kurii szczecińskiej w sprawie szkodliwej działalności ks. Czapigi, który 16 marca 1987 
roku w katedrze szczecińskiej podczas rekolekcji wielkopostnych dla ludzi pracy i mło-
dzieży męskiej szkalował ustrój PRL, jej naczelne organy, a także sojusznicze stosunki 
z ZSRR; pomawiał władze polskie o zamach na papieża”90.

Przez lata Służba Bezpieczeństwa starała się pozyskiwać nowe kontakty operacyjne, 
trzeba przyznać, że w latach 80. skala była porażająca. Trwała prawdziwa wojna na tym 
polu między kuriami a aparatem bezpieczeństwa, ale także na poziomie kapłańskich 
sumień. Przykładem jest ks. Stanisław Wojnar, którego przypadek był porażką opera-
cyjną SB. W założonej mu teczce jako kandydata na TW 31 maja 1988 roku por. Andrzej 
Stachurski z koszalińskiej SB zanotował: „Po dokonaniu analizy materiałów zebranych 
z opracowania stwierdzono niechęć wymienionego do utrzymywania jakichkolwiek kon-
taktów z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. Zebrane materiały kompromitujące nie 
wywarły na opracowywanym żadnego wrażenia. Wojnar podszedł do nich lakonicznie 
uznając je jako fakty, które nie mogą w znacznym stopniu zaszkodzić mu w dalszej pracy 
księdza. W związku z powyższym odstąpiono od dalszego opracowywania wymienio-
nego w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. Materiały z opracowania 
wnioskuje się do złożenia w archiwum Wydziału „C” WUSW w Koszalinie. Dalszą kon-
trolę ks. Wojnara należy prowadzić w ramach jego TEOK nr ewidencyjny 15285”91.

Służba Bezpieczeństwa pod koniec lat 80. musiała uznać swoją porażkę. W ocenie 
Stanisława Buczyńskiego z ośrodka doskonalenia kadr MSW z lutego 1989 roku można 
przeczytać: „Występujące w Polsce kryzysy każdorazowo aktywizowały kler katolicki. 
Kościół posiadający odpowiednią kadrę, silną bazę i zorganizowane zaplecze społeczne 
okazał się instytucją silną i sprawie działającą, nie pozwalając sprowadzić się do posługi 
religijnej w zakresie indywidualnych pragnień ludzi wierzących. Każdorazowo umiejęt-
nie adoptował swoją społeczną doktrynę do aktualnych warunków społecznych i poli-
tycznych w kraju. Umiejętnie wykorzystywał je do aktywizacji i integracji wierzących 
wokół Kościoła i religii, między innymi wybór Wojtyły i pielgrzymki do Polski”92.

88 AIPN Sz 0012/271, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 19.04.–1.08.1986 r., 68–69.
89 AIPN Sz 0012/271, t. 2, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 19.04.–1.08.1986 r., 180–184.
90 AIPN Sz 0012/275, t. 1, WUSW w Szczecinie, Meldunki operacyjne. 1.01.–30.06.1987 r., 133.
91 AIPN Sz 00104/474, Teczka kandydata na TW. Ks. Stanisław Wojnar, 56–57.
92 AIPN Sz 0058/38/CD/1, KW MO w Szczecinie, Działalność pozareligijna Kościoła Rzymskokatolickiego w okre-

sie lat 1980–1982 na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce. 1989, 46.
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Zakończenie

Lata 80. to okres, kiedy system komunistyczny w Polsce załamywał się zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i politycznym. Fale strajków i niezadowolenia społecznego 
zmusiły reżim do ponownego zwrócenia do Kościoła katolickiego o pomoc w mediacji 
społecznej. Jednak po wyborze Jana Pawła II status quo Kościół był już inny w porów-
naniu z latami wcześniejszymi, a kolejne trzy pielgrzymki Ojca św. do Polski wyzna-
czały program duszpasterski na kolejne lata między wizytami Jana Pawła II w Ojczyźnie. 
Poza tym Kościół w Polsce został zauważony na forum międzynarodowym. Podejmo-
wane przez aparat bezpieczeństwa i inne komórki wyznaniowe działania hamujące ini-
cjatywy duszpasterskie biskupów w szczecińskich i koszalińskich oraz podległego im 
duchowieństwa nie przynosiły rezultatu. Nawet skrytobójcze zabójstwa, w tym to naj-
głośniejsze – śmierć ks. Jerzego Popiełuszki – jedynie wzmagały kolejne inicjatywy, 
potwierdzając słowa Tertuliana, starożytnego pisarza chrześcijańskiego z Kartaginy: 

„krew męczenników nasieniem nowych chrześcijan”. Ostatecznie w 1989 roku reżim 
komunistyczny w zasadniczym kształcie upadł. Zwyciężyła idea „Solidarności”, a z nią 
także sam Kościół katolicki. Jednak od lat Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim oraz 
całe społeczeństwo, podobnie zresztą jak w całej Polsce, musi się zmagać z układami 
i reliktami minionego systemu.
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PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE DO MAŁŻEŃSTWA 
W ŚWIETLE DOKUMENTÓW RÓŻNYCH 
SZCZEBLI OBOWIĄZUJĄCYCH W WYBRANYCH 
DIECEZJACH POLSKICH

Streszczenie

Troska Kościoła przejawia się w dbałości o dobrą kondycję małżeństw stanowiących pod-
stawę rodziny. W swoich unormowaniach nie tylko stawia kandydatom do małżeństwa 
rozmaite wymogi, ale również stwarza odpowiednie środowisko ukierunkowane na przygo-
towanie młodego człowieka do realizacji życiowego powołania. Zgodnie z wolą Jana Pawła 
II przygotowanie przebiega w trzech etapach, jako przygotowanie dalsze, bliższe i bezpo-
średnie. Dalsze ma głównie przełożenie na środowisko wzrastania młodego człowieka, bliż-
sze skupia się głównie na przygotowaniu edukacyjnym w szkole i parafii, zaś bezpośrednie 
dokonuje się zasadniczo w biurze parafialnym. Kursy przedmałżeńskie realizowane w róż-
nych miejscach (parafii, szkole) i rozmaitych formach (wykładów, ćwiczeń) przygotowują do 
dojrzałej decyzji o małżeństwie. Dokumenty Kościoła uwzględniają różnorodność sytuacji, 
w jakiej znajdują się przygotowujący się do małżeństwa. Na różnych szczeblach (Kościoła 
powszechnego, Kościoła partykularnego czy diecezjalnego) wydawane uregulowania syste-
matyzują etap przygotowań do małżeństwa. Celem przedłożenia jest zestawienie unormowań 
związanych z przygotowaniem bliższym na wszystkich trzech poziomach.

Słowa kluczowe: małżeństwo, przygotowanie bliższe, kurs przedmałżeński, katechizacja
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Abstract

PROXIMATE PREPARATION TO MARRIAGE IN THE LIGHT 
OF DOCUMENTS APPLICABLE AT VARIOUS LEVELS IN SELECTED 
POLISH DIOCESES

The Church’s care is manifested in the care of good condition of Christian marriages constitut-
ing the basis of the family. In its regulations, it not only puts various requirements to marriage 
candidates, but also creates natural environment that preserves it and makes that people can 
prepare for life. In accordance with John Paul II, the preparation includes three main stages, 
remote, proximate and immediate preparation. Remote preparation begins in early childhood, 
in that wise family training which leads children to discover themselves as being endowed 
with a rich and complex psychology and with a particular personality with its own strengths 
and weaknesses. It is implemented in various places (e.g. parish, school) and various forms 
(lectures, exercises) prepare for a mature marriage decision. Church documents take into 
account the variety of situations in which those preparing for marriage find themselves. At 
various levels (universal, particular or diocesan church) issued regulations systematize the 
stage of preparation for marriage. The purpose of this article is to draw attention to regulations 
related to proximal preparation for Christian marriage at all three levels.

Keywords: Christian marriage, proximate preparation, premarital courses, catechesis

Wstęp

Sytuacja dzisiejszej rodziny budzi niepokój w Kościele wszystkich tych, którzy podej-
mują refleksję nad trwałością, kreatywnością i perspektywami najmniejszej cząstki spo-
łeczeństwa. Niepokój ten przejawia się zarówno na forum oficjalnego nauczania Kościoła, 
jak i przekłada się we wdrażaniu w życie rozmaitych form zaradzania tym deficytom 
w obrębie duszpasterstwa.

U fundamentu rodziny stoi małżeństwo. Jemu Kościół, na wzór Mistrza z Nazaretu, 
poświęcał i nadal poświęca wiele uwagi2. Troska o przygotowanie kandydatów do mał-
żeństwa, a w konsekwencji do tworzenia rodziny, stanowi podstawową gałąź zarówno 

2 Stolica Apostolska, „Karta praw rodziny”, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i ro-
dzinie, t. 1, red. Kazimierz Lubowicki (Kraków: Wydawnictwo M, 1999), 241; Jan Paweł II, „List do rodzin” 
(2.02.1994), w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, red. Kazimierz Lubo-
wicki (Kraków: Wydawnictwo M, 1999), nr 6–11; Franciscus PP., „Adhortatio apostolica post-synodalis Episcopis 
Presbyteris Diaconis Personis Consecratis Christianis Coniugibus omnibus Christifidelibus de Amore in Familia 
«Amoris laetitia»” (19.03.2016), Acta Apostolicae Sedis 108 (2016): 311–446; tekst polski: Franciszek, Posyno-
dalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (19.03.2016) (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2016), 
nr 32–35 (dalej AL).
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w nauczaniu, jak i w przekładaniu osiągnięć teoretycznych w praktykę, w postaci troski 
duszpasterskiej3.

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie wytycznych o charakterze ogólnym, 
obowiązujących w Kościele, a dotyczących bliższego przygotowania do małżeństwa. 
Następnie zostaną przybliżone obowiązujące wskazania w przedmiotowej sprawie, 
wydane przez Konferencję Episkopatu Polski. W dalszej kolejności zostaną przedsta-
wione dyrektywy partykularne, obowiązujące na obszarze poszczególnych diecezji. Na 
końcu zostaną zaprezentowane wnioski nasuwające się z zestawienia zaprezentowanych 
dokumentów.

1. Troska Kościoła powszechnego o odpowiednie przygotowanie się 
do małżeństwa

Zasadniczy nurt Kościoła dotyczący przygotowania do małżeństwa osadzony jest na 
trzech etapach: dalszym, bliższym i bezpośrednim. Podstawowy obowiązek przygoto-
wania młodego człowieka do przyszłych ról związanych zarówno z małżeństwem, jak 
i założoną przez siebie rodziną, spoczywa właśnie na rodzinie, a zwłaszcza na rodzicach. 
Bardzo mocno podkreślił tę rolę Jan Paweł II w wydanych przez siebie dokumentach 
oraz w nauczaniu przekazanym światu w różnych formach, a nadto w podejmowanych 
decyzjach powołujących instytucje badające i wspierające rodzinę. Wskazanie osoby 
papieża z Polski nie oznacza, że nauczanie o rodzinie w okresie wcześniejszym było nie-
obecne albo że jego następcy nie podejmują rzeczonej problematyki. Wręcz przeciwnie, 
Jan Paweł II wpisał się w całokształt nurtu nauczania Kościoła nt. małżeństwa i rodziny, 
eksponując wagę tego nauczania, a tym samym zainspirował swoich następców na Sto-
licy Piotrowej do dalszych refleksji osadzonych w mocno zmieniającym się współcze-
snym świecie.

Ogromną rolę w propagowaniu nauczania Kościoła odegrała powołana w 1981 roku 
Rada ds. Rodziny utworzona na bazie Komitetu ds. Rodziny istniejącego od 1973 roku. 
Zadaniem powierzonym radzie przez papieża było sprawowanie opieki nad pastoralnymi 
aspektami dotyczącymi rodziny. Głównie chodziło o przebadanie i propagowanie teologii 
rodziny, jak również duchowości małżeństwa i rodziny. W pracach powołanego organu 
zwrócono dużą uwagę na prawa rodziny, a w niej zwłaszcza na prawa kobiet i dzieci4. 
Jednym z ważnych zadań rady uczyniono przygotowanie świeckich do odpowiedzial-
nego prowadzenia duszpasterstwa rodzin oraz kursów przedmałżeńskich. Wymiernym 
dowodem intensywnej pracy Rady jest dokument z 13 maja 1996 roku zatytułowany  

3 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Koście-
le katolickim (1989) (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1990), nr 9–17 (dalej Instrukcja KEP); Konfe-
rencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (1.05.2003) (Warszawa: Fundacja Vita Familiae, 
2003).

4 Mirosław Brzeziński, red., W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1 
(Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
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Przygotowanie do sakramentu małżeństwa5, przywołany tu na użytek poruszonej pro-
blematyki. Zanim jednak sięgnie się do wskazanego dokumentu, warto zwrócić uwagę 
na inne, wcześniej opublikowane dokumenty. W adhortacji apostolskiej Familiaris 
consortio6 Jan Paweł II w numerze 66 wskazuje na ważkie dla małżeństwa etapy przy-
gotowania do tego sakramentu oraz przybliża zakres działań adekwatnych do wieku 
kandydatów. Ten etap „stanowi bardziej specyficzne przygotowanie do sakramentów, 
niejako do ponownego ich odkrycia”7. Chodzi o katechezy, dzięki którym katechizo-
wani poznają, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, a przez to, by w sposób należyty 
sprawowali i przeżyli sakrament stojący u progu ich wspólnego życia. Wspomniana 
predyspozycja dotyczy zarówno usposobienia moralnego, jak i duchowego. Dalej, kate-
cheza ma prowadzić do przygotowania, do życia we dwoje, tzn. ukazuje małżeństwo jako 
relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, relację, która jest dynamiczna i wymaga 
nieustannego rozwoju. Ponadto, w ramach przygotowania bliższego należy pogłębić 
problematykę płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz związanej 
z tym zakresem podstawowej wiedzy medyczno-biologicznej. W konsekwencji, już na 
tym etapie, przygotowujący się do małżeństwa zapoznają się zarówno z właściwymi 
metodami wychowania dzieci, jak również z podstawowymi elementami potrzebnymi 
w uporządkowanym prowadzeniu rodziny takimi jak: stała praca, ekonomia domowa, 
czyli odpowiednie środki finansowe, mądre zarządzanie8. Autor dokumentu zwrócił 
również uwagę na potrzebę przygotowania młodych do apostolstwa rodzinnego, czyli do 
braterstwa i współpracy z innymi rodzinami. Zachęca do włączenia się w stowarzysze-
nia, ruchy i inicjatywy mające na celu ludzkie i chrześcijańskie dobro rodziny9.

Treść adhortacji Jana Pawła II z 1981 roku została mocno osadzona na nauczaniu 
Kościoła, czerpiąc inspirację począwszy od tekstów biblijnych, poprzez nauczanie sobo-
rowe, aż po Vaticanum II10, a następnie encyklikę papieża Pawła VI Humanae vitae11. 
Z kolei treść adhortacji stanowi bardzo znaczący, jak się z czasem okaże, punkt odnie-
sienia do dalszego papieskiego nauczania. Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 

5 Papieska Rada ds. Rodziny, „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” (13.05.1996), w: Posoborowe doku-
menty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, red. Kazimierz Lubowicki (Kraków: Wydawnictwo M, 
1999), 389–424.

6 Ioannes Paulus PP. II, „Adhortatio apostolica ad Episcopos, Sacerdotes et Christifideles totius Ecclesiae Catho-
licae: de Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis «Familiaris consortio»” (22.11.1981), Acta 
Apostolicae Sedis 74 (1982): 81–191; tekst polski; Jan Paweł II, „Adhortacja apostolska «Familiaris consortio»” 
(22.11.1981), w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. Stanisław Małysiak (Kraków: Wydawnictwo 
św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej; Wydawnictwo M, 1996), 65–160 (dalej FC).

7 FC, nr 66.
8 FC, nr 66; Maria Braun-Gałkowska, „Wychowanie do małżeństwa i rodziny”, w: Jan Paweł II, „Familiaris con-

sortio”. Tekst i komentarze, red. Tadeusz Styczeń (Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
1987), 184–187 (181–191).

9 FC, nr 66.
10 Edward Ozorowski, red. Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945–1989 (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005).
11 Paweł VI, „Encyklika «Humanae vitae»” (25.07.1968), w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki. Tekst 

łacińsko-polski, red. Witold Rober (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1981), 283–311 (dalej HV).
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roku12, jak i dalszy całokształt spuścizny papieża z Polski odcisnął ślad w nauczaniu 
Kościoła w dziedzinie dotyczącej troski o małżeństwo i rodzinę.

Wracając do dokumentu z maja 1996 roku, należy zauważyć, że zawarte w nim zapre-
zentowane kryteria „mają pomagać w sposób pozytywny. Nie należy ich traktować jako 
ostateczne i bezwzględnie obowiązujące wymogi”13. Zatem warto prześledzić wskazania 
dotyczące bliższego przygotowania do małżeństwa. Autorzy dokumentu zakładają, że 
ten etap przygotowania dokonuje się w okresie narzeczeństwa, sprawdzając dojrzałość 
w budowaniu relacji przyjaźni i dialogu oraz pogłębiając życie wiarą. „Jest to ważny etap 
ewangelizacji, w którym muszą przypatrzeć się sobie w świetle wiary – na płaszczyźnie 
osobistej i wspólnotowej”14. Temu celowi ma pomóc zarówno uczestnictwo w kateche-
zie opartej na słowie Bożym, interpretowanym pod przewodem Magisterium Kościoła15, 
jak również zapoznanie się przez młodych z podstawowymi elementami nauk społecz-
nych, medycznych i prawnych w zakresie dotyczącym małżeństwa i rodziny. Szczególny 
akcent zostaje położony na relacje międzyosobowe mężczyzna–kobieta podejmowane 
w sposób wolny w jedności i ukształtowane jako nierozerwalne, ze świadomością odpo-
wiedzialności rodzicielskiej i wzajemnie za siebie. To prowadzi do poznania i ugrunto-
wania zasad moralnych oraz ukształtowania sumienia16. Na tym etapie mogą ujawnić 
się deficyty dotyczące wystarczającej dojrzałości psychicznej czy emocjonalnej. Stąd 
zachęta do odpowiedzialnych, w tym rodziców na pierwszym miejscu, by pomogli narze-
czonym w podjęciu pracy nad swoim charakterem i kształtowaniu odpowiednich postaw 
z wyeliminowaniem ograniczeń mających negatywny wpływ na budowanie przyszłości 
w sposób odpowiedzialny17.

Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny w wielu miejscach kładzie charakterystyczny 
nacisk na kształtowanie życia duchowego, a co za tym idzie, relacji z Bogiem. Doko-
nuje się to przede wszystkim poprzez korzystanie z sakramentów, zwłaszcza pojednania 
i Eucharystii18, te bowiem sakramenty w znaczącej mierze wpływają na kształtowanie 
sumienia i konkretnych postaw moralnych19. Ponadto, w tym rozwoju bardzo zalecana 
jest lektura Pisma Świętego20, udział w katechezie, zaangażowanie w apostolat – świa-
dectwo wobec otaczającego świata. Ważnym elementem formacyjnym jest codzienna 

12 „Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus” (25.01.1983), Acta Apostolicae Sedis 75, 
2 (1983): 1–317; tekst polski: Jan Paweł II, Codex Iuris Canonici, aucctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 
Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (Poznań: Pallottinum, 
1984) (dalej KPK).

13 Papieska Rada ds. Rodziny, „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” (13.05.1996), w: Posoborowe dokumen-
ty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, red. Kazimierz Lubowiecki (Kraków: Wydawnictwo M, 
1999), 389–424, nr 6 (dalej PSM).

14 PSM, nr 32.
15 PSM, nr 34.
16 PSM, nr 35.
17 PSM, nr 36.
18 PSM, nr 41.
19 PSM, nr 35, 40.
20 PSM, nr 34.
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modlitwa narzeczonych, gdyż ona uzdalnia do kreowania postaw wynikających z przy-
należności do Chrystusa. Ponadto wybrzmiewa zalecenie kierowane do narzeczonych 
o zachowanie czystości przedmałżeńskiej, a co za tym idzie – wykluczenie zamieszkania 
razem, współżycia przedmałżeńskiego oraz innych zachowań, jak małżeństwo na próbę21.

Przygotowanie bliższe do małżeństwa, zakładające całościowy rozwój kandydatów, 
nie pomija w formacji aspektu społecznego, czyli przygotowania młodych do zadań 
ukierunkowanych na uformowanie postawy obywatelskiej, odpowiedzialnej za Kościół, 
jak również za własną rodzinę, której dadzą początek. „Intymność rodzinna nie będzie 
rozumiana jako intymizm zamykający w samych sobie, lecz wprost przeciwnie, jako 
zdolność interioryzacji bogactw ludzkich i chrześcijańskich związanych z życiem mał-
żeńskim, aby coraz bardziej oddawać się innym”22. Kandydaci do małżeństwa uczą się 
takiej postawy, zanim wypowiedzą sakramentalne „tak”, już na etapie poprzedzającym 
małżeństwo wchodzą na drogę wzajemnej wierności, bycia darem dla siebie, a to wymaga 
od nich wyrzeczenia i uczenia się szacunku wzajemnie wobec siebie. Wsparciem jest 
zawsze odnoszenie się do Najwyższego z postawą pokornej modlitwy23.

Wieloaspektowość przygotowań kandydatów do małżeństwa wymaga sztabu osób nie 
tylko przygotowanych w wielu szczegółowych dziedzinach życia, ale również gotowych 
do poświecenia czasu i chętnych do dzielenia się zasobami swojej wiedzy i doświadcze-
nia. „Prowadzący przygotowanie do małżeństwa powinni otrzymać formację w specjal-
nych Instytutach Pastoralnych i być starannie dobrani przez Biskupa”24. Watykańska 
dykasteria akcentuje potrzebę zaangażowania się w przygotowanie do małżeństwa 
zarówno duchownych – kształtujących postawy moralne i przekazujących wiedzę teo-
logiczną, jak również specjalistów w zakresie medycyny, prawa czy psychologii. Zespół 
wsparcia w rzeczonym przygotowaniu powinien składać się z osób „o pewnej doktry-
nie i bezdyskusyjnej wierności Magisterium Kościoła”. Edukatorzy nie mogą zrażać się 
trudnościami, które wynikają z różnych poziomów słuchaczy, zarówno intelektualnych, 
jak i wszelkich innych25. Ostateczny cel omawianego przygotowania, według analizowa-
nego dokumentu, to „jasna świadomość istotnych cech małżeństwa chrześcijańskiego, 
(…) świadomość wiary w odniesieniu do priorytetu łaski sakramentalnej (…); gotowość 
życia misją właściwą rodzinie, na polu edukacyjnym, społecznym i eklezjalnym”26. Nie 
może zabraknąć, w ramach omawianego przygotowania, zwrócenia szczególnej uwagi 
eksponującej wartość płynącą z obrony życia. Młodzi bowiem staną się Kościołem 
domowym, „sanktuarium życia”27. Szczególnie mocno położono akcent w omawianym 

21 PSM, nr 37.
22 PSM, nr 38.
23 PSM, nr 39–40.
24 PSM, nr 44.
25 PSM, nr 43.
26 PSM, nr 45; HV, nr 11–12.
27 Jan Paweł II, „Encyklika «Evangelium vitae»” (25.03.1995), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, red. 

Stanisław Małysiak (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej; Wydawnictwo M, 
1996), 639–752, nr 101.
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przygotowaniu na przejawy wiary dotyczące sakramentu małżeństwa. Lektura słowa 
Bożego, interpretowana pod przewodem Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, pozwoli 
kandydatom do małżeństwa zrozumieć, a następnie stawać się w małżeństwie „jednym 
ciałem” (Mt 19,6) w Chrystusie, mocą Ducha Świętego28.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dalszy etap nauczania Kościoła powszech-
nego w przedmiotowej dziedzinie. Benedykt XVI przygotowaniu do małżeństwa 
poświęcił m.in. alokucję skierowaną do członków Trybunału Roty Rzymskiej wygło-
szoną 22 stycznia 2011 roku29. Papież swoje rozważanie rozpoczął od zwrócenia uwagi 
na sposób podejścia do przygotowania się do zawarcia małżeństwa przez samych narze-
czonych, jak również przez duszpasterzy. Wskazał, że w programach kursów przedmał-
żeńskich nie przykłada się należytej wagi do zagadnień kanonicznych, uważając je za 
nieistotne. Z drugiej strony, funkcjonuje w społeczeństwie przekonanie o konieczności 
adekwatnego przygotowania, ale to nie przekłada się na pogłębione zaangażowanie kan-
dydatów do małżeństwa. Dominuje bowiem tendencja, by duszpasterze wielkodusznie 
dopuszczali do zawarcia małżeństwa pary osób chcące zawrzeć małżeństwo, kierując się 
jedynie prawem naturalnym będącym podstawą dążenia do zawarcia związku. Papież 
podkreśla, że faktycznie ius connubii jest prawem do zawarcia prawdziwego małżeństwa, 
ale trzeba mieć na uwadze podstawową zasadę: omnes possunt matrimonium contra-
here, qui iure non prohibentur30. Odpowiednie przygotowanie do małżeństwa stoi na 
straży właściwego podejścia do tej instytucji, do odpowiedzialnego podjęcia wszystkich 
niezbędnych obowiązków związanych z dobrem przyszłego związku. W analizowanym 
przemówieniu autor wystąpienia przypomniał swoje rozważania po synodzie biskupów 
poświęconym Eucharystii: „Zważywszy na złożoność kulturalnego kontekstu, w którym 
Kościół żyje w wielu krajach, Synod polecił dołożyć maksymalnej troski duszpasterskiej 
w przygotowanie nowożeńców i w uprzednie zweryfikowanie ich przekonań odnośnie 
do niepodważalnych zobowiązań wpływających na ważność sakramentu małżeństwa. 
Poważne rozeznanie tego zagadnienia może pomóc uniknąć sytuacji, w których poru-
szenia uczuciowe i płytkie racje skłaniają dwoje młodych do podjęcia odpowiedzialności, 
której nie potrafią potem uszanować”31. Papież Benedykt jednoznacznie stawia za cel 
działaniom przygotowawczym do małżeństwa, by w konsekwencji zawarty związek był 
podjęty w sposób absolutnie dobrowolny tzn., aby pojawiający się węzeł małżeński był 
osadzony na sprawiedliwości i miłości. Tak ukształtowane małżeństwo charakteryzuje 
się cechą jedności i nierozerwalności oraz ma na względzie dobro małżonków i zrodze-
nie, a także wychowanie, potomstwa. Warto zauważyć, że papież widzi czas przygoto-
wania jako pomoc narzeczonym w odkrywaniu prawdy o naturalnej skłonności oraz 
zdolności zaangażowania się mężczyzny i kobiety, które są wpisane w ich relacyjny byt. 

28 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył 
(Poznań: Pallottinum, 2002), 526–606, nr 48.

29 Benedictus XVI, „Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae”, Acta Apostolicae Sedis 103 (2011): 108–113.
30 KPK, kan. 1058.
31 Benedictus XVI, „Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae”, 110.
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Tak więc, według Benedykta XVI, przygotowanie do zawarcia małżeństwa jest ściśle 
zaplanowanym dążeniem do pełnego zjednoczenia w małżeństwie na wzór Chrystusa, 
który umiłował Kościół. Budzenie świadomości o małżeństwie i życiu w rodzinie jest 
bardzo istotne, chociażby z tego faktu, iż większość ludzi swoje powołanie odczytuje 
właśnie w małżeństwie. Pomocą w odkrywaniu naturalnego charakteru małżeństwa 
i jego miejscu w zbawczym planie służy wrodzona zdolność człowieka do małżeństwa. 
Kościół poprzez tak ukształtowane przygotowanie do zawarcia małżeństwa pomaga nup-
turientom w odkrywaniu i wchodzeniu na drogę powołania.

Kolejny pasterz Kościoła powszechnego – papież Franciszek – bardzo często wypo-
wiada się i na różne sposoby zajmuje się problematyką związaną z małżeństwem i rodziną, 
w tym przygotowaniem do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Warto wskazać m.in. 
na treść katechez wygłaszanych podczas audiencji środowych (np. 29.04.–27.05.2015 r.)32, 
zwołanie XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów w 2015 roku33, ogłoszenie 
adhortacji apostolskiej Amoris laetitia z 2016 roku, czy wygłoszenie alokucji do człon-
ków Trybunału Roty Rzymskiej 21 stycznia 2017 roku34. Autor skoncentruje uwagę na 
wymienionej adhortacji, w której podjęto zagadnienie przygotowania do małżeństwa, 
a także duszpasterskiego prowadzenia narzeczonych. Celem przygotowania do sakra-
mentu małżeństwa, według Franciszka, jest odkrycie przez młodych ludzi wartości 
i bogactwa małżeństwa. Papież często artykułuje potrzebę prowadzenia narzeczonych na 
drodze do małżeństwa35. Narzeczeni mają mieć przede wszystkim „możliwość poznania 
atrakcyjności pełnej jedności”. Jedność „uwzniośla i udoskonala społeczny wymiar życia, 
przyznaje jej najwspanialszy sens, promuje dobro dzieci i daje im najlepsze warunki dla 
ich dojrzewania i wychowania”. Należy zauważyć, że papież Franciszek sprawę jedności 
w małżeństwie, a zatem relacji międzyosobowej, traktuje priorytetowo, dobro zaś dzieci 
ukazuje w bezpośrednim, głębokim związku jedności miłości małżeńskiej, co ma wpływ 
na jakość i wartość życia całego społeczeństwa. Komunia małżonków służy zatem spo-
łeczności. Do koniecznej formacji narzeczonych, angażującej całą społeczność chrześci-
jańską, należy katecheza o znaczeniu cnót, zwłaszcza cnoty czystości, która jest „cennym 
warunkiem autentycznego rozwoju prawdziwej miłości międzyosobowej”36. W tym 
dokumencie Franciszek nie używa terminu „katechumenat”, ale wskazuje na zakorzenie-
nie przygotowania do małżeństwa w procesie inicjacji chrześcijańskiej, z zaakcentowa-
niem powiązania małżeństwa z chrztem oraz z innymi sakramentami37. Papież podkreśla, 
że przygotowanie narzeczonych nie może ich zniechęcić do sakramentu małżeństwa. 

32 „Nauczanie papieża Franciszka: audiencje i katechezy”, dostęp 30.12.2019, https://opoka.org.pl/nauczanie/
nauczanie-papieza-franciszka-audiencje-i-katechezy.

33 Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. XIV Zgromadzenie Zwy-
czajne Synodu Biskupów (Kraków: Wydawnictwo M, 2016).

34 Franciszek, „Potrzebny jest «nowy katechumenat» w przygotowaniu do małżeństwa”, dostęp 30.12.2019, https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/rota_21012017.html.

35 AL, nr 205–216.
36 AL, nr 206.
37 AL, nr 206.
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Dlatego ma być odnowionym przepowiadaniem kerygmatu z priorytetowym potrak-
towaniem tych treści, które przekazywane w sposób atrakcyjny i przyjazny pomogą 
narzeczonym zaangażować się z wielkodusznością i wolnością w proces trwający całe 
życie. Ojciec święty stwierdza, że jest to „rodzaj inicjacji do sakramentu małżeństwa”. 
Takie przygotowanie powinno zapewnić narzeczonym najlepszą dyspozycję do przyję-
cia sakramentu i rozpoczęcia przez nich solidnego życia rodzinnego38. Franciszek ten 
etap przygotowania określa jako „dojrzewanie miłości narzeczonych poprzez towarzy-
szenie wypełnione bliskością i świadectwem”39. Papież akcentuje, że narzeczeni mają 
przeżyć małżeństwo jako powołanie. Udzielenie sobie sakramentu małżeństwa nie może 
być końcem drogi, gdyż „duszpasterstwo przedmałżeńskie i małżeńskie powinno być 
przede wszystkim duszpasterstwem więzi, gdzie wznoszone są elementy, które pomagają 
zarówno w dojrzewaniu miłości, jak i przezwyciężaniu chwil trudnych”40. Papież dodaje, 
że należy uwzględnić wrażliwość ludzi młodych, a ponadto w procesie dojrzewania 
miłości konieczne jest zawsze zaproponowanie młodym sakramentu pojednania, mówi: 

„nigdy nie wolno o tym zapominać”41. Papież Franciszek kontynuuje personalistyczną 
myśl Jana Pawła II odnoszącą się do człowieka jako podmiotu całego działania Kościoła. 
Człowiek bowiem, jak i rodzina, ma być pierwszą drogą Kościoła42.

2. Troska Kościoła w Polsce o odpowiednie przygotowanie się 
do małżeństwa

Idąc za wskazaniem kodeksowym, to poszczególne konferencje episkopatów są odpowie-
dzialne za kształt formacji przygotowującej do zawarcia sakramentu małżeństwa43. Inte-
resujący etap przygotowania bliższego na terenie Polski znajduje swoje odzwierciedlenie 
w następujących dokumentach: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawar-
cia małżeństwa w Kościele katolickim (1989)44, II Polski Synod Plenarny (1991–1999)45, 

38 AL, nr 207.
39 AL, nr 208.
40 AL, nr 211.
41 AL, nr 211.
42 Jan Paweł II, „Encyklika «Redemptor hominis»” (4.03.1979), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. 

Stanisław Małysiak (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej; Wydawnictwo M, 
1996), 1–53, nr 14.

43 KPK, kan. 1067.
44 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Koście-

le katolickim (1989) (Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1990); Konferencja Episkopatu Polski, „Instruk-
cja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim” (13.12.1989), dostęp 
29.01.2020, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/malzenstwo1_13121989.html.

45 II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie (Poznań: Pallottinum, 2001) 
(dalej PSP).
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Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003) oraz Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzi-
nie (2009)46.

Episkopat Polski w opracowaniu instrukcji z 1989 roku bazował na adhortacji Fami-
liaris consortio. Przygotowanie bliższe do małżeństwa jest kontynuacją formacji doko-
nującej się w obrębie rodziny, ponadto duży wpływ na formację ma katecheza, która 
przybiera formę katechumenatu odkrywającego niejako na nowo wartość i znaczenie 
sakramentu małżeństwa. Chodzi o to, by ten sakrament był sprawowany i przeżywany 
w należytym usposobieniu moralnym i duchowym. Przygotowanie to ma ukazywać mał-
żeństwo jako relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, wymagającą stałego rozwoju, 
pobudzającą do pogłębienia problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. W konsekwencji, do poszerzania horyzontów dotyczących metod wycho-
wania dzieci, a w dalszej perspektywie do zaangażowania się w apostolat rodzin47. Tak 
więc omawiany etap ma swoim zasięgiem poruszyć trzy wymiary: intelektualny – pogłę-
bić chrześcijańską naukę o małżeństwie i rodzinie; społeczny – przysposobić do życia 
w rodzinie na równych prawach w poczuciu odpowiedzialności i współpracy; religijny – 
wprowadzić w głębsze życie wspólnotowo-religijne48. Katecheza, dla jej jak największej 
owocności, powinna zawierać elementy: wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny oraz 
dialogowy. Autorzy dokumentu przewidują realizację tego przedsięwzięcia zarówno 
w ramach duszpasterstwa akademickiego w formie rocznego studium, formacji mło-
dzieży przedmaturalnej w ramach katechezy szkolnej, jak również w ramach katechezy 
parafialnej dla młodzieży, która nie podjęła nauki na poziomie szkoły średniej49. Pojawia 
się w dokumencie również wariant minimalistyczny, możliwy do zastosowania jedy-
nie w ostateczności dla osób, które mają przeszkody do wzięcia udziału we wcześniej 
wymienionych kursach. Chodzi o blok 10 spotkań formacyjnych50.

Wielkim, wręcz historycznym wydarzeniem był II Polski Synod Plenarny. Jego prze-
bieg angażował ogromną rzeszę społeczeństwa polskiego. Przedmiotem obrad była 
problematyka powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Synod zwraca uwagę, że 
przygotowanie do odpowiedzialnej realizacji powołania małżeńskiego winno wiązać się 
z jego całościową formacją ludzką. „Jakim jest ktoś człowiekiem, jakim jest chrześcija-
ninem, takim będzie współmałżonkiem i rodzicem”51. Kształtowanie tak zarysowanej 
postawy dokonuje się w domu rodzinnym przez potrójną misję: prorocką, kapłańską 
i królewską. Pierwsza z tych misji dokonuje się poprzez to, że rodzina to wspólnota 
ewangelizowana i ewangelizująca, druga misja dokonuje się w „sanktuarium domowym”, 

46 Celowo pomijany jest ostatnio opublikowany dokument – dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski, obowią-
zujący od 1 marca 2020 roku, gdyż traktuje on o bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa.

47 Instrukcja KEP, nr 9.
48 Instrukcja KEP, nr 11.
49 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja, nr 12. Zobrazowanie przygotowania konspektów katechez może po-

służyć publikacja: Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeń-
stwie i rodzinie (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997).

50 Instrukcja KEP, nr 14.
51 PSP, 41.
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w którym każdy ma ważną rolę w praktykowaniu kapłaństwa chrzcielnego i otwarto-
ści na inne sakramenty. Trzecia misja rodziny uczy ducha służby sobie nawzajem oraz 
wychodzenia w postawie służebnej na zewnątrz. Jest to realizacja przykazania miłości 
wobec najbliższych, a potem wobec innych52.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin to dokument, który wszedł w życie 1 maja 
2003 roku. Uwzględnia on zadania osób duchownych oraz laikatu, zwłaszcza rodzin 
zaangażowanych w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Chodzi 
o system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu 
dotyczącego małżeństwa i rodziny. Chodzi również o wszechstronną troskę o zapew-
nienie warunków sprzyjających realizacji tej prawdy oraz o konkretną pomoc udzie-
laną rodzinie w wypełnieniu jej powołania53. Chcąc to zasadnie zrealizować, Episkopat 
Polski w dokumencie poświęcił strony 24–26 przygotowaniu bliższemu, dotyczącemu 
młodzieży w wieku szkoły średniej. „Ma to być dla niej rodzaj katechumenatu przed 
narzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa”54. Zadaniem działań w ramach przygo-
towania, obok pogłębienia nauki o małżeństwie i rodzinie, jest uwrażliwienie słuchaczy 
na fałszywe teorie w tych dziedzinach. Ponownie pojawia się potrzeba przysposobie-
nia uczestników przygotowania do międzyosobowego życia w małżeństwie i rodzinie, 
a także pogłębienia życia wspólnotowo-liturgicznego. Szczegółowe omówienie zadań 
odpowiada tym treściom, które wcześniej były ujęte w Instrukcji z 1989 roku.

Trzeci z wymienionych dokumentów Episkopatu Polski zatytułowany Służyć praw-
dzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009) nie jest teoretycznym opracowaniem zagad-
nień małżeńsko-rodzinnych, ale duszpasterską refleksją w tej materii. Sami biskupi piszą: 

„z duszpasterską troską mówimy tutaj o tym, co uważamy za najważniejsze i pożyteczne 
na tym etapie dziejów Kościoła w Polsce”55. Czas przygotowania do sakramentu małżeń-
stwa nazwano w dokumencie czasem intensywnej ewangelizacji. Biskupi tym samym 
chcą z mocą podkreślić doniosłość tego etapu, w ogromnej mierze wpływającego na 
kształt życia małżeńskiego i rodzinnego. Zarówno duszpasterze, jak i sami narzeczeni 

„muszą na nowo odkryć jego ważność. (…) Trzeba, aby był to czas intensywnej ewangeli-
zacji, prowadzącej do nawrócenia, czyli – w tym wypadku – odkrycia bądź pogłębienia 
Bożej wizji małżeństwa oraz odkrycia, bądź ożywienia osobistej zażyłości z Bogiem”56. 
Apel biskupów o wzmożenie działań zmierzających w kierunku pogłębienia relacji kan-
dydatów do małżeństwa z Bogiem jest bardzo dynamiczny, wskazujący jednocześnie na 
jego wagę.

52 PSP, 33.
53 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 1.
54 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 24.
55 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009) (Warsza-

wa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 2009), nr 4.
56 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, nr 98.
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3. Troska poszczególnych biskupów o odpowiednie przygotowanie się 
do małżeństwa

Zobrazowaniu partykularnego prawodawstwa posłuży pięć instrukcji, cztery pierwsze to 
dokumenty synodów diecezjalnych, zaś chronologicznie ostatnia jest inicjatywą biskupa 
diecezji łomżyńskiej, diecezji o bogatej tradycji związanej z duszpasterstwem rodzin. 
Dobór tych kilku dokumentów jest egzemplifikacją bardzo rozmaitego podejścia bisku-
pów diecezjalnych do omawianego w przedłożeniu zagadnienia.

Od 21 lutego 1999 roku obowiązują Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej57. W pro-
mulgowanym zbiorze znajduje się Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw 
i rodzin, passus o przygotowaniu bliższym rozpoczęto od wskazania celu, jaki przy-
świeca tym przygotowaniom. W tym miejscu przytoczono parafrazę treści Dyrektorium 
Duszpasterstwa Rodzin, ponadto dodając potrzebę nauczenia się zasad odpowiedzial-
nego rodzicielstwa i naturalnych metod planowania rodziny. Przygotowanie to ma się 
odbywać w ramach ostatniej klasy katechizacji szkoły średniej/zawodowej. W sytuacji 
gdy uczeń nie korzystał ze wskazanej edukacji, jest zobowiązany do odbycia katechezy 
przedmałżeńskiej w parafii w wymiarze 20 godzin wykładowych. „Należy w niej poło-
żyć większy nacisk na pogłębienie wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, ponieważ 
jej uczestnicy nie dopełnili obowiązku udziału w katechezie szkolnej”58. W dalszej części 
ustawodawca dookreśla zasady realizowania tzw. kursu przedmałżeńskiego koordyno-
wanego przez dekanalnego duszpasterza rodzin59. Ponadto, zarówno w ramach szkolnej, 
jak i parafialnej katechezy, zaleca się wprowadzenie nowych form przygotowujących 
do małżeństwa, „np. Wieczory dla zakochanych, sesje, rekolekcje”60. Zespół odpowie-
dzialny za przeprowadzenie przygotowania do małżeństwa składa się z duszpasterzy, 
doradców życia rodzinnego oraz innych specjalności61.

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001–200462 w odpowiedzi na ogólnokrajowe 
wytyczne dotyczące wskazania szczegółowych działań prowadzących do przygotowania 
kandydatów do małżeństwa zamieścił w swej dokumentacji odpowiednią instrukcję63. 
Podobnie jak w poprzednim dokumencie, wskazał celowość przygotowań do małżeń-
stwa, podkreślając potrzebę wzmożonej katechizacji. Chodzi o to, że obok katechezy 
szkolnej młodzież ma obowiązek, najlepiej w drugiej klasie szkoły średniej, wziąć udział 
w katechezie parafii zamieszkania, w wymiarze minimum 25 spotkań. „Prowadzić je 
powinny specjalnie stworzone Zespoły Pastoralne”64. W ich skład wchodzą: duszpasterze, 

57 III Synod Archidiecezji Łódzkiej (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1999).
58 „Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw i rodzin”, nr 9, w: III Synod Archidiecezji Łódzkiej, 135–141.
59 „Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw i rodzin”, nr 10.
60 „Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw i rodzin”, nr 13.
61 „Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw i rodzin”, nr 14.
62 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001–2004 (Rzeszów, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 

2004).
63 „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa”, w: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, 255–258.
64 „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa”, 256.
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katecheci świeccy, rodzice należący do ruchów i wspólnot religijnych, osoby wykwali-
fikowane i pracujące w poradnictwie rodzinnym oraz małżonkowie danej parafii gotowi 
służyć świadectwem. Poza wspomnianymi spotkaniami należy zorganizować, najlepiej 
w domach rekolekcyjnych, specjalne dni skupienia i rekolekcje albo też pielgrzymki do 
sanktuariów. Tak ustawodawca diecezjalny zarysowuje normy dotyczące rocznej kate-
chezy parafialnej. Przewiduje jednak możliwość odstąpienia od zasad w przypadkach 
wyjątkowych. Wówczas można zastosować skróconą do 10 spotkań katechezę w parafii, 
w ośrodkach dekanalnych lub rejonowych. Biskup w takiej sytuacji oczekuje, by „dusz-
pasterz kierujący zespołem lub prowadzący takie katechezy wystawił specjalne zaświad-
czenie, w którym stwierdza swoją odpowiedzialność za przygotowanie młodzieży do 
wyboru drogi małżeńskiej”65. Pozostaje jeszcze jeden przypadek, który jest nie tylko 
wyjątkiem od reguły, ale ponadto jest przypadkiem naglącym. Tu duszpasterz zobo-
wiązuje się do indywidualnego przygotowania kandydata do małżeństwa na podstawie 
zapisu Instrukcji Episkopatu Polski z 1989 roku66.

Kolejnym dokumentem jest Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzin-
nego w Diecezji Legnickiej67. Przygotowanie bliższe ma być dla młodzieży rodzajem 
katechumenatu przed narzeczeństwem. Opierając się na wytycznych dyrektorium, „nie-
zależnie od katechizacji w szkole, należy w każdej parafii, analogicznie do przygotowania 
przed I Komunią św. czy przed bierzmowaniem, wprowadzić katechezę przedmałżeńską 
dla młodzieży, obejmującą co najmniej 25 spotkań”68. Miejscem odbywania katechezy 
jest parafia zamieszkania uczestników, w ramach grup około 20-osobowych. Cykl spo-
tkań rozkłada się na cały okres szkoły średniej. W treści instrukcji zamieszczono również 
tematy katechez pogrupowane na cztery bloki. W dokumencie zaproponowano również 
rozwiązania metodyczne, aktywizujące uczestników. Ponadto wskazano na praktyki 
liturgiczne, takie jak: celebracje, medytacje czy inne różne formy modlitewne łącznie 
z rozważaniem słowa Bożego. Wskazano też na środki dydaktyczne oraz na odpowie-
dzialnych za realizację omawianego przedsięwzięcia. Nie pominięto również uwag zwią-
zanych z kosztami wdrażania i realizacji katechezy69. Instrukcja w omawianej części 
ma specyficznie katechetyczny charakter, czego przejawem są detale, które po części 
przybliżono. Ustawodawca diecezjalny nie pominął w dokumencie wzmianki o rocznym 
studium przedmałżeńskim duszpasterstwa akademickiego, jak również wątku skróconej 
do 10 spotkań katechizacji przygotowującej do zawarcia małżeństwa „jednakże za zgodą 
i w formie określonej przez biskupa diecezjalnego”70.

65 „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa”, 257.
66 „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa”, 257; Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do 

małżeństwa, nr 24.
67 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Legnickiej”, w: I Synod Diecezji Le-

gnickiej (2007–2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu, t. 1, Program odnowy religijno-moralnej (Legnica: 
Biblioteka im. Jana Pawła II, 2012), 231–243.

68 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Legnickiej”, 235.
69 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Legnickiej”, 238.
70 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Legnickiej”, 239.
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Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne 
i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego – to tytuł zbioru prawa synodalnego 
obowiązujący od 2015 roku. W zbiorze tym zamieszczono instrukcję o przygotowaniu 
do małżeństwa, analogicznie zatytułowaną jak w zbiorze legnickim71. Biskup płocki 
podkreśla, że katecheza przedmałżeńska ma młodzież ubogacić w wymiarze wycho-
wawczym, wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz w funkcji ewangelizacyjnej; wszystko 
po to, by w sposób odpowiedzialny podjęli role małżeńskie i rodzicielskie. I choć obok 
katechezy szkolnej należałoby wprowadzić katechezę parafialną – jak o tym czytaliśmy 
wyżej – to w płockim dokumencie zaproponowano inne rozwiązanie: „postulat ten, jak-
kolwiek godny polecenia, z wielu obiektywnych przyczyn wydaje się trudny do realizacji. 
Dlatego należy większy nacisk położyć na jakość katechezy przedmałżeńskiej realizowa-
nej w szkole oraz jakość Spotkań dla Narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do 
małżeństwa”72. Zwieńczenie szkolnej katechizacji na poziomie średnim jest koniecznym 
wymogiem, aby kandydaci do małżeństwa mogli w przyszłości rozpocząć etap bezpo-
średniego przygotowania do małżeństwa.

Ostatnim z wybranych dokumentów – tym razem niesynodalnym – traktującym 
o przygotowaniu bliższym do małżeństwa jest Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa 
i życia rodzinnego w Diecezji Łomżyńskiej, która weszła w życie z początkiem 2018 roku. 
Cechą odróżniającą ten dokument od pozostałych jest fakt, że poza oczywistymi źró-
dłami biskup łomżyński powołuje się na nauczanie papieża Franciszka zawarte w adhor-
tacji Amoris laetitia pod numerem 207, jak również uwzględnia w nomenklaturze reformę 
edukacji likwidującą gimnazja. Autor instrukcji przytacza słowa papieża: „Istnieje wiele 
uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, 
zaleca się jednak, aby każdy Kościół lokalny rozeznał, który z nich jest najlepszy, zapew-
niając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramen-
tu”73. Dlatego pojawia się tu rozwiązanie wcześniej zaaprobowane w instrukcji Diecezji 
Płockiej, o której mowa wyżej. Chodzi o bardziej pieczołowite zrealizowanie katechezy 
ostatniej klasy na poziomie szkoły średniej i wnikliwe zrealizowanie bezpośredniego 
przygotowania do małżeństwa, a wówczas dodatkowa katecheza parafialna nie jest nie-
zbędną. Potwierdzenie odbycia katechizacji przedmałżeńskiej w ramach lekcji szkolnych 
należy potwierdzić osobnym zaświadczeniem stanowiącym podstawę do podejmowania 
kolejnego kroku, którym jest przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa.

71 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej”, w: Gdzie jest Bóg, tam jest 
przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego 
(Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2015), 479–489.

72 „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej”, 483.
73 Janusz Stepnowski, „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w diecezji łomżyńskiej”, Łom-

żyńskie Wiadomości Diecezjalne 79, 4 (2017): 100–110.
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Zakończenie

Zarówno papieże ostatnich pontyfikatów, jak również Konferencja Episkopatu Polski 
oraz poszczególni biskupi diecezjalni z mocą podkreślają, jak bardzo ważne jest odpo-
wiednie, a zarazem odpowiedzialne, przygotowanie kandydatów do małżeństwa na eta-
pie przygotowania bliższego. Obowiązek ten spoczywa zarówno na rodzinie, jak i na 
instytucjach wspierających rodzinę: Kościele i szkole.

Etap przygotowania bliższego, często pobieżnie określany jako kursy przedmałżeń-
skie utożsamia się błędnie jedynie ze zdobyciem zasobu wiedzy na temat małżeństwa 
i rodziny. Papieże bardzo mocno podkreślali, obok wspomnianego, inne aspekty – 
ewangelizację, głoszenie kerygmatu, zanurzenie się w przyjaźń z Chrystusem przez 
sakramenty pokuty i Eucharystii. W podobnym duchu wybrzmiewają treści przesłania 
biskupów polskich i przytoczone dokumenty poszczególnych biskupów diecezjalnych.

Warto zwrócić uwagę na podmiot przygotowania bliższego do zawarcia małżeństwa. 
Już w dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny z 1996 roku bardzo wyraźnie wskazano, 
że adresatami omawianego przygotowania są narzeczeni. Chodzi więc o osoby, które są 
zdecydowane na małżeństwo z wybranym kandydatem czy kandydatką, które sobie przy-
obiecały małżeństwo74. Z tego wynika, że przygotowanie bliższe, zgodnie z nauczaniem 
Kościoła powszechnego, jest bardzo konkretnie spersonalizowane. Cele przyświecające 
działaniom przygotowawczym do małżeństwa są zawężone w wymiarze społecznym do 
określonych osób i ich konkretnych środowisk. Gdy natomiast spojrzy się na dokumenty 
przygotowane w Kościele w Polsce, można zauważyć powtarzające się kryterium, jakim 
jest wiek – lata edukacji szkoły na poziomie średnim. Akcent szczególnie jest położony 
na ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej. Można przyjąć założenie, że w tym wieku 
uczniowie zasadniczo jeszcze nie są narzeczonymi. Należy zwrócić uwagę, że taka kla-
syfikacja wiekowa w Polsce zdaje egzamin od wielu dziesiątków lat, i jest to optymalne 
rozwiązanie dość dobrze sprawdzające się w praktyce. By nie pozostać w rozdwojeniu, 
warto raz jeszcze wspomnieć słowa papieża Franciszka zachęcające do podejmowania 
takich działań, które nie będą zniechęcały kandydatów do podjęcia działań przygoto-
wawczych do małżeństwa75.

Aby troska Kościoła o kondycję małżeństw i rodzin była jak najbardziej owocna, 
warto niewątpliwie akcentować działania formacyjno-edukacyjne, tak mocno wpisane 
w przygotowanie bliższe, sferę wiary i wypływającej z niej postawy życiowej podbudo-
wanej zasadami moralnymi. Stąd zarówno apele papieży, jak również poszczególnych 
biskupów, działających tak indywidualnie, jak i kolegialnie, nadal pozostają aktualne.

74 KPK, kan. 1062.
75 AL, nr 207.
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GENEZA I HISTORIA URZĘDU DZIEKANA2

Streszczenie

Urząd dziekana bierze swój początek w czasach apostolskich, gdzie pomocnikami aposto-
łów byli diakoni. Poprzez choreopiskopa, archidiakona i archiprezbitera, poprzednika obec-
nego dziekana, urząd ten zmieniał swój charakter od związanego z pomocą charytatywną 
po typowe zajęcia sądowo-kontrolne. Biskupi na przestrzeni wieków reagowali na słabości 
ludzkie pełniących ten urząd, zmniejszając zakres ich praw i obowiązków. Z drugiej strony 
rozwój Kościoła wymuszał na biskupie poszukiwanie nowych sposobów czuwania i pełnie-
nia opieki duszpasterskiej nad powierzonymi sobie wiernymi, więc dodawano dziekanom 
zadań. Przełomem był Sobór Trydencki, który zlikwidował jego samodzielność i uzależnił 
od biskupa diecezjalnego. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku ponownie powrócił do 
funkcji dziekana, nadając mu charakter duszpasterski, który został jeszcze bardziej podkre-
ślony w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku i dokumentach Soboru Watykańskiego II.

Słowa kluczowe: dziekan, prawo, urząd, współpracownik, obowiązki, historia

Abstract

GENESIS AND HISTORY OF THE DEAN’S OFFICE

The Dean’s Office takes its beginning in the Apostolic era, where the Apostles’ assistants were 
deacons. Through a choreopioscope, Archdeacon and Archpriest, the predecessor of the pres-
ent Dean, the office changed its character from charitable to charity to typical judicial-control 
activities. Over the centuries, the Bishops responded to the human weaknesses of the office, 
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reducing their rights and responsibilities. On the other hand, the development of the Church 
forced the bishop to seek new ways of waking up and performing pastoral care over the faith-
ful, so the dean had more tasks added. A Breakthrough was the Council of Trent, who abol-
ished his independence and made him dependent on the diocesan bishop. The Code of Canon 
Law of 1917 again returned to the function of the dean, giving it a pastoral character, which 
was even more emphasised in the Codex John Paul II of 1983 and the documents of the second 
Vatican Council.

Keywords: Dean, Law, Office, collaborator, responsibilities, history

Wstęp

Kościół jako wspólnota wiary wymaga współpracy w dziele zbawienia wszystkich swych 
członków. Dla prawidłowego funkcjonowania Kościoła istniały funkcje, które miały za 
zadanie pomagać, koordynować zadania czy nimi kierować. Niniejszy artykuł opisuje 
genezę i historię urzędu dziekana, jako figury prawnej, która od powstania realizowała 
zadania służące właściwemu rozwojowi wspólnoty Kościoła. Ukazanie tła historycznego 
uzasadnia na przestrzeni wieków wielość zmieniających się przepisów, które opisywały 
tę figurę prawną. Historyczność i teraźniejszość urzędu dziekana uzasadniają jego ist-
nienie i wkład do rozwoju duszpasterstwa oraz polepszenia współpracy na linii biskup 
diecezjalny – księża w parafiach. Opisywany urząd jest koronnym przykładem, że dobra 
posługa wydaje owoce, które budują i rozwijają wspólnotę.

1. Pojęcie urzędu dziekana

Prawo kanoniczne wskazuje dziekana jako kapłana, zwany jest również archiprezbite-
rem, wikariuszem rejonowym, stojącym na czele wikariatu okręgowego – dekanatu. Po 
wysłuchaniu rady kapłanów pracujących w danym dekanacie zostaje mianowany przez 
biskupa. Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego określa urząd dziekana jako vicarius for-
neus na nazwanie urzędu dziekana. Artykułowany jest terminem vicarius, z uwagi na 
fakt, że zastępuje biskupa, forneus, z racji, że zwykle mieszka poza miastem rezydencji 
ordynariusza3.

Funkcjonowanie urzędu dziekana zapoczątkowała potrzeba skuteczniejszego zorgani-
zowania duszpasterstwa. Biskup często zarządzający rozległym terytorium, mając trud-
ności w bezpośrednim dotarciu, potrzebował osoby wspomagającej go w pełnieniu tej 
funkcji4. Termin dziekan bierze swój początek z wyrazu łacińskiego decanus, utworzo-
nego z decem, który swą genezę czerpie z języka greckiego deka, oznaczającą liczbę „10”. 
Początkowo wyraz ten określał człowieka starszego, posiadającego władzę nad dziesię-

3 Dyduch, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, 464.
4 Marian Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, Prawo Kanoniczne 3–4 (1960): 203; Edward 

Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, Prawo Kanoniczne 3–4 (1992): 30.



547

GENEZA I HISTORIA URZĘDU DZIEKANA

cioma osobami. We wschodnim cesarstwie rzymskim określenie to nosił przełożony nad 
10 niższymi oficjalistami cesarskiego dworu, a także przełożony 10-osobowego bractwa 
dbającego o staranny pochówek biednych i skazańców5.

Nazwa dziekan została zaszczepiona do Kościoła z rzeczywistości rzymskiej pierw-
szych wieków naszej ery. Gdy tworzono klasztory, przeorowie i starsi zakonnicy wybie-
rali dziekana, by pełnił opiekę nad 10 zakonnikami w sypialni i refektarzu6.

Z realiów życia zakonnego urząd dziekana przeszedł do duchowieństwa diecezjal-
nego. W kolegiach kanonickich wybierano dziekana, by przewodniczył zebraniom 
i reprezentował kolegium na zewnątrz. Pozostała część duchowieństwa diecezjalnego dla 
potrzeb narad nad sprawami duszpasterskimi spotykała się na konferencjach, w czasie 
których wybierano przewodniczącego, zwykle archiprezbitera, któremu nadawano tytuł 
dziekana7.

2. Geneza urzędu dziekana

Mając na uwadze ważność instytucji dziekana, należy przeanalizować historię urzędu, 
aby wskazać na przyczynę obecnego kształtu instytucji dziekana. Prototypy urzędu 
naszego zainteresowania, które zostaną przedstawione, miały wpływ na obecny charak-
ter urzędu dziekana. Poszczególne prawa i obowiązki to wynik doświadczeń Kościoła 
z wcześniejszymi współpracownikami biskupa. Opis urzędów zbliżonych w zadaniach 
i obowiązkach do obecnego dziekana wyjaśnia współczesny obraz tej figury prawnej.

2.1. Chorepiscopi

Na przestrzeni wieków w Kościele istniały różne formy współpracownika biskupa, które 
wskazują na związek z aktualnym urzędem dziekana. Do takiej grupy należy zaliczyć 
chorepiskopów. Określenie wywodzi się od greckiego słowa „chora”, a oznacza prowin-
cję lub wieś; służyło, w początkowej fazie, na określanie biskupów wiejskich. Genezy 
tej instytucji należy doszukiwać się w tradycji apostolskiej, o czym dowiadujemy się 
z Dziejów Apostolskich, gdy św. Paweł Apostoł ustanawia przełożonych wspólnot, aby 
nimi kierowali i prowadzili8. W celu ochrony przed poganami i herezjami święci Jan 
Apostoł i Ignacy Męczennik szukali odpowiedzi na te kwestie i ustanawiali biskupów 
wiejskich dla ochrony i czuwania nad wspólnotami wiernych. W okresie apostolskim 
osoba pełniąca urząd biskupa wiejskiego miała szerokie obowiązki, by już przy końcu 
II i pierwszej połowie III wieku nie tylko głosić katechezę, ale także asystować bisku-
powi i doradzać mu. Podkreślano, że biskup jest przede wszystkim odpowiedzialny za 

5 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 199.
6 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 199.
7 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 200.
8 Dz 20,28; Kazimierz Romaniuk, Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1 (Poznań–Kraków: Pallot-

tinum, 1999), 688. Autorzy komentarza wskazują, że określenie starsi nie jest wówczas odróżniane od pojęcia 
biskupa jako przełożonego wspólnoty Kościoła.



548

Piotr Łowicki

wspólnotę Kościoła i powinien być w każdym miejscu, gdzie zdołała się utworzyć trwała 
grupa wiernych – również na wsiach nie powinno go zabraknąć. Powołano do istnie-
nia urząd biskupa wiejskiego. Funkcja pojawia się w połowie II wieku, a w III wieku 
zauważa się ich większą liczbę, aż do II połowy tegoż wieku i początku czwartego stule-
cia, kiedy po okresie prześladowań nastał pokój, wówczas doszło do znacznego rozkwitu 
episkopatu wiejskiego. W początkach działalności obowiązki chorepiskopa nie różniły 
się od odpowiednika z miasta. Czas wspomnianego pokoju skłonił do refleksji, czy warto 
ustanawiać biskupa wiejskiego w każdej osadzie, ponieważ to prowadziło do obniżenia 
jego autorytetu i zbyt wielkiej liczby takich stanowisk. Z drugiej strony myślano nad rolą 
istniejących już wiejskich pasterzy. Podjęto decyzję, aby utrzymać urząd biskupa tylko 
w większych ośrodkach, a nazwę urzędu biskupa wiejskiego zmieniono na chorepiskopa. 
Zmniejszono ich uprawnienia do roli wikariuszy biskupa miejskiego. Poszczególne etapy 
likwidacji urzędu można zauważyć na podstawie postanowień synodów IV wieku, które, 
stopniowo zmniejszając uprawnienia chorepiskopa, doprowadziły do zrównania tego 
urzędu ze zwykłymi kapłanami9.

Na zachodzie urząd rozwijał się od V wieku, a swój schyłek miał w wybranych krajach 
w XIII wieku. Warto zaznaczyć, że instytucja naszego zainteresowania w różnych okre-
sach działalności była faktycznym narzędziem biskupa diecezjalnego, podlegającym mu 
i występującym jako zastępca czy asystent. Chorepiskop posiadał szerokie uprawnienia, 
m.in. pełnił nadzór nad osobami duchownymi i podległymi kościołami, które jako wika-
riusz ordynariusza wizytował. Miał możność udzielać za pozwoleniem pasterza diecezji 
niższych święceń, w tym subdiakonatu, jak również przysługiwało mu prawo wydawa-
nia listów polecających, tzw. listów pokoju, oraz przyjmowania ślubów panien poświę-
conych Bogu. Zajmował się biednymi ze swego okręgu, jak również mógł odprawiać 
Msze Święte w obecności biskupa, być obecnym na soborach, nakładać i zdejmować 
pokuty publiczne, jak również – przez pewien okres w Galii – bierzmować neofitów. Przy 
obejmowaniu stanowiska mógł korzystać z prawa specjalnego święcenia tj. chejrodesia, 
które dawało mu znaczniejszą władzę duchową, lecz nie zrównywało go z biskupem10.

2.2. Archidiakon

Archidiakon to następna funkcja, która jest poprzednikiem obecnego dziekana w dro-
dze kształtowania się urzędu, którego charakter i obowiązki stanowią zaczątek i genezę 
wielkiej instytucji. Sama nazwa ta wywodzi się z języka greckiego, gdzie arche ozna-
cza pierwszeństwo, a diakonia – służbę. Nazwę tę użył po raz pierwszy około roku 370 
Optat z Mileve11. Urząd archidiakona wyszedł bezpośrednio z grona diakonów, powoła-
nych przez apostołów do opieki nad ubogimi12. Ze względu na obowiązki jeden diakon 

9 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 204–215.
10 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 215–216.
11 Bolesław Kumor, „Archidiakon”, w: Encyklopedia katolicka, t. 1 (Lublin: TN KUL, 1995), kol. 869; Sitarz, „Ar-

chidiakon”, 15.
12 Tadeusz Silnicki, Organizacja archidiakonatu w Polsce (Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1927), 30.
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mieszkał przy kościele katedralnym. W połowie II wieku zaczyna być uważany za pierw-
szego w gronie diakonów; określany jest mianem diakona biskupiego czy naczelnika dia-
konów, by przy końcu IV wieku otrzymać tytuł archidiakona. Nadużycia pełniących tę 
funkcję doprowadziły do sytuacji, w której Kościół upomniał pełniących funkcję archi-
diakońską w IV wieku, ponieważ uzurpowali sobie coraz większą władzę, a w stosunku 
do biskupów zajmowali podrzędne stanowisko13. Do IX wieku archidiakon nie mógł być 
kapłanem, a mimo tego honorami przewyższał księdza. Sytuacje doprowadziły do tego, 
że biskup, chcąc się pozbyć niewygodnego dla siebie pracownika, udzielał mu święceń 
w stopniu prezbitera, przez co go degradował14.

Obszerne uprawnienia nie od razu zostały nadane archidiakonowi, pierwotnie kiero-
wał i czuwał nad resztą diakonów oraz niższym duchowieństwem. Początkowo upraw-
nienia archidiakona dotyczyły głównie spraw gospodarczych. Dochodziło do sytuacji, że 
kanony synodów, m.in. Kartagińskiego IV, stanowczo zabroniły biskupowi zajmować się 
kwestiami majątkowymi, co spowodowało oddanie całej władzy nad majątkiem kościel-
nym w diecezji archidiakonowi. To archidiakon kierował służbą liturgiczną diakonów 
i niższego kleru, od V wieku dbał o dostateczny poziom wykształcenia, wychowania 
kleryków, badał ich kwalifikacje do święceń i przedstawiał biskupowi.

Wzrost władzy archidiakona nastąpił w VI wieku, miał prawo sądzenia i karania 
duchownych w pierwszej instancji, występowania w procesach państwowych, ponadto 
sprawował władzę nad archiprezbiterem. Zadania archidiakona wzrastają w epoce karo-
lińskiej, zaczyna zarządzać diecezją jako pierwszy i najważniejszy pomocnik biskupa, 
wizytować duchownych poza miastem. Reprezentuje biskupa na synodach prowincjo-
nalnych, podczas których przewodzi modlitwom i obradom. W wypadku choroby lub 
nieobecności biskupa całkowicie przejmuje władzę nad diecezją. W sposób naturalny 
dochodziło do sytuacji, że po śmierci biskupa to archidiakoni wybierani byli na stolicę 
biskupią. Równolegle do zmiany obowiązków następowała ewolucja urzędu. W począt-
kach instytucji dysponował władzą jedynie zastępczą i zleconą, już w VIII wieku prze-
kształca się we władzę zwyczajną w mocy samego prawa. Znaczenie tego urzędu wzrasta 
od IX wieku, kiedy zanika tradycja zabraniająca zajmowania tej funkcji duchownym 
bez święceń prezbiteratu. Punkt szczytowy ta sytuacja osiąga w okresie X–XIII wieku, 
tzn. w czasie całkowitej niezależności majątkowej kapituły i zajmujących naczelne sta-
nowisko archidiakonów. W czasie, gdy archidiakon stawał się urzędnikiem przy biskupie, 
a pasterze diecezji nie mogli zarządzać z powodu zaangażowana politycznego, potrzebny 
był organ pośredni pomiędzy parafią a biskupem, by ułatwić oraz usprawnić działania 
z zakresu sądownictwa, administracji i kontroli, podzielono diecezje na okręgi, na któ-
rych czele miał stać archidiakon okręgowy. Istniał urząd chorepiskopa, lecz on zaczął 
zanikać w wiekach IX i X. Dla zaradzenia trudnościom podzielono diecezje na okręgi 
i zarządzającym był archidiakon okręgowy, o którym pierwsze wzmianki pochodzą 
z VI wieku w Galii. Różnica pomiędzy tymi funkcjami odnosi się do zasięgu działania. 

13 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 218–220.
14 Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 27.
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Pierwszy miał władzę w całej diecezji, drugi natomiast w swoim okręgu. Szczyt dzia-
łalności archidiakonów następuje w XII wieku. Droga powstania tych instytucji była 
zasadniczo podobna, jak również ich kompetencje zasadniczo się nie różniły. Skutki opi-
sanego stanu doprowadziły do powstania „państwa w państwie” z wieloma nadużyciami. 
Nie brakowało ingerencji królów, co doprowadziło do wydania przepisów przez Sobór 
Laterański II z 1139 roku, w których unormowano zapis, że archidiakon stojący na czele 
okręgu ma obowiązek przyjęcia święceń w stopniu diakona. Sobór Laterański III w 1179 
roku postanowił, że pracujący w parafii musi mieć święcenia prezbiteratu. Synody XIII 
wieku zaczynały sukcesywnie ograniczać władzę archidiakona. Dzięki powoływaniu 
przez biskupów wikariuszy generalnych, których zakres praw oscylował wokół spraw 
administracyjnych i sądowniczych, nastąpiło odebranie części praw archidiakonom15.

Ostateczny cios tej instytucji zadał Sobór Trydencki, pozostawiając tylko cień daw-
nych praw i obowiązków. Urząd ten zaczyna więc szybko znikać, nawet przed soborem, 
a w Polsce kres zadały mu rozbiory. Tytuł archidiakona przetrwał jako godność kapitulna 
nieposiadająca uprawnień jurysdykcyjnych16.

2.3. Archiprezbiter

Ten urząd to już bezpośredni poprzednik dziekana. Z niego w ścisłej formie ukształtował 
się urząd, który jest przedmiotem niniejszej refleksji. Termin archiprezbiter wywodzi 
się z języka greckiego, arche – pierwszeństwo i presbyter – kapłan, a oznacza kapłana 
obdarzonego godnością zastępcy biskupa. Nazwa pojawiła się jednocześnie z urzędem 
archidiakona. Generalnie znany jest termin w V wieku na określenie pierwszego kapłana 
wśród prezbiterium biskupiego. Niewątpliwie taka postać istnieje przed jej nazwaniem, 
bo gdy grono kapłanów się rozrastało, naturalnym było, że wybijał się na czoło jeden, 
zaczynając okres początkowy instytucji archiprezbiteratu17.

Pierwotnie archiprezbiter nie posiadał uprawnień, a jedynie honorowy przywilej na 
podstawie pierwszeństwa święceń czy zatwierdzenia biskupa. Będąc pod jurysdykcją 
archidiakona, od V wieku otrzymuje większe uprawnienia, które swoją przewagę osią-
gają w IX wieku. Wymusiło to ograniczenie władzy do spraw duchowych i kapłańskich18. 
Pojawienie się urzędu archiprezbitera ma związek z rozwojem Kościoła. W pierwszych 
wiekach wyznawcy skupieni głównie byli w większych miastach, później zmieniało się 
to na rzecz prowincji. Biskup, by zaradzić potrzebie chwili, budował kościoły i obsadzał 
je duchownymi. Ci jednak byli zależni od biskupa, archiprezbitera czy archidiakona19. 

15 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 221–224.
16 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym I”, 223–224; Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracow-

nicy biskupa diecezjalnego”, 27–29. Mniej szczegółowo na ten temat pisze Władysław Abraham, Organizacja 
Kościoła w Polsce do połowy wieku XII (Poznań: Templum, 1962), 187–189.

17 Marian Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, Prawo Kanoniczne 1–2 (1962): 77–78; Edward 
Przekop, „Archiprezbiter”, w: Encyklopedia katolicka, t. 1 (Lublin: TN KUL, 1995), kol. 875–876.

18 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 78–79.
19 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 86.
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W innej koncepcji ułożyły się relacje poza miastem biskupim, tam budowano kościoły 
i obsadzano je niższymi duchownymi. Wraz z rozwojem wiary zachodziła potrzeba 
umieszczenia duchownego przy kościele. Teren jego pracy nazywany był diecezją bądź 
parafią. Dalszy progres powodował konieczność budowy nowych kościołów obsadza-
nych przez kapłanów podległych biskupowi i rektorowi kościoła macierzystego, w obrę-
bie którego powstał kościół. Takiego rektora macierzystego nazwano archiprezbiterem 
wiejskim20.

Pojęcie archiprezbitera wiejskiego pierwszy raz pojawia się w statucie II synodu 
w Tours z 576 roku. W początkowym okresie miał sprawować Eucharystię i nabożeń-
stwa, spowiadać, udzielać Komunii Świętej. W niedziele i święta głosił Słowo Boże. 
Był także szafarzem sakramentu chrztu świętego. Czuwał, by duchowni na terenie jego 
diecezji prowadzili życie godne powołaniu. Dodatkowo wychowywał nowych kandyda-
tów do stanu duchownego. W przypadku nadużyć duchownych miał obowiązek donieść 
biskupowi o uchybieniach pod groźbą ekskomuniki. Od VII wieku ma we władaniu 
administrowanie majątkiem kościelnym i zobowiązany jest skrupulatnie go powiększać, 
by utrzymać duchownych w swym obrębie. W odniesieniu do zwykłych wiernych dys-
ponuje prawem napominania, do tego stopnia, że gdyby ktoś go nie posłuchał, mógł mu 
wzbronić dostępu do kościoła. Czuwał, by nie wykonywano prac w dni świąteczne i nie 
wiązano się w związki kazirodcze, o których powinien donieść biskupowi. Na koniec, 
miał powinność, by co roku w maju uczestniczyć w synodzie diecezjalnym21.

Do tego miejsca przedstawiony został archiprezbiter okręgowy jako duszpasterz i pro-
boszcz. Sprawujący ten urząd nie miał władzy nad podległymi sobie osobami. Dostrzec 
można jedynie wyraźny opiekuńczy charakter tego urzędu, który miał oddziaływać na 
dyscyplinę, organizację posługi duszpasterskiej w okręgu.

3. Dziekan w najstarszych przekazach i reorganizacja urzędu

Archiprezbiter jako przełożony pewnego okręgu to założenia epoki karolińskiej VII 
wieku. Od tego momentu zaczęto we Francji, podczas rozwoju kościołów parafialnych, 
używać terminu dziekan. Znaczna ich liczba zmusiła władze duchowne do wytworzenia 
organu kontrolnego, bardziej skutecznego od dostępnych ówcześnie22.

We Francji były sprzyjające warunki polityczne, a wysiłki misjonarzy, także Karola 
Wielkiego, skutkowały rozkwitem życia kościelnego. By ułatwić możliwość realizowa-
nia praktyk religijnych nowych wiernych, szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych, 
dla których puszcze, lasy i odległość do kościoła stanowiły przeszkodę nie do pokona-
nia. Począwszy od VII wieku zaczęto w granicach istniejących parafii, jak i poza nimi, 
budować świątynie, wytyczać granice, a z czasem przyznawano im prawa jak parafiom: 

20 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 86–87.
21 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 89–91.
22 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 93, Władysław Krawczyk, „Dziekan we wspólnocie 

dekanalnej”, Studia Płockie 8 (1980): 62.
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udzielania chrztu świętego, grzebania zmarłych czy pobierania dziesięcin23. Liczba para-
fii wzrastała i pojawił się problem odpowiedniego nadzoru24.

Rozwiązaniem było powołanie nowego urzędu archiprezbitera, pod nazwą dziekana 
wiejskiego. Zgodnie z zamysłem prawodawcy, dziekani mieli przodować kilku parafiom, 
stanowiąc czynnik pośredniczący i kontrolny między duchownymi a biskupem czy 
archidiakonem. Występował problem z archiprezbiterami wiejskimi, ponieważ pobieżna 
znajomość funkcji sugerowała błędną zbieżność zadań z dziekanem. Potrzeba rozcią-
gnięcia opieki nad wiernymi zmusiła biskupa do stworzenia stanowiska realizującego 
wskazane zadanie. Najczęściej dziekanem zostawał archiprezbiter wiejski. Dlatego sto-
sowne nazewnictwo było zmienne, w zależności od przyjętego zwyczaju, aż do ujed-
nolicenia określenia. Nowy archiprezbiter, czyli dziekan, posiada całą dotychczasową 
władzę, lecz dodatkowo rozszerzoną. Dziekanowi przysługiwało prawo wizytacji podle-
głych sobie kościołów, kaplic i duchownych25; miał również obowiązek comiesięcznego 
zwoływania zebrań podległych sobie duchownych26. Powinien niezwłocznie powiada-
miać o wszystkim, co może zainteresować władze diecezji, tzn. o wypadkach śmierci 
osoby duchownej, niestosownym zachowaniu względem kobiet, uczęszczaniu księży do 
karczmy, uprawianiu lichwy i handlu, czy błogosławieniu tajnych związków małżeń-
skich. Dziekan brał udział w corocznym synodzie diecezji. Powinien posiadać specjalną 
pieczęć urzędową i znaczyć podpisywane przez siebie akta27. W okresie szczytowego 
rozwoju urzędu dochodzi prawo sądzenia. Pozyskuje prawo w stosunku do osób świec-
kich, jak i duchownych, lecz na ogół w kwestiach niższej wagi, tj. dotyczących kłótni 
czy obelg. Sądownictwo w odniesieniu do osób duchownych zostało całkowicie wyjęte 
z jurysdykcji świeckich, więc dziekan ma obowiązek w wypadku przestępstwa i aresz-
towania duchownego uwolnić go i powiadomić o zaistniałej sytuacji ordynariusza, by 
ostatecznie oddać duchownego w ręce władzy kościelnej. Sprawowana władza sędziow-
ska pozwalała mu nakładać grzywny, a także w niektórych wypadkach stosować karę 
suspensy i ekskomuniki. Natomiast z zakresu kompetencji dziekana zostały wyłączone 
sprawy o większym znaczeniu: małżeńskie, dotyczące lichwy, czarów, umów, testa-
mentów, świętokupstwa, kryminalne oraz sprawy, w których duchownym groziła utrata 
beneficjum kościelnego, godności lub degradacja28.

Ludzka słabość dotykająca każdego człowieka nie ominęła również osób pełnią-
cych urząd dziekana, którzy, pozbawieni właściwej kontroli, pozwalali sobie na różne 

23 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 94–95.
24 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 94–95.
25 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 98–100; bp Hinkmar z Reims określił co dziekan powi-

nien zbadać w czasie wizytacji; zobacz: Hincmari Rhemensis Archiepiscopi, „Capitula quibus de rebus magistriet 
decani per singulas Ecclesiae in quirere, et Episcopo renuntiare debeant”, w: Jacques Paul Migne, Patrologiae 
cursus completus. Partologia Latina, t. 125 (Parisiis, 1852), kol. 777–786.

26 Biskup Rikulf pod koniec IX wieku polecał, by w czasie zebrań zastanawiano się jak najlepiej duszpasterzować; 
omawiano poszczególne przypadki i sposób zachowania duchownego. Obrady były połączone z modlitwą za 
panujących i zmarłych konfratrów, a zakończone skromnym posiłkiem i wyjazdem do swoich parafii.

27 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 95 –98.
28 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 102–103.
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nadużycia. Niewłaściwa władza objawiała się tym, że – podobnie jak u archidiakona – 
ustanawiali oficjała, wikariusza generalnego i innego urzędnika, który w ich imieniu 
sprawował władzę w różnych miejscach dekanatów. Synody XIII wieku przypomniały 
i surowo zabroniły wspomnianej praktyki pod karą nieważności ogłaszanych wyroków. 
Ponadto dochodziło do problemów nadużyć na tle materialnym przy prowadzeniu spraw, 
tj. stronniczość przy wydawaniu wyroków. Sobór Laterański III w 1179 roku w reakcji na 
dopominanie się zapłaty za wizytacje dziekańskie zabronił takich praktyk. Pod pozorem 
ścigania przestępstw dziekan nakładał kary pieniężne, z których dochód przywłaszczał 
sobie. Taki naganny stan w dużym stopniu był wynikiem postawy niektórych biskupów, 
którzy, zajęci polityką i sprawami materialnymi, nie dokładali należytych starań wobec 
kontroli swych podwładnych. Zdarzały się sytuacje, gdy dziekanem zostawał człowiek 
urzędujący już w innym dekanacie lub osoba świecka.

Wielość nadużyć wywołała reakcję Kościoła, papież Urban II na synodzie w Clermont 
w Owernii w 1095 roku przypomniał, że dziekanem może być tylko kapłan, a Gracjan 
umieścił ten zapis w swoim zbiorze praw. Brakowało potrzebnej sankcji karnej i innych 
przepisów na ten temat. Taki wątek podjął Sobór Laterański III w 1179 roku: dziekana 
zwlekającego z przyjęciem święceń kapłańskich nakazał pozbawić stanowiska, zabronił 
biskupowi obsadzania wakujących dekanatów (na skutek popełnionej przez dziekanów 
symonii) oraz postanowił, by powoływano na dziekana tylko księży, którzy ukończyli 
25 rok życia, posiadali odpowiednią wiedzę, nienaganne obyczaje i wykazywali zdolno-
ści kierownicze29.

Na pomniejszenie uprawnień dziekanów miał wpływ niepisany zwyczaj istniejący 
obok powszechnego prawa. Spadkobiercą dziekana zostawał urzędnik zależny od biskupa, 
początkowo nosił nazwę oficjała lub wikariusza generalnego o znacznych uprawnieniach. 
Taki urzędnik przejmował władzę w zakresie spraw małżeńskich i karnych30.

4. Dziekan w prawodawstwie Soboru Trydenckiego i późniejszych 
reform

Na Soborze Trydenckim nastąpił ostateczny upadek urzędu dziekana. Ojcowie postano-
wili nadać moc wiążącą prawa powszechnego zarządzeniom synodów partykularnych. 
Sprawy małżeńskie i karne usunięto spod jurysdykcji dziekana a przekazano władzy 
biskupa, podobnie jak badanie, czy duchowni przestrzegają kanonów kościelnych oraz 
zasady karania wiernych. Jedynie biskup mógł korzystać z prawa ekskomuniki, następ-
nie on sam, czy za pośrednictwem wikariusza generalnego lub innego upoważnionego 
przedstawiciela, mógł wizytować corocznie parafie. Dziekanowi to prawo nie zostało 
zabrane, lecz miał on obowiązek informowania biskupa o przeprowadzeniu wraz z sekre-

29 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 104–107; Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracow-
nicy biskupa diecezjalnego”, 30–31.

30 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 108.
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tarzem wizytacji i – w ciągu miesiąca – zdania ordynariuszowi sprawozdania31. Twórcy 
reformy trydenckiej zagadnienie urzędu dziekanów opisali dosyć pobieżnie, dlatego 
uzupełnieniem było wyjaśnienie Kongregacji Soborowej, która wydała wiele decyzji 
odnośnie do dziekana. Nie miał właściwej i pełnej władzy jurysdykcyjnej, bo taka przy-
sługiwała jedynie biskupowi. W sprawach małżeńskich miał możliwość jedynie zbiera-
nia informacji od stron i świadków w sposób pozasądowy i przesyłania do ordynariusza. 
Osób niepoddających się jego nakazowi nie wolno było mu karać i sądzić, lecz miał je 
napominać i pozostawić władzy duchowej. Nieporozumienia pojawiające się w kręgach 
duchownych dziekan miał załatwiać polubownie, natomiast jeżeli te zabiegi nie przy-
nosiłyby oczekiwanego skutku, należało pozostawić je biskupowi. W gestii dziekana 
pozostała nadal władza sądzenia w drobnych sprawach, lecz tak, by nie miało to formy 
aktu sądowego. Jedynie upoważnienie biskupa uzdalniało go do występowania w cha-
rakterze sędziego delegowanego32. Powyższe zasady niechętnie były przyjmowane przez 
ówczesnych dziekanów, dlatego Kongregacja Soborowa aż dwukrotnie przypominała, tj. 
20 czerwca 1750 roku i 11 marca 1752 roku, że dziekan nie posiada żadnej władzy jurys-
dykcyjnej, a posiada ją ordynariusz.

Do kolejnego osłabienia instytucji dziekana przyczynił się arcybiskup Mediolanu 
św. Karol Boromeusz. Mając świadomość zaniedbań, jakich dopuszczali się dziekani, 
na pierwszym synodzie mediolańskim w 1565 roku polecił podległym sobie biskupom 
podzielić diecezje na okręgi i opiekę nad nimi powierzyć zdolnym i prawym kapłanom. 
Ci nowi urzędnicy nazywali się vicarii foranei – wikariusze foralni. Zadaniem ich było 
wspomaganie biskupa w zarządzaniu diecezją. Mieli być mianowani z grona archipre-
zbiterów – dziekanów, archidiakonów lub z innych godności kościelnych. Szczególnym 
obowiązkiem wikariuszy foralnych było zwoływanie co miesiąc zebrań kapłanów wyko-
nujących pracę duszpasterską, z zachowaniem określonego porządku33. Do ich obo-
wiązków należało w czasie przebywania w stolicy diecezji nawiedzenie ordynariusza 
i powiadomienie o wydarzeniach z okręgu.

Instytucja wikariuszy foralnych miała ogromne zalety, dlatego została przyjęta i upo-
wszechniła się w Kościele. Spowodowało to powolne zastąpienie dawnego archiprezbi-

31 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 108–109; Janusz Gręźlikowski, Recepcja reformy try-
denckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego (Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo 
Diecezjalne, 2000), 377.

32 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 109.
33 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 111: „Kapłani winni w przeddzień zjazdu przystąpić 

do spowiedzi św. Następnego dnia rano każdy z nich odprawi Mszę św., by później uczestniczyć w uroczystej 
Eucharystii odprawianej za zmarłych lub do Ducha Św., w czasie której wyznaczony kapłan przez wikariusza 
formalnego wygłosi Słowo Boże. Po zakończeniu Mszy św., nabożeństwa, procesji za zmarłych wszyscy przejdą 
na plebanię w celu spożycia skromnego śniadania. Następnie kapłani przystąpią do obrad. Zasadniczym tematem 
obrad mają być zagadnienia duszpasterskie oraz kwestie pracy w terenie, bo wszelkie trudności łatwiej rozwiązać 
w gronie światłych osób. Ponadto wikariusz formalny odczyta listę rezerwatów biskupich i papieskich, fragmenty 
statutów ogłoszonych na ostatnim synodzie oraz wyjaśni parę spraw dotyczących sumienia. Tenże wikariusz zba-
da, czy podlegli mu duchowni prowadzą życie zgodne z przepisami Kościoła i czy dobrze spełniają swe obowiązki, 
czy nie pozbawia wiernych wysłuchania mszy św., czy płaci składki na biednych i zniszczone kościoły, czy pro-
wadzi księgi prawem przepisane oraz czy wciela w życie postanowienia synodalne”.
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tera wiejskiego, czyli dziekana, nową godnością. Dalsze zarządzenia papieskie i biskupie 
w okresie przedkodeksowym nie pozostawiły dziekanowi jakiejkolwiek władzy jurys-
dykcyjnej, dlatego trudno dostrzec w nich wyższych dostojników. W okresie oczekiwa-
nia na Kodeks, urząd dziekana nie był ani oficjum o jasnych prawach i zasadach, ani 
beneficjum, lecz jedynie godnością całkowicie zależną od biskupa34.

5. Dziekan w świetle Kodeku Prawa Kanonicznego z 1917 roku

Po czasie głębokich przeobrażeń wewnątrzustrojowych kodeks z 1917 roku wymienia 
tylko funkcję wikariusza foralnego, lecz dla określenia podległych mu okręgów obok 
nowej nazwy zachował dawną nazwę dziekana i archiprezbitera. Kodeks Prawa Kano-
nicznego poświęcił dziekanowi 11 kanonów, wprowadzając prawa znane wcześniej ze 
statutów synodalnych35. Kodeks w kan. 217 nakładał na biskupa diecezjalnego obo-
wiązek podzielenia diecezji na okręgi składające się z kilku parafii, które nazywały się 
wikariatami zewnętrznymi vicariatus foranei, dziekanatami, archiprezbiteratami itp. 
W wypadku niemożności wykonania tej czynności należało powiadomić Stolicę Apo-
stolską. Codex Iuris Canonici nie określał liczby parafii, które miały znajdować się 
w dekanacie36. Według definicji kodeksowej37 dziekan jest kapłanem stojącym z woli 
biskupa na czele dziekanatu. Kodeks zobowiązał także biskupa, by na to stanowisko 
wybrał kapłana godnego, zwłaszcza spośród rządców kościołów parafialnych38 oraz by 
można było go usunąć według decyzji biskupa39. Kodeks wyraźnie podpowiadał bisku-
powi, aby dziekanem mianował jednego z proboszczów. Na podstawie prawa powszech-
nego został określony zakres obowiązków dziekana. Podstawowym obowiązkiem było 
czuwanie, by duchowni w okręgu prowadzili życie zgodne z postanowieniami prawa 
kościelnego, sumiennie spełniali swoje obowiązki, szczególnie w zakresie rezydencji, 
głoszenia Słowa Bożego, katechizowania i posług względem chorych. Dziekan nadzo-
rował realizację dekretu wydanego przez biskupa w czasie wizytacji, kontrolował czy 
materia eucharystyczna (tzn. chleb i wino) była odpowiednia, jak przestrzegano przepi-
sów w zakresie ozdób kościołów, przechowywania Najświętszego Sakramentu i odpra-
wiania Mszy Świętej. Dbał o to, by dobra kościelne były właściwie zarządzane, księgi 
parafialne właściwie prowadzone i przechowywane40. Dla lepszego sprawdzenia realiza-

34 Przybyłko, „Urząd dziekana w rozwoju historycznym II”, 112.
35 Władysław Padacz, „Prawa i obowiązki dziekanów w polskim ustawodawstwie synodalnym”, Ateneum Kapłań-

skie 40 (1937): 284.
36 Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, 260; 

Franciszek Bączkowski, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1 (Kraków: Instytut Księży Misjo-
narzy, 1957), 571.

37 Kan. 445; Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus, Benediciti PP. XV auctoritate promulga-
tus (Romae, 1920) (dalej CIC).

38 Kan. 446 §1 CIC.
39 Kan. 446 §2 CIC.
40 Kan. 447 §1 CIC.
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cji tych obowiązków przez proboszczów, dziekan miał prawo wizytowania parafii swo-
jego dekanatu41. Prawo nakładało na niego troskę o chorego proboszcza w okręgu, zaś 
w wypadku jego śmierci miał się zająć zorganizowaniem odpowiedniego pogrzebu, czu-
wając również, by podczas choroby i wakansu w parafii nie zginęło nic z rzeczy kościel-
nych42. Według postanowień pierwszego Kodeksu dziekan powinien w dni wyznaczone 
przez biskupa zwoływać i przewodniczyć zebraniom kapłanów, aby rozważać tematy 
moralne i liturgiczne43. Przepisy przewidywały sytuacje, że dziekan nie jest probosz-
czem, dlatego, w zależności do zarządzenia biskupa, miał obowiązek stałego przeby-
wania w obrębie swego dziekanatu lub w niedużej odległości44. Raz na rok powinien 
przedstawić sytuację ze swego okręgu miejscowemu ordynariuszowi, ukazując rado-
ści i trudności posługi kapłanów dekanatu. Jeżeli zaistniały trudności, miał obowiązek 
przedstawić środki, jakie podjął dla usunięcia sytuacji, i co zrobił, aby je wykorzenić45. 
Dziekan miał obowiązek posiadać osobną pieczęć dziekańską46. Przysługiwało mu także 
pierwszeństwo przed wszystkimi proboszczami i kapłanami okręgu47. Mógł uczestniczyć 
w synodzie diecezjalnym48 i w szczególnych przypadkach udzielał zarządcom majątku 
kościelnego pozwolenia na wytoczenie procesu w imieniu kościelnej osoby moralnej49. 
Nadto miał prawo do udzielania absolucji tym, którzy popadli w kary nakładane przez 
biskupa50.

Kodeks Prawa Kanoniczego z 1917 roku przestawił po raz pierwszy wyczerpującą 
wykładnię praw urzędu dziekana. Po ogłoszeniu kodeksu wiele nadużyć zostało zaha-
mowanych, lecz nie to było intencją prawodawców tylko ukrócenie złych obyczajów. 
Podstawowym zamysłem było usprawnienie urzędu, nadanie mu skuteczności przekła-
dającej się na polepszenie działań duszpasterskich i administracyjnych w dekanacie51.

41 Kan. 447 §2 CIC.
42 Kan. 447 §3 CIC.
43 Kan. 448 §1 CIC.
44 Kan. 448 §2 CIC.
45 Kan. 449 CIC; Grzegorz Bujak, „Dziekani w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym”, Kieleckie Studia 

Teologiczne 2 (2003): 412.
46 Kan. 450 §1 CIC.
47 Kan. 450 §2 CIC.
48 Kan. 358 §1 n. 4 CIC.
49 Kan. 1526 CIC.
50 Kan. 899 §2 CIC.
51 Padacz, Prawa i obowiązki dziekanów w polskim ustawodawstwie synodalnym, 284–285; Gręźlikowski, Recep-

cja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, 260–261; Bączkowski, 
Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, 571–573; Edward Sztafrowski, Współpracownicy biskupa 
diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu, t. 2 (Warszawa: ATK, 1968), 91–94; Sztafrowski, „Ponadparafialni 
współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 32–33.
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6. Dziekan w dokumentach Soboru Watykańskiego II i prawodawstwa 
posoborowego

Sobór Watykański II w swej odnowie był ukierunkowany na duszpasterstwo. Kościół 
zawsze prowadził duszpasterstwo, w którym koronną zasadą jest zbawienie człowieka. 
Na tę zasadę składa się: nauczanie, uświęcanie i kierowanie. Duszpasterstwo przedso-
borowe było statyczne, tzn. oczekiwało na wiernych, którzy sami zgłoszą się i poproszą 
o pomoc. Natomiast ostatni sobór nadaje Kościołowi charakter dynamiczny, wychodzący 
naprzeciw, misyjny, objawiający się tym, iż pasterz szuka tych, co odeszli, jak również 
tych, w przypadku których grozi takie niebezpieczeństwo52. Sobór ubogacił także funk-
cję nauczania i uświęcania poprzez pomoc osób świeckich53. Szeroka odnowa objęła 
urząd dziekana, ukazując szereg nowych propozycji uzależnionych od warunków lokal-
nych. Przedstawiając odnowę soborową, należy zwrócić uwagę nie tylko na postanowie-
nia soboru, lecz także na posoborowe prawodawstwo Vaticanum II54.

Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Chri-
stus Dominus oświadcza: „Bliższymi współpracownikami biskupa są również ci kapłani, 
którym powierza się obowiązki duszpasterskie lub też dzieła apostolatu o charakterze 
ponadparafialnym”55. I dalej: „Dlatego niech współpracują z innymi proboszczami oraz 
z kapłanami pełniącymi duszpasterskie obowiązki na danym terytorium lub oddanymi 
pracy o charakterze ponadparafialnym, żeby duszpasterstwo diecezji nie cierpiało na brak 
jedności, a zyskiwało na skuteczności”56. Te krótkie zapisy dokumentów soboru pokazują 
nowy charakter urzędu dziekana. Na pierwszym miejscu jest duszpasterzem, jest więc 
błędem wskazywanie tylko na aspekt administracyjny i kontrolny tej funkcji. Dziekan 
jest duszpasterzem, więc zakres jego obowiązków dotyczy nauczania, uświęcania i kie-
rowania. Tymi sformułowaniami sobór złożył na barki dziekana troskę o duszpasterstwo 
w dekanacie. Dokument nie wskazuje innych praw dziekana, ale daje nową wykładnię już 
istniejących. Uznaje się to za przesunięcie akcentów, większe dowartościowanie urzędu 
zgodnie z duchem Vaticanum II. Sobór podkreślił zbawienie dusz, czyli duszpasterstwo 
jako środek zbawienia57. Przedstawione przez Sobór ujęcie urzędu dziekana ma charakter 
ogólny, który w dokumentach posoborowych otrzymał praktyczny wyraz.

Pierwszy dokument posoborowy to Motu Proprio Ecclesiae sanctae z 6 czerwca 
1966 roku, które wprowadzało w życie uchwały dekretu Christus Dominus. Dokument 
wskazuje, że na dziekana należy wybrać kapłana wyróżniającego się wiedzą, gorliwo-

52 Sławomir Sobiech, „Wizytacja dziekańska w świetle przepisów prawa powszechnego i diecezjalnego Włocław-
skiego”, Teologia i Człowiek 15 (2010): 96; Jerzy Adamczyk, „Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno-dusz-
pasterskim”, Prawo Kanoniczne 60, 3 (2017): 73–105, dostęp 5.12.2019, DOI: 10.21697/pk.2017.60.3.04.

53 Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 33.
54 Jerzy Adamczyk, „Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym”, Annales Canonici 13 (2017): 10.
55 Sobór Watykański II, „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”, w: Sobór 

Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Pallottinum, 2002), 250, nr 29 (dalej DB).
56 DB, nr 30, nr 1.
57 Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 33–34.
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ścią apostolską, który by poprzez uprawnienia otrzymane od biskupa kierował działa-
niami duszpasterskimi na określonym terytorium. Ponadto urząd ten nie jest związany 
z określoną parafią. Instrukcja określa czas piastowania urzędu na przewidziany prawem 
partykularnym, jednak dziekan może być usunięty przez biskupa. Dodatkowo biskup 
wysłuchuje jego zdania, kiedy mianuje, przenosi, czy usuwa z urzędu proboszczów na 
podległym terytorium58. Zarządzenie ukazuje dwa praktyczne postanowienia. Po pierw-
sze, stanowisko nadane jest na czas określony, ponieważ ten zapis istniał już w Codex 
Iuris Canonici59, lecz powszechnie przyjęła się praktyka zajmowania funkcji nieomal 
dożywotnio wraz z godniejszą dziekańską parafią. Po drugie, zarządzenie mówiące 
o wysłuchaniu zdania dziekana przez biskupa przy obsadzaniu parafii w dekanacie dało 
możliwość wysłuchiwania pośrednio prezbiterium dekanalnego60.

Kolejnym dokumentem jest instrukcja duszpasterska o posłudze biskupów Ecclesiae 
imago, w której w sposób znaczący pada nacisk na duszpasterski charakter urzędu dzie-
kana, zgodnie z postanowieniami Vaticanum II. Ponadto dokument zalecał biskupowi, by 
wybierał dziekana z największą starannością, precyzyjnie określając wymogi stawiane 
kandydatowi61. Dziekanem powinien być prezbiter pełniący zadania duszpasterskie, 
zamieszkały na terenie dekanatu, cieszący się uznaniem i autorytetem wiernych z racji 
wiedzy, pobożności czy gorliwości. Winien być zdolny do kierowania wspólną działal-
nością duszpasterską na powierzonym terytorium62. Dokument wskazuje, że pełnienie 
urzędu nie musi być związane z określoną parafią, lecz powszechnie przyjęło się, że 
dziekanem zostaje jeden z proboszczów dekanatu. Dodatkowo powtórzono dwa główne 
zapisy Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, dotyczące czasu urzędowania i zasięgnięcia opi-
nii przez biskupa63.

Instrukcja w osobnym punkcie określa zasady łączności biskupa z dziekanem. 
W wyznaczonych terminach biskup zwołuje zebrania z dziekanami, w celu omówienia 
zagadnień związanych z życiem diecezji czy przedstawienia faktycznego stanu diecezji. 
Gdy nie jest inaczej postanowione, biskup wybiera niektórych dziekanów, by z urzędu 
należeli do rady kapłańskiej lub rady duszpasterskiej. Dokument wskazuje potrzebę 
sporządzenia statutów dziekańskich, gdzie określone zostałyby uprawnienia dziekana, 
zarówno te wynikające z prawa powszechnego oraz delegowane przez biskupa, jak rów-
nież normy określające działanie wewnątrz dekanatu64.

58 Paweł VI, „Motu Proprio Ecclesiae Sanctae”, I, n. 19 §1–2, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła – wybór źródeł, red. 
Wiesław Kacprzyk, Mirosław Sitarz (Lublin: KUL, 2006), 148.

59 Kan. 446 §2 CIC.
60 Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 35.
61 Paweł VI, „Instrukcja duszpasterska o posłudze biskupów «Ecclesiae imago»”, w: Posoborowe Prawodawstwo 

Kościelne, t. 6/1 (Warszawa: ATK, 1974), 187.
62 Jerzy Adamczyk, „Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski”, Colloquia Theologica 

Ottoniana 2 (2017): 9.
63 Sztafrowski, „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 36.
64 Paweł VI, „Instrukcja duszpasterska o posłudze biskupów «Ecclesiae imago»”, 187; Sztafrowski, „Ponadparafial-

ni współpracownicy biskupa diecezjalnego”, 36.
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Omawiana instrukcja zauważała w urzędzie dziekańskim dwie grupy czynności: 
prowadzenie duszpasterstwa o charakterze ponadparafialnym i wykonywanie zadań 
administracyjnych. Ponadto nadała nowy charakter urzędowi dziekana w diecezji, 
ukierunkowując na życie religijne i duszpasterskie w dekanacie. Całość prawodawstwa 
soborowego i posoborowego skierowana była na wspólną działalność duszpasterską 
w dekanacie dla ożywienia życia religijnego i parafialnego. Stanowiło to wytyczenie 
nowego kierunku zadań dziekana, a nie mogłoby się ono dokonać, gdyby nie Vatica-
num II i całość dokumentów z nim związanych65.

Zakończenie

Poprzedzające urząd dziekana wcześniejsze funkcje stanowią tło historyczne dla współ-
czesnego statusu dziekana. Poszczególne figury prawne sprawiły, że dziekani otrzymy-
wali coraz szersze uprawnienia, które ostatecznie prowadziły do nadużyć. Przewinienia 
osób pełniących urząd, na którym skupiono uwagę, wymusiły na prawodawcy wyraźną 
zmianę przepisów. Średniowieczna przemiana figury prawnej przyczyniła się do zmiany 
charakteru urzędu z towarzyszącej, opiekuńczej, na związaną z kontrolą i dyscypliną 
kapłanów. Odnowa Kościoła XX wieku poprzez wydane dokumenty kodeksowe i sobo-
rowe ukierunkowała dziekanów na posługę duszpasterską w dekanacie.
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UTRATA URZĘDU KOŚCIELNEGO2

Streszczenie

W Kościele funkcjonuje wiele służb, zadań i funkcji. Urząd kościelny jest zadaniem usta-
nowionym na stałe z postanowienia Bożego lub kościelnego dla realizacji celu duchowego. 
Istotnymi elementami urzędu kościelnego jest zadanie kościelne, ustanowienie Boże lub 
kościelne, stałość urzędu, cel duchowy oraz podmiot pełniący urząd.

Dobro społeczności Kościoła oraz godność urzędów kościelnych domagają się, aby ich 
sprawowanie cechowało się stabilnością. Jednakże zasada stabilności urzędu nie jest bez-
względna. Warto więc przypomnieć, czym jest „urząd kościelny” oraz w jaki sposób można 
go utracić. Można wskazać kilka możliwości utraty urzędu kościelnego. Są to: utrata urzędu 
z natury rzeczy, rezygnacja, przeniesienie, usunięcie, pozbawienie. Analiz przepisów prawa 
dotyczących powierzenia urzędu kościelnego, jego wymogów i warunków przedstawiono już 
wiele. Dlatego w niniejszym artykule istotną kwestią jest utrata urzędu kościelnego.

Słowa klucze: urząd kościelny, utrata, rezygnacja, przeniesienie, usunięcie, pozbawienie

Abstract

THE LOSS OF THE CHURCH OFFICE

There are many services, tasks and functions in the Church. The ecclesiastical office is a task 
established permanently from a divine or ecclesiastical provision for the attainment of a spir-
itual goal. Essential elements of a church office are church tasks, divine or ecclesiastical estab-
lishments, constitution of the office, spiritual purpose and the entity performing the office.
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The good of the Church’s community and the dignity of ecclesiastical offices demand that 
their exercise be stable. However, the principle of stability of the office is not absolute. It is 
worth recalling what a “church office” is and how it can be lost. Can be indicate several pos-
sibilities of losing the church office. These are: loss of office by the nature of things, resigna-
tion, transfer, removal, deprivation. Analyzes of the legal provisions regarding entrusting to 
the ecclesiastical office, its requirements and conditions have already been presented. In this 
article an important issue is the loss of the ecclesiastical office.

Keywords: church office, loss, resignation, transfer, removal, deprivation

Wstęp

Zagadnienie władzy w Kościele związane jest ze sprawowanymi w nim urzędami. Peł-
nienie powierzonych zadań i funkcji związane jest także z wymogami i procedurą 
konieczną do prawidłowego i zgodnego z prawem objęciem urzędu kościelnego. Istotne 
jest więc przedstawienie samego terminu „urzędu kościelnego”. Przedstawiono już wiele 
rozważań dotyczących powierzenia urzędu kościelnego, jego wymogów i warunków. 
Stąd warto spojrzeć na sytuację jego utraty. Niniejszy artykuł jest analizą kodeksowych 
przepisów dotyczących utraty urzędu, którego cechą jest przecież stabiliter constitutum.

1. Pojęcie urzędu kościelnego

Z pojęciem władzy w Kościele ściśle związane jest pojęcie urzędu kościelnego. To wła-
śnie piastowany urząd aktualizuje sprawowaną władzę. W Kościele funkcjonuje wiele 
służb, zadań i funkcji. Wszystkie one wzajemnie się uzupełniają, pozostając w podpo-
rządkowaniu hierarchicznym, wypełniają swoje zadania uświęcania, nauczania i rzą-
dzenia. Właśnie dlatego akty władzy kościelnej mogą zostać zrealizowane zgodnie 
z potrzebami Kościoła dzięki urzędom kościelnym3.

Zgodnie ze stwierdzeniem prawodawcy „urząd kościelny jest jakimkolwiek ustano-
wionym na stałe zadaniem z postanowienia czy to Bożego, czy kościelnego dla realizacji 
celu duchowego”4. Tak wyrażona definicja wskazuje na kilka elementów konstytutyw-
nych urzędu kościelnego. Zaliczają się do nich: zadanie kościelne, ustanowienie Boże lub 
kościelne, stałość urzędu, cel duchowy, podmiot pełniący urząd5.

3 Remigiusz Sobański, Kościół jako podmiot prawa: elementy eklezjologii prawnej (Warszawa: Akademia Teologii 
Katolickiej, 1983), 149–165.

4 „Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus”, Acta Apostolicae Sedis 75, 2 (1983): 1–317, 
przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski (Poznań, 2008) (dalej CIC), c. 145 §1; „Codex 
Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus”, Acta Aposto-
licae Sedis 9, 2 (1917): 3–521 (dalej CIC/17), c. 147 §2: Nomine canonicae provisionis venit concessio officii 
ecclesiastici a competenti auctoritate ecclesiastica ad normam sacroruam canonum facta.

5 Mirosław Sitarz, „Urząd kościelny”, w: Słownik Prawa Kanonicznego (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 
2004), kol. 186.
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Pierwszym elementem konstytuującym urząd kościelny jest munus (zadanie). Prawo-
dawca określa, że ma to być jakiekolwiek zadanie zlecone do realizacji. Urząd kościelny 
jest zadaniem, które zostało powierzone przez władzę kościelną. Ma być spełnione dla 
dobra i w imię Kościoła. Zadanie kościelne ma charakter publiczny, ponieważ urząd 
został utworzony lub uznany przez władzę kościelną, a także dlatego, że jego założone 
cele mają publiczną naturę. W związku z tym, że ma charakter publiczny i wykonywany 
jest w imieniu Kościoła, uściśla się go określeniem „kościelny”6.

Następnym elementem wynikającym z definicji urzędu kościelnego jest jego usta-
nowienie. Prawodawca stwierdza, że obowiązki i prawa właściwe każdemu urzędowi 
kościelnemu są określane albo samym prawem, którym urząd ustanowiono, albo dekre-
tem kompetentnej władzy, którym jest on równocześnie ustanowiony i nadany7. Prawa 
i obowiązki wynikające z urzędu wynikają z jego pochodzenia. Kościół wyposażony jest 
z mocy Bożej we władzę i dlatego urzędy papieża, kolegium biskupów i biskupa uzna-
wane są za pochodzące z Bożego ustanowienia. Wszystkie inne urzędy powołane zostały 
przez kompetentną władzę dla spełnienia misji Kościoła. Ustanowienie urzędu dokonuje 
się mocą ustawy, dekretu administracyjnego, prawa zwyczajowego lub statutów8. 

Kolejną cechą kościelnego urzędu jest jego stabiliter constitutum (stałość)9. Urząd ist-
nieje niezależnie od osób go piastujących. Raz powołany do istnienia trwa. Rozróżnia 
się w tej materii wymiar obiektywny i subiektywny. Stałość obiektywna związana jest 
z samym urzędem i określa jego trwałość i ciągłość. Natomiast wymiar subiektywny 
związany jest z osobą i dotyczy wykonalności zadań związanych z urzędem kościelnym. 
W ten sposób możliwe jest określanie czasu, na jaki urząd jest powierzony, lub jego 
kadencyjność. Prawodawca wyróżnia więc trzy rodzaje urzędów: powierzone na czas 
nieokreślony10, powierzone na czas określony11 oraz te, których trwanie zależy od uzna-
nia władzy kościelnej12. Stałość urzędu jest więc wyrazem troski o zapewnienie praw 
pełniącym urząd oraz tym, dla których dobra został utworzony13.

Ważnym elementem konstytutywnym urzędu kościelnego jest jego cel. Prawodawca 
w definicji urzędu określa, że jego celem jest cel duchowy, czyli zbawienie dusz. Reali-
zacja tego zadania może polegać na sprawowaniu władzy, funkcjach administracyjnych, 

6 Janusz Sądel, Kanoniczne powierzenie urzędu kościelnego w kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. 
(studium historyczno-prawne) (Rzeszów: Bonus Liber, 2008), 200; zobacz Krzysztof O. Pokorski., „Źródła wła-
dzy sądowniczej biskupa”, Człowiek – Rodzina – Prawo 11 (2013): 25–31, dostęp 30.01.2019, http://www.kul.pl/
files/192/public/NUMER_11_2013.pdf.

7 CIC, c. 145 §2; Tomaso Vanzetto, „Provvisione e cessazione dell’uffico ecclesiastico”, Quaderni di diritto eccle-
siale 24, 1 (2011): 72–95.

8 Remigiusz Sobański, „Komentarz do c. 145”, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. 1, Normy Ogólne”, 
red. Józef Krukowski (Poznań: Pallottinum, 2003), 234–235.

9 CIC, c. 145 §1; Juan Ignacio Arieta, „Komentarz do c. 145”, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. 
Piotr Majer (Kraków: Wolters Kluwer, 2011), 164.

10 CIC, c. 522.
11 CIC, c. 477 §1, c. 492 §2, c. 494 §2, c. 501 §1, c. 502 §1, c. 513 §1, c. 554 §2, c. 624 §1, c. 1422.
12 CIC, c. 477§1, c. 485, c. 552, c. 554, c. 563, c. 572, c. 682 §2.
13 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 206–207.
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zadaniach duszpasterskich i liturgicznych, a nawet na zarządzaniu majątkiem kościel-
nym. Wszystkie powyższe działania mają dążyć do większego dobra wierzących oraz 
ich zbawienia14.

Do wypełnienia zadań wynikających z urzędu musi on być przypisany podmiotowi 
fizycznemu. Urząd istnieje niezależnie od osoby go piastującej, jednak jego wypełnienie 
zależy od konkretnego tytulariusza określonego zadania lub funkcji. Wakat urzędu jest 
więc momentem, w którym nie jest on wykonywany, choć faktycznie istnieje. Dopiero 
nadanie urzędu osobie fizycznej powoduje jego spełnianie15.

Urzędy kościelne są generalnie jednoosobowe, jednak mogą być pełnione przez organy 
kolegialne. Takim przykładem są dykasterie, konferencje episkopatu, kolegia konsulto-
rów itp. Składają się one z wielu podmiotów, choć nie zawsze piastują urząd we właści-
wym sensie16. Wśród zadań wynikających ze sprawowania urzędu znajdują się te, które 
są udziałem we władzy rządzenia oraz te, które związane są z wypełnieniem posług 
liturgicznych w Kościele, zadania uświęcania czy nauczania. Rozróżnienie w urzędach 
stanowi także to, czy mogą być sprawowane tylko przez duchownych oraz czy też przez 
duchownych i świeckich17. Zawsze jednak urząd kościelny jest spełnianiem zadania, 
które wykonywane jest dla dobra wierzących.

2. Utrata

Wykonywanie urzędu kościelnego jest sposobem wypełniania obowiązków i służby na 
rzecz Ludu Bożego. Trwanie w pełnieniu urzędu zależy więc nie tylko od przymiotów 
osobistych pełniącego urząd, ale także od owocności jego posługi18. Rozważając tema-
tykę sprawowania urzędu, należy przypomnieć, że aby dany urząd mógł być ważnie 
powierzony do sprawowania, musi najpierw zaistnieć jego wakans lub inne sytuacje, 
które są podstawą zamiany w osobie piastującej urząd. Nie można bowiem powierzać 
urzędu, który jest ważnie sprawowany przez inną osobę. Stąd warto wskazać ogólne 
kwestie dotyczące utraty urzędu kościelnego, bez szczegółowej ich analizy. Wyróżnia się 
kilka przyczyn powodujących wakans urzędu. Są to: utrata urzędu z natury rzeczy, rezy-
gnacja, przeniesienie, usunięcie, pozbawienie19.

„Utratę urzędu można określić jako zdarzenie prawne, którego następstwem jest 
opróżnienie urzędu. Zdarzenie to zależne jest od woli piastującego urząd lub przeło-

14 Sobański, „Komentarz do c. 145”, 235.
15 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 208–210.
16 Arieta, „Komentarz do c. 145”, 164.
17 CIC, c. 129; Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego, 2011), 61.
18 Marian Żurowski, Problem władzy i powierzenia urzędów w Kościele katolickim (Kraków: Wydawnictwo Apo-

stolstwa Modlitwy, 1984), 250.
19 CIC, c. 184 §1; Juan Ignacio Arrieta, „Komentarz do c. 184”, w: Codice di Diritto Canonico e legii complementari 

comentato, red. Juan Ignacio Arrieta (Roma: Coletti a San Pietro, 2004), 174–175; Sądel, Kanoniczne powierzenie, 
303.
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żonego, kiedy indziej dokonuje się siłą samego faktu”20. Przyczyną utraty urzędu mogą 
być zdarzenia niezależne od osoby piastującej urząd, wymogi prawne lub dobrowolne 
decyzje. Aby jednak utrata urzędu stała się faktem, konieczny jest akt formalny wydany 
przez kompetentną władzę. Rodzaj takiego aktu zależy od władzy go wydającej. Może 
on przybrać formę dekretu administracyjnego lub wyroku sądowego. Zaledwie w dwóch 
przypadkach władza kościelna nie jest zobligowana do udziału w procedurze utraty 
urzędu21. Konsekwencją utraty urzędu, oprócz wspomnianego już wakansu, jest także 
utrata wszystkich uprawnień związanych z urzędem. Wszelkie czynności podejmowane 
po utracie urzędu tracą moc prawną. Osoba, która utraciła urząd, może odwołać się od 
decyzji kompetentnej władzy. Sposobem dochodzenia swoich praw jest rekurs admini-
stracyjny lub w przypadku wyroku – apelacja22. 

Prawodawca wskazuje na utratę urzędu z natury rzeczy. Do tej kategorii zalicza utratę 
urzędu przez śmierć, osiągnięcie określonego wieku, upływ wyznaczonego czasu, usta-
nie władzy przez powierzającego urząd. Są to sposoby utraty urzędu, które są niezależne 
od osoby pełniącej urząd. Pierwszym sposobem utraty urzędu jest śmierć jego tytulariu-
sza. Potwierdzony fakt śmierci jest jednocześnie potwierdzeniem zawakowania urzędu23. 

Utrata urzędu związana jest także z momentem osiągnięcia odpowiedniego wieku. 
Granice wieku do pełnienia urzędów w Kościele określa prawo powszechne lub party-
kularne24. Ukończenie odpowiedniej ilości lat życia nie jest jednak jednoznaczne z utratą 
urzędu. Pełniący urząd powinien po osiągnięciu stosownego wieku złożyć rezygnację25. 
Jeśli jednak rezygnacji nie złożył, urząd sprawuje w sposób ważny i godziwy. Dopiero 
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia wydanego przez kompetentną władzę o zwol-
nieniu z urzędu, osoba piastująca urząd może go opuścić26. Do momentu pisemnego 
zwolnienia z urzędu można mówić o milczącym przedłużeniu w jego sprawowaniu27.

Kolejny sposób utraty urzędu odnosi się do urzędów powierzonych na czas określony, 
czyli kadencję. Zakres czasowy obejmujący kadencję określa prawo powszechne lub par-
tykularne28. Nominacja na urząd po upływie wyznaczonego czasu musi być dokonana na 
nowo. Jednakże skutek prawny utrata urzędu osiąga dopiero od momentu potwierdzenia 
dokonanego na piśmie przez kompetentną władzę29. Utrata urzędu dokonuje się także 
w sytuacji, gdy urząd został nadany przez kompetentną władzę do czasu ustania owej 
władzy. Ustanie władzy, która nadała urząd, jest faktycznym momentem utraty urzędu30.

20 Edward Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1 (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985), 272.
21 CIC, c. 189, c. 481.
22 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 310.
23 CIC, c. 416, c. 430.
24 Sobański, „Komentarz do c. 185”, 275.
25 Dla przykładu: CIC, c. 354, c. 401 §1, c. 411, c. 538 §3; Vanzetto, Provvisione e cessazione, 90.
26 CIC, c. 186.
27 Arrieta, „Komentarz do c. 186”, 189.
28 Dla przykładu: CIC, c. 494 §1, c. 522
29 Żurowski, „Problem władzy”, 252. 
30 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 314.
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Prawodawca przyznaje osobom pełniącym jakikolwiek urząd prawo do ustąpienia 
z danego urzędu31. Renuntiatio (rezygnacja) to świadome i dobrowolne zrzeczenie się 
urzędu kościelnego i przyjęte przez właściwą władzę32. Zrzeczenie się urzędu nie może 
dokonać się w sposób pochopny, nieprzemyślany lub przez wymuszenie czy wyłudzenie. 
Wymogiem tego aktu jest więc iusta causa – słuszna przyczyna33. Za ważną i słuszną 
przyczynę uznać można trwanie na urzędzie wbrew własnej woli, co skutkuje szkodą dla 
piastującego urząd oraz dla wspólnoty wierzących.

Do ważności rezygnacji prawodawca wymaga, aby spełnione zostały warunki wyma-
gane do ważności czynności prawnej. Rezygnacja musi zostać złożona przez osobę do 
tego zdolną, powinna zawierać elementy konstytutywne aktu prawnego oraz spełnione 
muszą zostać wszelkie formalności i inne przewidziane warunki34. Kolejne wymogi 
stawiane do ważności rezygnacji z urzędu to pełnia władz umysłowych, pełna dobro-
wolność i odsunięcie możliwości symonii. Nieważna jest także rezygnacja złożona pod 
wpływem ciężkiej i niesprawiedliwej bojaźni, podstępu lub istotnego błędu35. Konieczne 
jest także, aby rezygnacja dokonana została na piśnie, ewentualnie ustnie w obecności 
dwóch świadków36.

Rezygnacja uzyskuje moc prawną, gdy została złożona wobec kompetentnej władzy 
i przez nią przyjęta. Właściwa władza ma prawo do oceny argumentów i racji złoże-
nia rezygnacji. Dlatego samo złożenie pisma nie wiąże władzy i nie jest równoznaczne 
z przyjęciem rezygnacji z urzędu37. Renuntiatio osiąga swój skutek, gdy pełniący urząd 
otrzymał od kompetentnej władzy powiadomienie o przyjęciu jego rezygnacji38.

Kompetentna władza ma prawo do przeniesienia osoby piastującej urząd. Translatio 
(przeniesienie) to akt prawny, mocą którego władza zwalnia kogoś z pełnionego dotych-
czas urzędu i jednocześnie powierza mu inny39. Akt ten zawiera w sobie dwa następujące po 
sobie zdarzenia prawne. Najpierw następuje utrata urzędu dotąd zajmowanego, a następ-
nie powierzenie nowego40. Skutkiem więc jest objęcie w posiadanie nowego urzędu i wakat 
poprzedniego. Przeniesienie osiąga skutek prawny w momencie kanonicznego objęcia  
w posiadanie nowego urzędu. W ten sposób następuje także kanoniczny wakat urzędu 
dotąd zajmowanego41.

31 CIC, c. 187.
32 Pawluk, Prawo Kanoniczne, 310.
33 CIC, c. 187: Quisquis sui compos potest officio ecclesiatico iusta de causa renuntiare; Sobański, „Komentarz do 

c. 187”, 276.
34 CIC, c. 124 §1; Pio Vito Pinto, „Komentarz do c. 124”, w: Commento al Codice di Diritto Canonico, red. Pio Vito 

Pinto (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001), 76.
35 CIC, c. 188.
36 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 315.
37 Arrieta, „Komentarz do c. 189”, 190; Żurowski, Problem władzy, 255.
38 CIC, c. 189.
39 Pawluk, Prawo Kanoniczne, 311.
40 Arrieta, „Komentarz do c. 190”, 191.
41 Żurowski, Problem władzy, 259.
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Relacja między organem władzy, który dokonuje przeniesienia na inny urząd, a peł-
niącym urząd dotychczas stwarza dwie możliwości. Przeniesienie zgodne z wolą przeno-
szonego oraz dokonane wbrew jego woli. W pierwszej sytuacji, gdy zmiana dokonuje się 
za zgodą obu stron, zachowane zostają ogólne normy prowizji kanonicznej. Nie zostaje 
wprowadzona specjalna procedura, a jako motywacja wystarcza jakakolwiek słuszna 
przyczyna42. W przypadku, gdy przeniesienia ma się dokonać wbrew woli piastującego 
urząd, konieczne jest postępowanie zgodne z procedurą przewidzianą prawem. Do 
takiego przeniesienia konieczne jest wystąpienie nie tylko słusznej, ale poważnej przy-
czyny (gravis causa), którą należy przedstawić i uargumentować pisemnie. Przeniesienie 
wbrew woli pełniącego urząd może dokonać się na drodze karnej lub administracyjnej43.

Pełnienie urzędu kościelnego powinno mieć charakter stały. Podstawą tej stabilności 
jest dobro wierzących oraz właściwe funkcjonowanie danego urzędu. Jeżeli powyższe 
zadania nie są realizowane, przełożony kościelny ma prawo, a nawet obowiązek, zdjąć 
z urzędu osobę niewypełniającą swojego zadania44. Usunięcie (amotio) jest utratą urzędu 
kościelnego dokonaną wbrew woli dotychczas go piastującego, bez nadania innego 
urzędu. Nie jest to wymiar kary, lecz troska o dobro wierzących45. Utrata urzędu doko-
nuje się mocą dekretu kompetentnej władzy lub na mocy prawa.

Kompetentna władza w trosce o dobro wierzących i Kościoła może dokonać usunięcia 
z urzędu, zachowując procedurę administracyjną. Warunkiem usunięcia jest wystąpienie 
poważnej przyczyny (gravis causa)46. Także w tym przypadku zachować należy formę 
pisemną dekretu47. Skuteczność prawną dekret usunięcia z urzędu uzyskuje w momencie 
poinformowania zainteresowanego na piśmie o decyzji kompetentnej władzy48.

Prawodawca podaje także sytuacje, w których usunięcie z urzędu następuje na pod-
stawie przepisu prawa (ipso iure). Mocą samego prawa z urzędu kościelnego zostaje 
usunięty ten, kto utracił stan duchowny, publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub 
wspólnoty z Kościołem oraz duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby 
tylko cywilne49. Jeśli powyższe czyny są publiczne i można je udowodnić, utrata urzędu 
następuje przez sam fakt popełnienia danego czynu. Do pełnej skuteczności usunięcia 
z urzędu konieczna jest jednak w jakimś stopniu interwencja władzy kościelnej. Tak 
więc podstawą do usunięcia z urzędu ipso iure jest dekret potwierdzający utratę stanu 

42 Sądel, Kanoniczne powierzenie, 320.
43 Sobański, „Komentarz do c. 190”, 280.
44 Pawluk, Prawo Kanoniczne, 312.
45 Sobański, „Komentarz do c. 192”, 281.
46 Przykładowe przyczyny usunięcia z urzędu podaje CIC, c. 1741, a także c. 253 §3.
47 CIC, c. 193 §4; Żurowski, Problem władzy, 261.
48 Arrieta, „Komentarz do c. 193”, 193.
49 CIC, c. 194 §1; Karolina Rudzińska, „Kara wydalenia ze stanu duchownego”. Prawo Kanoniczne 1–2 (2010): 

203–231.



568

Krzysztof O. Pokorski

duchownego50. W przypadku odstąpienia od wiary i próby zawarcia małżeństwa akt wła-
dzy ma charakter deklaratywny51.

Utrata urzędu może przybrać także formę privatio ab officio (pozbawienia urzędu). 
Jest to jedna z kar ekspiacyjnych52 przewidziana za poważne przestępstwa53. Pozbawienie 
urzędu może zostać wymierzone na czas określony dekretem administracyjnym. Nato-
miast gdy pozbawienie ma skutek stały, musi zostać wymierzone drogą sądową przez 
wydanie prawomocnego wyroku. Osoba, która została usunięta z urzędu, traci wszelkie 
prawa związane z urzędem, a sam urząd staje się wakującym.

Procedura pozbawienia urzędu kościelnego jest określona postępowaniem w sprawach 
karnych54. Wymagane jest formalne oskarżenie dokonane przez promotora sprawiedli-
wości, przeprowadzenie postępowania informacyjnego oraz decyzja o przeprowadze-
niu procesu i ewentualne wydanie wyroku55. Celem pozbawienia urzędu kościelnego 
jest nie tylko ukaranie winnego danego czynu, ale także przywrócenie sprawiedliwości 
i naprawa porządku publicznego56.

Zakończenie

Dobro społeczności Kościoła oraz godność urzędów kościelnych domaga się, aby ich 
sprawowanie cechowało się stabilnością. Przyjęta przez prawodawcę zasada stabiliter 
constitutum nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Kanoniczny porządek prawny 
przewiduje w określonych sytuacjach odejście od tej zasady. Procedury wskazane przez 
prawodawcę mają dwojaki cel. Po pierwsze, chronić ową stabilność urzędu i nie pozwo-
lić, aby ich zmiany zachodziły zbyt łatwo i bez przemyślenia. Po drugie, mają za zadanie 
troszczyć się od dobro Kościoła i wspólnoty wiernych, aby w koniecznych przypadkach 
reagować dla jeszcze większego dobra.
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KWESTIA UNIEWAŻNIANIA PRAWOMOCNYCH 
ORZECZEŃ SĄDOWYCH WYDAWANYCH WOBEC 
KSIĘŻY W POLSCE W LATACH 1944–1989

Streszczenie

Tematem artykułu jest zagadnienie możliwości unieważniania prawomocnych orzeczeń 
sądowych wydawanych wobec księży w Polsce w latach 1944–1989. Po II wojnie światowej 
Kościół Rzymskokatolicki był obiektem prześladowań, które trwały do końca lat 80. Księża 
byli aresztowani oraz prowadzono przeciwko nim postępowania karne, które kończyły się 
wydaniem wyroków skazujących. Często represje następowały nie tylko z przyczyn religij-
nych, lecz także ze względu na działalność opozycyjną wobec ówczesnego ustroju. Rehabili-
tację księży represjonowanych w latach 1944–1989 umożliwiły regulacje ustawy z 23 lutego 
1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
łalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy uznaje 
się za nieważne orzeczenia rozstrzygające o odpowiedzialności karnoprawnej za czyny zwią-
zane z działalnością na rzecz niepodległości Polski oraz orzeczenia wydane z powodu takiej 
działalności. Z uwagi na skalę represji wobec księży w latach 1944–1989, pamięć o prześla-
dowanych księżach oraz przewidzianą w ustawie możliwość uzyskania pośmiertnej rehabi-
litacji zalecane jest podjęcie kroków mających na celu stwierdzenie nieważności wszystkich 
orzeczeń, które były przejawem represjonowania księży związanego z działalnością na rzecz 
niepodległości.

Słowa kluczowe: represje, Kościół, księża, odszkodowania, rehabilitacja
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Abstract

THE ISSUE OF INVALIDATION OF UNAPPEALABLE JUDGMENTS 
DELIVERED AGAINST PRIESTS IN POLAND BETWEEN 1944 AND 1989

The paper focuses on the invalidation of unappeasable judgments delivered against priests in 
Poland before 1989. The Catholic Church was repressed during the communist period and the 
priests were persecuted. The communist campaign against religion attempted to abolish reli-
gion in Poland. The Catholic Church provided resistance against the totalitarian regime after 
World War II. The point of the paper’s deliberations is an analysis of the Act of 23 February 
1991 on the annulment of convictions of persons persecuted for activities aimed at achieving 
independence for Poland. Regulations of the Act of 1991 are important elements of transitional 
justice. Pursuant to article 1 of the Act of 1991 convictions and other decisions rendered by the 
Polish judicial and prosecuting authorities between 1944 and 1989 could be invalidated. The 
invalidation concerns the convictions which were sentenced because of politically-motivated 
activity for the independence of Poland. The situation that the priests were persecuted not only 
because of religion but also because of political activities for the sovereign existence of Poland, 
allows annulment of verdicts issued against them by Polish organs. After the invalidation of 
conviction, the convicted individuals could bring compensation claims according to article 8 
of the Act of 1991.

Keywords: repressions, Church, priests, compensation, rehabilitation

Wstęp

Po II wojnie światowej Kościół Rzymskokatolicki odegrał w Polsce istotną rolę w oporze 
przeciwko komunistycznemu ustrojowi2. Kościół stał się oparciem dla obywateli, a reli-
gia była jedną z niewielu możliwości wyrażania przez Polaków niezgody na powojenną 
rzeczywistość3. Kościół sprzeciwiał się władzy i przebudowie polskiego społeczeństwa 
na model radziecki. J. Żaryn wskazuje, że niezmiennym celem doktryny komunistycznej 
aż do 1989 roku było wychowywanie kolejnych pokoleń Polaków wyobcowanych z kato-
licyzmu i narodowej tradycji4.

Kościół do lat 80. funkcjonował jako jedyna instytucja autonomiczna wobec władzy 
państwowej, a tym samym jako jedyna struktura oporu wobec władzy5. Działalność 

2 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi 
Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1 (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, 2014), 82.

3 Andrzej Anusz, Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania 
niezależnych instytucji politycznych (1976–1981) (Warszawa: Akces, 2004), 10.

4 Jan Żaryn, „Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 
10 (2011): 31.

5 Jan Żaryn, „Kościół katolicki a «Solidarność» w latach 1980–1981”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 9–10 
(2010): 151.
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opozycyjna Kościoła spotykała się z odwetem ze strony aparatu państwowego. W arty-
kule zostaną przybliżone przejawy represji skierowane zarówno wobec Kościoła, jak 
i poszczególnych księży, którzy aktywnie wspierali antykomunistyczne podziemie 
lub w inny sposób wykazywali sprzeciw wobec reżimu. Przypadki aresztowań księży 
oraz skazywania ich wyrokami nakazują przyjrzeć się możliwości ich zrehabilitowania, 
w tym anulowania wydanych orzeczeń. W tym celu w osobnym punkcie artykułu zosta-
nie przeanalizowany pochodzący z 1991 roku akt prawny, który w określonym zakresie 
umożliwia uznanie za nieważne wyroków wydanych do 1989 roku.

1. Represje po II wojnie światowej wobec księży i Kościoła 
Rzymskokatolickiego

Władza komunistyczna zdecydowanie próbowała złamać opór duchowieństwa6. K. Madej 
zauważa, że w okresie między rozbiciem niepodległościowego podziemia w drugiej poło-
wie lat 40. a powstaniem organizacji opozycyjnych w drugiej połowie lat 70. władza trakto-
wała Kościół jako największego przeciwnika ideologicznego i politycznego7. W. Jemielity 
wyodrębnia następujące fazy polityki państwowej w odniesieniu do Kościoła: czas powo-
jenny, okres stalinowski, okres po 1956 roku, lata 80.8

Kwestiami wyznaniowymi w powojennej Polsce zajmowały się: partia komunistyczna, 
władza administracyjna i aparat bezpieczeństwa9. Istniejąca w latach 1942–1948 PPR 
usiłowała doprowadzić do ateizacji społeczeństwa polskiego10. Mimo deklarowanej 
przez PPR wrogości wobec Kościoła w pierwszych latach po wojnie dochodziło jedy-
nie sporadycznie do otwartych ataków na Kościół11. Przed wyborami w 1947 roku do 
Sejmu ustawodawczego komuniści nie podejmowali ofensywy przeciwko Kościołowi12. 
Po wyborach, które odbyły się 19 stycznia 1947 roku, nastąpił ze strony komunistów 
wzrost zainteresowania Kościołem, będącym ostatnim bastionem legalnej opozycji13. 

6 Adam Szot, „Rok 1950 – czas porozumienia, czy przełomu? Z dziejów Kościoła na Białostocczyźnie”, Studia 
Teologiczne 28 (2010): 417.

7 Krzysztof Madej, „Opozycja w PRL 1956–1980. Stan badań”, Pamięć i Sprawiedliwość 4 (2003): 227.
8 Witold Jemielity, „Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945–1992”, Studia Teolo-

giczne 24 (2006): 255.
9 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-

skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 111.
10 Daniel Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 

w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, w: W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane 
problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1989, red. Przemysław Bartkowiak, Dawid 
Kotlarek (Zielona Góra: Pro Libris, 2010), 68.

11 Juliusz Sikorski, „Władza a Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956”, Rocznik Lubuski 2 (2005): 96.
12 Jemielity, „Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945–1992”, 264.
13 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-

skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 118.



574

Piotr Sobański

PPR i PPS w grudniu 1948 roku połączyły się w jeden organizm partyjny – PZPR14. 
PZPR dążyła do ateizacji Polaków, kontynuując linię polityczną PPR15. Jako przykład 
tego rodzaju działań można wskazać ograniczanie udziału wiernych w uroczystościach 
religijnych16. Efektem miała być ostateczna eliminacja Kościoła z życia narodu pol-
skiego17. D. Śmierzchalski-Wachocz podkreśla, że władza zamierzała osiągnąć ateizację 
i laicyzację poprzez zmianę przepisów prawa, likwidację instytucji, stowarzyszeń i ode-
branie dóbr kościelnych, aż po zaplanowane działania wobec księży18.

28 kwietnia 1950 roku weszła w życie ustawa z 19 kwietnia 1950 roku o zmianie 
organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i admini-
stracji publicznej19. Na podstawie art. 4. ust. 1 ustawy został utworzony Urząd do Spraw 
Wyznań, podległy Prezesowi Rady Ministrów. Urząd zajmował się przygotowywaniem 
i wprowadzaniem w życie represji skierowanych wobec Kościoła20. Przedmiotem jego 
zainteresowania była także polityka personalna Kościoła21. Mimo podporządkowania 
urzędu Radzie Ministrów, otrzymywał on bezpośrednie polecenia ze strony Biura Poli-
tycznego Komitetu Centralnego PZPR i aparatu bezpieczeństwa22. Istniejący do 1989 
roku urząd przejął kontrolę nad życiem i działalnością Kościoła23.

Represjonowaniem księży zajmował się aparat bezpieczeństwa, który bezpośred-
nio po utworzeniu znajdował się pod ścisłym nadzorem radzieckich służb specjalnych, 
a jego struktury były powiązane z NKWD24. Istniejące w latach 1945–1954 Minister-
stwo Bezpieczeństwa Publicznego, kierowane przez S. Radkiewicza, pozostawało w peł-
nej zależności od ZSRR25. W ocenie J. Żurka szczegółowe rozpracowywanie instytucji 

14 Paweł Tarkowski, „Droga ku zjednoczeniu. PPR i PPS w powiecie bialskim w latach 1947–1948”, dostęp 
10.04.2019, http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/2015/05_PT.pdf.

15 Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, 68.

16 Sikorski, „Władza a Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956”, 106.
17 Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 

w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, 68.
18 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, „Obrońca Domu Katolickiego w Zielonej Górze – Ks. Kazimierz Michalski 

(1898–1975)”, dostęp 10.04.2019, http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/kazimierz_michalski.
19 Dz.U. z 28 kwietnia 1950 r., nr 19, poz. 156.
20 Michał Krawczyk, „Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych”, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 
24 (2013): 143.

21 Dariusz Mazurkiewicz, Działania Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego 
w latach 1950–1972. Studium prawno-historyczne (Lublin, 2007), 65.

22 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 120.

23 Jemielity, „Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945–1992”, 265.
24 Sławomir Poleszak, „«Pomoc» sowiecka przy tworzeniu komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce”, 

dostęp 10.04.2019, http://www.pzh.ihpt.pl/zeszyty/pzh_11/Poleszak.pdf.
25 Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak, 

„Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa 
w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny”, dostęp 8.03.2016, 
http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/62877/1-37813.pdf.
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kościelnych przez aparat podległy MBP rozpoczęło się w 1946 roku26. R. Zaradny wska-
zuje, że minister S. Radkiewicz 13 października 1947 roku na odprawie funkcjonariuszy 
UB określił Kościół jako najsilniejszego i najbardziej zorganizowanego wroga, z którym 
należy się jak najszybciej zmierzyć27.

Polityka represyjna wobec księży opierała się na ich inwigilacji28. Funkcjonariusze 
aparatu bezpieczeństwa przeprowadzali rozmowy urzędowe z księżmi celem uzyskiwa-
nia informacji o funkcjonowaniu Kościoła i działalności duchownych29. 

Na początku lat 50. nastąpiły masowe aresztowania księży30. J. Kopiec podaje, że pod 
koniec 1951 roku w więzieniach przebywało około 900 księży oskarżonych o działalność 
antypaństwową31. A. Dudek i R. Gryz wskazują, że w samej tylko połowie 1952 roku 
funkcjonariusze UB dokonali aresztowań 37 księży32. We wrześniu 1953 roku aresz-
towano prymasa Stefana Wyszyńskiego33. Księża byli dotknięci aresztowaniami także 
w kolejnych dekadach34. Powojenne represje dotykały również księży na Ziemiach Odzy-
skanych, gdzie Kościół miał znaczny wpływ po wojnie na proces integracji społecznej35.

Ks. Kazimierz Michalski, który został 22 października 1945 roku proboszczem parafii 
pod wezwaniem św. Jadwigi w Zielonej Górze, stał się głównym celem ataków przed-
stawicieli lokalnej władzy na Kościół36. Ks. Michalski nie ukrywał swojego negatyw-
nego stosunku do komunizmu37. Organizował w Domu Katolickim w Zielonej Górze 
odczyty skierowane przeciwko ówczesnej polityce38. W listopadzie 1947 roku władze 
uznały całokształt działalności księdza za antyspołeczny i szkodliwy dla narodu pol-

26 Jacek Żurek, „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944–1953)”, 
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 3 (2006): 106.

27 Ryszard Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975 (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009), 281.

28 Adam Szymanowski, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku 
w latach 1960–1966 (Wrocław: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, 2009), 43.

29 Żurek, „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944–1953)”, 110.
30 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-

skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 99.
31 Jan Kopiec, „Relacje państwo-Kościół w Polsce w latach 1945–1989”, w: Droga do stabilizacji administracji 

kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę konstytucji apostolskiej 
Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”, red. Wojciech Kucharski (Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 
2013), 19.

32 Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: Znak, 2006), 76.
33 Jemielity, „Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945–1992”, 265.
34 Szymanowski, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 

1960–1966, 256.
35 Sikorski, „Władza a Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956”, 95.
36 Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, 280.
37 Tadeusz Dzwonkowski, Powiat zielonogórski w latach 1945–1948. Zarys dziejów politycznych (Warszawa: Oficy-

na Wydawnictw Promocyjnych „Civitas Christiana”, 1997), 65.
38 Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, 281.
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skiego. 13 lutego 1950 roku ks. Michalski został aresztowany i przetransportowany do 
więzienia w Poznaniu, w którym przebywał do 29 kwietnia 1950 roku39.

Na uwagę zasługują koleje losu ks. Ignacego Zonia, który podczas okupacji niemiec-
kiej był kapelanem Armii Krajowej40. Po rozbiciu oddziału AK przez Niemców ks. Zoń 
do końca II wojny światowej ukrywał się w Podjabłońcu41.Na początku 1945 roku został 
członkiem organizacji Wolność i Niezawisłość42, po wojnie podjął inicjatywę zorgani-
zowania w powiecie limanowskim struktur WiN. W 1946 roku trafił do Czerwieńska, 
gdzie został pierwszym proboszczem. Ks. Zoń na skutek nieugiętej postawy antykomu-
nistycznej został negatywnie oceniony przez zielonogórskie władze już w 1949 roku43. 
PUBP w Limanowej ustalił miejsce jego pobytu44. Ksiądz został aresztowany45, w trakcie 
stosowania aresztu poddawany torturom46, po czym skazany wyrokiem WSR w Zielonej 
Górze z 6 marca 1954 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych 
na okres 1 roku47.

Powyższe przykłady świadczą o represjach państwowych wobec księży w latach 40. 
i 50. na Ziemiach Odzyskanych. Przedmiotem zainteresowania władzy komunistycznej 
byli także inni księża, którzy sprawowali posługę w okolicach Zielonej Góry, m.in. ks. 
Piotr Janik, ks. Michał Suliga, ks. Stanisław Chabin i ks. Władysław Terlikowski.

Ks. Piotr Janik otrzymał 6 lipca 1945 roku z wrocławskiej kurii jurysdykcję na terenie 
Świebodzina48. Współpracował z WiN na terenie powiatu świebodzińskiego. Okolicz-
ność ta została potwierdzona raportami Głównego Zarządu Informacji Wojskowej z 1946 
roku49.

Ks. Michał Suliga pełnił funkcję proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa 
w Zaborze od 1 września 1947 roku50. PUBP w Jeleniej Górze aresztował go i oskarżył 

39 Śmierzchalski-Wachocz, „Obrońca Domu Katolickiego w Zielonej Górze – Ks. Kazimierz Michalski (1898–
1975)”.

40 Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, 69.

41 Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Krzysztof Wołczyński, Z Gniłowód do Łężycy (Zielona Góra: Księgarnia Aka-
demicka, 2013), 169.

42 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 182.

43 Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, 69.

44 Jazownik, Jazownik, Wołczyński, Z Gniłowód do Łężycy, 170.
45 Koteluk, „Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na rzecz przywrócenia nauki religii 

w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku”, 70.
46 Kamil Krasowski, „Ks. Ignacy Zoń – kapłan niezłomny”, dostęp 10.04.2019, http://www.niedziela.pl/arty-

kul/115644/nd/Ks-Ignacy-Zon-150-kaplan-niezlomny.
47 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-

skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 182.
48 Waldemar Wachowski, „Świebodzin 1945 – Życie religijne”, dostęp 10.04.2019, http://www.schwiebus.pl/articles.

php?id=142.
49 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-

skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 153.
50 „Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Zaborze”, dostęp 8.03.2016, http://www.parafiazabor.pl.
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o inspirowanie działalności niepodległościowej51. Ks. Suliga został zwolniony na mocy 
amnestii z 1947 roku52.

Proboszcz Parafii pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym, ks. Stanisław Chabin, dawał 
wyraz negatywnego nastawienia do systemu komunistycznego i poruszał podczas kazań 
kwestie polityczne, skutkiem czego był wzywany na przesłuchania53. Zanim przyjechał 
na Ziemie Odzyskane, sprawował posługę w Podwysokiem, położonym w powiecie 
brzeżańskim54.

Również kazania ks. Władysława Terlikowskiego były przedmiotem zainteresowania 
aparatu bezpieczeństwa55. Ks. Terlikowski był proboszczem parafii w Świdnicy w latach 
1945–197456.

Na początku 1956 roku pojawiły się pierwsze zapowiedzi zbliżającej się odwilży 
politycznej57. Przełom polityczny rozpoczął się w Polsce w marcu 1956 roku58. Śmierć 
I Sekretarza KC PZPR B. Bieruta 12 marca 1956 roku przyczyniła się do zmian politycz-
nych59. Represje, które spotykały Kościół, uległy wówczas osłabieniu60. 26 października 
1956 roku wypuszczono na wolność ks. kardynała S. Wyszyńskiego, aresztowanego we 
wrześniu 1953 roku. Z aresztu zwolniono także innych księży61.

Okres tzw. odwilży nie trwał długo. Zmiana ekipy partyjno-rządowej w październiku 
1956 roku doprowadziła jedynie do zmiany sposobu walki z Kościołem. Już w następ-
nym roku władze ponownie skupiły uwagę na Kościele62.

51 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 180.

52 Krzysztof Szwagrzyk, Winni? – niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945–1956) w świetle do-
kumentów sądowych (Wrocław: Biblioteka Sejmowa, 1999), 297.

53 Szwagrzyk, Winni? – niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945–1956) w świetle dokumentów 
sądowych, 163.

54 Józef Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonali-
stów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945: materiały źródłowe, cz. 2 (Kraków: Wydawnictwo Bł. Jaku-
ba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac, 2006), 319.

55 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 181.

56 „Parafia Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze”, dostęp 8.03.2019, http://www.parafiaochla.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=67.

57 Małgorzata Lubecka, „Pozorna «odwilż» w stosunkach państwo-kościół na przykładzie powiatu ostrołęckiego”, 
dostęp 10.04.2019, http://mazowsze.hist.pl/files/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/
PDF_bez_tytulowych/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego-r2008-t22/Zeszyty_Nauko-
we_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego-r2008-t22-s163-180/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzy-
stwa_Naukowego-r2008-t22-s163-180.pdf.

58 Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, 128.

59 Lubecka, „Pozorna «odwilż» w stosunkach państwo-kościół na przykładzie powiatu ostrołęckiego”.
60 Anna Bielska, „Duszpasterstwo Akademickie w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1972–1989. «Oaza wolności» 

i głos sprzeciwu wobec komunistycznych władz”, w: W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kul-
tury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1989, red. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek (Zielona 
Góra: Pro Libris, 2010), 88.

61 Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, 294.
62 Lubecka, „Pozorna «odwilż» w stosunkach państwo-kościół na przykładzie powiatu ostrołęckiego”.
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W 1960 roku komunistyczna polityka konfiskowania dóbr kościelnych doprowadziła 
do dramatycznych wydarzeń w Zielonej Górze. Między lokalną władzą a Kościołem 
powstał konflikt dotyczący Domu Katolickiego, który był centrum miejskiego życia 
religijnego i kulturalnego63. 3 maja 1960 roku Prezydium MRN zatwierdziło decyzję 
Wydziału Spraw Lokalowych z 15 marca 1960 roku dotyczącą opróżnienia Domu Kato-
lickiego. Termin eksmisji wyznaczono na 28 maja 1960 roku, ostatecznie przesunięto na 
30 maja 1960 roku64. Na tle sporu o własność kościelną doszło do zamieszek65. 30 maja 
1960 roku liczni mieszkańcy Zielonej Góry aktywnie sprzeciwili się eksmisji Domu 
Katolickiego66. Po wprowadzeniu na ulice oddziałów ZOMO, które przybyły z Pozna-
nia, protest został stłumiony67. R. Zaradny podaje, że do 1 czerwca 1960 roku włącznie 
zostały zatrzymane 144 osoby68.

Od drugiej połowy 1976 roku coraz ważniejsze dla aparatu bezpieczeństwa stawały się 
próby oddzielenia środowisk opozycyjnych od Kościoła69. Działania polityczne, opera-
cyjne i śledcze miały skompromitować opozycję oraz utrudnić jej działalność70. W kolej-
nych latach były stosowane techniki zmierzające do ośmieszenia wytypowanych księży71.

W latach 1980–1981 Kościół wspierał powstawanie struktur NSZZ „Solidarność”72. 
13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego73. W czasie stanu wojennego wolność religijna uległa ogra-
niczeniu74. Kościół był zarazem najsilniejszą instytucją stawiającą opór władzy75,organi-
zował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. Szczególną rolę odgrywał w tym 
zakresie Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzi-
nom, powołany 17 grudnia 1981 roku76. J. Żaryn podkreśla, że Kościół stał się autono-
micznym „państwem” w państwie stanu wojennego77.

63 Śmierzchalski-Wachocz, „Obrońca Domu Katolickiego w Zielonej Górze – Ks. Kazimierz Michalski (1898–
1975)”.

64 Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, 303.
65 Dudek, Gryz. Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), 206.
66 „Otwarcie wystawy «Obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze – 30 maja 1960» oraz sesja naukowa – Sule-

chów, 16 czerwca 2008 r.”, dostęp 8.03.2016, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/2292,Otwarcie-wystawy-Obrona-
Domu-Katolickiego-w-Zielonej-Gorze-30-maja-1960-oraz-ses.html?search=58275205312614.

67 „Otwarcie wystawy «Obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze – 30 maja 1960» oraz sesja naukowa – Sule-
chów, 16 czerwca 2008 r.”.

68 Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, 304.
69 Filip Musiał, „Osłabić Wojtyłę i opozycję. Wydział IV SB w Krakowie w latach 1975–1978”, Biuletyn Instytutu 

Pamięci Narodowej” 3 (2010): 71.
70 Łukasz Kamiński, „Władza wobec opozycji 1976–1989”, Pamięć i Sprawiedliwość 2 (2003): 14.
71 Musiał, „Osłabić Wojtyłę i opozycję. Wydział IV SB w Krakowie w latach 1975–1978”, 70.
72 Żaryn, „Kościół katolicki a «Solidarność» w latach 1980–1981”, 152.
73 Łukasz Kamiński, „Dekada Solidarności”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 9–10 (2010): 7.
74 Łukasz Andrzejczyk, „Ewangeliczna wolność w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki”, Studia Teologiczne 32 

(2014): 155–182.
75 Żaryn, „Kościół katolicki a «Solidarność» w latach 1980–1981”, 154.
76 Kamiński, „Dekada Solidarności”, 9.
77 Żaryn, „Kościół katolicki a «Solidarność» w latach 1980–1981”, 154.
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Mimo że stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku, represje i prześladowa-
nia trwały w różnym stopniu nadal aż do 1989 roku78. Przykładem brutalnych dzia-
łań wymierzonych wobec księży są losy ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Popiełuszko był 
opiekunem środowisk robotniczych i inicjatorem Mszy za Ojczyznę79. Kazania z Mszy 
za Ojczyznę zawierały komentarze do sytuacji politycznej w Polsce80. Ksiądz został 
porwany w Górsku 19 października 1984 roku, a jego ciało odnaleziono w nurtach Wisły 
30 października 1984 roku81. Śmierć ks. Popiełuszki była śmiercią męczeńską82.

Stosunek państwa do Kościoła zmienił się po wejściu w życie 23 maja 1989 roku 
ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, która jest aktem nadal obowiązującym83.

2. Możliwość uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych w latach 1944–1989

Zmiany ustrojowe i polityczne, które nastąpiły w Polsce w 1989 roku, spowodowały 
konieczność dokonania rozrachunku z przeszłością84. Pojawiła się wówczas prawna moż-
liwość anulowania orzeczeń wydawanych wobec księży w okresie komunizmu. Jest to 
związane z tzw. sprawiedliwością okresu tranzycji (transitional justice), która dotyczy 
rozliczeń państwa z przeszłością85. K. Sychta wskazuje, że okres zasadniczych zmian 
ustrojowych może skutkować rozwiązaniami prawnymi będącymi próbą rozrachunku 
z przeszłością, w ramach którego mieszczą się m.in. ustawy lustracyjne, dekomuniza-
cyjne86. Przyjęcie w Polsce tego rodzaju aktów prawnych było konieczne po 1989 roku. 
Wielu Polaków doznało bowiem po II wojnie światowej szkód i krzywd ze strony komu-
nistycznych władz i aparatu ucisku87.

Przykładem realizacji zasady sprawiedliwości okresu tranzycji jest ustawa z 23 lutego 
1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego88. Przyjęcie ustawy, zwa-
nej ustawą rehabilitacyjną, było podyktowane ideą restytucji zasady sprawiedliwości  

78 Kamiński, „Dekada Solidarności”, 10.
79 Kopiec, „Relacje państwo-Kościół w Polsce w latach 1945–1989”, 30.
80 Andrzejczyk, „Ewangeliczna wolność w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki”, 163.
81 Kazimierz Skoczylas, „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wzorem osobowym w wychowaniu chrześcijań-

skim”, Studia Włocławskie 14 (2012): 225.
82 Andrzejczyk, „Ewangeliczna wolność w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki”, 155.
83 Dz.U z 2013 r., poz. 1169, ze zm.
84 Piotr Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, Studia Iuridica 31 

(1996): 117.
85 Jeffrey M. Blustein, Forgiveness and Remembrance. Remembering Wrongdoing in Personal and Public Life 

(Oxford: Oxford University Press, 2014), 12.
86 Katarzyna Sychta, „Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego określonego ustawą z dnia 23.02.1991 r.”, 

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (2001): 121.
87 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 117.
88 Dz.U z 2015 r., poz. 1583.
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w Polsce89. W Polsce po 1989 roku nie budziła oporów kwestia rehabilitacji osób, które 
były prześladowane z przyczyn politycznych, co umożliwiło przyjęcie w 1991 roku przez 
Sejm ustawy bez większych sprzeciwów90. ustawę należy traktować jako państwowy 
instrument rozliczenia z dawnym ustrojem91.

ustawa umożliwia kwestionowanie rozstrzygnięć sądu zawartych w prawomocnych 
orzeczeniach92. Regulacje ustawy odnoszą się do orzeczeń rozstrzygających o odpowie-
dzialności karnoprawnej93. Mowa tu o orzeczeniach o charakterze represyjnym, które 
mają postać sankcji karnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia94. E. Romanow-
ska wskazuje, że stosowanie ustawy odsłoniło ogromną skalę nieprawidłowości orzecz-
nictwa sądowego przed 1989 roku95.

Pierwotnie ustawa odnosiła się do najbardziej ponurego okresu przeszłości Polski, 
czyli lat 1944–195696. Potwierdzona została bezprawność orzeczeń wydawanych w okre-
sie stalinizmu w Polsce jako państwie, które przejęło radziecki model prawa i było całko-
wicie zależne od polityki ZSRR97.

Od 18 listopada 2007 roku, tj. od dnia wejścia w życie ustawy z 19 września 2007 
roku o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego98, na mocy 
art. 1 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 roku, uznaje się za nieważne orzeczenia wydane 
przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe 
w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 
1944 roku do 31 grudnia 1989 roku, jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany 
z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano 
z powodu takiej działalności, jak również orzeczenia wydane za opór przeciwko kolekty-
wizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Po nowelizacji dokonanej, jak wskazuje P. Sendecki, w duchu kombatanckim działa-
nie ustawy rozszerzono na cały okres PRL, umożliwiając także uznawanie za nieważne 
orzeczeń wydanych podczas stanu wojennego99.

89 Dariusz Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa: Wolters Kluwer, 2009), 146.
90 Andrzej Grajewski, „Ciągłość i zmiana. Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja”, w: Białe plamy – czarne plamy: 

sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008, red. Adam Rotfeld, Anatolij Torkunow (Warszawa: 
PISM, 2010), 955.

91 Tomasz Milej, „Polen”, w: Staatshaftung in Europa. Nationales und Unionsrecht, red. Oliver Dörr (Berlin: 
De Gruyter, 2014), 466.

92 Katarzyna Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-
porównawczym (Warszawa: Wolters Kluwer, 2009), 257.

93 Postanowienie SA w Łodzi z 2 grudnia 2009 r., II AKz 703/09, OSAŁ 2010/3/30.
94 Postanowienie SA w Lublinie z 19 marca 2009 r., II AKz 57/09, KZS 2009/5/84.
95 Elżbieta Romanowska, „Wojskowe prokuratury Polskich Kolei Państwowych w latach 1944–1949 – formalno-

-prawne podstawy działalności”, Przegląd Historyczno-Wojskowy 12 (2011): 102.
96 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 117.
97 Agata Fijalkowski, „Politics, Law, and Justice in People’s Poland: The Fieldorf File”, Slavic Review 1 (2014): 85.
98 Dz.U z 2007 r., nr 191, poz. 1372.
99 Piotr Sendecki, „Niekonstytucyjność dekretów stanu wojennego – refleksje historyczne i uwagi de lege lata 

w związku z wyrokiem trybunału konstytucyjnego z 16 marca 2011”, w: Państwo – prawo – polityka, Księga 
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Art. 1 ust. 1 ustawy odnosi się również do wydanych przed 1990 rokiem orzeczeń 
z powodu działalności na rzecz niepodległości Polski prowadzonej przed 1 stycznia 1944 
roku100.

Art. 4 ustawy formułuje zasadę polegającą na dopuszczalności stwierdzenia nieważ-
ności orzeczenia w każdym czasie101. Postępowanie może być wszczęte także po śmierci 
osoby dotkniętej represjonującym orzeczeniem102. Zgodnie z art. 4 ustawy stwierdzeniu 
nieważności orzeczenia nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zastosowanie amnestii 
lub abolicji, zatarcie skazania, akt łaski, przedawnienie, zadośćuczynienie lub śmierć 
osoby represjonowanej, której orzeczenie dotyczy.

Art. 3 ust. 1 ustawy określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku 
o uznanie orzeczenia za nieważne, w tym: osoby represjonowane, Rzecznika Praw Oby-
watelskich, Ministra Sprawiedliwości i prokuratora. Wykluczone jest wszczęcie postępo-
wania rehabilitacyjnego z urzędu przez sąd103.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy nieważność orzeczenia stwierdza sąd okręgowy albo 
wojskowy sąd okręgowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wejścia 
w życie ustawy właściwy do rozpoznania sprawy o czyn będący przedmiotem tego 
orzeczenia jest sąd wojskowy. Właściwy miejscowo jest sąd, w którego okręgu wydane 
zostało orzeczenie będące przedmiotem postępowania o unieważnienie.

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy sąd orzeka na posiedzeniu. Art. 3 ust. 4 ustawy wprowadza 
zasadę obowiązkowego udziału prokuratora w posiedzeniu o stwierdzenie nieważności. 
W posiedzeniu ma prawo wziąć udział osoba represjonowana.

Zgodnie z art. 13 ustawy koszty postępowania w sprawach objętych ustawą ponosi 
Skarb Państwa.

W myśl art. 3 ust. 4 ustawy, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, zastosowanie 
mają odpowiednio przepisy KPK. Przepisy ustawy są leges specialis wobec przepisów 
KPK104.

ustawa z 23 lutego 1991 roku normuje wprawdzie kwestię nieważności orzeczeń, lecz 
zgodnie z art 2 ust. 1 ustawy stwierdzenie nieważności orzeczenia jest równoważne 
z uniewinnieniem105. Prawo obowiązujące przed 1989 roku nie odpowiadało współcze-
snym wartościom, o które wówczas walczyły osoby represjonowane. Nie powinny one 
zatem ponosić odpowiedzialności karnej za działalność na rzecz niepodległości106.

poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, red. Jarosław Kostrubiec, Mateusz Chrzanowski, Ireneusz 
Nowikowski (Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012), 288.

100 Postanowienie SA w Rzeszowie z 3 marca 1995 r., II AKz 26/95, Prok. i Pr.-wkł. 1995/10/23.
101 Sychta, „Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego określonego ustawą z dnia 23.02.1991 r.”, 139.
102 Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych (Warszawa: Wol-

ters Kluwer, 2011), 29.
103 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 123.
104 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 130.
105 Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow, Postępowanie karne. Część ogólna 

(Warszawa: Wolters Kluwer, 2012), 236.
106 Jerzy Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego (Warszawa: Wolters Kluwer, 2013), 329.
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Nie każde zachowanie szkodzące państwu było działaniem na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego107. Wejście w życie ustawy miało na celu oddanie sprawiedliwo-
ści rzeczywistym działaniom na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego108.

Prowadzenie działalności na rzecz niepodległości nie mogło sprowadzać się jedynie 
do wyrażenia krytycznego poglądu o ówczesnej władzy109. Czynnikiem istotnym nie 
były wyznawane, a nawet wyrażane publicznie poglądy polityczne110. Musiał istnieć 
fakt konkretnej działalności represjonowanej z tego tytułu osoby111. Przy tym nie każde 
zachowanie osoby występującej na rzecz swobody przekonań religijnych było równo-
znaczne z działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego112. Szczególne oko-
liczności działania podjętego na rzecz realizacji swobody przekonań religijnych muszą 
pozwolić na stwierdzenie, że działanie spełniało znamiona działalności w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy113.

Udział w związkach zbrojnych podziemia antykomunistycznego był działalnością na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego114. Dla uznania działania na rzecz niepodle-
głości nie jest jednak wymagane ustalenie przynależności do podziemnej organizacji115. 
Działalność nie musiała wiązać się z formalną przynależnością do określonej struktury 
ruchu oporu ani z przynależnością do organizacji116.

Dla stwierdzenia nieważności orzeczenia istotna jest analiza strony podmiotowej 
czynu117. Konieczne jest ustalenie, czy osoba represjonowana miała świadomość tego, 
że swoim postępowaniem dąży do odzyskania niepodległości, a jej działania nie ogra-
niczały się jedynie do manifestowania osobistych przekonań politycznych, względnie 
religijnych118.

Pomiędzy działalnością prowadzoną na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
a represjami musi zachodzić związek119. Związek ten powinien zostać udowodniony120. 
Sąd nie może opierać się jedynie na domniemaniu121. Rozmaitość stanów faktycznych 
wymaga podczas postępowania rehabilitacyjnego dociekliwości ze strony sądu122.

107 Postanowienie SA w Lublinie z 27 kwietnia 2009 r., II AKz 181/09, KZS 2011/2/76.
108 Postanowienie SA w Łodzi z 21 maja 1998 r., II AKz 50/98, OSAŁ 1998/2-3/39.
109 Postanowienie SN z 4 października 2012 r., WZ 27/12, LEX nr 1221007.
110 Wyrok SA w Katowicach z 1 grudnia 2011 r., II AKa 466/11, KZS 2012/4/73.
111 Postanowienie SA w Łodzi z 21 maja 1998 r., II AKz 50/98, OSAŁ 1998/2-3/39.
112 Postanowienie SN z 3 lipca 1992 r., II KRN 90/92, OSNKW 1992/9-10/74.
113 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 119.
114 Cezariusz Sońta, „Geneza i ewolucja modelu odpowiedzialności karnej za udział w organizacjach przestępczych 

w prawie polskim”, Studia Bezpieczeństwa Narodowego 4 (2013): 159.
115 Postanowienie SA w Lublinie z 27 kwietnia 2009 r., II AKz 181/09, KZS 2011/2/76.
116 Wyrok SA w Katowicach z 13 stycznia 2005 r., II AKa 260/04, KZS 2005/7-8/151.
117 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 marca 1998 r., II AKo 364/97, Biul. SAKa 1998/2/8.
118 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 120.
119 Postanowienie SA w Lublinie z 7 października 2008 r., II AKz 333/08, LEX nr 477840.
120 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 119.
121 Postanowienie SA w Krakowie z 26 sierpnia 2014 r., II AKz 279/14, KZS 2014/9/50.
122 Postanowienie SA w Krakowie z 8 lutego 1995 r., II AKz 21/95, KZS 1995/2/53.
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Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy sąd orzeka na podstawie akt postępowania organu, 
który wydał orzeczenie, a w miarę potrzeby przeprowadza dalsze postępowanie dowo-
dowe. W przypadku zniszczenia akt postępowania, w którym orzeczenie zostało wydane, 
niezbędne do rozpoznania wniosku o uznaniu za nieważne orzeczenia jest odtworzenie 
tych akt123. Określonego w art. 160–166 KPK odrębnego postępowania w sprawie odtwo-
rzenia zaginionych lub zniszczonych akt nie może zastąpić zebranie dokumentów w toku 
postępowania o uznanie za nieważne orzeczenia124. Brak uprzedniego odtworzenia akt 
stanowiłby naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z 23 lutego 1991 roku125.

Sąd, rozpoznając wniosek o unieważnienie orzeczenia, nie jest uprawniony do zaję-
cia się dostrzeżonymi uchybieniami dotyczącymi prawa materialnego i procesowego126. 
Sądowa ocena faktów i dowodów może dotyczyć jedynie związku czynu z działalnością 
niepodległościową, względnie czy orzeczenie wydano z powodu takiej działalności lub 
oporu przeciwko kolektywizacji wsi albo obowiązkowym dostawom127.

Po rozpoznaniu wniosku o unieważnienie orzeczenia sąd ma trzy możliwości: uznać 
wniosek za zasadny i orzeczenie za nieważne, oddalić wniosek lub pozostawić go bez 
rozpoznania128. Sąd jest uprawniony do stwierdzenia nieważności orzeczenia jedynie 
w części129.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 23 lutego 1991 roku na postanowienie w przedmiocie 
nieważności orzeczenia przysługuje zażalenie. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy można 
zaskarżyć także postanowienie o pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

ustawa z 23 lutego 1991 roku nie zawiera odrębnego uregulowania odnośnie do 
nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Istnieje możliwość korzystania z tych środków 
w postępowaniach toczących się w oparciu o przepisy ustawy, na zasadach określonych 
w KPK130. Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację złożoną od prawomocnego postano-
wienia, jest uprawniony do uchylenia postanowienia i przekazania sprawy do ponow-
nego rozpoznania albo do uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania131.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, stwierdzając nieważność orzeczenia, sąd może orzec 
o podaniu treści postanowienia do publicznej wiadomości. Podanie do publicznej wia-
domości może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy132.

Jednym z podstawowych narzędzi sprawiedliwości okresu tranzycji jest odszkodo-
wanie i zadośćuczynienie dla ofiar represji ze strony państwa. Wejście w życie ustawy  

123 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 9 kwietnia 2009 r., II AKz 149/09, KZS 2009/7-8/106.
124 Postanowienie SN z 9 stycznia 2013 r., III KK 412/12, LEX nr 1232835.
125 Postanowienie SN z 26 września 2012 r., II KK 220/12, LEX nr 1220804.
126 Wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 1994 r., WO 37/94, OSNKW 1994/7-8/51.
127 Postanowienie SA w Krakowie z 29 listopada 2012 r., II AKz 471/12, KZS 2012/12/62.
128 Wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 1994 r., WO 37/94, OSNKW 1994/7-8/51.
129 Postanowienie SA w Katowicach z 28 października 2009 r., II AKz 684/09, LEX nr 553868.
130 Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2009 r., II KO 42/08, LEX nr 507964.
131 Postanowienie SN z 18 marca 2014 r., IV KK 421/13, LEX nr 1448396.
132 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 129.
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z 23 lutego 1991 roku stworzyło instrument mający chociaż w części uczynić zadość 
krzywdom i zrekompensować szkody, których doznali Polacy ze strony władz komuni-
stycznych i aparatu ucisku133.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy osobie, wobec której stwierdzono nieważność orze-
czenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 
1981 roku w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za 
poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orze-
czenia albo decyzji.

Roszczenia odszkodowawcze określone w art. 8 ustawy wynikają z tytułu niesłusz-
nego represjonowania z przyczyn o charakterze politycznym134. Przesłanką odpowie-
dzialności odszkodowawczej jest uprzednie stwierdzenie nieważności orzeczenia135.

Jak wynika z art. 8 ust. 3 ustawy, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie 
mają odpowiednie zastosowanie zawarte w rozdziale 58 KPK przepisy art. 552–559 KPK, 
z wyjątkiem art. 553 KPK. Powołane regulacje KPK umożliwiają uzyskanie odszkodo-
wania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków 
przymusu.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa przewidziana w art 8 ustawy jest zbliżona do odpo-
wiedzialności Skarbu Państwa określonej w przepisach 552–559 KPK136. Dochodzenie 
odszkodowania na podstawie ustawy z 23 lutego 1991 roku następuje w trybie odrębnym 
od przewidzianego w rozdziale 58 KPK137. Postępowanie wszczęte w oparciu o prze-
pisy ustawy z 23 lutego 1991 roku ma charakter bardziej rehabilitacyjny niż postępowa-
nie, o którym mowa w rozdziale 58 KPK, co potwierdza treść art. 9 ustawy138. Zgodnie 
z art. 9 ustawy sąd może dodatkowo zasądzić od Skarbu Państwa pokrycie w całości 
lub w części kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby niesłusznie represjonowanej, 
jeżeli śmierć była skutkiem wykonania orzeczenia uznanego za nieważne.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 23 lutego 1991 roku żądanie odszkodowania lub 
zadośćuczynienia należy zgłosić w sądzie w terminie roku od daty uprawomocnienia się 
postanowienia o stwierdzeniu nieważności orzeczenia.

W sprawach odszkodowawczych prowadzonych na podstawie art. 8 ustawy sąd powi-
nien z urzędu dbać o wyjaśnienie wszelkich istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności139. 
Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie mają charakter cywilnoprawny140.

133 Mierzejewski, „Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, 117.
134 Anna Marcinkowska, „ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedury 

karnej”. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 3 (2014): 42.
135 Milej, „Polen”, 466.
136 Marcin Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego (Warszawa: Wolters 

Kluwer, 2011), 88.
137 Hofmański, Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, 546.
138 Grażyna Artymiak, Monika Klejnowska, Czesław P. Kłak, Arita Masłowska, Zbigniew Sobolewski, Piotr K. So-

wiński, Proces karny. Część szczególna (Warszawa: Wolters Kluwer, 2012), 224.
139 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 1998 r., V KKN 473/98, OSNKW 1998/11-12/62.
140 Artymiak, Klejnowska, Kłak, Masłowska, Sobolewski, Sowiński, Proces karny. Część szczególna, 226.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia 
osobie uprawnionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na 
rzecz Skarbu Państwa, a także przedmioty zatrzymane w toku postępowania. Przy-
wrócenie mienia następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego 
nieważność141.

W art. 11 ustawy zawarte jest rozszerzenie podstaw do przyznania odszkodowania 
i zadośćuczynienia142. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy przepisy art. 8–10 ustawy mają 
odpowiednie zastosowanie również wobec osób, co do których zachodzą przesłanki do 
stwierdzenia nieważności orzeczenia, jeżeli oskarżonego uniewinniono lub postępowa-
nie umorzono z powodów, o których mowa w art. 17 §1 pkt. 1 i 2 KPK, i nie zostało pra-
womocnie zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, a osoby te były zatrzymane 
lub tymczasowo aresztowane.

Zakończenie

Art. 1 ustawy z 23 lutego 1991 roku umożliwia stwierdzanie nieważności wyroków kar-
nych wydawanych wobec księży w latach 1944–1989. W przypadku księży, którzy padli 
ofiarą represji ze strony władzy komunistycznej, z uwagi na przytoczone orzecznictwo 
sądów należy osobno odnieść się do danego zachowania, które skutkowało skazaniem. 
Aspekt prześladowań na tle religijnym w określonej sytuacji mógł zazębiać się z prze-
śladowaniami na tle politycznym. Konieczne jest wykazanie, że podłożem represji była 
działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego.

Zarówno w archiwach poszczególnych sądów, jak i w zbiorach archiwalnych IPN znaj-
dują się liczne materiały dotyczące prześladowań księży. Z uwagi na możliwość uzyska-
nia pośmiertnej rehabilitacji i pamięć o zmarłych księżach, którzy walczyli o niepodle-
głość, należy, w ocenie autora, podjąć kroki mające na celu stwierdzenie nieważności 
w oparciu o przepisy ustawy z 23 lutego 1991 roku każdego orzeczenia, które było prze-
jawem represjonowania księży związanego z działalnością na rzecz niepodległej Polski. 
Z uwagi na to, że część akt sądowych sprzed 1989 roku zaginęła bądź uległa zniszcze-
niu, w określonych sytuacjach konieczne będzie uprzednie przeprowadzenie odrębnych 
postępowań o odtworzenie akt dla potrzeb postępowań rehabilitacyjnych.

141 Postanowienie SN z 7 marca 2014 r., IV CSK 437/13, OSNC 2015/2/24.
142 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2009 r., II AKa 6/09, OSAW 2010/2/175.
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PAWEŁ BEYGA, TRADYCJA ANGLIKAŃSKA 
W MSZALE DLA ORDYNARIATÓW PERSONALNYCH 
BYŁYCH ANGLIKANÓW, OPOLE 2018, SS. 203

Książka dra Pawła Beygi została opublikowana jako trzydziesty trzeci tom serii „Ekume-
nizm i Integracja” Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego.

Książka składa się z wykazu skrótów (s. 7–8), bibliografii (s. 9–22), przedmowy ks. 
prof. Bogdana Ferdka (s. 23–24), wstępu (s. 25–33), trzech rozdziałów (s. 35–180), zakoń-
czenia (s. 181–192), streszczenia w języku polskim (s. 193–195) i angielskim (s. 196–199) 
oraz spisu treści (s. 201–203).

We wstępie Autor przypomniał dokument Benedykta XVI z 4 listopada 2009 roku 
pt. Anglicanorum coetibus, w którym ustanawia trzy ordynariaty personalne dla angli-
kanów, którzy pragnęli przyłączyć się do Kościoła katolickiego (s. 26–27).

Autor w swojej książce postawił sobie za cel odnalezienie w mszale przeznaczonym 
dla anglikanów, którzy konwertowali do Kościoła katolickiego (Divine Worship: The 
Missal z 2015 r.), elementów tradycji liturgicznej, z której się wywodzą (s. 23–24). Zasada 
lex orandi – lex credendi, czyli wydobycie treści wiary Kościoła (lex credendi) z litur-
gii (lex orandi) posłużyła drowi Beydze za metodę badawczą. Jak zauważył sam Autor 
dzieła, ma ono charakter nowatorski, jako że w literaturze polskiej brak było dotychczas 
opracowań na temat mszału dla wiernych ordynariatów personalnych (s. 31), jego zaś 
praca opiera się przede wszystkim na źródłach angielskojęzycznych (s. 32–33).

Celem pierwszego rozdziału pt. Anglikańska tradycja (s. 36–71) było ukazanie naj-
ważniejszych elementów anglikańskiej tradycji w doktrynie i liturgii Kościoła Anglii. 
Dr Paweł Beyga podkreśla, że nie było to łatwe zadanie z powodu dużego pluralizmu 
teologicznego w łonie anglikanizmu i brak spójnej wykładni dogmatyki anglikańskiej 
(s. 35).
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Z rozdziału dowiadujemy się, że doktryna Kościoła Anglii opiera się na Piśmie Świę-
tym zgodnie z protestancką zasadą sola scriptura, wczesnochrześcijańskich wyznaniach 
wiary, 39 artykułach religii anglikańskiej i na księgach liturgicznych, zwłaszcza na Book 
of Common Prayer autorstwa abp. Tomasza Cranmera. Obecnie w Kościele anglikań-
skim obowiązuje Common Worship z 2000 roku (s. 38–49).

Jeśli chodzi o liturgię, w podejściu do niej obowiązuje zasada comprehensiveness, 
która pozwala łączyć katolickie, luterańskie, kalwińskie lub zwingliańskie podejście do 
Eucharystii w ramach anglikanizmu (s. 51–52). Liturgia anglikańska wyraża dogmaty 
trynitarne i chrystologiczne zawarte w orzeczeniach pierwszych czterech soborów 
Kościoła. Wieczerza Pańska jest dla anglikanów, obok chrztu św., drugim prawdziwym 
sakramentem, pozostałe to quasi-sakramenty lub sacramenta minor. Anglikanie odrzu-
cili katolickie rozumienie przemiany darów wyrażone terminem transsubstancjacja 
i skupili się na przyjmowaniu komunii św., twierdząc, że jest to ważniejsze od rzeczywi-
stej obecności. Gdy chodzi o eschatologię, anglikanie, odrzucając czyściec, nie modlą się 
za zmarłych. Maryja jest wspominana pięciokrotnie w kalendarzu liturgicznym Kościoła 
anglikańskiego jako wzór wiary i posłuszeństwa Bogu, odrzuca się jednak przyzywanie 
Jej wstawiennictwa (s. 52–69).

Podsumowując pierwszy rozdział, Autor książki stwierdził, że anglikanizm nie jest 
ani w pełni zgodny z zasadami reformacji Marcina Lutra, ani z duchem katolickim. Jest 
rodzajem via media, syntezą katolicko-protestancką (s. 70).

W rozdziale drugim pt. Recepcja anglikańskiej tradycji w mszale dla byłych anglika-
nów (s. 74–112) Autor przedstawia tradycje anglikańskie obecne w mszale dla konwer-
tytów na katolicyzm Divine Worship: The Missal. Tradycje te należą do jednego z trzech 
nurtów istniejących w Kościele anglikańskim, mianowicie do tzw. Kościoła Wysokiego, 
High Church, z którego też wywodzą się konwertyci anglikańscy (s. 74–79). Autor dzieli 
owe elementy jako na obecne explicite i implicite. Wprost do mszału dla byłych anglika-
nów przeniesiono wiele modlitw mszalnych, takich jak The Collect of Purity, The Pray-
ers of the People, The Collect at the Prayers of the People i inne. Autor wydobywa 
z nich elementy zgodne z doktryną katolicką, m.in. w oparciu o wypowiedzi Soboru 
Trydenckiego. Jako elementy liturgii anglikańskiej obecne w katolickiej liturgii dla 
byłych anglikanów w sposób pośredni dr Paweł Beyga wymienia język angielski jako 
język liturgiczny, anglokatolickie zwyczaje liturgiczne, kalendarz liturgiczny, komunię 
św. z możliwością częstej komunii św. pod dwiema postaciami. Przypomina również 
benedyktyńskie tradycje liturgiczne obecne w anglikanizmie, które zostały włączone do 
mszału z 2015 roku, takie jak chóralna oprawa nabożeństw.

Trzeci i ostatni rozdział nosi tytuł Próba teologicznej oceny recepcji anglikańskiej 
tradycji w mszale dla Ordynariatów Personalnych (s. 114–180). Autor dokonuje w nim 
oceny wskazanych elementów w świetle Ruchu Oksfordzkiego, „reformy reformy” litur-
gii w myśli Benedykta XVI i wybranych dokumentów dialogu katolicko-anglikańskiego 
po Soborze Watykańskim II.

Ruch Oksfordzki przyczynił się odnowienia czci dla Eucharystii m.in. w postaci 
zewnętrznych gestów, takich jak przyklęknięcia w czasie liturgii. Paweł Beyga zauważa, 
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że Mszał dla anglokatolików Divine Worship z 2015 r. zawiera „większą liczbę gestów 
adoracyjnych niż Mszał rzymski promulgowany przez papieża Pawła VI”, co według 
niego wynika z inspirowania się jego autorów postulatami Ruchu Oksfordzkiego, który 
wiele czerpał z Mszału Piusa V z 1570 r. (s. 118). Konserwatywne skrzydło Kościoła 
Anglii przyczyniło się również do ożywienia kultu maryjnego, czego wyrazem jest 
obecność w mszale sekwencji Stabat Mater dolorosa na 15 września. Autor omawianej 
książki uważa, że Benedykt XVI, pozwalając zachować niektóre aspekty anglikańskiej 
liturgii w katolickiej, wprowadził w życie zasadę, o której pisał zanim został papieżem, 
a która mówi, że uniformizacja liturgii nie jest zgoda z duchem Kościoła, lex credendi 
może wyrażać się bowiem w wielu lex orandi, w wielu rytach (s. 122–123). Pozwolenie 
na zachowanie anglikańskich cech liturgii w mszale dla konwertytów wynika również 
z nauczania Soboru Watykańskiego II zawartego w Konstytucji o liturgii nr 37 i jest 
zgodne z postulatami Ruchu Oksfordzkiego.

Elementy liturgii sprzed Soboru Watykańskiego w mszale dla byłych anglikanów to 
nie tylko wpływ liturgii anglikańskiej, ale również idei Benedykta XVI o konieczności 

„reformy” posoborowej liturgii. Dlatego Divine Worship: The Missal może być wzorem 
zintegrowania zwyczajnej i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (s. 134).

Trzecia część trzeciego rozdziału dotyczy wybranych dokumentów dialogu katolicko-
-anglikańskiego po Soborze Watykańskim II opracowanych przez ARCIC. Autor przed-
stawił dokumenty dotyczące tego, co łączy i dzieli katolików i anglikanów odnośnie do 
rozumienia Eucharystii (1971 r.), urzędu święceń (1973 r.), władzy w Kościele (1976 r.), 
autorytetu w Kościele (1981 i 1998 r.), relacji zbawienia i Kościoła (1986 r.), Kościoła jako 
komunii (1990 r.) i Maryi (2004 r.). Ostatni z dokumentów wspólnej anglikańsko-kato-
lickiej komisji teologicznej został ogłoszony w roku 2018. Dokumenty te wskazują na 
zbliżanie anglikanów do teologii katolickiej w omówionych w nich obszarach, co zaowo-
cowało m.in. powrotem niektórych z nich do pełnej jedności z Rzymem, „z możliwością 
zachowania tego, co było dla nich święte i cenne, a wypracowane jeszcze w czasie braku 
jedności z Kościołem katolickim” (s. 180).

Podsumowując dialog ekumeniczny obu Kościołów i przejście grup anglikanów do 
Kościoła katolickiego, Paweł Beyga wskazuje na podobieństwa i różnice do unii brze-
skiej z 1596 roku. Najważniejsza różnica polega na tym, że „Byli anglikanie nie tworzą 
wspólnoty sui iuris, jak katolickie Kościoły wschodnie, lecz są częścią Kościoła łaciń-
skiego, a ich liturgia należy do rzymskiej rodziny liturgicznej. Ordynariaty personalne 
można porównać do ordynariatów polowych, które swoim zasięgiem obejmują nie tery-
torium, ale poszczególnych wiernych. Jest to pierwsza sytuacja od czasów Reformacji, 
gdy Kościół katolicki uznał za własne i mogące służyć duchowemu wzrostowi wiernych 
liturgiczne dziedzictwo wyrosłe na bazie ruchów reformacyjnych” (s. 176).

W zakończeniu Paweł Beyga przypomina, że pierwsze konwersje wspólnot anglikań-
skich miały miejsce w Stanach Zjednoczonych za pontyfikatu Jana Pawła II. Dla nich 
został opublikowany dokument Pastoral Provision (1980 r.) który pozwalał biskupom 
katolickim na tworzenie parafii dla byłych anglikanów, wyświęcanie spośród nich kapła-
nów i na zachowanie niektórych elementów liturgii wyniesionych z Kościoła angli-
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kańskiego. Kamieniem milowym okazał się jednak dopiero dokument Anglicanorum 
coetibus z 2009 roku i Mszał z 2015 roku, który co prawda został opublikowany już 
za pontyfikatu Franciszka, ale jest w nim obecna myśl teologiczna Josepha Ratzingera/
Benedykta XVI.

Mszał Divine Worship: The Missal jest dowodem, że „możliwe jest osiągnięcie jedno-
ści podzielonych chrześcijan w jednym Kościele. Jednakże nie musi to oznaczać krzyw-
dzącej uniformizacji, której skutkiem jest zapomnienie lub przekreślenie całej dotych-
czasowej eklezjalnej i duchowej drogi konwertytów”. Mamy być jedno, ale niejednakowi 
w przeżywaniu wiary i jej celebracji (s. 191).

Książka Pawła Beygi Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych 
byłych anglikanów prezentuje zastosowanie zasady lex orandi – lex credendi do księgi 
liturgicznej Divine Worship: The Missal, którą od 2015 roku mogą posługiwać się angli-
kańscy konwertyci na katolicyzm. Autor wykazuje się znajomością zarówno zagadnień 
dotyczących teologii i liturgii anglikańskiej, bardzo zróżnicowanych ze względu na plu-
ralizm teologiczny i liturgiczny w ramach anglikanizmu, jak również liturgii katolickiej 
w obu rytach, zwyczajnym i nadzwyczajnym oraz ekumenicznego dialogu katolicko-
-anglikańskiego. Najbardziej wartościowym aspektem książki jest oczywiście dogłębne 
zbadanie mszału Divine Worship i wskazanie na obecność w nim liturgicznych tradycji 
Kościoła anglikańskiego i Kościoła rzymskokatolickiego z jego dwoma formami rytu: 
zwyczajną i nadzwyczajną.

Książka pana doktora Pawła Beygi jest godna polecenia każdemu, kto chce lepiej 
poznać Kościół anglikański, zrozumieć przyczyny konwersji anglikanów do Kościoła 
katolickiego oraz wartość, jaką wnosi do Kościoła katolickiego liturgia sprawowana 
według Divine Worship: The Missal.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA, 
WYCHOWANIE, DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ”, 
KOSZALIN, 23 LISTOPADA 2019 ROKU

Odbywająca się 23 listopada 2019 roku w Koszalinie, w siedzibie Wyższego Semina-
rium Duchownego, Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Edu-
kacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań” została 
zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych 
Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym 
w Koszalinie i Wydziałem Katechetycznym Kurii Biskupiej w Koszalinie. Celem Kon-
ferencji było ukazanie z rozmaitych perspektyw – badawczych i dydaktycznych, teore-
tycznych i praktycznych, jak i pedagogicznych, katechetycznych, socjologicznych czy 
teologicznych – w jaki sposób obserwowane w analizach badawczych zmiany społeczne, 
mentalne, przeobrażenia w środowisku rodzinnym i szeroko pojętym otoczeniu socjali-
zacyjnym, rzutują na współczesne koncepcje związane z edukacją, wychowaniem, jak 
i samym duszpasterstwem. Konferencja podzielona została na dwa panele obrad oraz 
trzy bloki tematyczne: wychowanie, edukacja i duszpasterstwo. W każdym z bloków pre-
zentowane były dwa wystąpienia dotyczące danego zagadnienia, a następnie odbywała 
się dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników konferencji.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Koszalinie, ks. dr Wojciech Wójtowicz, podkreślając znaczenie umiejętności sta-
wiania diagnoz i znajdowania rozwiązań wobec wyzwań, jakie stawia współczesność. 
Następnie rozpoczął się panel pierwszy konferencji, który moderował ks. dr Remigiusz 
Szauer z Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Refleksję w zakresie kwestii wychowania otworzył referat „Wychowanie a ideologia 
wychowania” ks. dr. hab. Zbigniewa Werry, odczytany przez przewodniczącego konfe-

1 Ks. dr Remigiusz Szauer, Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Szczeciński; ORCID 0000-0002-8332-6852. 
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rencji, ks. dr. Radosława Mazura. Jak podkreślił referent, jeśli przyjmiemy, że wychowa-
nie polega na byciu przy drugiej osobie i jej towarzyszeniu w rozwoju, to spór tzw. ide-
ologiczny toczy się w obszarze, kto, w jakim stopniu i w jakiej czasoprzestrzeni będzie 
towarzyszył drugiej osobie. Nietrudno dostrzec wówczas, iż każda ideologia będzie 
wszelkimi sobie możliwymi sposobami dążyła do tego, aby w jak najwcześniejszym 
okresie życia osoby przejąć nad nią cały proces edukacyjno-wychowawczy. W tym celu 
wykorzystywane są narzędzia wpływu, którymi są, według autora, przede wszystkim 
programy nauczania oraz szeroko rozumiany zasób osobowy, którym dysponuje dana 
ideologia. Prelegent postawił pytanie, czy potrafimy dziś określić, jaki w polskich szko-
łach obowiązuje system wychowawczy? Czy rodzice są świadomi tego, w jakim systemie 
są kształcone, a nade wszystko wychowywane ich dzieci? Autor konstatuje, że nie ma na 
to jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak po dokonaniu pewnej analizy wynikają-
cej z obserwacji młodych ludzi można by, według ks. prof. Werry, zaryzykować posta-
wienie tezy, iż system ten kreowany jest w oparciu o materialistyczną (utylitarystyczną) 
koncepcję człowieka.

S. dr Elwira Estera Balcer z Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu wygłosiła referat 
zatytułowany „Wychowawca podstawowy dzisiaj”. Prelegentka, powołując się m.in. na 
Alinę Rynio czy Mariana Nowaka, zdefiniowała wychowawcę podstawowego jako tego, 
który podejmuje pracę nad sobą, ponieważ ma świadomość, że „samowychowanie i oso-
bowość wychowawcy to zasadnicze narzędzia w każdej relacji pedagogicznej, w całym 
procesie wychowawczym”. Referentka podkreśliła, że u podstaw procesu wychowa-
nia leży nie tylko obecność innych ludzi, którzy prowadzą nas w świat społeczny, ale 
też wychowywanie samego siebie. Człowiek jako osoba zdolny jest do doświadczenia 
samego siebie, poznania siebie, pracy nad sobą, kierowania sobą, decydowania o sobie 
i otaczającym go świecie. W procesie tym, według prelegentki, ważną cechą jest stała 
gotowość uczenia się, uczenia się od innych, uczenia się ze zdarzeń, stałego uczenia się 
świata i samego siebie dzięki innym, a także wykorzystywania swojej codzienności dla 
wzrostu. Prelegentka zwróciła ponadto na jeden z najbardziej podstawowych problemów 
współczesnego człowieka (także wychowawcy), który jest nieustannie i na różne sposoby 
„wyprowadzany” ze swoich myśli, uczuć, potrzeb, celów, na rzecz aplikowania przez oto-
czenie zewnętrzne mentalności „instant”, co stwarza trudność w nawiązania kontaktu 
z samym sobą.

W bloku tematycznym dotyczącym edukacji uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 
dwóch wystąpień. Dr Aneta Rayzacher-Majewska z Katedry Katechetyki Fundamen-
talnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie przedstawiła wystąpienie zatytułowane „Skuteczna eduka-
cja religijna”. Referentka, wychodząc od ewangelicznej przypowieści o siewcy, podkre-
śliła, że katecheza jest, jako jedna z uprzywilejowanych form posługi słowa w Kościele, 
z jednej strony – głoszeniem Dobrej Nowiny o Bożej miłości, z drugiej strony – aktyw-
nym uczestniczeniem w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka. To z kolei sprawia, 
że głoszący powinni dobrze poznać odbiorców, do których idą. Wiąże się to z zadaniem 
poznawania i badania stanu życia społecznego, poddawaniem go analizie i interpre-
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tacji, co jest jednym z filarów skuteczności przekazu. Wśród czynników skuteczności 
katechezy prelegentka wskazała: czynniki związane z cechami i możliwościami ucznia, 
czynniki związane z sytuacjami dydaktyczno-wychowawczymi oraz czynniki związane 
z osobą nauczyciela. Dodała jednocześnie, że skuteczność jakiegokolwiek wychowania 
zależy od możliwości przeżycia i doświadczenia wartości, a w tym, jak podkreśliła prele-
gentka, istotną rolę odgrywają nie tylko urozmaicone metody przekazu, które muszą być 
dostosowane do percepcji współczesnego odbiorcy, co też i sama osobowość katechety 
(dojrzała osobowość i pogłębiona duchowość).

Dr Danuta Kitowska z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile swoje wystąpienie „Efek-
tywna edukacja? Zaproszenie do laboratorium” podzieliła na dwie części: teoretyczną 
i warsztatową. Obydwie części zawierały zestaw wynikających z praktyki nauczania tre-
ści z zakresu zarządzania sobą w czasie, notowania ze szczególnym uwzględnieniem 
sketchnotingu i mind mappingu, wyszukiwania, wartościowania i przechowywania 
informacji, ale także korzystania z potencjału Internetu dla podniesienia efektywności 
edukacji. Po zakończeniu tego wystąpienia uczestnicy konferencji mogli zadawać pyta-
nia i kierować swoje uwagi do prelegentów.

Po przerwie i wznowieniu obrad odbył się drugi panel, na który składały się tematy 
wystąpień skoncentrowanych wokół duszpasterstwa. S. Małgorzata Pagacz z Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w Warszawie, w referacie „Poszukiwania i pragnienia młodego 
człowieka według Benedykta XVI i Franciszka”, wskazała, że w myśli Benedykta XVI 
istotną rolę spełniało posłannictwo odkrywania przez młodych ich miejsca w świecie 
i powołania, do którego realizacji są zaproszeni. Potencjał, jaki niesie w sobie młodość 
okazuje się nie tylko ważny, aby zdobyć pozycję społeczną, ale także, by innym pomagać 

„wzrastać”. Podobnie rozwój nie służy tylko temu, aby stać się konkurencyjnym i pro-
duktywnym, ale by być „świadkiem miłości”. Powołanie to ma więc charakter czynny. 
Papież Franciszek uzupełnia zaś tę refleksję spostrzeżeniem nad naturą samej młodości, 
wskazując, że jest to czas wychodzenia, wyruszania w drogę, wyjścia w nieznane oraz 
podjęcia ryzyka. Duszpasterstwo ma więc pomóc człowiekowi znaleźć drogę życia i jego 
miejsce oraz ukierunkować na innych wokół.

Ks. dr Remigiusz Szauer z Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczeciń-
skiego zwrócił uwagę, że postulowany program dla duszpasterstwa młodzieży wobec 
współczesnych wyzwań, w świetle encykliki Christus vivit, wyznacza sama natura mło-
dości, która określana jest w adhortacji jako czas marzeń i wyborów, eksperymentowa-
nia, wzrostu i dojrzewania oraz doceniania roli przyjaźni. Już w dokumencie przedsy-
nodalnym zdiagnozowano, że młodzi ludzie są dziś zdezorientowani i często nie wiedzą, 
do kogo się zwrócić z prośbą o radę czy konsultacje, że brakuje im nie tylko dorosłych 
przewodników w wierze, ale wręcz „jakichkolwiek” dorosłych, z którymi łączyłoby ich 
coś więcej, niż relacje oparte na uczuciach. Jest to istotne wyzwanie duszpasterskie. Dla 
jego realizacji papież postuluje dwie drogi duszpasterskie: pierwsza, wstępna – poszuki-
wanie, zaproszenie i wezwanie oraz druga, jaką jest kontynuacja pielęgnowania doświad-
czenia już nabytego poprzez wzrost i rozwój procesu dojrzewania. Istotnym elementem 
duszpasterstwa jest zebranie dobrych praktyk pracy z młodzieżą z innych organizacji, 
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instytucji, a także język bliskości, miłości bezinteresownej, relacyjnej i egzystencjalnej, 
która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i pragnienia. Postulowanym sta-
nem dla duszpasterstwa młodzieży jest konieczność powiązania duszpasterstw młodzie-
żowego i rodzinnego, tak by miało naturalną ciągłość.

Po tych wystąpieniach panelu drugiego odbyła się dyskusja, po której obrady zostały 
zamknięte przez przewodniczącego konferencji. Konferencja pt. „Edukacja, wychowanie, 
duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań” okazała się ważnym przed-
sięwzięciem z punktu widzenia teoretycznego, ale i praktycznego. Pozwoliła na wymianę 
doświadczeń, dostrzeżenia niejednoznaczności, czasem kontrowersji, a także udziele-
nie odpowiedzi na pytanie, jak efektywniej przekazywać, wśród niestałości i akcelera-
cji zmian społecznych, niezmienną prawdę Ewangelii poprzez działania wychowawcze, 
edukacyjne i duszpasterskie.
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Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk prof. UKSW, ur. 1974 r., teolog fundamentalny, adiunkt 
na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostat-
nio opublikował monografię W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii (Poznań, 
2019) oraz zbiór tekstów publicystycznych Podręczny alfabet katolika (Kraków, 2018), 
a także zredagował następujące tomy studiów: Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania 
Jezusa Chrystusa (Płock, 2018) oraz Teologia wobec wyzwań współczesnych nauk o czło-
wieku (Płock, 2019); ORCID: 0000-0001-5337-0329. Adres do korespondencji: 18-400 Łomża, 
Pl. Jana Pawła II 1, e-mail: artemiukprzemek@gmail.com.

Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW, ur. 1974 r., kapłan diecezji pelplińskiej, 
dr hab. teologii w zakresie dogmatyki i dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profe-
sor nadzwyczajny przy Katedrze Historii Dogmatów WT UKSW w Warszawie oraz wykła-
dowca w WSD w Pelplinie. Autor czterech pozycji książkowych (ostatnio Teologia życia. 
Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego, Pelplin 2013) oraz kilkudziesięciu 
artykułów i recenzji; ORCID: 0000-0002-1358-1516. Adres do korespondencji: 02–930 War-
szawa, ul. Sobieskiego 15, e-mail: jbabinski@wp.pl.

Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, prof. UKSW, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; główne zainteresowania badawcze: teologia Józefa 
Ratzingera, spotkanie teologii z kulturą współczesną, polska teologia w okresie zaborów; 
ORCID: 0000-0002-9154-2299. Adres do korespondencji: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, 
e-mail: g.bachanek@uksw.edu.pl.

O. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, prof. UKSW, Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ORCID: 0000-0001-5894-2541. Adres 
do korespondencji: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, e-mail: bartosik@franciszkanie.com.pl.

Ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński; ORCID: 
0000-0001-8881-3134. Adres do korespondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: 
janusz.bujak@usz.edu.pl.
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Ks. dr Tadeusz Ceynowa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
dyrektor Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dyrektor Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Koszalinie, redaktor naczelny Rocznika Skrzatuskiego, współ-
organizator 6 rocznych cyklów „Kościelne dzieje Piły”; ORCID: 0000-0002-8105-8823. 
Adres do korespondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: tceynowa@interia.pl.

Dr Diana Del Mastro, pracownik naukowy w Instytucie Nauk Teologicznych i Instytucie 
Nauk Stosowanych Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie wykłada filozofię i estetykę. Obecnie 
jej badania koncentrują się na antropologii symbolicznej. Współpracuje z głównymi insty-
tucjami kultury w Szczecinie przy organizacji wydarzeń i wystaw sztuki. Od 2018 roku jest 
członkiem Rady Kultury Miasta Szczecina; ORCID: 0000-0002-1694-3973. Adres do kore-
spondencji: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, 71-459 Szczecin, ul. Pawła VI 2, 
e-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl.

Ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US, prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego; ORCID: 0000-0002-9202-0433. Adres do koresponden-
cji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: kazimierz.dullak@usz.edu.pl.

Ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US, Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szcze-
ciński; ORCID 0000-0002-3210-7270. Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża 
Pawła VI nr 2, e-mail: wdyk@wp.pl.

Ks. dr Łukasz Florczyk, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patro-
logii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; ORCID: 0000-0002-4490-3522. 
Adres do korespondencji: 45-310 Opole, ul. Drzymały 1c, skr. poczt. 29, e-mail: lukasz.flor-
czyk@uni.opole.pl.

Dr Piotr Goniszewski, teolog, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej i Historii Kościoła 
Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: 
socjoretoryka, hebrajskie Ewangelie, judaistyka, buddyzm; ORCID: 0000-0002-1090-9846. 
Adres do korespondencji: 70-344 Szczecin, ul. Chodkiewicza 1/13, e-mail: piotr.goniszew-
ski@usz.edu.pl.

Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz, doktor habilitowany nauk teologicznych w dyscyplinie 
teologii dogmatycznej. Prowadzi badania w zakresie: trynitologii, charytologii, eklezjolo-
gii, mariologii, misjologii i eschatologii. Od lat fascynuje się osobą i spuścizną literacką św. 
Augustyna. W WSD w Radomiu wykłada misjologię, na ITR w Radomiu eklezjologię, mario-
logię, eschatologię, a na UKSW w Warszawie prowadzi wykłady ogólnouczelniane; ORCID: 
0000-0002-4941-3610. Adres do korespondencji: 26-616 Radom, ul. Młyńska 23/25, e-mail: 
sylwej@wp.pl.

Mgr Andrzej Ł. Jędrzejczak, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; ORCID: 0000-0001-8892-3632. Adres do korespondencji: 61-059 
Poznań, ul. Zieleńska 5/3, e-mail: andrzejjedrzejczak@onet.eu.
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O. prof. Maksym Adam Kopiec OFM, franciszkanin, profesor teologii na Papieskim Uni-
wersytecie Antonianum (2004–2019) w Rzymie; ORCID: 0000-0002-1055-6251. Adres do 
korespondencji: Convento Sant’Antonio, Corso Garibaldi 157, 55049 Viareggio, Italia, e-mail: 
maksymk@libero.it., www.antonianum.eu/it/corso/professore?matricola=620.

Ks. dr Andrzej Krzystek, prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor nauk teo-
logicznych w zakresie liturgiki. Od powstania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Szczecińskim w 2003 roku adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej, aktualnie w Instytucie 
Nauk Teologicznych. W latach 2003–2012 prodziekan ds. studenckich. Od 1986 roku pełni 
urząd ceremoniarza pontyfikalnego i kieruje Urzędem Celebracji Liturgicznych w archidie-
cezji; ORCID: 0000-0002-0500-3839. Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża 
Pawła VI nr 2, e-mail: andrzej.krzystek@usz.edu.pl.

Dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM, rocznik 1956, jest teologiem i badaczem literatury. 
Wykłada historię literatury XIX w. oraz elementy lingwistyki tekstu na Wydziale Pedago-
giczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zaj-
muje się polskim romantyzmem, historią i teorią interpretacji Nowego Testamentu, w tym 
sprawami przekładu biblijnego na język polski, retoryką literacką oraz komparatystyką. Jest 
autorem ponad stu artykułów oraz pięciu książek, m.in. Królestwo Boże w romantycznych 
interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski (Poznań, 1995), Po co pol-
scy poeci pisali psalmy (Poznań, 2014). Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 
do koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego przy PAN; ORCID 0000-0003-
3930-3001. Adres do korespondencji: 60-254 Poznań, ul. Hetmańska 15/19-C m. 3, e-mail: 
grequ56@wp.pl.

Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, wykładowca na Wydziale Teologicznym US, jest auto-
rem ponad stu artykułów i kilkunastu książek z zakresu Starego Testamentu. Specjalizuje 
się w zagadnieniach związanych z Pięcioksięgiem; ORCID: 0000 0002-1512-997X. Adres 
do korespondencji: 75-063 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 7, e-mail: lemanski@kosza-
lin.opoka.org.pl.

Dr Katarzyna Lemek, adiunkt w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczeciń-
skiego; ORCID: 0000-0003-1474-4820. Adres do korespondencji: 71-606 Szczecin, ul. Sła-
womira 13/14 m. 29, e-mail: katarzyna.lemek@usz.edu.pl.

Ks. mgr lic. Witold Lesner, misjonarz, proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Jigu-
aní na Kubie, pracuje w Seminario Católico San Basilio w Santiago de Cuba. Licencjat ukoń-
czył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ORCID: 
0000-0002-5666-9075. Adres do korespondencji: A. Parroquia de San Pablo, Ave. 26 de Julio 
#1, CP: 87-399 Jiguaní, Provincia Granma, Cuba, e-mail: javit@wp.pl.
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Ks. mgr lic. Piotr Łowicki, wikariusz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pile. Ukoń-
czył licencjat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; ORCID: 0000-
0002-8639-5722. Adres do korespondencji: 64-920 Piła, ul. Janusza Korczaka 79, e-mail: 
piotrlowicki88@gmail.com.

Ks. dr Krzysztof Łuszczek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedago-
giki Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się pedagogiką medialną i teorią mediów. Autor 
m.in. Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową (Tychy: Maternus 
Media, 2004); Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektro-
nicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i Polski (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013), Wolność 
i kontrola w Internecie drugiej fali. Cyfrowe dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Sta-
nach Zjednoczonych i Unii Europejskiej (Tychy: Maternus Media, 2015); ORCID: 0000-
0003-1862-5028. Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2, e-mail: 
krzysztof.luszczek@usz.edu.pl.

O. dr Andrzej Makowski CSsR, redemptorysta, Prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie, wykładowca homiletyki w WSD Redemptory-
stów w Tuchowie oraz WSD Zakonu Paulinów w Krakowie; ORCID: 0000-0003-2647-3124. 
Adres do korespondencji: 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 4, e-mail: makoandrzej@gmail.com.

Mgr lic. Agata Markiewicz, doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu; ORCID: 0000-0003-2241-2324. Adres do korespondencji: 66-500 Strzelce Kraj., 
ul. T. Kościuszki 2d/45, e-mail: agath06.am@gmail.com.

Ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US, Wydział Teologiczny i Instytut Literatury 
i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego; ORCID: 0000-0002-4584-5184. Adres do 
korespondencji: 71-685 Szczecin, ul. Bp. Bandurskiego 95/85, e-mail: Jarolaw.Nowaszczuk@
usz.edu.pl.

Prof. Alberto Piola, possiedo solo un indirizzo: Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
Sezione Parallela di Torino, ORCID: 0000-0002-7312-5627, indirizzo di corrispondenza: via 
XX Settembre 83, 10122 Torino, Italy, e-mail: donalberto.piola@gmail.com.

Ks. dr Krzysztof Oskar Pokorski, Wiceoficjał w Metropolitalnym Sądzie Biskupim Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej 
w Szczecinie; ORCID: 0000-0003-3734-1573. Adres do korespondencji: Sąd Metropolitalny 
Szczecińsko-Kamieński, 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 28 E, e-mail: xkpo-
korski@gmail.com.
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Ks. prof. zw. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, kapłan diecezji włocławskiej. Stu-
dia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, otrzymując stopień doktora w 1993 r. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w 2001 roku. Tytuł naukowy profe-
sora nauk teologicznych otrzymał 25 stycznia 2011 roku. Od 2002 roku jest kierownikiem 
Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. W latach 2008–2010 pełnił 
funkcję prodziekana ds. naukowych na Wydziale Teologicznym UKSW, a w latach 2010–
2012 był prorektorem ds. finansowych i naukowych na UKSW. Jest autorem kilkuset artyku-
łów i kilkunastu książek, m.in. Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. 
Studium pastoralne (Lublin, 2001); Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. 
Studium teologicznopastoralne (Warszawa, 2010); Jak modli się polska młodzież? Studium 
socjologiczne (Warszawa, 2013); Rola nowej ewangelizacji w Kościele i w świecie. Nowe 
ubranie bez dziur i łat (Łk 5,36) (Warszawa, 2014); ORCID: 0000-0002-8814-0504. Adres do 
korespondencji: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, e-mail: jkp6@wp.pl.

Dr n. med. Iwona Rawicka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra 
Teologii Praktycznej; ORCID: 0000-0002-3997-2289. Adres do korespondencji: Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 70-953 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2, e-mail: 
iwonaraw@poczta.onet.pl.

Dr hab. Angelo Rella, były dyrektor Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
wykłada historię literatury włoskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciń-
skiego; ORCID: 0000-0003-3756-5905. Adres do korespondencji: Uniwersytet Szczeciński, 
Wydział Humanistyczny, Instytut Literatury i Nowych Mediów, 71-064 Szczecin, Aleja Pia-
stów 40b, bud. VI, pok. 301a, e-mail: angelo.rella@usz.edu.pl.

Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczaj-
nego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu monografii 
i wielu artykułów z dziedziny teologii systematycznej. W swoich pracach zajmuje się antro-
pologią teologiczną, personalizmem, teologią narodu, państwa, eklezjologią, filozofią poli-
tyczną i teologią prawa; ORCID: 0000-0002-6711-9933. Adres do korespondencji: 75-817 
Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: esienkiewicz@op.pl.

Dr Piotr Sobański LL.M., adwokat, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, uzyskał tytuł 
Magister Legum w Niemczech, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego 
Publicznego, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Zielonej Górze; ORCID: 
0000-0001-8303-1125. Adres do korespondencji: Kancelaria Adwokacka, 65-062 Zielona 
Góra, pl. Pocztowy 6/4, e-mail: piotr.sobanski@adwokatura.pl.

Ks. dr Remigiusz Szauer, Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Szczeciński; ORCID 
0000-0002-8332-6852. Adres do korespondencji: 70-953 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2, 
e-mail: remigiusz.szauer@usz.edu.pl.
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Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, prof. US, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego; ORCID 0000-0003-0239-6347. Adres do korespondencji: 66-400 Gorzów 
Wlkp., ul. S. Żeromskiego 21, e-mail: dsmierzchalski@wp.pl.

Bp prof. dr hab. Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamień-
skiej, Instytut Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; 
ORCID: 0000-0002-9598-8722. Adres do korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża 
Pawła VI nr 2, e-mail: hwejman@poczta.onet.pl.

Ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, profesor nauk teologicznych, Wydział Teologii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Instytut Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie; ORCID: 0000-0002-1063-0415. Adres do korespondencji: 11-041 Olsz-
tyn, ul. Hozjusza 15, e-mail: edwisz@op.pl.

Prof. dr hab. Anna Zellma, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry teologii pasto-
ralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie; członek Komisji Ewaluacji Nauki; członek The European Equipe for Catechesis (EEC), 
konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; ORCID: 0000-
0002-3612-3454. Adres do korespondencji: 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 15, e-mail: anna.zel-
lma@uwm.edu.pl.


